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Değerli Hocalarım, Ulusal - Uluslararası Katılımcılar ve Öğrenciler
Büyük bir özveri ile oluşturduğumuz, gerek bilimsel, gerek sosyal açıdan kongre
başkanı, genel sekreter ve düzenleme kurulumuzdaki arkadaşlarımızın iletişimi ve
motivasyonuyla, Uşak Üniversitesinde üç yüz kişilik katılımcının değerli katılımları ile
bizleri onurlandırdığı 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji kongresine
katılımınız bizlere onur vermiştir.
Kongremiz farklı ülke ve illerden gelen, ayrıca Uşak üniversitemizin farklı
fakültelerinden değerli konuşmacı hocalarımızın tecrübelerini paylaştığı birçok alanı bir
araya getiren multidisipliner uluslararası bir kongredir.
Ayrıca kongremizin bu boyutta ve uluslararası standartlarda Uşak Üniversitesi ve Uşak
ilimizin ülkemize bilimsel ve sosyal yönden tanıtımının sağlanması konusunda
farkındalık yaratmasının gururu ve onurunu yaşıyoruz.
Kongre hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse; 38 konuşmacı, 37 poster ve 97 sözlü
bildiriden oluşmaktadır.
Kongremizin yapılması için büyük destek olan başta Uşak Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ekrem Savaş ve yönetimine, hazırlıklar aşamasında kongremizin farklı il ve
ülkelerde yapılması için ortaklık sağladığım, Beykent Üniversitesi ve İzmir Kavram
Meslek Yüksekokulu yönetimine, kongre kitabının basılmasında bizden desteğini
esirgemeyen İstanbul Tıp Kitap Evine, değerli konuşmaları ve sözlü olsun, poster olsun
birbirinden değerli çalışmaları ile bize destek veren hocalarımıza ve tabi ki bizleri
geleceğe taşıyacak öğrencilerimize ayrıca her türlü konuda benden desteğini esirgemeyen
eşim Öznur KARAGÖZ’e, kızlarım İnci ve Işıl’a teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Kongre Başkanı
Doç. Dr. Alper KARAGÖZ
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I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ
14-16 EKİM 2019
BİLİMSEL PROGRAM
1. GÜN: 14 Ekim 2019 – Pazartesi
08:00
–
15:45

09:00
–
09:30

09.30
10.00

10.00
–
10.15

10.15
10.30

Kongre
Merkezi
Fuaye
Alanı

KAYIT / BAŞLANGIÇ
(Kayıtlar 14 Ekim 2019, Pazartesi gün boyunca devam edecektir)

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Doç. Dr. Alper KARAGÖZ
(Organizasyon Komitesi Eş Başkanı, Uşak Üniversitesi)
Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ
(Rektör, Kongre Onursal Başkanı, Uşak Üniversitesi)
Recep
Prof. Dr. Ümit Başar SEMİZ
Tayyip
(Dekan, Tıp Fakültesi, Uşak Üniversitesi)
Erdoğan
Prof. Dr. Lütfi ÖZAV
Kongre
(Dekan, Fen Edebiyat Fakültesi, Uşak Üniversitesi)
Merkezi
Prof. Dr. Burak Ömür ÇAKIR
(Dekan, Tıp Fakültesi, Beykent Üniversitesi)
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN
(Müdür, Kavram Meslek Yüksekokulu, İzmir)
DANS GÖSTERİSİ - DİNLETİ
Prof. Dr. Liaquat Ali Bhutto
Pakistan, Principal Scientist Director, Ministry of Agriculture Research
SALON
Center, Tandojam Hyderabad Sindh
T1
Understanding The Mechanisms of Drought Tolerance
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ayşegül YILDIRIM KAPTANOĞLU
Prof. Dr. Seid Mahdi Jafari
IRAN, University of Gorgan,Dep. Food Materials & Process Design
SALON
Eng., GUASNR, IRAN
T2
A system overwiew of bioactive-loded nanocarriers
OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Özgür TARHAN
Doç. Dr. Muhammad ASIM
Pakistan, Necmettin Erbakan University, Biotechnology Department
SALON
In vitro propagation of Aquatic plants and its application in
T6
Biotechnology
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Abdulrezzak MEMON
Yasemin Sunucu Karafakıoğlu
SALON
İnsan Kolon Kanseri Hücrelerinde (Ccl-233) Noskapin
T1
Ekstraktının Anti Proliferatif Etkilerinin Araştırılması
Pelin Baran
SALON
A Comparative Research On Trichome Micromorphology of Some
T2
Endemic Lamiaceae taxa Distributed in Uşak
SALON Ayşegül YILDIRIM KAPTANOĞLU
T6
Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka Uygulamaları
SALON Kerime Güleç
T1
Tıp Bilim mi Sanat mı?
SALON
T2

Sayfa
No

Ayşegül Gündem
Hayvansal Atıklardan Protein Eldesi

v

1

9

11

430
152
454
402
162

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019

10.15
10.30

SALON
T6
SALON
T1

10.30
10.45

SALON
T2
SALON
T6

10.45
11.00

Kongre
Merkezi
Fuaye
Alanı
SALON
T1

11.00
11.30

SALON
T2

SALON
T6

11.30
11.45

SALON
T1
SALON
T2
SALON
T6

11.45
12.00

12.00
12.15

SALON
T1
SALON
T2
SALON
T6
SALON
T1
SALON
T2

Rana Şen
Characterization of Heat Denaturated and Enzyme Hydrolyzed
Protein Edible Films
Saadet Yağmur Kumcu
Türkiye’de Organ Nakilleri; Arz Talep Dengesi Ve Teknolojiden
Beklentiler
Ümit Alanbayı
Bir Üniversite Hastanesinde İzole Edilenizole Edilen Pseudomonas
aeruginosa Suşlarının Moleküler Karakterizasyonu
Nuriye Meraklı
Farklı Bakır (Cu) Seviyelerinde Yetiştirilen Brassica nigra ve
Brassica juncea' da HMA1, P1B ATPaz' nın Anlatımı

320
174
179
381

ÇAY - KAHVE MOLASI
(Müzik Dinletisi)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cenk ANDAÇ
İstinye Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı
Bioinformatics determination of the mechanism of the action of the
antibiotic properties of thioridazine
OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Umut YİĞİT
Prof. Dr. Nilgün ÜNAL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eczacılık Fakültesi, Farmasötik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Mikrobiyolojide Nanobiyoteknoloji
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Nevin ÇANKAYA
Doç. Dr. İlker İnanç BALKAN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Falsiparum Sıtması: Güncel Tanı, Tedavi ve Korunma
OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Gülter Devrim KAKİ
Yüksel Akın
Salmonella Spp. İzolatlarının Pulsed-Field Gel Elektroforez (PFGE)
Yöntemiyle Genotipik Tiplendirilmesi
Hasan Zeybek
Optimization and validation of a real-time polymerase chain
reaction protocol for the diagnosis of human brucellosis
Müge Doğangüneş
Deniz Hıyarlarının Potansiyel Anti Kanser Etkileri
Damla Ekin Özkaya
Investigation of different media combinations effect on in vitro
shoot tip proliferation of Eucalyptus camaldulensis
Arzu Ünal
A Study on Biotechnology and Biodiversity Actıvıtıes in Turkey
Melike Ersöz
Investigation Of The Biological Activity Of Turkish Coffee On C6
Glioma Cells
Gökçe Başak Aydın Dinçer
Fizyoterapi Öğrencilerinin Sağlık Algısı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi
Davranışlarının İncelenmesi
Tuba DAL
Hastanemizde izole edilen Salmonella izolatlarında tür dağılımı ve
antimikrobiyal direnç oranları

vi

14

15

16

186
365
160
192
183
444
441
410
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12.00
12.15
12.15
14.15

SALON
T6

SALON
T2

SALON
T6
SALON
T1
14.45
–
15.00

SALON
T2
SALON
T6
SALON
T1

15.00
15.15

SALON
T2
SALON
T6
SALON
T1

15.15
15.30

SALON
T2
SALON
T6

15.30
15.45

421

ÖĞLE YEMEĞİ

SALON
T1
14.15
–
14.45

Zeynep Mine Coşkun
Evaluation of cytotoxic, antioxidant and apoptotic effects of
propolis on C6 glioma cells

Prof. Dr. Kıymet GÜVEN
Eskişehir Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Genel
Biyoloji Anabilim Dalı
Mikrobiyal Selüloz Üretimi ve Uygulamalar
OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZDEMİR
Dr. Sümeyra SAVAŞ
TÜBİTAK- Bilgem
Biosensor Technology and Why Biosensor is Important for
Microbiology Field?
OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Serçin Özlem ÇALIŞKAN
Doç. Dr. Tuba DAL
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Mikrobiyota
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Gül DURMAZ
Recep Dinçer
Geriatrik Kalça Kırıklarında Posterior Mini-İnsizyonla
Parsiyel Endoprotez Uygulaması: Retrospektif Bir Çalışma
İsmail SEÇER
Özel Hastane İdari Yöneticilerinin Kişisel Sağlık Verilerinin
İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanmasına İlişkin Tutumu: Nitel
Araştırma
Merve ALKIŞ
Çocuklarda görülen çeşitli dental anomaliler ve klinik yaklaşımları
Cansu Gül Koca
Gömülü yirmi yaş dişi cerrahisinde kullanılan iki ayrı flep tipinin
operasyon süresi ve postoperatif hayat kalitesi üzerindeki
etkinliğinin değerlendirmesi
Serap Çetinkaya
DMSO and tert-butanol is able to esterify monosaccharides and
fatty acids
Esra Tokay
The Determination of Cytotoxic effect of Quetiapine Fumarate: an
Active Ingredient of Seroquel in Pancreatic Cancer Cells
Nelin Hacıoğlu
In vitro analysis of Capparis spinosa methanol extract in different
cancer cell lines
Zuhal Yıldırım
Effects of Diabetes Mellitus on Vitreous Antioxidant Status and
Oxidative Stress
Hatice Sağcan
Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine Başvuran
Travma Vakalarının 1 Yıllık İncelenmesi
MOLA

vii

20

28

29

447

453
425
436

448
437
446
420

463
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SALON
T1
15.45
16.15

SALON
T2

SALON
T6
SALON
T1
16.15
–
16.30

SALON
T2
SALON
T6

Dr. Öğr. Üyesi Serçin Özlem ÇALIŞKAN
Uşak Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı
Fotodinamik tedavi uygulamaları
OTURUM BAŞKANI: Dr. Sümeyra SAVAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Serdar GÜNGÖR
Uşak Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Kan Bankacılığı Açısından İmmünohematolojik Testlere
Mikrobiyolojik Yaklaşım
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Nilgün ÜNAL
Dr. Öğr. Üyesi M. Reşat CEYLAN
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim
Dalı
Kızamık; Yeniden Dünya Gündeminde
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. M. İlker İnanç BALKAN
Duygu ATEŞ
Melaminin Miyeloma Hücreleri Üzerine Antiproliferatif Etkisinin
Araştırılması
Kubilay Arslan
Bir Bacillus clausii izolatından dört farklı pektinazın üretimi ve
kısmi karakterizasyonu
Yasemin Derya Gülseren
Kronik Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalarda Hepatit C
Genotipleri: Üç Yıllık Sonuçların Değerlendirilmesi

32

38

40

461
462
422

2. GÜN: 15 Ekim 2019 – Salı

SALON
T1

09.30
10.00

SALON
T2

SALON
T6

SALON
T1
10.00
10.15

SALON
T2
SALON
T6

10.15
10.30

SALON
T1
SALON
T2

Prof. Dr. Khalid Mahmood Khawar
Pakistan, Ankara University
An Insight into the Environmental Biotechnology for a Clean and
Healthy World
OTURUM BAŞKANI: Öğr. Gör. Atike İNCE YARDIMCI
Doç. Dr. Faheem Shehzad Balach
Pakistan, Abant İzzet Baysal University, Bolu
Molecular Markers in efficient Plant Breeding and genomics
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Abdulrezzak MEMON
Dr. Zeynep ALTINTAŞ
Head of Biosensors and Receptor Development Group, Berlin,
Germany
Computationally Selected Protein Epitopes for Receptor Synthesis
and Biomedical Diagnostics
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Nadir KOÇAK
Pervin Sezen OLGUNDAN
Eozinofilik Hastalarda Toksokariyaz Sıklığının Elısa Ve Western
Blot Yöntemiyle Araştırılması
Sümeyra Savaş
Multiple-locus variable-number tandem-repeat analysis of
Acinetobacter baumannii isolated from hospital
Esra Özge Aydın
Miller sınıf I ve II dişeti çekilmesi olan hastaların koronele
pozisyone flep ile tedavisi: Bir vaka serisi
Yüksel BAYRAM
Safranın (Crocus Sativus) Terapötik Etkileri
Soycan MIZRAK
Uşak İlinde Uyuşturucu Madde Kullanım Sıklığının
Değerlendirilmesi

viii

42

45

51

428
435
438
240
280
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10.15
10.30

SALON
T6

SALON
T1
10.30
10.45

SALON
T2
SALON
T6

10.45
-11.00

Kongre
Merkezi
Fuaye
Alanı
SALON
T1

11.00
11.30

SALON
T2

SALON
T6

SALON
T1
11.30
11.45

SALON
T2
SALON
T6

11.45
12.00
12.00
12.15

SALON
T1
SALON
T2
SALON
T6
SALON
T1

Tuğba Kahraman
Trichoderma longibrachiatum Kaynaklı AgNP Biyosentezi ve
AgNP’lerin Antimikrobiyal Aktivitesi
Özge Çeliktaş
Boraksa maruz bırakılan Drosophila melanogaster’lerde üreme
performansı ve ömür uzunluğuna karşı resveratrolün koruyucu
etkisinin belirlenmesi
Nuray Gündoğdu
Randomly detected Lophomonas blattarum in respiratory samples
Furkan Çelebi İleri
Meme kanserinde yeni bir biyobelirteç adayı olarak DNAJA1
(HDJ2) geninin analizi

348

204

464
440

ÇAY - KAHVE MOLASI
(Müzik Dinletisi)
Doç. Dr. Hayriye Yeşim CAN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve
Teknolojisi Anabilim Dalı
Gıda Kaynaklı Mikrobiyolojik Tehlikeler
OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi M. Reşat CEYLAN
Doç. Dr. Gülşen HAZIROLAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Makalem Kabul Olmuyor
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Metin DOĞAN
Doç. Dr. Irmak BARAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Resistance Genes and Phenotypes of Carbapenem Resistant
Enterobacteriales
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Alper KARAGÖZ
Vasfiye Betül Uçar
Kronik Myeloid Lösemi’de (KML) Endoplazmik Retikulum (ER)
Stres Yolağının İncelenmesi
Cemil Gülüm
Akut Miyeloid Lösemi Tanı ve Sınıflandırmasında Translokasyon
ve Flow Sitometrik Testlerin Etkinliğinin Belirlenmesi
Yusuf Biçer
Investigation of the bacterial microflora and probiotic properties of
kefir and koumiss
Selma Eroğlu
Gerçek nörojenik torasik çıkış sendromunda uzun dönem prognoz
Duygu Mert
Meme kanseri olan bir hastada kemoterapi sonrası hepatit B
enfeksiyonun reaktivasyonu
Mahmut Çay
Assessment of foot length by height, weight and gender
Ebubekir Ayhan
Yeni nesil RNA sekanslama ve mikrodizin verilerinin analizi ile
kanserde transkriptomik bilgilerin eldesi

ix

52

53

54

450
460
465
227
224
443
418
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12.00
12.15

SALON
T2
SALON
T6

12.15
14.15

SALON
T2

SALON
T6

14.45
–
15.00

15.00
15.15

SALON
T1
SALON
T2
SALON
T6
SALON
T1
SALON
T2
SALON
T6
SALON
T1

15.15
15.30

SALON
T2
SALON
T6

15.30
- 15.45

133
305

ÖĞLE YEMEĞİ

SALON
T1

14.15
–
14.45

Nevin ÇANKAYA
Antiproliferative activity of chitosan/organoclay bionanocomposite
on cancer cells
Rahşan Ilıkçı Sağkan
Bioinformatic Analysis Of Differentially Expressed Genes in
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Understanding the mechanisms of drought tolerance
Liaquat Ali Bhutto
Director - Agriculture Research Centre, Tando Jam 7006, Pakistan

Abiotic stresses
Abiotic stresses are the core environmental constraints and main threats to crop productivity,
particularly in arid and semi-arid regions of the world. Environmental stresses and their influences
on plant growth and productivity are receiving a lot of attention because of the potential impacts
of climatic change on rainfall patterns, increasing temperatures and salinity.
Among the abiotic stresses, drought affects 26% of the usable area on the Earth, followed by
mineral stress (20%), cold and freezing stress (15%), other stresses (29%) e.g. high winds,
extreme temperatures, flood and other natural disasters, and (10%) with no stresses (Fig 1) (Blum
1986). During abiotic stresses a plant may encounter decreased availability of water, restricted
access to essential nutrients from the soil (due to drought, increasing temperature, cold and
freezing stress), increased toxic ions (salt stress), and excessive light which restricts
photosynthesis (Verslues et al., 2006). Increasing temperature raises the evapo-transpiration rates
of plants, leading to greater water loss (Lopez-Moreno et al., 2009). If a single abiotic stress was
to be identified as the most common factor in limiting the growth and productivity of crops
worldwide, it would most probably be drought (Araus et al., 2002; and Shao et al., 2003 & 2005).

Fig 1. Percentage of different abiotic stresses on land area of the world usable for agriculture
(Blum 1986; and Jain et al., 1989).
What is drought stress?
Drought stress can be defined as the situation in which insufficient water is available to supply the
plants needs or, more precisely, when the amount of water lost by evapo-transpiration exceeds
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that absorbed by the roots. The effect of the drought can be enhanced under conditions of low
humidity and high temperatures. Under field conditions, many other stresses are caused by
drought stress such as; nutrient deficiency, high temperature and light stresses etc. The production
of wheat is decreasing day by day due to shortage of irrigation water, and this is seriously
influenced by global climatic change and an increasing shortage of irrigation resources (Urquiaga
and Leighton 2000; Saba et al., 2001; Erdei et al., 2002; Zhiponova et al., 2002; Chandler and
Bartels 2003; Shao et al., 2003; White 2003; Yordanov et al., 2003; and Dhanda et al., 2004).
Mark and Antony (2005) reported that, once a plant is exposed to drought stress, it will be less
able to resist another type of stress.
Mechanisms adopted by plants to respond to drought stress
Plants exposed to drought stress adopt three strategies to avoid or tolerate injury
Drought escape
Drought escape is defined as a situation where plants are able to complete their lifecycles or
drought sensitive stages before the onset of drought stress. Drought escape is established with
rapid phenological growth or by developmental plasticity.
Drought avoidance
Under drought stress conditions, the plants close their stomata to avoid water losses by
transpiration, allowing the plants to equilibrate their water potentials with that of the soil.
Increasing stress will lower both the water content and potential of the soil, forcing the plant to
decrease its water potential either by water loss through stomata maximizing transpiration, or
through regulation via osmotic adjustment or cell wall hardening (Chandler and Bartles 2008).
Drought tolerance
Drought tolerance is where the plants avoid injury through various physiological and biochemical
adaptations at the cellular level, and plants are able to continue their growth and survive under
drought stress conditions. Under severe drought, it becomes increasingly difficult for a plant to
tolerate or avoid dehydration. Mechanisms therefore become essential for tolerating reduced
water content, and to avoid cellular damage, maintain metabolic activities, and protect cell
membranes and proteins.
The physiological basis of stress tolerance in wheat is not well known (Tas and Tas 2007).
Understanding the mechanisms of how these plants respond to drought stress should lead to the
identification of new ways to optimize plant growth and productivity under dry conditions (Smith
and Griffith 1993).
During water stress some plants loose turgor when soil water potential is too low and are very
sensitive to dry and saline conditions, but other plants are able to maintain their turgor during
these same environmental stresses, and are considered tolerant. Tolerant plants can regulate their
Ψs (solute potential) to compensate for the desiccating effects of water deficits on cells (Buchanan
et al., 2000); this process is called osmotic adjustment. Osmotic adjustment occurs during
conditions of water deficit and, in this case, solute accumulation within the plant cell increases to
maintain a positive turgor pressure (Buchanan et al., 2000). Osmotic adjustment will maintain
root water potential lower than the soil water potential, thereby allowing the movement of soil
water to the plant down a water potential gradient (Fig 2). Osmotic adjustment is claimed to play
an important role in helping plants to tolerate drought and salinity stresses.
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Fig 2. Osmotic adjustment occurs when the concentrations of solutes within a plant cell increase
to maintain a positive turgor pressure within the cell. The cell actively accumulates solutes and, as
a result, Ψs drops, promoting the flow of water into the cell. In cells that fail to adjust osmotically,
solutes are concentrated passively but turgor is lost (Buchanan et al., 2000).
Changes in soluble sugars have greater importance because they are directly related to
physiological processes like photosynthesis, translocation and respiration. There are three
presumed adaptive responses which might be helpful to tolerate stress (a) homeostasis (including
ion homeostasis, related to salt stress), and osmotic adjustment, (b) stress damage control and its
repair (detoxification), and (c) growth control. According to Zhu (2002), drought and salt stress
signaling can be divided into three functional categories; (1) ionic and osmotic stress signaling, to
re-establish the cellular equilibrium under stress conditions; (2) detoxification signaling, for
controlling and repairing stress damages; and (3) signaling to co-ordinate cell division and cell
expansion to certain levels for the particular stress conditions (Fig 3).
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Fig 3. Functional demarcation of salt and drought stress signalling pathways (Reproduced from
Zhu 2002).
Plant responses to drought stress: perception, signal transduction, down-stream genes,
nutrient deficiency, leaf senescence and remobilization
Short term stress responses
During the initial period of stress development, which lasts from hours to days there are many
responses adopted by the plant. These include root signal recognition, stomatal closure, decreased
carbon assimilation, multi-stress sensing, and gene responses in the leaf (Fig 4).
Long term stress responses
Long term stress is defined as the application of stress for periods of days to weeks or months
(Chaves et al., 2003). Plants respond to long term stress in many ways, such as inhibition of shoot
growth, reduced leaf area for transpiration, altered gene expression, altered metabolism, and
adjustment of osmotic potential (Fig 4).
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Fig 4. Plant responses to drought: (a) left, long term responses (b) right, short term responses
(Chaves et al., 2003).
It can be concluded that the salt tolerant cultivars had adopted stress avoidance mechanisms
during short term stress by closing stomata and reducing transpiration, keeping turgor potential
high by retaining higher relative water content, leaf water content and leaf water potential (Bhutto
et al 2010). These responses help salt tolerant lines to maintain higher photosynthesis under
drought stress conditions, which directly increase plant growth and leaf longevity (Fig 5). In
contrast, the drought sensitive cultivar did not adopt stress avoidance mechanisms during short
term stress, resulting no stomatal response, higher transpiration, loss of turgor by decreasing
relative water content, leaf water content and leaf water potential under drought stress conditions.
This was associated with a large decrease in photosynthetic rate, inhibited plant growth and
finally leaf death (Fig 6) (Bhutto et al 2010).
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Summary
With increasing awareness of consumers and their concerns about processed foods along with the
rising number of complicated diseases such as various types of cancer, bioactive compounds,
nutraceuticals, and functional foods are attracting considerable attention. In fact, people are demanding
food products with ingredients that can promote their health and protect their wellbeing besides just
providing nutrients [1]. In our modern lifestyle, it is not common to have access to many of these
bioactive nutrients in a normal diet, so an alternative could be adding them to our daily food products.
However, processing and environmental conditions such as high temperatures, light, oxygen, pH,
presence of other ingredients within the matrix, etc., can have unfavorable effects on these valuable
nutrients. Another important issue is the bioavailability of nutraceuticals: the ratio of an ingested
bioactive compound which is uptaken by our cells and can effectively provide health-promoting
properties [2]. Food bioactive ingredients and nutraceuticals should generally resist passage through
the initial stages of gastrointestinal tract (GIT), particularly the stomach, and be ideally released within
the intestine where, after crossing the epithelial wall, may reach the blood stream and eventually the
target organs within the body. In this context, nanoencapsulation has emerged as a possible strategy to
protect food bioactive ingredients and to provide delivery systems for nutraceuticals [3].
In general, micro/nanoencapsulation processes consist of embedding bioactive ingredients within
micro/nano-sized carriers in order to protect them against deteriorating environmental conditions,
undesired interactions with other compounds, etc. Besides, this strategy may allow controlled or
targeted delivery of loaded bioactive components to the desired location and with an appropriate rate
through engineered design of carriers and correct selection of the wall materials. For these reasons,
these processes have been extensively studied in different research areas including food,
pharmaceutical and cosmetics, and recently in agrochemicals and fisheries, among others [4]. It is
generally accepted that nanoencapsulation should result in carriers with a size below 1000 nm,
although according to some specific legislations, particularly in the pharmaceutical and cosmetic
areas, their size should be < 100 nm to be considered nanocarriers. But, what are the advantages of
nanoencapsulation over traditional microencapsulation for food ingredients? The reality is that when
the size of particles is reduced to nanoscale, there is a dramatic increase in the surface-to-volume ratio
which provides many attractive and unique properties to the nanoparticles; e.g., more available active
sites are exposed on the surface of delivery systems, which would be very beneficial for their
absorption through the mucus-adhering mechanism within GIT. On the other hand, penetration of
nanocarriers into the cells and through the membranes would be much easier compared to
microcapsules. Moreover, this higher surface-to-volume ratio enhances the interaction of nanocarriers
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with enzymes, microorganisms, and other target agents such as receptors in tissue cells, which again
results in higher efficiency of nanocarriers [5].
Production of bioactive-loaded nanocarriers is more complex than generating microcapsules, and more
advanced and sophisticated technologies are needed for the preparation of nanodelivery systems. Also,
characterization and analysis of nanoencapsulated ingredients requires the use of specialized, modern
instruments. Various nanoencapsulation techniques for bioactive components and nutraceuticals have
been presented in the last couple of years including nanoemulsions, nanostructured lipid carriers
(NLCs), nano-suspensions, solid-lipid nanoparticles (SLNs), nano-sized liposomes and phytosomes,
biopolymer nano particles and micelles made of proteins, polysaccharides and their complexes or
conjugates [6]. We have classified nanocarriers into five groups based on the main
mechanism/ingredient, which is being used to make them [7]. They include lipid-based nanocarriers,
nature-inspired nanocarriers, specialized-equipment techniques, biopolymer-based nanocarriers and
disparate techniques. Most of bioactive compounds, such as hydrophobic vitamins, fatty acids,
flavonoids, aromas, preservatives etc. have hydrophobic natures which can be encapsulated by lipidbased nanocarriers. The idea of bioactives encapsulation using natural nanocarriers such as caseins,
cyclodextrins, and amylose nano structures results from taking into account the nature-made
functionalities of these nanoparticles. For nanoencapsulation of food ingredients using different
technologies, it is necessary to apply some general equipment including homogenizers, mills, mixing
devices, etc., but there are some nanoencapsulation techniques which are feasible to implement only
by specialized developed equipment such as electrospinning/spraying, nano-spray dryer, and
microfluidics devices. Utilization of individual biopolymer nanoparticles and also, complexes of
biopolymer nanoparticles along with nanogels and nanotubes made of biopolymers are another group
of nanocarriers. Finally, some miscellaneous nanocarriers such as surfactant-based nanocarriers,
nanocrystals and inorganic nanocarriers are also present.
It is worth mentioning that nanocarriers are not necessarily spherical nanoparticles; different
morphologies and structures of final nanocarriers can be achieved based on the applied
materials/technologies [8]. Spherical nanocarriers could be in the form of nanocapsule or nanosphere.
Nanospheres can be defined as matrix systems utilized for the uniform dispersal of bioactive
components, while nanocapsules are vesicular systems where bioactive compounds are encapsulated
within a cavity consisting of an inner liquid core which in turn is surrounded by a polymeric
membrane. Also, from a physical point of view, these nanocarriers can be “liquid” such as those
prepared with nanoemulsions, nanoliposomes, biopolymer nanoparticles, and cyclodextrins, or “solid”
such as nanoparticles made with nano-spray dryer, electrospraying, and nanocrystals. Tubular
nanocarriers should have at least one dimension in the nano scale (usually their cross section in
nanosized) to be considered nanocarriers, although their length could be > 1000 nm. Within this group,
we can include nanofibers (produced by electrospinning), nanotubes (from certain proteins such as αlactalbumin), nanofibrils (e.g., from β-lactoglobulin), and nano-helix structures (such as those from
amylose). Bioactive components can be embedded within their hollow cavity.
Keywords: Bioactive ingredients; Nanocarriers; Nanoencapsulation; Techniques; Classification.
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ABSTRACT
Wetland ecosystem and human civilizations are highly significant for each other. The studies of all
great civilizations exhibit the importance of water bodies for humans for their needs of food and
shelter. Aquatic plants exerted significant impact on human civilization in terms of source of food,
manure, fiber and medicines. In modern era, aquatic plants are more popular and consumed by humans
due to more knowledge about these plants ranging from ornamental plants to use as human food and
medicinal plants. Most of the aquatic plants are consumed as human food in some areas of the world
but limited to specific tradition and relatively less information is available to consumers. Similarly, the
use of these aquatic plants is also confined to specific communities. Recent advancements in the
scientific field open new era of using aquatic plants for human consumption as food and alternative
medicines. Alternative medicines refers to the use of medicinal plants, their byproducts and therapies
for benefitting human health based on traditional knowledge with well-known beneficial, toxic and
harmful effects. This study enlightens the nutraceutical values of medicinal plants and application of
biotechnological techniques for its improvement and application.
Key Words: Alternative medicine, Aquatic plants, Biotechnology, Medicinal plants, nutraceutical
properties
Introduction
Aquatic ecosystem comprised of three different classes of marine, freshwater and estuarine
ecosystem based on salt concentration they contain. Among these ecosystems, freshwater ecosystem is
highly significant for humans due to source of food, shelter, medicines and other materials. Freshwater
ecology reflects the interaction between freshwater bodies and living organism (Aasim et al 2018).
Wetland is also used for aquatic ecosystem and consists of marshy or swamp area. The wetlands are
highly significant for controlling floods or overflow of water, water table level and storage and water
cycle (Saini et al. 2010) along with major source of fauna and flora (Ramachandra et al. 2015).
Wetland ecosystem has significant impact on the development of human civilization since ancient
times as humans preferred to live in the surroundings of water bodies for irrigation, food, clothes,
fiber, medicines and abode (Gupta 1987).
Aquatic plants or hydrophytes consist of three group of plants that spend at least some part of
their life cycle in water for substantial growth and flowering (Saini et al. 2010). These plants live as (i)
free floating, (ii) submerged or (iii) emergent or marginal plants. These aquatic plants are highly
significant for aquatic ecosystem and considered as the primary producer of the aquatic ecosystem
(Aasim et al 2108) and source of chemical energy. The other significant advantages of these aquatic
plants include shelter, or food source for other living organisms of water (Baldassarre and Bolen
1994), controlling phytoplanktons and moss (Oyedeji and Abowei 2012), biomonitoring or
phytoremediation of contaminated water bodies (Aasim et al. 2019).
The use of local plant based material in traditional medicinal system for curing different
diseases on the basis of traditional knowledge passes through generations. These medicines are still in
use irrespective of advancements in the field of medical science. This system is based on using
different plant/herbs as a whole or their specific parts either alone or in combination of different plant
parts. Recent advances in the field of chromatography, pharmacognosy, plant biotechnology and
molecular biology, etc. has significant role on the development of traditional medicinal system (Kar
2006), also known as alternative medicines. It includes the use of medicinal plants, their byproducts
and therapies with known beneficial or harmful effects (Dasgupta et al. 2011). The alternative
medicinal are generally considered as complementary medicine or integrative medicine and obtained
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with other functional medicines (Zeller et al. 2013), complementary and alternative medicines
(Cassileth and Deng 2004) or traditional medicines (Ansari and Inamdar 2010).
The demand of medicinal plants in recent years have increased significantly and resulted in
cultivation, screening or evaluation of potential plants or their bioactive phytochemicals, and
development of commercial drugs from these phytochemicals. Some of the aquatic plants like Bacopa
monnieri are already established as source of Bacoside A used as brain tonic. However, most of the
aquatic plants are still underutilized and their usage is confined to some places and communities
(Swapna et al. 2011). Aquatic plants in India and Sri Lanka have been used as medicinal plants, edible
plants and as ornamental plants for the offerings of religious affairs (Munasinghe et al. 2010). In
recent years, researchers are trying to characterize the morphological or genetic basis for
phytochemicals. This study enlightens the potential uses of aquatic plants as human food and
medicines along with application of different biotechnological approaches for its improvement.
2. Aquatic edible plants
The consumption of aquatic plants is generally based on traditional knowledge, and local
production. Although, most of the aquatic plants are generally known as ornamental plant, some plants
are established as medicinal plants and edible food plants. Aquatic plants as edible food can be
classified into marine plants or freshwater plants. Marine plants are generally not preferable as edible
food but macro-algae and sea weeds are well established edible food in some parts of the world
(Aasim et al 2018). On the other hand, fresh water aquatic plants are more in numbers and can be
classified into major edible or minor edible plants on the basis of their consumption and available
information. The major freshwater aquatic plants include Taro-Colocasia esculenta (L.) Schott,
Chinese Water Chestnut-Eleocharis dulcis (Burm. f.) Trinius ex Henschel; Water Spinach-Ipomoea
aquatica Forsskål; Indian Lotus-Nelumbo nucifera Gaertner; Water Mimosa-Neptunia oleracea Lour.;
Watercress-Rorippa nasturtium; Blue-Green Algae-Spirulina spp.; Water Caltrop-Trapa natans L.;
Bullrush or Cattail-Typha latifolia L. and wild rice-Zizania palustris. However, the use of these plants
may be risky due to find in water contaminated with pollutants (Aasim et al 2018). Besides that,
(Aasim et al (2018) enlisted the minor aquatic plants used as edible food.
3. Aquatic Medicinal Plants
Aquatic plants are well established as medicinal plants and can be classified as major or minor
plants on the basis of ethno botanical uses and pharmacological properties. Different parts or whole
plant are used for medicinal purposes, even for the curing of serious diseases or disorders. The major
aquatic plants used for medicinal purposes Acorus calamus L., Alternanthera philoxeroides Geiseb,
Alternanthera sessilis (L.) R.Br., Bacopa monnieri (L.) Pennell., Centella asiatica (L.) Urban,
Centipeda minima A. Braun and Ascheron,, Coix lacryma-Jobi Linn., Enhydra fluctuans Lour,
Hedychium coronarium J. Koenig, Hydrocotyle sibthorpioides Lam., Ipomea aquatica Forssk.,
Marsilea minuta L., Nelumbo nucifera Gaertn., Persicaria hydropiper (L.) Delarbre, Rotula aquatica
Lour., Sphaeranthus indicus Linn., Pistia stratiotes L. and Polygonum glabrum Willdenow. Besides
that, number of researchers enlisted the other medicinal aquatic or semi-aquatic plants. However, there
is lack of relative information about plant availability and pharmacological properties (Aasim et al
2019). These aquatic plants are effectively in use against serious disorders or diseases like cancer,
menstrual disorders cardiac diseases, kidney, anti-tumour etc.
4. Biotechnological approaches for improving aquatic plants as medicines
Application of traditional or biotechnological techniques accomplishes the genetic
improvement of economic crops especially used as medicines. Most of the aquatic plants used for
edible or medicinal purposes are collected from wild but some plants are cultivated in the field
(aquatic or semiaquatic conditions). In recent years, the demand of these plants has been enhanced and
it enforced the researchers to work on these plants. The major areas where these plants are gaining
attention are (i) conservation using biotechnological techniques, (ii) genetic improvement using
different biotechnological and molecular biology techniques, (iii) genetic diversity assessment, (iv)
artificial induced mutation, (v) application of in vitro plant tissue culture techniques for propagation
(vi) secondary metabolites production (vii)
synthetic seed production, (viii) application of
nanoparticles (NPs) or biosynthesis of NPs, (ix) role of microbes (x) phytoremediation (xi) genetic
transformation and (xii) genomic, transcriptomics and proteomics studies. Application of these
different biotechnological approaches in recent years enables the researchers to work on the
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production, conservation, consumption and production of secondary metabolites with the help of
biotechnological tools.
Conclusion
The cultivated or wild terrestrial or aquatic plants found in our surrounding have direct or
indirect significant impact on our lives. These plants are the primary producer of the water ecosystem
and essential for the humans. The cultivation, production and exploration of their ethno-botanical and
pharmacological properties with the help of biotechnology tools will be beneficial for the
improvement of aquatic plants. There is a need of more extensive work and systematic studies for
these neglected plants in order to shift their “weed” status to valuable economic plant.
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Bioinformatics determination of the mechanism of the action of the antibiotic properties of
thioridazine
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Thioridazine, a phenothiazine derivative, has been previously used as an anti-psychotic drug for the
treatment of schizophenia. After several reports on sudden deaths due to thioridazine prolonging heart
rate-corrected QT time, its use as an anti-pyschotic agent has been banned in many countries.
Interestingly, thioridazine was placed on a phase trial for lung cancer treatment due to its potency for
lowering multidrug resistance in cancer stem cells (CSCs). It was reported that thioridazine exerts its
anticancer effect by antagonizing D2-type dopamine receptors overexpressed on cancer stem cells
which in turn signals CSCs to down-regulate the expression of p-glycoproteins, ATP-binding cassettes
overexpressed on CSC membrane. Lately, the antibiotic effects of thioridazine on MRSA, resistant M.
Tuberculosis, P. falciparum has been reported. The mechanism of the antibiotic effect of thioridazine
is unknown. We currently tested thioridazine on Klebsiella spp. and found a significant antibotic effect
of thioridazine. To illuminate the mechanism of the antibiotic effect of thioridazine, we impelemted a
series in-silico drug binding experiments on efflux proteins, responsible for antibiotic resistance, and
found that efflux proteins are not a target for thioridazine. We further analyzed the bacterial genome
database and discovered that a G-coupled protein, possibly expressed on bacterial cell surface, is likely
to be a target for thioridazine.
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Mikrobiyolojide Nanobiyoteknoloji
Nilgün ÜNAL1
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı
Nanoteknoloji, atomların ve moleküllerin en küçük birimlerini ifade etmek ve maddeyi atomik
boyutu ile kontrol etmek amacı ile kullanılmaktadır. Richard Feynman 1959 yılında atom düzeyinde
moleküllerin dizayn edilebileceğini açıklamıştır. Mühendis Eric Drexler ise 1981 yılında moleküler
mühendislik kavramı, 1986'da ise Nanoteknoloji terimini ilk kez kullanmıştır. Nanoteknolojinin
biyoloji alanındaki çalışmalarına ise Nanobiyoteknoloji adı verilmektedir. Biyolojide kullanılan
nanopartiküller, organik (dendrimerler, lipozomlar, karbon bazlı nanomalzemeler ve polimerik
miseller), inorganik (metal ve metal oksitler, kuantum noktaları (QD'ler) ve manyetik NP'ler) ve
karışık (organik / inorganik) olmak üzere 3 gruba ayrılır. Tıp alanında, kanserlerin ve kardiyovasküler
hastalıkların teşhisi- tedavisi, yeni implantların ve medikal araç-gereçlerin geliştirilmesi, görüntüleme
sistemleri konularında çok sayıda yenilikler ortaya çıkmaktadır. Nanobiyoteknoloji, enfeksiyöz
hastalıkların önlenmesinde (etkili aşıların, adjuvanların geliştirilmesi), enfeksiyon etkenlerinin hızlı ve
kesin tanısında ve enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır. Bu sunumda mikrobiyolojide
nanopartiküllerin kullanım amacı ve kullanılan nanopartiküller güncel literatürler ışığında
irdelenmiştir.
Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde, özellikle aşı üretimi ananında kullanılan nanopartiküller
etkili taşıyıcı sistemleri olarak kullanılırlar. Etki mekanizmaları, antijen sunan hücrelerin uyarılmasına
dayanır. Nanopartiküller adjuvanlarla birlikte daha etkili olurlar. Polimer taşıyıcılar, lipozomlar,
nanoemülsiyonlar, inorganik nanopartiküller, immün-uyarıcı kompleksler (ISCOM), virüs benzeri
parçacıklar (VLP), kendiliğinden oluşan sistemler aşı üretiminde kullanılan nanopartiküllerdir (TorresSangiao ve ark. 2016).
Enfeksiyonların teşhisinde, nanodiyagnostik ilk olarak Mirkin ve ark. (1996) tarafından
kullanılmıştır. Anthrax hastalığının teşhisi için altın (Au) nanopartiküller kullanılmıştır.
Nanopartiküllerin fiziksel ve kimyasal özellikleri doğru, hızlı, hassas ve uygun maliyetli teşhise izin
vermektedir. Antikor bazlı, Floresan Silika Nanoparçacıkların (FSNP'ler) kullanıldığı tespit metotu ile
4 saat içinde Mycobacterium tuberculosis kompleksi (MTB) teşhis edilebilmektedir (Torres-Sangiao
ve ark. 2016).
Enfeksiyonlar zahmetsizce antimikrobiyal ilaçlarla tedavi ediliyorlardı. Ancak ilaç direnci
halk sağlığı için büyük bir endişe kaynağıdır. Yüksek doz antibiyotik tedavilerinin kullanımı,
genellikle yüksek toksisite, yeni direnç gelişimi oluşturur. Aynı zamanda, maliyetleri de dezavantajdır.
Yeni alternatiflerin olmayışı nedeniyle bulaşıcı hastalıkların tedavisi için, birkaç sınıf antimikrobiyal
nanopartikül ve nanotaşıyıcı enfeksiyöz hastalıkların, hatta dirençli bakteri kaynaklı enfeksiyonların
tedavisi için geliştirilmiştir. Organik, inorganik ya da kompleks olabilirler. En avantajlıları Au, Ag
gibi inorganik olanlardır (Karaman ve ark., 2017, Torres-Sangiao ve ark. 2016).
Enfeksiyon hastalıklar yanında kanser tedavilerinde, nanoaşılar, antitümör T hücre yanıtının
etkin bir şekilde uyarılması ve kanser ile kişinin kendi immun sisteminin savaşını aktifleştirmek
amaçlanır (Iturrioz-Rodríguez 2019, Zhang et al. 2019).
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Falsiparum Sıtması: Güncel Tanı, Tedavi ve Korunma
Doç Dr İlker İnanç Balkan
İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
"Sivrisinek ısırığı nedeniyle yüz binlerce insanın hayatını kaybetmeye devam ediyor olması 21. yüzyılın
en büyük trajedilerinden biridir." Dünya Sağlık Örgütü
Giriş
Sıtma, dünya tarihinin en ölümcül vektör kaynaklı hastalığı olarak bilinmektedir. Yeryüzünde 108
ülkede yaklaşık 3.4 milyar insan sıtma riski ile karşı karşıya bulunmaktadır. "Dünya sağlık örgütü (DSÖ)
2018 Sıtma Raporu"na göre yılda yaklaşık 219 milyon insan semptomatik sıtma geçirmekte, olguların
yaklaşık %80'i güneydoğu Asya ve sahra-altı Afrika ülkelerinde, yaklaşık %90'ı P. falciparum'a bağlı
olarak ortaya çıkmaktadır. Yılda yaklaşık 435 bin kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybetmekte, ölümlerin
de yine %80'den fazlası sahra-altı Afrika'da görülmektedir.
Ülkemizde yerli P. vivax sıtmalı olguların yerini son yıllarda endemik ülkelere seyahatten dönen
"importe" P. falciparum sıtmalı olgular almıştır. İstanbul halk sağlığı müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar
şubesi verilerine göre İstanbul'da 2002’de 101 olan yıllık olgu sayısı 2011’de 29’a gerilemiş, 2002’de
olguların yalnızca 7'si yurt dışı kökenli iken 2011’de olguların tamamını yurt dışı kökenli olgular
oluşturmuştur. Etken dağılımına baktığımızda; P.vivax/P.falciparum oranı 2002’de 99/2 iken 2011’de
9/20 oranı ile P.falciparum öne çıkmaya başlamıştır. Olgu sayısı son yıllarda yeniden yükselişe geçmiş,
2012'de 65 olgu (55 P. falciparum, tamamı yurtdışı kökenli), 2013'te 89 (71 falsiparum, 13 vivax),
2014'te 100 olgu (84 falsiparum 16 vivax) 2015'te ise 81 olgu (52 falsiparum, 19 vivax, 10 mikst;
tamamı yurt dışı kökenli) kaydedilmiştir.
Mardin'de 2012 yılının ağustos-eylül aylarında görülen ve Irak kökenli indeks olgu ile birlikte 291
olguya ulaşan P. vivax sıtması salgını sonrası 2013'te görülen 58 nüks olgu dışında ülkemizde olgu
kümeleşmesi veya yerli olgu görülmemiştir. P. vivax sıtmalı olgularda en önemli nüks nedeni; 3
günlük klorokin tedavisi ile klinik bulguları düzelen hastaların 14 günlük primakin tedavisini ihmal
etmesi olmuştur.
Vivax sıtması, klorokin dirençli yurt dışı olgularla henüz karşılaşılmaması ve nüks dışında tedavi
sorunu oluşturmaması nedeniyle klinik önem açısından yerini falsiparum sıtmasına bırakmıştır.
Falsiparum sıtmasının her geçen yıl artan sıklıkta görülmesi, ağır komplikasyonlara ve yüksek
mortaliteye yol açması nedeniyle ciddi falsiparum sıtmalı olgularda tanı ve tedavi sürecinin doğru
yönetilmesi son derece önemlidir.
Ciddi Falsiparum Sıtması: Tedavi ve İzlem İlkeleri
Tanım
P. falciparum aseksüel parazitemisi bulunan ve semptomların başka hiçbir nedene bağlanamadığı bir
hastada alttaki klinik ve laboratuvar bulgulardan bir veya daha fazlasının varlığı "ciddi sıtma" olarak
tanımlanır.
Klinik bulgular:
–Bilinç bozukluğu veya koma
– Bitkinlik, jeneralize güçsüzlük, yardımsız oturamama
– Oral beslenmenin mümkün olmaması
– Konvülzyonlar: 24 saatte ikiden fazla nöbet
– Solunum sıkıntısı (asidotik solunum)
– Dolaşım kollapsı veya şok: sistolik kan basıncının erişkinlerde <70 mm Hg
ve çocuklarda <50 mm Hg olması
– Belirgin sarılığa ilaveten bir başka hayati organda disfonksiyon bulgusu
– Hematüri
– Anormal spontan kanamalar
– Pulmoner ödem (radyolojik bulgu)
Laboratuvar Bulguları:
– Hipoglisemi(kan glukozunun < 40 mg/dl olması)
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– Metabolik asidoz (plazma bikarbonat düzeyinin < 15 mmol/l olması)
– Ağır normositer anemi(Hb < 5 g/dl, HTC < %15)
– Hemoglobinüri
– Hiperparazitemi (> %5-10)
– Hiperlaktatemi (laktat > 5 mmol/l)
– Renal bozukluk (serum kreatinin >3 mg/dL).
Bu olgular yoğun bakım biriminde izlenmeli, oral tedaviye geçinceye dek parenteral antimalaryal
tedavi verilmelidir.
Tedavi Hedefleri
Temel hedef hastanın ölmesini önlemektir. İkincil hedefler ise komplikasyonların ve rekrudesansın
önlenmesidir. Rekrudesans; tedavi yetersizliği nedeniyle kısmi iyileşmeyi takiben hastanın yeniden
kötüleşmesidir. Tedavi edilmeyen ciddi falsiparum sıtması olgusunda (özellikle serebral sıtmada)
fatalite hızı %100'e yakındır. Doğru ve etkin tedavi ile fatalite %15-20'ye düşmektedir. Metabolik
asidoz gibi bazı komplikasyonların varlığı fataliteyi arttıran en önemli etmendir. Ciddi sıtma nedeniyle
ölüm genellikle hastanın baş vurusundan sonraki saatler içinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle yüksek
etkili antimalaryal ilaçların en kısa sürede terapötik konsantrasyonlara ulaşmasının sağlanması
gerekmektedir.
Ciddi sıtma olgularının tedavisi dört başlıkta toplanabilir:
1. Olgunun klinik açıdan değerlendirilmesi
2. Spesifik antimalaryal tedavi: Temel olarak artemisinin bazlı kombine tedavi ve diğer ilaçlar
3. Adjuvan tedavi: Antibakteriyel, antipiretik, antikonvülzan vd. tedaviler
4. Destek tedavisi: Solunum, sıvı ve elektrolit desteği, kan ürünü replasmanları, gereğinde exchange
transfüzyon, hemodiyaliz vd. destek tedavileri
Klinik değerlendirme
Ciddi sıtma bir tıbbi acildir. Bilinci kapalı hastalarda mutlaka hava yolu açık tutulmalı, solunum ve
dolaşım hızla değerlendirilmelidir. İlaç ve sıvı tedavisinin planlanması için hasta tartılmalı veya
tahmini ağırlık kaydedilmelidir. Hızla damar yolu açılarak kan şekeri, hemogram, kan grubu, kan gazı,
kan kültürü, PT, INR, böbrek ve karaciğer fonksiyonları için kan örnekleri alınmalı, paraziteminin
tespiti ve kesin tanı için periferik yayma hazırlanmalıdır. Kalın damla preparatı altın standart olmakla
birlikte daha çok endemik bölgelerde tarama amacıyla tercih edilen yöntemdir, tecrübeli göz gerektirir.
Ülkemizde güncel uygulamada özellikle titreme döneminde alınarak Giemsa boyası ile hazırlanan ince
periferik yayma ile tanının konması ve paraziteminin birim alandaki eritrosit sayısına oranlanarak
belirlenmesi daha uygundur. Detaylı bir fizik inceleme ihmal edilmemelidir.Erişkinler için Glaskow
koma skoru, çocuklar için ise Blantyre koma skoru kullanılarak bilinç durumu kaydedilmelidir.
Bilinci kapalı hastalarda lomber ponksiyon yapılıp BOS incelemesi ile bakteriyel menenjit
dışlanmalıdır. Asidozun derecesi klinik seyir açısından son derece belirleyici olduğu için plazma
bikarbonat veya venöz laktat düzeyi mutlaka ölçülmeli, eğer başlangıçta istenmedi ise arter kan gazı
sonuçlarına göre yoğun bakım konsültasyonu istenmelidir. Sıvı dengesinin değerlendirilmesi son
derece önemlidir. Solunum yetmezliği, veya asidotik solunumu bulunan derin anemili olgular
genellikle hipovolemiktir ve hızla rehidrate edilmeli, gereğinde transfüzyon uygulanmalıdır.
Ayırıcı Tanı
Koma ve ateş sıtmaya bağlı olabileceği gibi meningoensefalite, bakteriyel sepsise veya pnömoniye de
bağlı olabilir. Sıtmada meningeal iritasyon bulguları (ense sertliği, fotofobi, Kernig-brudzinski
belirtileri) bulunmaz ancak hasta opistotonus pozisyonunda gelebilir. Ense sertliği olmasa da bilinç
kapalı ise bakteriyel menenjit mutlaka dışlanmalı, LP yapılamıyorsa menenjit dozunda ampirik
seftriakson ± ampisilin başlanmalıdır. Sepsisin dışlanması için kan kültürü mutlaka alınmalı,
dışlanamıyorsa antimalaryal tedavi ile birlikte ampirik antibakteriyel tedavi başlanmalıdır.
Pnömoninin dışlanması açısından akciğer grafisi ilk fırsatta çekilmeli, solunum örneği alınabiliyorsa
mikrobiyolojik inceleme yapılmalıdır.
ANTİMALARYAL TEDAVİ
Antimalaryal Tedavi Neden kombine Olmalıdır?
Antimalaryal kombinasyon tedavisi; parazit içinde farklı biyokimyasal hedeflere yönelen ve bu
nedenle farklı etki mekanizmalarına sahip kan şizontosidal etkili iki veya daha fazla ilacın birlikte
kullanılması anlamına gelmektedir. Kombine kullanımın iki önemli faydası vardır; i) kombine tedavi
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genellikle daha etkilidir ii) iki ilaçtan birine dirençli olan mutant parazitler diğer ilaç ile öldürülür ve
böylece direnç gelişimi önlenmiş olur. Bu iki faydanın elde edilebilmesi için kombinasyonda yer alan
her iki ilacın da tek başına yeterli antimalaryal etkinliğe sahip olması gerekir.
Artemisinin-bazlı Kombine Tedavi (AKT)
DSÖ tarafından falsiparum sıtmasının tüm formları ve tüm hasta grupları için [gebeliğin 1. trimesteri
dışında] standart tedavi olarak önerilmektedir. Artemisininler, diğer sıtma ilaçlarından farklı olarak
parazitin 48 saatlik her aseksüel siklüsünde kandaki parazit sayısını 100 ila 1000 kat azaltarak klinik
bulguların hızla düzelmesine katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte artemisinin türevleri kandan
hızla elimine edildiğinden kendileri gibi kısa yarı ömürlü tetrasiklin veya klindamisin gibi ilaçlarla
kombine edildiklerinde 7 günlük tedavi şeklinde uygulanmaları gerekmektedir. Antimalaryal
etkinliğin 3 günlük tedavi şeması ile tam olarak sağlanabilmesi ve artemisinine karşı direnç
gelişiminin önlenmesi açısından lumefantrin gibi yavaş elimine edilen ilaçlarla kombine edilmeleri
önerilmektedir. Artemisinin türevleri, güçlü gametosidal etkinlikleri nedeniyle sıtmanın yayılımını da
engellemektedir. Ülkemiz gibi anofel cinsi sivri sineğin belli bölgelerde yaşamını sürdürdüğü ve
falsiparum sıtmasının importe sporadik olgular şeklinde görüldüğü ülkelerde gamestosit yayılımının
engellenmesi son derece önemlidir.
Paraziteminin en az %90 oranında elimine edilebilmesi için artemisinin bazlı tedavinin ≥3 günlük
şema ile uygulanması ve böylelikle tedavi sonrası parazitin üç aseksüel siklüs süresinin kapsanması
gerekmektedir. Böylece kombinasyondaki diğer ilaca sadece %10'luk bir parazit temizliği görevi
kalmakta, direnç gelişmesi potansiyelini düşürmektedir. Daha kısa tedavi süreleri ise önerilmez.
Hasta uyumunun ve dolayısıyla direnç gelişimi riskinin en aza indirilmesi açısından tüm dünyada ve
ülkemizde tek tablet şeklinde bulunan kombine preparatlar kullanılmaktadır. Tek tabletler içinde en
bilinen ve en yaygın kullanılanı artemeter lumefantrin (AL)'dir.
Ciddi falsiparum sıtmasında parenteral antimalaryal tedavi:
1) Artesunat 2.4 mg/kg IV veya IM ilk doz baş vuru esnasında (0. saat), sonra 12. ve 24. saatte, sonra
da tedavi süresince günde 1 kez 7 gün uygulanır. Ciddi olgularda (en az) ilk 3 doz mutlaka
parenteral uygulanmalı, klinik yanıt alındıktan sonra 3 günlük tablet tedavisine en baştan
başlanmalıdır.
Parenteral tedaviler; oral alım başladıktan sonra kesilmeli, tam doz oral AKT rejimi verilerek tedavi
tamamlanmalıdır.
Gebelerde Antimalaryal Tedavi
1. Trimestir: Kinin + klindamisin 7 gün. bu tedavi başarısız kalırsa: artesunat + klindamisin 7 gün.
AKT ancak ve ancak başka seçenek olmadığında veya 7 günlük kinin + klindamisin başarısız
olduğunda veya 7 günlük tedaviye hasta uyumundan emin olunamadığında kullanılabilir.
2. ve 3. Trimestir: AKT 3 gün veya artesunat + klindamisin 7 gün veya kinin + klindamisin 7 gün.
Emziren annelerde antimalaryal tedavi : AKT 3 gün. Primakin ve tetrasiklin kullanılmaz. Ciddi
olgularda standart erişkin şeması kullanılır.
Çocuklarda antimalaryal tedavi: AKT 3 gün. Oral alamayan çocuklar, ilaca erişim 6 saatten uzun
sürecek ise rektal artesunat uygulandıktan sonra sevk edilmelidir.

Tedavi Etkinliğinin izlemi
Tedavinin 28. gününe kadar olgular ilk günlerde her gün, daha sonra azalan sıklıkla klinik ve
parazitolojik açıdan izlenmelidir. Dördüncü hafta sonunda yayması ile birlikte klinik olarak
değerlendirilmeyen olgu eksik izlenmiş demektir.
Korunma
1. Aşı: DSÖ tarafından Afrika'da üç ülkede (Gana, Malawi ve Kenya) çocuklara yönelik (7-8-9 ve 24.
aylarda toplam 4 doz) kitlesel aşı (RTS,S aşısı) kampanyaları başlamıştır. Diğer sivrisinek önlemleri
(ilaçlı cibinlik vd.) ile birlikte yüksek oranda koruyucu olması ve çocuk ölümlerini önemli ölçüde
azaltması beklenmektedir. Yıllar içinde yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Ülkemizde seyahat aşıları
kapsamında henüz uygulamada değildir.
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2. Kemoprofilaksi : Birkaç seçenek (doksisiklin, meflokin, atovaquon/proguanil) bulunmaktadır.
Etkinlik, güvenlik ve kullanım kolaylığı açısından ilk sırada önerilen seçenek; atovaquon/proguanil'dir
(malarone veya malanil veya yashirone). Sıtmanın tüm türlerine karşı etkilidir. Sıtma açısından riskli
bir bölgeye yolculuğa çıkmadan 2 gün önce başlanır, yolculuk süresince ve döndükten sonra 1
HAFTA süreyle, günde bir tablet yemeklerle birlikte alınması önerilir.
3. Sivrisinek koruyucu önlemler: Sinek kovucu spreyler, cibinlik, ilaçlı cibinlik, sivrisinek
maruziyetine karşı uygun giyinme, çevresel sanitasyon, çevresel ilaçlama, ev içi ilaçlama vb.
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Mikrobiyal Selüloz Üretimi Ve
Uygulamalar
Prof. Dr. Kıymet GÜVEN
Eskişehir Teknik üniversitesi
Abstract
Cellulose composed of β-1,4-linked glucose monomers is obtained from plant sources by classical
methods. Cellulose is conventionally obtained from plant sources as well as from other
microorganisms by biosynthesis. Bacterial cellulose has the same chemical structure as plant cellulose.
However, mechanical strength, purity, fibril diameter, water holding capacity and biocompatibility
properties are superior to plant cellulose. Komagataeibacter, Gluconacetobacter, Acetobacter are most
used bacteria for bacterial cellulose production. Cellulose produced by different bacteria has different
morphology, structure, properties and applications. Although these superior features, bacterial
cellulose production is costly. Therefore, the main point of research is to screen for isolation of most
productive strains to provide economical production of cellulose by using cheap raw materials. In this
study, a general information on microbial cellulose production and applications are presented.
Key words: microbial cellulose, Komagateibacter, Gluconacetobacter, Acetobacter
Özet
β-1,4 bağlı glikoz monomerlerinden oluşan selüloz klasik yöntemlerle bitkisel kaynaklardan
elde edilir. Selülozun geleneksel olarak bitkisel kaynaklardan elde edilmesinin yanında diğer bir
yöntem de mikroorganizmalardan biyosentez yoluyla elde edilmesidir. Bakteriyel selüloz, bitkisel
kaynaklı selüloz ile aynı kimyasal yapıya sahiptir. Fakat mekanik dayanıklılık, saflık, fibril çapı, su
tutma kapasitesi ve biyouyumluluk özellikleri bakımından bitkisel selüloza kıyasla üstündür. Selüloz
üretiminde en çok çalışma yapılan bakteriler, Komagataeibacter, Gluconacetobacter, Acetobacter ‘dir.
Farklı bakteriler tarafından üretilen selüloz morfoloji, yapı, özellikler ve kullanma alanları
bakımından farklılıklar gösterir. Mikrobiyal selülozun üstün özelliklerine karşın ekonomik açıdan
üretim maliyeti yüksektir. Bu sebeple mikrobiyal selüloz üzerine yapılan araştırmaların temel
noktaları; yüksek selüloz üretme kapasitesine sahip suşların bulunup, ucuz hammaddeleri kullanarak
selüloz üretiminin ekonomik yapılmasını sağlamaktır. Bu çalışmada mikrobiyal selüloz üretimi ve
uygulamaları hakkında genel bir bilgi verilerek bakteriyal selüloz üretme yeteneğinde yerel sirke
izolatları ile yapılan çalışmayı sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: mikrobiyal cellulose, Komagateibacter, Gluconacetobacter, Acetobacter
1.
Giriş
Mikroorganizmaların ürettiği, biyoteknoloji alanında kullanılan en önemli materyallerden biri de
polisakkaritlerdir.
Bu polisakkaritlerin başında da selüloz yer almaktadır. Selüloz: Glukoz
birimlerinin β-1,4 glikozidik bağla bağlanmasıyla ile oluşan düz zincir yapısındaki
homopolisakkarittir. β-D-glukoz polimeridir [1]. Fibröz, sert ve suda çözünmeyen yapıdaki selüloz
ancak çok konsantre asitlerle ısıtıldığında parçalanarak disakkarit olan sellobioz ve D-glukoz
ünitelerine ayrılmaktadır. Selüloz özellikle bitkisel yapıda (gövde, sap, dal ve hücre duvarının dış
kısmında) yer alan bir polisakkarittir. Pamuk, odun ve kâğıdın yapısında da geniş ölçüde bulunur [2].
β-1,4 bağlı glikoz monomerlerinden oluşan selüloz klasik yöntemlerle bitkisel kaynaklardan elde
edilir. Pamuğun % 94’ünden fazlası, ağacın %50’sinden fazlası selülozdan oluşmaktadır. Dünya
nüfus artışına bakıldığında her geçen gün selüloza olan ihtiyacın da artacağı kolayca görülmektedir.
Klasik yöntemlerle bitkilerden selüloz elde edilmeye devam edildikçe artan selüloz ihtiyacını
karşılamak için odun ve pamuk yetiştirilecek daha fazla alana ihtiyaç duyulacaktır. Bu ihtiyaç
doğrudan dünyanın karbon döngüsüne olumsuz etki etmektedir. Odun ve hidrokarbonların yanmasıyla
atmosfere çok miktarda karbondioksit verilmesi küresel ısınmayı tetiklemekte ve ekolojik dengenin
değişmesine neden olmaktadır [3]. Bu sebeplerden dolayı alternatif kaynaklardan selüloz elde edilmesi
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gittikçe önem kazanmış ve bir zorunluluk haline gelmiştir. Selülozun geleneksel olarak bitkisel
kaynaklardan elde edilmesinin yanında diğer bir yöntem de mikroorganizmalardan biyosentez yoluyla
elde edilmesidir. Bakteriyel selüloz, bitkisel kaynaklı selüloz ile aynı kimyasal yapıya sahiptir. Fakat
mekanik dayanıklılık, saflık, fibril çapı, su tutma kapasitesi ve biyouyumluluk özellikleri bakımından
bitkisel selüloza kıyasla üstündür[4-5].
Bu makalede bakteriyal selülozun yapısı, özellikleri ve kullanım alanları ile birlikte özgün bir
çalışmadan bahsedilmektedir.
1.1.

Bakteriyal Selülozun Yapısı ve Özellikleri

Selüloz, β-1,4 glikozidik bağlarıyla bağlanmış D-glukopiranoz ünitelerinin doğrusal diziliminden
oluşan polimer bileşiklerdir. 2.000–14.000 arasında glikopiranoz biriminden oluşur. Selüloz, iki
glukoz birimi içeren sellobiyozun izotaktik polimeridir. Bu nedenle selülozun zincirsel yapısındaki
temel birim sellobiyoz olarak kabul edilebilir. Glukoz ünitelerinin her birinde 2. 3. ve 6.
karbonlarında hidroksil grupları bağlı bulunmaktadır. Buradaki hidroksil grupları birbirlerine ya da O, N-, S- gruplarına hidrojen bağları ile bağlanmaktadırlar. Aynı zamanda selülozun OH- gruplarında ve
su moleküllerinde de hidrojen bağları mevcuttur. Hidroksil gruplarının burada sağladığı durum,
selüloz yüzeyine hidrofobik özellik kazandırmasıdır (Palonen, 2004). Selüloz zincirinin her iki
sonunda da hidroksil grupları bulunur ve farklı davranışlar göstermektedirler. C1 ile biten uç indirgen
özellikte grup içerirken, C4 serbest hidroksil grubuna sahip uç indirgen değildir [6-7].
Bakteriyal selüloz, bitkisel kaynaklı selüloz ile aynı kimyasal yapıya sahiptir fakat fiziksel özellikleri
ve moleküler yapısında farklılıklar bulunmaktadır [8]. Doğal kaynaklardan elde edilen selüloz farklı
zincir uzunluklarından oluşan bir yapıya sahiptir. Zincirler arasında hidrojen bağları bulunur. Selüloz
molekülleri birbirleriyle demetler halinde birleşerek yapılar oluştururlar. Bu yapılardan en küçüğü
elementel fibrildir ve oluşan bu demet aynı yönde uzanan 40 selüloz molekülünün birleşimidir.
Elementel fibriller (subfibriller) birleşerek daha büyük demet olan mikrofibrilleri oluşturur.
Mikrofibriller bir araya gelerek yığın halinde fibrilleri, fibriller de selüloz lamellerini meydana getirir
[9].
Bakteriyal selülozun fibril ağ çapı, bitkisel selülozun yaklaşık % 1’i kalınlığındadır ve bakteriyal
selülozun fibril ağ çapının 0.1 μm olduğu bilinmektedir [10]. Selüloz fibrillerinin boyutu farklı
araştırmacılara göre şu şekildedir; Brown vd’ne göre [11] 3,2 x 133 nm, Zaar’ a göre [12] 3-4 nm x
70-80 nm, Yamanaka ve Sugiyama’ya göre [13] 4,1 x 117 nm, Bielecki vd’ne göre [14] ise 3,2 x 133
nm ve 4,1 x 117 nm’dir. Bakteriyal selüloz ipliklerinin uzunluğu 1-9 μm, genişliği 1-25 nm, zincir
sayısı aralığı 10-250 ve 2.000–18.000 sayı aralığındaki glikoz biriminden meydana geldiği
bilinmektedir. Bu selüloz iplikleri Gluconoacetobacter xylinum’da metabolik olarak inert ve oldukça
saf olarak hücre dışına salınmaktadırlar [15-16].
Bakteriyel selüloz yapısında geniş hidrojen köprüleri bulunur [16]. Bu hidrojen bağları selülozun
kristalin yapısına neden olur. Selülozun yapısının %85’ini kristalin bölge oluşturur. Daha az düzenli
olup selülozun %15’ini oluşturan kısım ise amorf bölgedir [17-18]. Kristalinite selüloza bir takım
özellikler kazandırır; suda çözünememe, gerilme kuvveti, reaksiyonlara dirençlilik, sert ve lifli yapı
bunlardan başlıcalarıdır.
Bu dirençlilikten dolayı kristalin bölge enzimatik uygulamalarda
dezavantajdır [19]. Amorf bölgeler ise kolay hidrolize olurlar [18-20]. Bakteriyel selüloz, bitkisel
selülozdan kristallenme indeksi ve polimerizasyon derecesi bakımından da farklıdır. Bakteriyal
selüloz çok daha yüksek kristallenme indeksi değerine sahiptir. Kristallenme indeksinin farklı
çalışmalara bakıldığında % 60-%70 arasında olduğu bildirilmiştir [21].
Polimer moleküllerinde birbirlerine bağlanan monomer moleküllerinin sayısına polimerizasyon
derecesi denir. Glukoz monomerinden polimer selüloz oluşumu sırasında polimerizasyon derecesi
(PD) 6’nın üzerindeyse sudaki çözünürlük azalır [6]. Selülozun moleküller arası güçlü hidrojen bağları
sebebiyle çözünebilirliği PD derecesinin artmasıyla düşer [22]. Polimerizasyon derecesine
bakıldığında bitkisel selülozdaki polimerizasyon 13.000-14.000 [23], bakteriyal selülozdaki
polimerizasyon 2000-6000 olarak bulunmuştur [24-25].
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Selülozun, selüloz I ve selüloz II olmak üzere iki kristalize şekli vardır. Selülozun bu iki formu X-ray,
nükleer magnetik rezonans (NMR), Raman spektroskopi ve Infrared analizi ile görülebilir [26].
Selüloz I, paralel glukan zincirlerine ve intramoleküler hidrojen bağlarına sahip mikro lifli yapıdaki
kristalografik formudur. Selüloz II, doğal selülozun alkali maddelerle çözülmesi veya muamele
edilmesinin ardından suyla yıkanmasıyla elde edilir. Suyla yıkama aşaması Selüloz I’in Selüloz II’ye
selülozu çözmeden dönüşmesini sağlar [27]. Selüloz I’in de iki ayrı formu bulunmaktadır; selüloz Iα ve
selüloz Iβ. Selüloz Iα genellikle bakteriyel selülozun ve alglerin yapısında yer alırken, selüloz Iβ
bitkilerin yapısında bulunmaktadır. CP/MAS 13C-NMR kullanılarak, selüloz Iα ve selüloz Iβ’nın
ayrımı mümkündür. Statik kültürde oluşan bakteriyal selüloz, çalkalamalı kültürde oluşan bakteriyal
selüloza göre daha fazla selüloz Iα içerir [23].
Bakteriyel selülozun makroskobik görüntüsü kültür şartlarına bağlıdır. Durgun (statik) ve çalkalamalı
kültürlerde oluşan bakteriyal selülozun taramalı elektron mikroskobundaki (SEM) görünen yapısında
belirgin farklılıklar bulunur. Durgun koşullarda sıvı besi yerinin üst yüzeyinde selüloz tabakası
oluşur. Selüloz fibrilleri daha uzundur, bakteri hücresinin yüzeyindeki porlardan dışarı çıkarlar ve
kristalize olmuş mikrofibriller birbirlerine paralel biri diğerinin üzerine yığılmış bir şekilde görünürler
[25]. Durgun kültürle oluşan bakteriyal selüloz fibrillerinin genişliği daha uzundur [26]. Çalkalamalı
kültürlerde oluşan bakteriyel selüloz ise düzensiz, kıvrımlı, kenarları pürüzlü, karışık granüler
görünümdedir [28].
Bakteriyal selüloz genellikle çözünmeyen, gerilme direnci yüksek ve elastik bir biyopolimerdir.
Bakteriyel selüloz zarları çok hidrofilik bir yapıya sahiptir. Kuru ağırlığının 60-700 katı arasında su
tutma kapasitesine sahiptir. Bu kapasite üretim yöntemine göre farklılık gösterebilir. Durgun
koşullarda üretilen selüloz zarının toplam ağırlığının yalnızca % 1’i selüloz, geri kalan kısmı ise sudur.
Selüloz liflerinin, sıvı besi yerine hücre dışına salınarak birleşmelerinden dolayı toplam ağırlıktaki su
oranı çok daha fazladır ve bu sıvı içeriğinden dolayı bakteriyal selüloz jelatinimsi bir görüntüye
sahiptir. Bunlara ek olarak üretim aşamasında hidrofilik maddelerin eklenmesiyle bakteriyal selülozun
hidrofilik özelliği arttırılabilir [16-29-30-31].
Bakteriyal selüloza istenilen özellikler sentez sırasında ya da kültüre edilirken kazandırılabilir ya da
özellikleri geliştirilebilir, bu bakteriyal selülozun en önemli özelliklerinden biridir. Üretim yöntemi,
fermentör seçimi, besiyeri içeriği, hücre yoğunluğu gibi koşullar sayesinde selülozun özellikleri
değiştirilebilir. Bakteriyal selüloz bazı bileşikler ile birleştirilerek istenilen fizikokimyasal özellikler
elde edilebilir [29].
Bunun için bazı yardımcı materyaller; jelatin kollagen, pullulan,
alüminyum,heparin, alginatlar, poliakrilamid, polihidroksialkoller gibi bileşikler kullanılır ve bunlar
bakteriyal selüloza emdirilerek, selüloza adsorblanarak ya da parçalanmış polimerle karıştırılarak
birleştirilir, bu sayede istenilen çeşitli ürünler elde edilir [14]. Ayrıca bazı selüloz türevleri; nişasta,
dekstran, sülfonik asit, alkilfosfat benzeri diğer polisakkaritler gibi bazı bileşikler, besiyerinin içine
ilave edildiğinde, elde edilecek ürünün makroskobik morfolojisi, gerilme direnci, adsorblama
özellikleri ve optik yoğunluğu değişebilmektedir [13]. Örneğin; Listeria mesenteroides’den elde edilen
dekstransukraz ve alternansukraz kullanılarak bakteriyal selülozun enzimatik modifikasyonu
gerçekleştirilmiştir. Dekstransukraz ve alternansukraz enzimlerinin besiyerine ilave edilmesiyle A.
xylinum ATCC 10821 straini tarafından 1,3; 1,4 ve 1,6’ya bağlı glukan monomerlerinden meydana
gelen çözünür selüloz sentezlenmiştir [32].
1.2.

Bakteriyal Selüloz Sentezleyen Mikroorganizmalar ve Bakteriyal Selüloz Biyosentezi

Selüloz; bitkiler, küfler (Saprolegnia, Dictystelium discoideum) , bazı algler (Vallonia) ve bakteriler
tarafından da sentezlenmektedir [14]. Selüloz sentezleyen başlıca bakteriler; Acetobacter,
Achromobacter, Aerobacter, Agrobacterium, Alcaligenes, Pseudomonas, Rhizobium, Sarcinia,
Zoogloea, Salmonella spp., E.coli, K.pneumoniae ve değişik Cyanobacteria türleridir [8-33].
Selüloz üretim yeteneklerine bakıldığında bu mikroorganizmalardan en etkin olanı Acetobacter
xylinum’dur. İlk kez 1886 yılında A.J. Brown tarafından selüloz ürettigi bildirilmistir. Önce 1997
yılında Yamada vd., tarafından yeni yapılan sınıflandırmayla adı Gluconoacetobacter xylinus olmuştur
[34]. Ardından yine Yamada vd. tarafından 2012 yılındaki yeni çalışmayla Komagataeibacter xylinus
olarak isimlendirilmiştir. Komagataeibacter xylinus bakteriyal selülozun özellikleri, biyosentez
mekanizması ve kristalizasyonu gibi özelliklerinin araştırılıp incelenmesinde model mikroorganizma
olarak kullanılmaktadır [8-35].
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Tüm bu bakterilerde sentezlenen bakteriyal selülozun biyosentez mekanizması aynıdır fakat polimerin
yapısı organizmaya göre değişiklik göstermektedir [15-25]. Bakteriyel selülozun biyosentezi temelde
4 basamaktan oluşmaktadır. Bu basamakların her kısmında çok sayıda özel enzim, katalitik ve
düzenleyici protein kompleksleri yer almaktadır [5]. Biyosentez işlemi glukozun, üridin difosfoglukoz
(UDPGlc)’a sentezini de içerir ve ardından β-1,4 glukan zincirine polimerizasyonuyla devam
etmektedir. Olgunlaşmamış β-1,4 glukan zincirleri bir araya gelerek şeride benzeyen karakteristik
şekilli yapıya dönüşür. Bunların da yüzlercesi veya binlercesi bir araya gelerek selüloz zincirlerini
oluşturur [14]. Burada UDPGlc, selüloz sentezinin öncü maddesidir [15].
Birinci basamak: Glukoz, glukokinaz enzimi ile glukoz–6-P’a katalizlenir.
İkinci basamak: Glukoz-6-P, fosfoglukomutaz enzimi ile glukoz-1-P’a dönüşür.
Üçüncü basamak: Glukoz-1-P, UDPGlc pirofosforolaz enzimi ile UDPGlc’ye katalizlenir.
Dördüncü basamak: UDPGlc, selüloz sentaz enzimi yardımıyla selüloza dönüşür [36].
Gluconoacetobacter xylinum’da karbon metabolizması Pentoz fosfat döngüsü, Krebs döngüsü ve
Glikoneogenez ile bağlantılıdır. Karbonhidratların oksidasyonu için Pentoz Fosfat Döngüsü ve
organik asitlerle buna bağlı ürünlerin oksitlenmesinde ise Krebs Döngüsü rol alır. Selüloz, karbon
metabolizmasının son ürünüdür.
Gluconoacetobacter xylinum’da fosfofruktokinaz enzimi
bulunmamaktadır. Bu nedenle glikoliz gerçekleşmez yani anaerobik şartlarda glikozu metabolize
edememektedir. Okzaloasetat dekarboksilaz enziminin farklı düzenlenmesiyle Gluconoacetobacter
xylinum’da glikoneogenez gerçekleşmektedir [15].
1.3.
Bakteriyal Selüloz Üretim Yöntemleri ve Bakteriyal Selüloz Üretimine Etki Eden
Faktörler
Bakteriyal selüloz üretiminde hangi yöntemin kullanılacağı elde edilecek biyopolimerin kullanılacağı
alana bağlıdır. Kullanılan üretim yöntemine ve fermentör çeşidine göre üretilen selülozun yapısı,
mekanik ve fiziksel özellikleri değişiklik göstermektedir. Statik (durgun) kültür ve çalkalamalı kültür
yöntemleriyle bakteriyal selüloz sentezi gerçekleştirilir. Ayrıca bakteriyal selüloz sentezinin daha iyi
optimizasyonu ve daha kolay kontrolü için özel fermentörler; yatay fermentörler, dönen disk
reaktörleri, dönen biyofilm kontaktörler(RBC), spin filtre donanımlı biyoreaktörler, silikon membranlı
reaktörler, küresel kabarcık sütunlu (Fluidized Bed) biyorektörü ve hava kaldırmalı reaktörler
kullanılabilmektedir [37]. Statik kültür yönteminde besi yeri üzerinde jelatinimsi-membran benzeri bir
yapı oluşurken, çalkalamalı kültür yönteminde küresel-boncuk, yada düzensiz şekilli peletler meydana
gelir [38].
Bakteriyal selülozun en yüksek verimle üretilmesi ve kontrolünün iyi bir şekilde sağlanması için
çeşitli özel fermentörler de geliştirilmiştir. Dönen disk reaktörler, dönen biyofilm kontaktör (RBC) ve
hava kaldırmalı reaktörler ölçek büyütmenin rahatlıkla yapılabilmesi, enerji maliyetinin düşük olması
nedeniyle selüloz üretiminde tercih edilen reaktörler arasındadır. Viskozitesi yüksek yani akışkan
olmayan besiyerlerinin kullanımı için uygun olmaması dezavantajlarından birisidir [38].
Bakteriyal selüloz sürekli ve statik koşullar altında da üretilebilir. Küçük ya da büyük tepsilerdeki
Hestrin-Schramm besiyerine 28 °C’de inoküle edilen A. xylinum 2 gün inkübasyondan sonra yüzeyde
pellik oluşturur. Pellik toplanıp bakteri hücre duvarını denatüre etmek için tamamen sodyum dodesil
sülfattan (SDS) geçirilir. Ardından pellik 35 mm h-1 hızla dönen bir silindire koyulur ve optimum
şartların korunması amacıyla her 8-12 saatte bir ortama taze Hestrin-Schramm besiyeri eklenir ve bu
işlem birkaç hafta boyunca devam eder. 2-3 günlük inkübasyondan sonra pellik oluşumu başlar ve
filament çekme kuvveti daha güçlü bakteriyal selüloz elde edilir [14].
Bakteri straini, besin, pH, ve oksijen de kültür ortamı şartları da üretilen BS’ un özelliklerini etkileyen
faktörlerdir. Farklı bakteri strainlerinin veya kullanılan besin maddelerinin BS oluşumundaki rolleri
pek çok araştırmacı tarafından tartışılmaktadır [38]. Bakteriyal selüloz üretimini etkileyen faktörler
arasında besiyeri içerikleri, çevresel koşullar ve yan ürünlerin oluşumu vardır. Genellikle yüksek
karbon ve sınırlı oranda nütrient içeren (genellikle azot) besiyerleri polisakkarit üretimi için uygundur.
Yüksek verimli polisakkarit fermentasyonu, kullanılan karbon kaynağının %60-80’inin ham polimere
dönüşmesine dayanır. Ortamın optimum içerik ve şartlarda tasarlanması mikroorganizmanın gelişimi
için çok önemlidir ve bu durum ürün oluşumunu da teşvik eder.

23

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019

1.4.

Bakteriyal Selüloz Kullanımı

Tıp ve Eczacılık Uygulamaları: Durgun kültürde üretilen bakteriyal selüloz yüksek gerilme direnci
sahip olması, yüksek gözenekliliği, mikrofibril yapısı, toksik olmaması, biyouyumlu olması, su
adsorbladığı için nemli ortam sağlaması, steril edilebilmesi, kullanımının kolay olması sayesinde
yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar, yanan bölgelerdeki ısıyı adsorblayarak acıyı, ağrıyı azaltır,
yaranın dokuda yayılmasını ve enfeksiyon oluşmasını engeller. BS’un yara iyileştirme, ilaç taşıma
sistemleri ve doku mühendisliğindeki uygulamaları pek çok derlemede ayrıntılı olarak verilmektedir
[39-40-41-42]. BASYC® (BActerial SYnthesized Cellulose), yapay kan damarı olarak kullanılmak
üzere geliştirilmiş bir biyomalzemedir. Durgun kültürde cam tüpler iç içe konularak boru şeklinde bir
üretim sağlanmıştır. Deneysel mikro cerrahide kullanılmak üzere hazırlanan BASYC® markalı tüpün
iç yarıçapı 1mm, uzunluğu 5mm ve duvar kalınlığı 0.7mm’dir. Ortası çukur özellikteki bakteriyal
selüloz fibrillerinin suni kan damarları ve üreterler olarak kullanılabileceği söylenmiştir. Köpeklerde
aort ve boyun damarlarının yerine antitrombik özelliğe sahip olan bakteriyal selüloz içeren suni
damarlar kullanılmıştır. 1 aylık uygulamadan sonra bu suni damarlar çıkarılmış ve iç yüzeyde
trombinin adhezyonunun durumuna bakılmış ve bakteriyal selüloz içeren kan damarlarının özelliğini
kaybetmeden isleyişini koruduğu bildirilmiştir. Bakteriyal selülozun, yanık ve ülser tedavisinde
kullanımı için geliştirilen ve bandaj olarak kullanılan diğer bir ürün Biofill®’dir. Acıyı alması, yarayı
tamamen kaplaması, enfeksiyon riskini azaltması, ameliyat sonrası sorunları azaltması, iyileşme
süresini kısaltması gibi çok önemli yararlarının yanında en büyük dezavantajı hareketli alanlarda
uygulandığı zaman sınırlı esnekliğidir. “Biofill Produtos Bioetecnologicos” şirketi Acetobacter suşu
ile bakteriyal selüloz üretimini ve üretilen selülozun özelliklerini araştırarak yeni yara iyileştirme
ürünlerini geliştirmiştir. Bu ürünlerden Bioprocess® ve Biofill®; 3.derecede yanıkların, ülserin
tedavisinde ve deri transpalantasyonun yapay deri olarak, Gengiflex®; diş eti dokusunun geri
dönüşümünde ya da hastalıklarının tedavisinde, Nexfill® yara ve yanıkların tedavisinde
kullanılmaktadır. Enfekte olmayan, hidrobalans yara örtü malzemesi Suprasorb® X ve efekte olan
risk altındaki yaralar için %0.3 polihekzametilen biguanid içeren antimikrobiyal yara örtü malzemesi
Suprasorb® X + PHMB ürünleri geliştirilmiştir. Bowil Biotech şirketi bakteriyal selülozu kullanarak
CELMAT® Wound/Eye/Face ürününü sulu yara örtü malzemesi ve CELMAT® Wound/Eye/Face H
ürününü sodyum hiyalüronat içeren yara örtü malzemesi olarak üretmiştir.
Cerrahi yama
biyomalzemesi olarak Securian® ve BioCelltrix ürünleri üretilmiştir. XCell®’i antimikrobiyal yara
örtü malzemesi olarak 2003 yılında Amerikada satışa sunulmuştur. 18 ülser hastası üzerinde XCell®
kullanılarak yapılan araştırmada 16 hastanın 13’ünde yarada büyük oranda iyileşme, 1 hastada tam
iyileşme gözlenmiştir, 2 hasta uygulama prosedürüne uymadığı için değerlendirmeye alınmamıştır
[43].
Gıda Endüstrisi Uygulamaları: Kimyasal olarak saf olan bakteriyal selüloz yumuşak dokusu, yüksek
lif içeriği, modifikasyonlara uyumluluğu gibi birçok özelliği sayesinde gıda endüstrisinde stabilize
edici olarak, düşük kalorili tatlı (Nata de Coco), çerez ve şekerlemelerin üretiminde; dolgunluk verici
ve kıvam arttırıcı olarak dondurma ve salata soslarının bileşiminde, ayrıca sosis benzeri gıdaların
kaplanması gibi geniş bir kullanım alanı vardır [44-45-46].
Kağıt Endüstrisinde Uygulamaları:Bakteriyal selüloz içerikli kağıtlar oldukça küçük selüloz
mikrofibrillerinden oluştuğu için çokça direnç ve dayanıklılığa sahiptir. Bunların yanında dolgu ve
renk maddesi gibi katkı maddelerini iyi tutabilmeleri, elastik, geçirgen ve suyu emme özelliğine de
sahiptirler [47]. Bakteriyal selüloz içerikli çok iyi mekanik dayanıma sahip birinci kalite kağıt elde
edilebilmesiyle beraber bazı dezavatajları da bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi üretim
maliyetinin yüksek olması nedeniyle ancak ileri derecede özelliklere sahip özel kağıtların üretiminde
bakteriyal selülozdan yararlanılabilmesidir.
Bakteriyel selülozun kağıt endüstrisindeki en önemli uygulamalarından biri de elektronik kağıt
üretimidir. Elektronik kağıt, kullanılan klasik kağıdın kontrast ve yansıtıcılığının yüksek olması,
esnek ve taşınabilir olması gibi optik özellikleriyle ve bilgisayar ekranlarının dinamik özelliklerinin bir
araya getirilmesi amaçlanan üründür [48].
Diğer Alan Uygulamaları: Ayakkabı yapımında alterntif deri olarak kullanımı [49], metal iyonları
emilimi [50-51], gümüş nanopartiküllerle birleştirilerek ambalaj olarak kullanımı [52], fotokatalitik ve
antibakteriyal özellikli çinko oksit nanokompozitler [53] geliştirlmesi, biyotekstil malzemesi olarak
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kullanımı [54-55-56], elektrik kondaktörleri olarak kullanımı [57], esnek manyetik aerojel ve
manyetik nanokağıt yapımında [58] gibi pek çok uygulama alanları bulunmaktadır.
2. Özgün bir çalışma: Bu çalışmada [43] sirke çeşitlerini kullanarak selüloz üreten asetik asit
bakterileri izole etmişve selüloz üretim verimi en yüksek olan üç izolatı seçmiştir. Bu üç izolat elma
ve üzümden yapılmış karışık sirkeden izole edilmiş olup, izolatların identifikasyonu için hem
geleneksel yöntemler hem de 16S rDNA dizi analizi yapılmıştır. H4 (Komagataeibacter intermedius),
HM3 (Komagataeibacter xylinus) ve M2 (Komagataeibacter xylinus) izolatları ile hem statik kültürde
hem de çalkalamalı kültürde bakteriyal selüloz üretimi yapılmıştır, selüloz örneklerinin spesifik ürün
verim katsayısı ve su tutma kapasiteleri incelenmiş ve taramalı elektron mikroskop (SEM) görüntüleri
elde edilmiştir. Statik kültürde üretilen selüloz örneğinin Element Analizi, CP/MAS 13C katı NMR,
TGA, FT-IR ve XRD analizleri ile karakteristik özellikleri belirlenmiş ve kullanıma uygun
bulunmuştur. Bu çalışma, Komagataeibacter intermedius bakterisiyle selüloz üretimi ve
karakterizasyonu konusunda ülkemizdeki ilk çalışma niteliğindedir.
3. Sonuç
Tıptan, eczacılığa ve gıda sanayiine; tekstil ve deri sanayiinden kağıt ve yeni malzeme üretimine kadar
çok çeşitli uygulama alanları bulan bakteriyal selülozun ucuz hammaddelerden yüksek verimle elde
edilebilmesi için gerek optimizasyon gerekse yeni izolatların bulunması için tarama çalışmaları devam
ettirilmelidir.
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Biosensor Technology and Why Biosensor is Important for Microbiology Field?
Sümeyra SAVAŞ
TUBİTAK, Turkey
Bacteria, viruses and other microorganisms are found throughout nature and the environment widely.
A growing number of bacterial pathogens have been identified as significant food and waterborne
pathogens such as Salmonella spp., Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Campylobacter jejuni,
Campylobacter coli and Bacillus cereus. In the recent years, biosensors have been developed for
detection and diagnose of the presence of bacteria in various area. A biosensor is an analytical device
that converts molecular recognition of a target analyte into a measurable signal via a transducer1
Biological recognition elements, transducer and signal amplifier are the main components of a
biosensor, affecting the selectivity and sensitivity and signal-responding time of the tool. Various
biological materials, including antibodies, DNA and aptamers or enzymes, , are integrated with the
signal transducers made of thermal, optical, electrochemical and piezoelectric detection platforms. In
addition nanomaterials, i.e., metallic nanoparticles, quantum dots, carbon nanotubes, graphene, and
magnetic nanoparticles are used to improve the performance of the biosensors. There are several
extensive methods for bacterial detection, including traditional culturing methods, immunological
techniques, molecular biological techniques and biosensors. Especially, biosensors have been one of
the most significant techniques due to demonstrated excellent performance such as low cost, fast
response, high sensitivity, and high selectivity.
Salmonella spp. is an important example of hazard foodborne pathogens. Salmonellosis is an
infectious disease that continues to plague human populations in both developed and developing
countries2 Furthermore, microbial biosensors with a novel immunosensor approach have to require
sample volumes in the microliter range and very short analysis time. a novel immunosensor can be
used for any pathogenic bacteria detection for clinical and food samples without pre-sample treatment.
Offering a very rapid, specific and sensitive detection with a label-free system, the GQD-based
immunosensor can be coupled with various electrochemical biosensors3.
Keywords: Microorganisms, biyosensor, fast detection
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Mikrobiyota
Doç. Dr. Tuba Dal
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D.
Mikrobiyota insanlarda bulunan mikroorganizmaların tamamına verilen isimdir. Mikroorganizmaların
genomuna ise “mikrobiyom” adı verilmektedir. İnsanda bulunan hücrelerin %90’ını mikrobiyal
hücreler oluşturmaktadır. Mikrobiyotayı oluşturan bakteriler vitamin, kısa zincirli serbest yağ asidi
(KZYA), konjuge linoleik asit üretimi, aminoasid sentezi, safra asitlerinin biyotransformasyonu,
sindirilemeyen besinlerin fermantasyonu ve hidrolizi, immün sistemin modülasyonu, amonyak sentezi
ve detoksifikasyon gibi insan sağlığı için önemli süreçlerde görev alırlar. Mikrobiyotanın ve bu
mikrobiyotadaki değişiminin, insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla, 2008 yılında,
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya ülkelerini de kapsayan insan mikrobiyom projesi
(Human Microbiome Project) başlatılmıştır. Sağlıklı bireylerde bağırsak florasının %90'ını Firmicutes
(Clostridium, Eubacterium, Ruminococcus, Butyrivibrio, Roseburia, Anaerostipes, Faecalibacterium),
Actinobacteria (Bifidobacterium cinsleri), Bacteroidetes, Proteobacteria oluşturur. İnsan bağırsak
florasının %60’ının Firmicutes, %10'unun ise Bacteroidetes ve Actinobacteria olduğu bulunmuştur (13).
Mikrobiyotada mevcut bakterilerin dağılımının ve sayısal dengesinin değişimi “mikrobiyal disbiyozis”
olarak adlandırılılır. Disbiyozisin alerji, enflamatuvar bağırsak hastalığı, kanser, astım, multipl skleroz,
Parkinson hastalığı, çölyak hastalığı, obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar gibi birçok
hastalığın gelişimine neden olduğu ve yaşlanmayı hızlandırdığı savunulmaktadır. Her insanın
mikrobiyotasının kendine özgü içeriği ve dağılımı olmakla birlikte mikrobiyotayı oluşturan belirli
bakterilerin dağılımı insanlar arasında benzerlik göstermektedir. Bunun yanında, mikrobiyota, coğrafi
köken, genetik özellikler, doğum şekli, yaş, yaşam tarzı, beslenme, antibiyotik kullanımı ve geçirilen
hastalıklar gibi faktörlere bağlı olarak değişim göstermektedir (1-3).
Mikrobiyotanın metabolik aktivitelere etkileri
İntestinal mikrobiyotası K₂, B₁, B₃, B₆, B₁₂, folik asit ve pantotenik asit, aminoasit (lizin, fenilalenin ve
metioninin) sentezi, yağ ve karbonhidratların sindirimi gibi metobolik olaylarda görev almaktadır.
Mikrobiyota patojen ve fırsatçı mikroorganizmalarla yarışarak vücutta bu mikroorganizmaların artışını
önlemektedir. İnsan vücudunda bulunan genlerin ve mikrobiyomun bir araya gelmesiyle insan
vücudunun metabolik fonksiyonlarının kapasitesi genişlemektedir (2).
Mikrobiyotanın en önemli enerji kaynağı diyet ile alınan karbonhidratlar olup alınan
polisakkaritlerden fermantasyon yolu ile asetat, propionat ve butirat gibi KZYA oluşur. Kısa zincirli
yağ asitleri, lipit ve glukoz sentezine katılır ve günlük kalorinin %10’u kadar ek kalori sağlarlar. Kısa
zincirli serbest yağ asidi ve G protein bağımlı protein mekanizması sayesinde bağırsak mikrobiyotası
besinlerin emilimini ve depolanmasını artırmaktadır (3,4).
Kısa zincirli yağ asitleri ve lipopolisakkaritler (LPS), konak gen ekspresyonunu düzenlemektedir.
Disbiyozis durumunda, LPS aktivitesi artar, beta-oksidasyondan sorumlu olan Pgc-1 (peroksisomal
proliferatör-aktive reseptör ko-aktivatör 1) baskılanır ve obezite ve diyabet gibi metabolik hastalıkların
oluşumu hızlanır (5).
Proteinler öncelikle pankreatik enzimler ve ince bağırsaktan salınan enterositler tarafından sindirilir.
Ardından oligopeptitler ve aminoasitlerin birçoğu portal sisteme geçer. Proteinlerin %10’u ise kolona
ulaşır ve bakteriyel mikrobiyota ile fermente edilir. Bakteriyel fermantasyon sonucunda hidrojen
sülfat, amonyak, fenol, p-cresol, indol, poliaminler (agmatine, putrescine, spermidine, spermine,
cadaverine), KZYA, organik asitler (laktat, formate, süksinat), etanol, H2, CO2, CH4 gazları ve
nöroaktif bileşikler (GABA, serotonin, histamin, L-DOPA, triamin, nitrik oksit, triptamin, fenetilamin)
oluşur (6). Yüksek proteinli diyet sonucu oluşan bu metabolitler, kolorektal kanser, enflamatuvar
bağırsak hastalığı ve ateroskleroz ile ilişkilendirilmiştir (3).
Birincil safra asitleri olan kenodeoksikolik asit ve kolik asit karaciğerde sentezlendikten sonra glisin
ve taurin ile konjuge edilir ve safraya atılır. Konjuge edilen safra asitleri, bağırsak mikrobiyotası
tarafından dekonjuge ve dehidrolize edilir; ikincil safra asitleri olan litokolik asit ve deoksikolik asit
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oluşur. Safra asitleri, nükleer reseptör grubundan FXR (farnesoid X reseptör), pregnan X reseptör,
androstan reseptör ve vitamin D reseptörünü ve nükleer reseptör grubundan olmayan TGR5'i uyarırlar.
İkincil safra asitleri TGR5 reseptör grubuna birincil safra asitlerden daha yüksek afinite ile bağlanırlar
(7). Farnesoid X reseptör aktivasyonu sonucu glukoneogenez basamaklarında yer alan genlerin
ekspresyonlarını azalır; glukoneogenez azalır (8). İntestinal L hücrelerindeki TGR5 reseptörünün
uyarılması ise, GLP-1 salınımını artırarak insülin salınımını uyarırken glukagon salınımını baskılar
(9). Safra asitlerini bağlayarak enterohepatik dolaşıma geçmelerini engelleyen ajanlar, bu mekanizma
üzerinden GLP-1 salınımını uyararak insülin duyarlılığını artırırlar (10). Bu ilaçların LDL kolesterol
düzeyleri düşürüp kardiyovasküler hastalık gelişim riskinde azalttıkları ve tip 2 diyabetik hastaların
glisemik kontrolünü iyileştirdikleri gösterilmiştir (11).
Mikrobiyota ve Metabolik Hastalıklar
Obezite
İntestinal mikrobiyotadaki bozulmalar ve fonksiyonel çeşitliliğin azalması ile birlikte disbiyoz
meydana gel-mektedir. İntestinal mikrobiyotada disbiyoz oluştuğunda barsak geçirgenliğinde artma,
kısa zincirli yağ asidi üretiminde değişim olduğu gösterilmiştir. Bu değişiklikler ise glikoz ve lipid
metabolizmasında değişime, inflamasyona ve metabolik endotoksemiye neden olmakta; obeziteye yol
açmaktadır. Sağlıklı bireylere göre obez bireylerin intestinal mikrobiyota içeriğinin değiştiği
gösterilmiştir. Obez bireylerin mikrobiyotasında Bacteriodetes ve Prevotella türünde artış olduğu,
Firmicutes türünde ve Bifidobacterium miktarında azalma olduğu bulunmuştur (12). Mikrobiyota
komposizyonu ile hiperlipidemi arasında da kuvvetli bir ilişki bulunmaktadır. Obez olgularda yağlı
beslenme sonucu oluşan LPS, adipoz dokuda proenflamatuvar makrofajları, TNF-α ve IL-6 gibi
proenflamatuvar sitokinleri artırır (3).
Diyabet
Diyabetik hasta mikrobiyotasında obeziteye benzer değişiklikler saptanır. Tip 2 diyabeti olan
hastalarda, bütirat üreten Roseburia intestinalis, Faecalibacterium praustnitzii türlerinde azalma,
Proteobakteriler, Lactobacillus gasseri, Streptococcus mutans'ta artış saptanmıştır. Bacteroidetes/
Firmicutes oranları plazma glukoz düzeyleri ile anlamlı bağıntı göstermiştir (13,14). Bütirat, diyabet
patofizyolojisinde anahtar rol oynamakta; beta hücrelerinin farklılaşmasını, proliferasyonundan
sorumlu "histon deasetilaz inhibitörleri" gibi gen ekspresyonu ve epigenetik modülasyona katkıda
bulunmaktadır. Bütirat; sinyal yolaklarının indüklenmesi sonucunda insülin transkripsiyon ve
translasyonunu artırmakta, beta hücre farklılaşması, gelişimi ve işlevlerini iyileştirmekte, karaciğerde
glukoneogenezi ve glikojenolizi inhibe ederek glisemik kontrole olumlu etki yapmaktadır (14).
Ateroskleroz ve kan basıncı
Aterosklerotik plaktaki bakteriyel ürünlerin birçoğunun insan ağız ve bağırsak florasındaki bakteriyel
ürünler ile aynı olduğunun gözlenmesi, bakterilerin aterosklerotik plak kaynağı olabileceğini
düşündürmüştür. Çalışmalarda, Porphymonas gingivalisin'in ateroskleroz gelişimi ile ilişkili olduğu
belirtilmiştir (15,16). Kolin, fosfotidilkolin ve kırmızı ette yüksek oranda bulunan L-karnitinin
mikrobiyota tarafından metabolize edilmesi sonucu oluşan TMAO (tri-metialmin-N-oksit)’nun,
ateroskleroza ve kan basıncının yükseltmesine neden olduğu savunulmuştur (3).
Metabolik Hastalıkların Tedavisi
Bağırsak mikrobiyotasının metabolik hastalıkların patofizyolojisindeki rolünün anlaşılması ile bu
hastalıkların tedavisinde prebiyotik, probiyotik ve fekal transplantasyon tedavileri gündeme
gelmiştir. Probiyotikler, yeterli miktarda tüketildiklerinde insan sağlığı ve fizyolojisi üzerine olumlu
etki yapan canlı mikroorganizmalardır. Probiyotik besinlere örnek olarak fermente süt ürünleri,
probiyotik ajanlara örnek olarak Lactobacillus türleri ve Bifidobacterium türleri verilebilir.
Probiyotiklerin antitoksijenik, antimikrobiyal, antienflamatuvar etkileri mevcuttur; bağırsak
mikrobiyotasının düzenlenmesinde, immün sistemin modulasyonunda rol oynarlar. Prebiyotikler ise
bağırsaktaki bazı tür mikroorganizmaların çoğalmasını sağlayan ya da uyaran sindirilemeyen besin
bileşenleridir. Prebiyotikler, mikrobiyotayı değiştirerek olumlu metobolik katkı sağlar. Prebiyotikler
doğal ve yapay olabilir. Doğal prebiyotikler arasında anne sütü, fermente süt ürünleri, soğan
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sayılabilir. Fruktooligosakkarit, inulin gibi parçanmayan oligosakkaritler ise yapay prebiyotiklerdir.
Fekal transplantasyon ise günümüzde dirençli Clostridium difficile enfeksiyonuna bağlı
psödomembranöz enterokolit tedavisinde altın standarttır. Son yıllarda, irritabl bağırsak sendromu,
kronik konstipasyon, diyare, enflamatuvar bağırsak hastalığı, diyabet, obezite gibi birçok hastalığın
tedavisinde fekal transplantasyon denenmektedir (17).
Sonuç olarak disbiyozisin metabolik hastalıklar ile yakın ilişkisi bulunmaktadır. Son yıllarda
geliştirilen yeni nesil dizileme sistemleri sayesinde, mikrobiyotanın patofizyolojideki ve tedavideki
etkinliği daha iyi anlaşılacaktır.
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Fotodinamik Tedavi Uygulamaları
Serçin Özlem Çalışkan
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, Uşak
ÖZET
Tıpta kullanılan bir fotosensitizasyon mekanizması olan Fotodinamik tedavi (FDT), dalga boyu ışığın
absorpsiyon bandına karşılık gelen uygun bir ışıkla fotosensitif bir ajanın uyarılmasına dayanan bir
tedavi yöntemidir.
Günümüzde esas olarak kanser olgularında kullanılan FDT, ayrıca dermatoloji, oftalmoloji,
gastroenteroloji, kardiyoloji alanlarının yanı sıra son yıllarda antimikrobiyal ve protozoon etkileri
nedeniyle de kan ürünlerinin dekontaminasyonu, yanık ve yara enfeksiyonları, oral kandidiyazis,
Helicobacter pylori enfeksiyonları, Leishmaniasis gibi çeşitli lokalize enfeksiyonların tedavisinde
deneysel veya rutin olarak kullanılmaktadır. Böylelikle FDT birçok ülkede kullanımı onaylanan,
birkaç kanser türü ve bir takım hastalıklar için kabul edilmiş bir tedavi seçeneği olma seviyesine
ulaşmıştır. Bir yılda yayınlanan FDT hakkındaki makale sayısı hem klinik hem de temel düzeyde
giderek artmaktadır.
Anti-mikrobiyal fotodinamik tedavi (aFDT), çok sayıda ilaca dirençli bakteri, mantar, virüs ve
parazitlerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde etkili bir şekilde öldürme potansiyeli ve
geleneksel antibiyotik tedavisine karşı hızla gelişebilecek ilaç direncini artırma eğilimindeki
düşüklüğü nedeniyle bilim toplumundan artan bir ilgi gören non-invazif bir yöntemdir.
Mikroorganizmada hücre içi organelleri ve biyomolekülleri fotohasar yoluyla etkileyerek sitotoksik
etki meydana getirmektedir. Bu yöntemde fotosensitif bir ajanın uygun dalga boyundaki bir ışıkla
uyarılması sonucu oksidatif hasar oluşturularak (reaktif oksijen türleri (ROS) ve tekil (singlet) oksijen
gibi) mikroorganizma hücrelerinin öldürülmesi hedeflenmektedir. Bu yaklaşım geleneksel direnç
mekanizmalarını ortadan kaldırarak, direnç gelişmesini engellemektedir. Son yıllarda antibiyotik
direnç sorununa farklı bir çözüm olarak gösterilerin aFDT’ye olan ilgi artmış ve enfeksiyonların
tedavisinde kullanılabilecek yeni fotosensitif ajan arayışları hız kazanmıştır.
PHOTODYNAMIC THERAPY APPLICATIONS
Sercin OZLEM CALISKAN
Usak University Faculty of Medicine Department of Biophysics, Usak, Turkey
ABSTRACT
Photodynamic therapy (PDT), which is a photosensitization mechanism used in medicine, is a
treatment method based on the stimulation of a photosensitizer with a suitable light corresponding to
the absorption band of the wavelength light.
PDT, which is mainly used in cancer cases nowadays, is used in dermatology, ophthalmology,
gastroenterology and cardiology. In recent years, this therapy has also been used experimentally or
routinely in the treatment of various localized infections such as decontamination of blood products,
burn and wound infections, oral candidiasis, Helicobacter pylori infections, Leishmaniasis because of
its antimicrobial and protozoon effects. Thus, PDT has reached the level of being a treatment option
that has been approved for use in many countries and has been accepted for several types of cancer
and some diseases. The number of articles on PDT published in a year is gradually increasing both at
the clinical and basic levels.
Antimicrobial photodynamic therapy (aPDT) is a non-invasive procedure has drawn increasing
attention from the scientific society for its potential to effectively kill multidrug-resistant bacteria,
fungi, virus and parasites. Its low tendency to induce drug resistance that can rapidly develop against
traditional antibiotic therapy. It causes cytotoxic effect by photodamage of intracellular organelles and
biomolecules in microorganism. This method aims to kill microorganism cells by creating oxidative
damage (such as reactive oxygen species (ROS) and singlet oxygen) as a result of inducting a
photosensitizers with a light of suitable wavelength. This approach prevents resistance development
by abolishing traditional resistance mechanisms. In recent years, as a different solution to the problem
of antibiotic resistance, the interest in aPDT has increased and the search for new photosensitizers that
can be used in the treatment of infections has accelerated.
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INTRODUCTION
Photodynamic therapy (PDT), which is a photosensitization mechanism used in medicine, is
based on the interaction of light at a suitable wavelength with a photosensitizer in the presence of
molecular oxygen. PDT has been approved in many countries and it has been an accepted treatment
option for various types of cancer and some diseases. The number of articles in PDT is increasing at
both clinical and basic levels.
Mechanism of Photodynamic Therapy
The basic principle of photodynamic therapy is the 'killing effect' that results from a series of
mechanisms. PDT involves three components including photosensitizer, light and oxygen (1). In
photosensitization reactions, the photosensitizer that reaches a higher energy level with the absorption
of light by a photosensitizer gives this energy to another molecule in the system, causes a chemical
change in that molecular and returns to the basic energy level again. PDT is based on the principle that
the photosensitizer that accumulates selectively in the target tissue is exposed to a visible light that is
compatible with the absorption spectrum at a suitable wavelength. This mechanism of action of
photodynamic therapy is described as follows:
(1) Following the intake of a PDT agent, this agent goes into a triplet energy state by being exposed to
radiation in the target tissue,
(2) The formation of singlet molecular oxygen (1O2) resulting from the transfer of electron excitation
energy of the PDT agent in triplet state to molecular oxygen near it,
(3) Initiation of the events that would remove the pathological condition (cancer, etc.) in the target
tissue by the reaction of 1O2 with the target tissue (2).

Figure 1. Mechanism of photodynamic therapy
In photodynamic therapy, these agents produce highly reactive hydroxyl radical species
(Type-1) or singlet oxygen (Type-2) when they are stimulated by light at a suitable wavelength. In
Type I reaction, it takes place by the electron transfer between stimulated photosensitizer and substrate
or the separation of a hydrogen atom, and this also results in free radical and radical ions. These free
radicals interact with molecular oxygen and lead to the formation of reactive oxygen species (such as
superoxide anion (O2-) or hydroxyl radical (OH-) or the occurrence of biological damages by initiating
the biochemical events (2). In Type II reaction, it transfers its energy to triplet oxygen (3O2) at the
basic level, and singlet oxygen (1O2) that is non-radical but at highly reactive level is formed (Figure
1).
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In photodynamic therapy, the distinction between these two mechanisms is quite difficult.
However, what needs to be known is that the damage caused by both mechanisms depends on the
concentration of oxygen and photosensitizer (1).
Photosensitizers
Photosensitizers are classified as porphyrin and non-porphyrin. Porphyrin-derivative
photosensitizers are classified as first and second-generation photosensitizers. First-generation and
second-generation photosensitizers are presented in Table 1.
Table 1. Porphyrin derivative first-generation and second-generation photosensitizers
First-generation Photosensitizers
Hematoporphyrin
Hematoporphyrin derivative - Photofrin®
(porfimer sodium)
Second-generation photosensitizers
Metalloporphyrins:
Chlorins:
Porphycene:
Phthalocyanines:
Protoporphyrin:
Purpurins:
Chlorophyll derivatives:

Lutrin
N-aspartyl chlorin e6 (Npe6)
Benzoporphyrin derivative-BPD
N-propyl porphycene
Chloraluminum phthalocyanine (AlPcCl)
Chloraluminum
sulphonated
phthalocyanine -CASPc
Zinc phthalocyanine
Silicon naphthalocyanine (Pc4)
Levulan, Metvix
Tin etiopurpurin-SnET2
Purlytin
Pheophorbide a

Hematoporphyrin derivative (HPD), which is the first example of first-generation lightsensitive drugs, was used in the early studies on PDT. Porfimer sodium (dihematoporphyrin ethersDHE), a partially purified component of HPD, was also used for PDT purposes. It has been reported
that porfimer sodium (Photofrin®) provides limited tissue penetration and has disadvantages such as
long-term light sensitivity on the skin (3). Since second-generation photosensitizers have a shorter
half-life, cause fewer side effects on the skin and are chemically purer, they began to be produced to
provide a safer and more effective PDT. Non-porphyrin derivative photosensitizers are presented in
Table 2. Although studies have been concentrated on porphyrin derivative agents, there are also nonporphyrin derivative photosensitizers (4).
Table 2: Non-porphyrin derivative photosensitizers (4)
Non-porphyrin derivative photosensitizers
Cyanines
Phenothiazinium dyes

Merocyanine540
Cationic cyanines
Methylene blue
Toludine blue
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Azadipirometen (ADPM)
Psoraleans
Anthracyclines

Nile blue
ADPM derivatives
Dimetilaminobenzoik furocoumarins
Daunorubicin, Doxorubicin

Anti-microbial photodynamic therapy
Infectious diseases are among the most important causes of death in humans. Recently, the
treatment of these diseases has become difficult due to the increased resistance against antibiotics.
Despite this resistance, the discovery and development of new antibiotics could not continue at the
same time. So that, the development of antimicrobial strategies has become obligatory against
microorganisms which gained resistance to antibiotics (5,6). Anti-microbial photodynamic therapy is a
non-invasive method for the treatment of infections caused by bacteria, viruses and fungi in recent
years. It offers new approaches that may be an alternative to the use of antibiotics. In the antimicrobial photodynamic treatment method, fatal cell damage is induced by using a photosensitizers.
The photosensitizers used increases the amount of reactive oxygen species in the cell by stimulating
with light. Thus, irreversibly fatal damage to the microorganism occurs as a result of oxidative
reactions (5,6,7,8).
Recently, clinical practice has demonstrated the excellent effects of PDI on a wide range of
microbial species without damaging the surrounding tissues. One of the most suitable clinical
application of anti-microbial PDT is possibility of treating localized, superficial skin infections and/or
wound infections and the possibility to reduce the nosocomial colonization of multi-resistant bacteria
on the skin (9).
PDT applications such as the treatment of mouth cancers in dentistry, bacterial and fungal
infections and photodynamic diagnosis of the malign transformation of oral lesions are rapidly
increasing. In dental treatments, the use of antibiotics is very common in providing the control of
intraoral microorganisms. However, photodynamic therapy has been an alternative to the resistance
problem in the treatment of MRSA, VRE, fluconazole resistant Candida albicans and Herpes simplex
virus-induced oral diseases (10, 11, 12).
Methylene blue, toluidine blue and tetracycline compounds that are used as photosensitizers
have been found to be effective in the inactivation of microorganisms causing periodontal infections
(H.pylori, C.albicans, Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, Fusarium spp. and influenza virus,
etc.) (13).
Biofilm structures of microorganisms such as Proteus mirabilis and P.aeruginosa were
destroyed by using Polyethyleneimine and Chlorine (e6) induced photosensitizers, and successful
results were obtained in endodontic treatment (14).
There are studies on photosensitizers that inactivate the biofilms formed by a fungus
Paracoccidioides spp. (15) and S.aureus (16) and Enterococcus faecalis (17), in addition to
Propionibacterium acnes (18); Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis,
Treponema denticola and Tannerella forsythia (19) from bacteria.
Furthermore, PDT is indicated to be among the new prevention strategies against oral
colonization to decrease and prevent the risk of nosocomial pneumonia in patients in intensive care
units (20).
CONCLUSION
At present, antimicrobial PDT is a suitable method for the treatment of localized infections
such as periodontitis, oral candidiasis, nasal decontamination, chronic wounds and superficial skin
infections.
Despite the increasing number of researches and advantages in recent years (wide spectrum of
effects to microorganisms, minimal or minimal toxicity to tissue, effective on biofilms, duration of
action as short as minutes, inhibition of resistance development, etc.), there are still few approved
photoantimicrobial agents (TBO, methylene blue, etc.). In recent years, increasing interest in this
subject and studies in the near future, instead of antibiotics in the use of anti- microbial photodynamic
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therapy in clinical practice that allows the use of photoantimicrobial agents will be on the agenda.
Increasing the number of clinical studies on this subject may contribute more to this field.
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Kan Bankacılığı, uzun yıllardır gönüllülük esasıyla çalışılan emek yoğun bir alandır.
Ülkemizde son zamanlarda, az sayıda üniversitede yüksek lisans ve doktora alanı olarak ders verilse
de, tıpta uzmanlık alanı olarak görülmemekte, sıklıkla hematoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının
hastanelerde sorumlu olarak götürdüğü bir sağlık dalıdır. Kan ve kan ürünlerinin donörden eldesi,
taşınması ve hastaya naklinde görev alır. Bu konunun kan temininde ve taşınmasında ülkemizdeki en
yetkili ve donanımlı kuruluş Türk Kızılay'ıdır (Sen "Kan" ver, Kızılay "Can" versin).
Hastanelerdeki transfüzyon merkezleri ise daha çok, acil durumlarda kan alımı ve hastalara
kullanılacak olan kan hazırlığından sorumludurlar. Hastahane transfüzyon merkezlerinde çalışan tüm
personel için Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı 04 Şubat 2014 tarihli
Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği
kapsamında sertifikalı eğitim alanı olarak belirlenmiş ve daha önceden belirlenmiş olan eğitim
standardı revize edilerek Bakanlık Makamının 18/12/2017 tarihli ve 1547 sayılı onayı ile yürürlüğe
girmiştir. Hastahane transfüzyon merkezlerinde kullanılan ana testler, kan ve kan ürünlerinin
gruplandırılması, antikor taraması-tanımlanması ve hastaya takılmadan önce donör kanıyla yapılan
çapraz karşılaştırma testlerini içeren immünhematolojik testlerdir.
İmmünohematoloji, kan hücreleri ve sıklıkla eritrositlerle ilgili bağışıklık olaylarını, özellikle
antijen-antikor reaksiyonlarını inceleyen bir tıp dalıdır. İmmünohematolojinin temeli 1900-1901
yıllarında, ilk kan grubunu (ABO sistemi) tanımlayan Dr. Karl Landsteiner tarafından atılmıştır. (1,2).
Günümüzde serolojik olarak tanımlanmış pek çok kan grup antijeni vardır. Bu antijenlerin büyük bir
bolumu birbirleriyle ilişkilidir ve kan grup sistemlerini oluştururlar. ISBT’ye (International Society of
Blood Transfusion) göre 36 kan grubu sistemine dahil 322 antijen, 5 kan grubu koleksiyonuna dahil 14
antijen, 17 düşük insidans antijen ve 7 yüksek insidans antijen tanımlanmıştır. (3) Her kan grubu
sistemi tek bir gen veya yakın ilişkili homolog 2 veya 3 gen tarafından belirlenir. Çoğu kan grup
antijeni glikoprotein yapıdadır ve hem oligosakkarit dizilimleriyle (ABO) hem de amino asit
dizilimleriyle (MNS, Kell, Duffy, vb) antijenik özellik gösterirler (4,5).
Transfüzyon öncesi yapılan immunohemotolojik testlerin amacı, kan bileşeni hastaya
uygulanırken, özellikle kan eritrosit hücrelerinin kabul edilebilir bir düzeyde bozulmadan kalabileceği
ve klinik olarak hastanın kendi eritrositlerinin zarar görmeyeceği kan bileşeninin seçilmesini
sağlamaktır. Uygun olmayan kan bileşeninin transfüzyonu, immünolojik hemolitik transfüzyon
reaksiyonuna neden olabilecektir. ABO-Rh gruplandırma, antikor tarama, antikor tanımlama ve crossmatch (çapraz uygunluk) testleri transfüzyon öncesi yapılması gereken başlıca immunohemotolojik
testlerdir (6).
Kişinin kendi eritrositlerinde bulunmayan kan grubu antijenlerine yönelik, görünür bir
immünizasyon sonucu oluşmamış antikorlara doğal antikorlar denir. ABO sistemindeki anti-A ve antiB gibi izohemaglütininler bu tür antikorlara örnektir. İnsanda doğum sırasında bu antikorlar yoktur ve
oluşma sebepleri kesin belli değildir. Eritrositlerin polisakkarid antijenleri ile doğadaki bazı bakteri ve
virus antijenleri arasında çapraz reaksiyon olduğu düşünülür. Doğal antikorlar hemen daima
eritrositlerin karbonhidrat yapısındaki antijenlerine yöneliktir (ABH, MN, P, Lewis, I ve i gibi).
Genellikle
IgM
sınıfındandırlar.
Bu
nedenle
de
plasentadan
geçemezler.
Genellikle komplet antikorlardır. İmmün antikorlar ise, kişinin kendi eritrositlerinde bulunmayan
eritrosit antijenleri ile duyarlılaşması sonucu oluşurlar. Bu immünizasyondan anne ile fetus arasındaki
kan grubu uyuşmazlıkları ya da yanlış gruptan kan transfüzyonları sorumludur. İmmün antikorlar
eritrositlerin protein yapısındaki antijenlerine yöneliktir (Rh, Kell, Kidd, Duffy gibi). İmmün
antikorlar genellikle inkomplet, en uygun 37o C’de reaksiyona giren ve IgG sınıfından antikorlardır.
Plasentadan geçebilirler. İnkomplet antikorlarla aglütinasyon sağlayabilmek için zeta potansiyelini (İki
eritrositi birbirinden uzaklaştıran bu negatif yük) değiştirecek yöntemlere başvurmak gerekir. Örn
eritrositlerin, membran yüzeyini bozan proteolitik enzimlerle (papain, bromelin) işlenmesi gibi.
Eritrositlerin yüzeyini kaplayan inkomplet antikorların saptanmasında sıklıkla kullanılan bir diğer
yöntem direkt Coombs (antiglobülin) testi’dir (7).
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IgG tipinde inkomplet antikorlarla kaplı eritrositler zeta potansiyelini yenemediğinden bir
araya gelip kümeleşemez. Eğer ortama, hayvanlardan hazırlanmış insan IgG’sine karşı antikorlar (antiIgG) içeren bir bağışık serum eklersek, bu anti-IgG’ler eritrositlerin yüzeyindeki IgG’lerle köprüler
kurarak birleşmeyi sağlarlar. İşte böyle bir bağışık seruma “Coombs serumu” adı verilir. Direkt
Coombs testi eritrositlere in vivo yapışmış IgG sınıfından allo- ve otoantikorların saptanmasında
kullanılır. Rh uyuşmazlığına bağlı yeni doğanın hemolitik hastalığında, kordon kanı eritrositleri ile
yapılan test pozitiftir. İncelenecek eritrositler yıkanarak plazmalarından uzaklaştırılır. Ardından
Coombs serumu ile inkübe edilirler. Aglütinasyon oluşursa sonuç pozitiftir. Hasta serumunda
eritrositlere yapışmamış inkomplet antikorlar aranmasına indirekt Coombs testi denir. İncelenecek
hasta serumu önce O Rh (+) eritrositlerle ya da “atipik” antikorların aranmasında, antijenleri bilinen
eritrositlerle inkübe edilir. İnkübasyon, serumda inkomplet antikorlar varsa, bunların eritrositlere
yapışmasını sağlar. Daha sonra, eritrositler yıkanır ve direkt testte olduğu gibi, Coombs serumu ile
karşılaştırılır. Fetus-anne Rh uyuşmazlıklarında gebe kadınların prenatal izleminde; eritrosit
transfüzyonlarından önce, alıcıların serumunda “atipik” antikorların aranmasında bu testten
yararlanılır (8). Eskiden iki testte tüpte yapılırdı, şimdi jel teknolojisi kullanılmaktadır.
Eritrosit antijenlerine karşı duyarlılaşma sonucu oluşan immün antikorlar, “alloantikor” ve
“otoantikor” olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bir türde, aynı genetik lokus tarafından denetlenen farklı
antijenlere “alloantijen” denir. Bu antijenlere karşı gelişen antikorlar alloantikorlar’dır. Fetus-anne
kan grubu uyuşmazlıklarında ve uygun olmayan kan transfüzyonlarından sonra alloimmünizasyon söz
konusu olur. Otoantikorlar, bireyin kendi, öz antijenlerine karşı gelişmiş antikorlardır. Aynı türdeki
hemen hemen tüm bireylerin eritrosit antijenleri ile reaksiyon verirler, hemolitik anemilere yol açar
(9). Çok nadiren ilaç allerjileri sonucu, eritrosit otoantikorları gelişebilir. Eritrosit otoantikorları
antijenik özgüllüğe sahiptir. Eritrositlere yönelik antikorlar değişik immün mekanizmalarla
eritrositlerin parçalanmasına yol açarlar (10).
Rutin kan bankacılığı laboratuvar uygulamalarında, eritrosit yüzey antijenlerinin ve bunlara
karşı oluşan antikorların saptanmasında kullanılan temel yöntem hemaglütinasyondur. Ancak zaman
zaman çeşitli zorluklarla karşılaşılmakta ve ek yöntemlere başvurulmaktadır. Özellikle referans
merkezlerde, serolojik yöntemlere ek olarak akım sitometri ve moleküler tanı (genotiplendirme) gibi
yöntemlerden de yararlanılmaktadır. Kan bir doku olarak tanımlanmaktadır, bu nedenle kan ve kan
ürünleri transfüzyonu basit bir sıvı infüzyonu değil, bir doku nakli olarak görülmelidir.
Son olarak; transfüzyon evlilik gibidir, gereksiz yere ve gereğinden fazla yapılmamalıdır;
"Kızılay’a yapacak olduğun bir kan bağışı ile üç kişiye hayat olabilirsin.".
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Kızamık; Yeniden Dünya Gündeminde
Mehmet Reşat Ceylan
Harran Üniersitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Kızamık; özellikle çocukluk çağında görülen, salgın dönemlerinde erişkin yaş gruplarını da
etkileyen ve tüm dünyada yaygın olarak görülen bulaştırıcılığı son derece yüksek bir enfeksiyon hastalığıdır. Aşı geliştirilmeden önceki dönemlerde dünyanın birçok coğrafyasını etkileyen salgınlara
sebep olmuştur. Kızamığa karşı geliştirilen aşı oldukça etkin olmasına rağmen; günümüzde de
özellikle aşı reddinin yüksek olduğu toplumlarda aktif bağışıklamanın yetersizliğinden dolayı yeni
salgınlara neden olmaktadır. Kızamık yeniden dünya gündemini meşgul etmeye ve ciddi
komplikasyonlar ile özellikle çocuklar olmak üzere tüm yaş gruplarında ölümlere neden olmaya
devam etmektedir (1).
Kızamık virüsü; Morbillivirus genusunda yer alan, Paramyxoviridae ailesine ait bir RNA virüsü
olan Rubeola virüstür. Tek bir antijenik tipi vardır. İnsan, kızamık virüsünün doğal konağıdır. Lipid
zarflı bir virüs olması nedeniyle etere duyarlı ve ısı (>37°C), ultraviyole ışınları ve pH değişikliklerine
karşı dayanıksızdır. Virüs özellikle enfekte kişinin öksürük ve hapşırığıyla ortam havasına saçtığı
damlacıkların solunmasıyla bulaşır. Bununla beraber enfekte kişilerin burun ve boğaz sekresyonlarının
dolaylı yollara temasıylada bulaşabilir (2,3). Ortalama 10-14 günlük bir inkübasyon süesinden sonra
görülen; yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı ve konjonktivit ile karakterize prodromal dönem
belirtileri ortaya çıkar. Akabinde hastalık için patognomonik bir lezyon olan ve Koplik lekeleri olarak
adlandırılan enantemler belirir. Bu aşamada hastalığın klinik olarak tanınmasını sağlayan
makülopapüler deri lezyonları, birkaç gün içinde önce üst ekstremitelerden olmak üzere tüm vucütta
görülmeye başlar.
Hastalık komplikasyon göstermeden tam şifa ile sonuçlanabileceği gibi; otitis media, pnömoni ve
akut ensefalit gibi komplikasyonlara da neden olabilir. Hastalık, siliyalı solunum epitelinde ağır hasar
oluşturmakta ve sonucunda sekonder bakteriyel enfeksiyonlar görülmektedir. Kızamık hastalığının
spesifik bir tedavisi yoktur. Hastada pnömoni kliniği geliştiğinde ayırıcı tanıya mutlaka gidilmeli ve
bakteriyel pnömoniler için antibiyoterapi düşünülmelidir. Tüm olgularda; yeterli sıvı desteği
sağlanmalıdır (3).
İnsan kızamık virüsünün bilinen tek kaynağıdır. Böylelikle eliminasyonu mümkün olan
hastalıklardandır. Buna rağmen bağışık olmayan vakaların üst üste birikmesiyle 3-4 yılda bir
salgınlarla seyreder. Aşılama programlarının ciddi bir şekilde uygulanması ve kapsayıcılığın giderek
arttırılmasıyla salgın insidansları düşmüş ve salgınlar arası dönemler uzamıştır. Hatta bir çok Avrupa
ülkesinde 2000’li yıllarda eliminasyonu mümkün görünen bir hastalık olarak düşünülmüştür. Bu
öngörü daha sonra değişmeye başlamış, son yıllarda Avrupa’nın bir çok farklı ülkelerinde pes peşe
kızamık olguları ve hasta ölümleri rapor edilmeye başlanmıştır. Yerküremizin diğer kısımlarında da
durum pek farklı değildir (4,5)
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ABD’nin birçok eyaletinde görülen kızamık salgınında
2019 ekim ayı itibariyle New York başta olmak üzere 26 eyalette görülen salgında vaka sayısının 1000
üzerinde olduğunu rapor etti. Bu rakamların ABD’de son 27 yılın en yüksek oranını teşkil ettiğinin altı
çizildi. Eğer dünya genelinde yeterli önlemler alınmaz ise kızamık hastalığının ilerleyen yıllarda çok
daha ciddi boyutlara ulaşabileceğini tahmin etmek güç olmayacaktır.
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Abstract
This paper gives an insight into the progress in environmental biotechnology related to its
applications in safe food production, biosecurity, minimising pollution and production of bioenergy
with positive impacts on human health and improve living standards for clean World. It is
presumed that environmental biotechnology will become a main driving force with a beneficial role
in future World over.
Key words: biosecurity, environmental biotechnology, human health, safe food, sustainable life,
pollution
General view
Integration of natural sciences with engineering techniques to produce new products and services
for human benefits is referred to as Biotechnology
(van Beuzekom and Arundel 2006).
Biotechnology has greatly influenced human life by integrating applications of various applied
technologies in agriculture, food, pharmaceuticals, conservation of resources and protection of
environment for healthy future (Chisti and Moo-Young 1999; Evans and Furlong 2003;
Gavrilescu and Chisti 2005). Biotechnology is also being used for monitoring, controlling and
preventing pollution (cleanliness of air, water and soil). Integration of all these technologies or
environmental biotechnology is concerned with
environmental protection, due to fast
urbanisation and industrialization. The harmful effect of toxic chemicals on natural ecosystems has
led to an increasing demand for early warning systems to detect those toxicants at very low
concen-trations levels (Durrieu et al. 2006). Typically Environmental monitoring by measuring a
set of selected physicochemical and biological parameters on a regular basishelps in measuring the
pollution (Lam and Gray 2003; Hart and Martínez 2006; Conti 2007).
Integration of environmental biotechnology with other Technologies including information
technology has revolutioned the capacity to monitor and control processes at molecular levels in
complex environmental systems” (Gavrilescu 2010). Molecular markers and sensorsa re also used in
detection of pollution (Lam 2009).
Human beings are using biotechnology since olden times from fermentation technologies to the
present day biotechnology using recombinant DNA gene technology, molecular and cellular biology
for production of low toxicity products, (Gavrilescu 2004a,b; Arai 2006). There is need to use
careful use of biotechnology for reaping maximum benefits in social, environmental and economic
sectors of life in Turkey in agreement with the Report of the World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg in 2002 (EIBE 2000; OECD 2001) using any of the green, red, white or
blue biotechnology.
Increased standard of living and high consumer demand have multiplied air pollution with
increased CO2, NOx SO2, greenhouse gasses, etc, pollution of water with chemical and biological
pollutants, nutrients, leachate and oil spills, pollution of , soil with hazardous waste, increased use of
chemicals in agriculture and increased use of non biodegradable materials,
Studies have shown that most of these can be can be easily degraded using biotechnological
techniques involving plants, microbes and animals. Bulk chemical synthesis from renewable
resources is very limited, however, it is established that the bioconversion of renewable agricultural
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and wood wastes into ethanol etc. Can help in number of economic and environmental benefits
(Willke et al. 2006; Chisti 2007).
Conclusion
With the urbanisation and industrialisation there is continuous evolvement of new Technologies to
meet environmental challenges. Biotechnology will continue to play an important role with greater
thurst in the fields of future bioremediation, energy production from renewable raw materials,
pollution prevention and the most importantly food production.
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Abstract
Plant Breeding is a dynamic and integrated area of many applied science. Recognizing the
enormous potential of DNA markers in plant breeding, world is rapidly adopting the capacity for
marker-assisted selection (MAS) and more recently genomic selection. A shift from uniplex to
multiplex assays will allow the simultaneous analysis of multiple linked/functional markers and
increase MAS efficiency. Different diagnostic markers have been cloned and more recently multiplex
assay for different diagnostic/linked markers have been developed in main crops particularly in wheat.
Recent developments in molecular marker technology gain momentum with advancements in next
generation sequencing and high throughput phenotyping and lead towards the genomic selection. In
Turkey, use of DNA molecular markers in plant breeding is limited particularly in tagging the
QTL/gene of important traits of economic interest due to lack of population development using
Turkish genetic resources. Therefore some brief examples about the some uses of molecular markers
in wheat breeding such as in identifying dwarfing genes, vernalization and photoperiod genes, grain
hardness genes, genetic diversity assessments in some important crops and identifying QTLs/genomic
regions through biparental mapping population and genome wide association mapping (GWAS) for
some traits of interest in some crops of economic importance are discussed. The recent trends of
marker technology in world for increasing the MAS efficiency through multiplex marker protocol and
in genomic selection is also highlighted. 180 genes related with biotic and abiotic stress as well as
agronomic traits have been multiplexed through KASP technique by CIMMYT and its application in
Turkish wheat breeding is discussed with some example.
Keywords: DNA molecular markers, QTL mapping, marker assisted selection, genomic selection,
KASP
Introduction
Information about the genetic variations present within and between various plant populations and
their structure and level can play a beneficial role in the efficient utilization of plants (Cole 2003). The
evolutionary background, process of gene flow, mating system and population density are important
factors used in the detection of structure and level of these variations (Hamrick et al., 1989). To
investigate the diversity and other important characteristics, different types of agronomic and
morphological parameters have been used successfully.
Genetic markers are important developments in the field of plant breeding (Kebriyaee et al., 2017).
The genetic marker is a gene or DNA sequence with a known chromosome location controlling a
particular gene or trait. Genetic markers are closely related with the target gene and they act as sign or
flags (Collard et al., 2005). Genetic markers are broadly grouped into two categories: classical markers
and DNA/molecular markers. Morphological, cytological and biochemical markers are types of
classical markers and some examples of DNA markers are restriction fragment length polymorphism
(RFLP), amplified fragment length polymorphism (AFLP), simple sequence repeats (SSRs), singlenucleotide polymorphism (SNP) and diversity arrays technology (DArT) markers (Jiang 2013).
Molecular markers/DNA markers
Molecular markers are nucleotide sequences and can be investigated through the polymorphism
present between the nucleotide sequences of different individuals. Insertion, deletion, point mutations
duplication and translocation are basis of these polymorphisms; however, they do not necessarily
affect the activity of genes. An ideal DNA marker should be co-dominant, evenly distributed
throughout genome, highly reproducible and having ability to detect higher level of polymorphism
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Classification of molecular markers
Molecular markers are classified into various groups on the basis of:
(1)mode of gene action (co-dominant or dominant markers);
(2)method of detection (hybridization-based molecular markers or polymerase chain reaction
(PCR)-based markers);
(3)mode of transmission (paternal organelle inheritance, maternal organelle inheritance, biparental nuclear inheritance or maternal nuclear inheritance)
Different types of DNA molecular markers have been developed and successfully applied in genetics
and breeding activities in various agricultural crops. Comparisons of the important characteristics of
most commonly used molecular markers are given in Table 1.
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Table 1. Comparisons of important characteristics of most commonly used molecular markers.
Characteristics

RFLP

RAPD

AFLP

ISSR

DArT

Retrotransposons

CoDominant

Dominant

Dominant

Dominant

Dominant

Dominant

High

Intermediate

Medium High

High

High

High

High

very high

High

High

High

High

High

High

High

High

Low

Low

High

High

High

High

Medium

Low

Low

Low

Low

Low

Low

Marker Index

Low

High

Medium

Medium

Medium

High

High

High

Genome
Abundance

high

Very
high

Very high

medium

medium

Very High

Very High

High

Cost

High

Less

High

High

High

Variable

Cheapest

Cheapest

Yes

No

No

No

Yes

Yes

Yes

No

Past

Past

Past

Present

Present

Present

Present

Present

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Visualization

Radioactive

Agarose
gel

Agarose gel

Agarose
gel

Agarose
gel

SNPVISTA

Microarray

Agarose gel

Required
DNA(ng)

10000

20

500-1000

50

50

50

50-100

Codominant /
Dominant
Reproducibility
Polymorphism
Level
Required DNA
quality
Required DNA
Quantity

Sequencing
Status
PCR
Requirement

High
Medium
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SSR

SNP

CoCodominant
Dominant

High
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Uses of molecular markers in plant sciences
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uses of molecular markers in plant sciences
Investigation of heterosis
Identification of haploid/diploid plants and cultivars genotyping
Genetic diversity assessment
Utilization of molecular markers in backcrossing for a gene of interest
Use in Genetic mapping
Marker-assisted selection for efficeint breeding
Marker-assisted gene pyramiding
Genomic selection

Functional/diagnostic markers (FMs)
FMs are also known as the perfect markers or diagnostic markers. Diagnostic/functional
molecular markers provide a unique opportunity to screen large collections of germplasm for
allelic diversity in short time with high accuracy and for traits having FMs. FMs are developed
from polymorphic regions present within the genome that cause variation in phenotypic traits
(Nawaz et al., 2017). Some important advantages of FMs are that any population can be studied
by FMs (Neale and Savolainen 2004) and they are directly linked with the allele of locus of
interest. As FMs are directly linked with the genes of interest and recombination between gene
and marker is absent, false selection and loss of information in marker-assisted breeding are
avoided (Andersen, Lübberstedt 2005). FMs have ability to fix the alleles in a population more
efficiently and selection is more balanced and controlled. FMs can be used for the construction of
linked FM haplotypes and also for the validation of cultivars identity (Lübberstedt et al., 2005).
The most important steps involved in the development of FMs are described in Figure 1.

Figure 1.

Important steps involves in the development of functional markers.
FMs in plant breeding
Mainly FMs have been successfully applied for the breeding of agronomic traits, quality traits and
disease resistance in crop plants. Many FMs are available for different agronomic traits that
provide an opportunity for plant breeders to select rare recombinants without wasting time and
resources in the screening of large numbers of plants (Li et al., 2012). For example, in wheat, 30
genes have been cloned and more than 97 FMs have been developed for various traits of interest,
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like disease resistance genes and processing quality, and these FMs are successfully being used
for wheat breeding (Zhang et al., 2006)
Recent advancements in multiplexed functional/linked markers
With the passage of time, advancements are coming consistently in markers technology. SNP
markers have become the marker of choice after the development of NGS and have been applied
in the genotyping of various crops. A large number of linked markers have been converted into
FMs and successfully used in MAS programmes in different crops. However, most of these
markers are present in uniplex form. In order to achieve more effective and precise results from
MAS, uniplex assays are shifting to multiplex systems (Bernardo et al., 2015).
KASP™ was first developed by KBioscience, or LGC Genomics (Braae et al., 2017), in order to
achieve in-house genotyping and was finally developed into a worldwide leading genotyping
technology. It is a homogenous technology and its genotyping is based on fluorescence. This
technique depends on allele-specific oligo extension and for the generation of signals,
fluorescence resonance energy transfer is used. Plates with 96, 384 and 1536 wells can be used
for genotyping by KASP. The success in assay designing in KASP is 98%–100% with 93%–94%
successful conversions into a working assay. KASP is time saving and with low cost as compared
to the GoldenGate® assay (Kumpatala et al., 2012). The KASP assay has been applied
successfully mainly in wheat, maize, rice and in a few other crops. The KASP assay has been
successfully applied with NGS to develop multiplexed trait lined markers in wheat. The KASP
assay has been applied successfully mainly in wheat, maize, rice and in a few other crops. The
KASP assay has been successfully applied with NGS to develop multiplexed trait lined markers
in wheat (Rasheed et al., 2016).
Conclusions
The last 30 years have witnessed a continuous development in the molecular markers technology
from RFLP to SNPs and a diversity of array-technology-based markers. Advancements in the
sequencing technologies have led to the development of NGS platforms that are low cost with
high throughput. In spite of the presence of these highly advanced molecular genetic techniques,
we are still not achieving our goals. The main reason behind this lies in inaccurate phenotyping.
High-throughput phenotyping techniques solve these problems by using light, cameras, sensors,
computers and highly modified devices for the collection of very precise phenotypic data, which
is a core requirement to achieving our breeding goals successfully. CRISPR technology has
revolutionized the plant breeding and genetics and researchers are focusing on editing the
genomes of all economically important plants. The coming years are likely to see continued
innovations in molecular marker technology to make it more precise, productive and cost
effective in order to investigate the underlying biology of various traits of interest.
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Computationally designed functional materials for biomedical sensing
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The recognition of biomolecules on surfaces or in solution environments plays a key role
in all processes of life and is technologically utilized in the life science disciplines such as
biomedicine. Widely used diagnostic tools make use of antibodies recognizing the targeted
molecules, but additional techniques are required in order to alleviate the disadvantages of
antibodies. The conformation of biological molecules in these conditions strongly effects the
successful implementation of biosensing platforms for the detection of target molecules as
possible conformational changes lead to decreased sensing signals. To date, artificial protein
binders have been developed using linear peptides with an unknown structure in epitope
imprinting process. Despite successful outcomes obtained to some extent, most of these works
lack of providing either high affinity, selectivity or sensitivity.
We aim to address these problems by performing molecular dynamic calculations for the
design of high affinity artificial protein binding surfaces for the recognition of cancer biomarkers.
Computational simulations are employed to identify particularly stabile secondary structure
elements. These epitopes are used for the subsequent molecular imprinting, where surface
imprinting approach is applied. The molecular imprints generated with the calculated epitopes of
greater stability show better binding properties than those of lower stability. The average binding
strength of imprints created with stabile epitopes is found to be around fourfold higher for the
selected biomarker models [1]. The artificial protein binders can recognise the target molecules
even in a complex medium including non-specific molecules at a high concentration [1, 2].
This novel and rational selection can be used for establishing epitopümee libraries for
protein molecules by eliminating unsuitable epitope candidates and ranking the best candidates
based on their stability analysis obtained from molecular dynamic simulations. In long term, such
epitope libraries can significantly reduce the application time and research cost. The integrated
approach has shown a good potential to contribute to some limitations of medical diagnostic field.
Research disciplines, such as biomedicine, cell signaling, proteomics, diagnostic and biocatalysis,
require recognition receptors that can apply this technique for designing stable and efficient
receptors.
Keywords: computationally simulated epitopes, artificial protein binders, cancer biomarker
recognition, epitope imprinting
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Gıda kaynaklı infeksiyonlar, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde görülebilmektedir.
Dolayısıyla, gıda güvenliği küresel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Gıdaların üretiminden
tüketimine kadar olan aşamalarda uygun bir üretim zinciri kurulamadığı zaman, gıdalarda fiziksel,
kimyasal ve mikrobiyolojik kontaminasyonlar meydana gelmektedir.
WHO (World Health
Organization)’nun 2019 yılında yayınlandığı raporda, insanları etkileyen 200’den fazla hastalığın
kontamine gıdaların tüketilmesi sonucunda ortaya çıktığı ve buna yol açan patojen karakterdeki
etkenlerin %75’inin kaynağını ise hayvan ve hayvansal gıdaların oluşturduğu bildirilmiştir.
Ayrıca, dünyada kontamine gıda tüketimi sonucunda her yıl yaklaşık olarak 600 milyon kişinin
hastalandığı ve bu kişilerin 550 milyonunun diyareden etkilendiği belirtilmektedir.
Salmonella, Campylobacter ve enterohemorajik Escherichia coli bugün dünyada
milyonlarca insanı etkileyen önemli gıda patojenleri olup, infeksiyonlardan sorumlu tutulan
gıdalar arasında kanatlı eti ve ürünleri, yumurta, pastörize edilmemiş süt ve ürünleri, yeterince
pişirilmemiş et, kontamine su ile taze sebze ve meyveler yer almaktadır. Etkilenen bireylerde
genellikle 24-72 saat sonra ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, abdominal ağrı ve diyare
gözlenmektedir. Gıda kaynaklı infeksiyonlar yeni doğanlarda, hasta bireylerde, çocuk ve
yetişkinlerde ciddi seyirli ve ölümcül olabilir. Yine, gıda kaynaklı patojen bakterilerde ortaya
çıkan çoklu antibiyotik direnci küresel bir halk sağlığı ve gıda güvenliği sorunudur. Plazmid
kökenli aktif antibiyotik direnç mekanizmasına sahip olan patojen bir bakteri, bunu diğer patojen
bakterilere de aktarabilir. Bu durumda, dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına neden olan
antibiyotiğin etkinliği azalmakta ve sonuç olarak, günümüzde pnömoni, salmonelloz, tüberküloz
gibi antibiyotiklere dirençli infeksiyonlar ortaya çıkmaktadır. Antibiyotik direnci şu anda her
ülkede görülebilmekte olup, herhangi bir yaştaki herhangi bir kişiyi etkileyebilir. Bu nedenle, bu
durumun kontrol altına alınması ve önlenmesinde toplumun her kademesine önemli görevler
düşmektedir.
Gerek mikrobiyolojik, gerekse moleküler alandaki analiz yöntemlerinin gelişmesine
bağlı olarak, daha çiftlik aşamasından başlayarak hayvansal gıdalardaki kontaminasyon kaynağı
belirlenerek, patojen mikroorganizmaların orijinleri ortaya koyulabilmektedir. Mikroorganizma
kaynak takibinde ribotiplendirme, faj tiplendirme, antibiyotik direnç analizi ve PFGE gibi
birtakım fenotipik ve genotipik yöntemler kullanılmaktadır. Gıda güvenliği açısından, gıdaların
üretim proseslerindeki kritik kontrol noktalarının izlenmesi yanında, kontaminasyona neden olan
hedef mikroorganizmaların izlenmesi, antibiyotiklere dirençli ve virülensi yüksek olan suşların
diğerlerinden ayrımının yapılması gerekmektedir.
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Gülşen Hazırolan
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D.
Yapılan bilimsel çalışmaların son basamağı çalışma sonuçlarını içeren bir makale yazıp konu ile
ilgili bir tıbbi dergide yayınlatmaktır. Yayınlanmamış bir bilgi, bilimsel bilgi değildir.
Makalemize kabul alabilmek, yayınlatabilmek için ilk aşama makalemize uygun bir
derginin seçilmesidir. Makalemizin konusu ile seçtiğimiz derginin amacı ve odağı
birbiri ile uyumlu olmalıdır. Makaleler çeşitli nedenler ile reddedilebilir ama makalelerin yaklaşık %

50’si editörden reddedilmekte olup bunun en önemli nedeni de makalenin yanlış dergiye gönderilmesidir.
Makalemizi, göndermek için seçtiğimiz derginin yazım kurallarına uygun olarak yazmalıyız. Makalemizin
kabul olma ihtimali, dergi yazım kurallarına uygun yazıldığında artar. Makalemizin giriş kısmı uzun
olmamalıdır. Çalışmanın amacını, neden bu çalışmayı yaptığımızı açık bir dille ifade etmelidir. Materyal

metod kısmında kullandığımız araç, gereç, materyal ve yöntemleri detaylı bir şekilde
tanımlamamız gereklidir. Daha önceki yayınlarda kullanılan bir yöntemi kullanıyor isek detaylı
bilgiden kaçınıp, yayına atıfta bulunabiliriz. İstatistik testlerinden ve etik kurul onayından
bahsetmeliyiz. Bulgular kısmında, uyguladığımız yöntem sonucunda elde ettiğimiz bulguları,
önem sırasına göre vermeliyiz. Kullanılan yöntemlerin dışında bulgu kullanmaktan kaçınmalıyız.
Ham veri kullanmamalı ve verileri tekrarlamamalıyız. Mümkün olduğunca bulgularımızı tablo ve
şekillerle ifade etmeliyiz. Tablo ve şekillerin içeriğini tekrar bulgular kısmında metin olarak
vermekten uzak durmalıyız ki makalemiz ret almasın. Tartışma kısmı, bir makalenin en önemli
kısmıdır. Giriş kısmında bahsettiğimiz amacımız doğrultusunda elde ettiğimiz sonuçlarımızı
açıklamalı ve elde ettiğimiz sonuçları daha önceki yapılmış çalışmalar ile karşılaştırmalıyız.
Tartışmada uzun, detaylı açıklamaların yapılması, eksik ve yanlış yorumların yapılması,
literatürdeki verilerle çalışma verilerinin uygun olarak birleştirilmemesi, elde ettiğimiz yeni
sonuçların yetersiz tartışılması en sık yaptığımız hatalardır. Bu hatalar makalemizin kabul
edilmeme nedenleri arasındadır. Referans kısmında çok fazla referans kullanmak, kendi
makalemize atıfta bulunmak, birincil araştırma makalelerini kaynak göstermek, konu dışı
kaynaklara atıfta bulunmaktan kaçınmalıyız. Makalemizim yazım işlemi bitince hemen dergiye
göndermek, en sık yaptığımız hatalardan biridir. Yazının dil ve gramer kontrolü, mümkün ise
konudan bağımsız bir başka kişi tarafından okunması, son kontrollerin yapılması, makalemizin
kabul alma şansını artırır. Makalenin dergiye gönderilmesinin ardından makalemizin
değerlendirme süreci başlar. Uzun bir değerlendirme sürecinden sonra, hakemlerin yanıtları gelir.
Hakemler eğer düzeltme istemiş ise bunu makalemizi geliştirme fırsatı olarak ele almalıyız.
Düzeltme yaparken gelen her eleştiriye yanıt vermeliyiz. Eğer hakem eleştirisine katılmıyorsak,
bunu uygun bir yazım ile bildirmeli, katılmama gerekçelerimizi kaynak göstererek ifade
etmeliyiz. Çalışmaların dikkatli planlanıp yürütülmemesi, bilimsel açıdan yetersiz olması,
çalışmalara başlamadan önce makalenin gönderileceği derginin seçilmemesi, makalenin açık, kısa
ve eksiksiz bir biçimde yazılmaması, etik kurallara uyulmaması, makalemizin kabul olmama
sebeplerinden olduğunun farkında olmalıyız. Ancak unutmayalım ki dergiden kabul almamak, her
bilimsel makale yazarının başına gelebilir.
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Resistance Genes and Phenotypes of Carbapenem Resistant Enterobacteriales
Irmak Baran
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D.
Members of the Enterobacteriales family are gram negative rods found in intestinal flora,
which can cause many infections from cystitis to pyelonephritis, pneumonia, septicemia,
peritonitis and meningitis in humans. They can cause both community-acquired and hospitalacquired infections. They spread through contaminated hands as well as food and water. They can
acquire genetic material through gene transfer via transposons and plasmids (1,2).
Beta-lactam group antibiotics are classified according to their chemical structure and used
in the treatment of infections caused by gram negative bacteria all over the world (3).
Carbapenems are the fastest acting bactericidal molecules with the widest spectrum in the betalactam class. It is known that these drugs are not affected by AmpC and extended-spectrum betalactamases (ESBL). They can effectively penetrate through porin channels and pass into bacterial
cells. As a result, aerobic and anaerobic are widely used in the treatment of infections caused by
many gram-negative microorganisms (4).
In recent years, unfortunately, drug resistance has been gradually increasing among
various Enterobacterales species and these bacteria are responsible for both nosocomial and
community-acquired infections (5). Since the 2000s, ESBL-production, which can hydrolyze
almost all beta-lactam antibiotics except carbapenems, is rapidly spreading in members of
Enterobacterales and these bacteria are causing an increasing number of infections (1). ESBLproducing Enterobacterales-related infections have been out of control in the last 10 years and
these resistant bacteria have started to form international outbreaks (6). This has resulted in an
increase in the use of carbapenems which are not affected by these types of enzymes. However,
the widespread use of carbapenems caused the emergence of Enterobacterales species resistant to
carbapenems. Carbapenem resistance in Enterobacterales is mainly mediated by two mechanisms:
(i) Excessive production of ESBL or AmpC-type enzymes with porin loss or changes or defects /
mutations in porins, and / or (ii) production of carbapenem hydrolyzing carbapenemases (7).
The first carbapenemase identified in Enterobacterales was chromosomally encoded
NmcA, which was found in the Enterobacter cloacae clinical isolate in 1993. Since then, a large
number of carbapenem-resistant Enterobacterales (CRE) isolates have been reported worldwide,
mostly as a result of the acquisition of carbapenemase genes (8). In the Ambler classification
system carbapenemases are grouped as, class A carbapenemases (GES, KPC) which can be
inhibited by clavulanic acid, class B or metallo-beta-lactamases (VIM, IMP, NDM) which can be
inhibited by ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA); class D oxacillases which are affected by
neither clavulanic acid nor EDTA (7).
Carbapenemases are the most important determinants of sustaining resistance to
carbapenems. Carbapenemase genes are mostly located in plasmids and are associated with
various mobile genetic structures and thus increase their spread (1). Plasmid-mediated
carbapenemase production is the most important and common cause of carbapenem resistance in
CRE. In addition, carbapenem-resistant isolates often carry additional antimicrobial resistance
genes to other classes of antibiotics, such as fluoroquinolones, aminoglycosides, trimethoprim
sulfamethoxazole, which limits treatment options (7). Carbapenemase producers need to be
identified rapidly to guide antibiotic therapy and to prevent the development of outbreaks due to
the highly infectious potential of carbapenemase genes, which are often found in self-conjugative
plasmids, which also carry other resistance determinants (5). As a result, the spread of
carbapenemase producers poses a serious threat to public health as treatment options are very
limited. In addition, it is important to prevent further spread of carbapenemase producers by
rapidly identifying specific resistance mechanisms, as very few new antibiotics are introduced to
the market (9).
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Crimean Congo Haemorrhagic Fever Disease Emergence in Turkey: Present and Future
Consequences and One Health Concept
Atila T. KALAYCIOĞLU
Department of Pharmaceutical Microbiology, Faculty of Pharmacy, Karadeniz Technical
University, 61080 Trabzon-TURKEY
Crimean-Congo haemorrhagic fever virus (CCHFV) disease is an emerging tick-borne zoonosis
and an extremely important public health concern in Turkey since its first identification in 2002.
The virus shows great genetic diversity correlated with its appearance in three continents in the
world and tends to expand its release to new areas. The existence of of the biological tick vectors
and a suitable habitat in disease endemic regions are the predisposing factors for disease
emergence in Turkey and elsewhere. Except for supportive treatment and some beneficial effects
the antiviral ribavirin and antiserum options, there is no prophylactic vaccine for the disease.
Since Turkey is one of the most endemic countries for CCHF disease, deliberate studies regarding
to all aspects of virus circulation should be conducted in all endemic, potentially endemic regions
of the country. This is critically important to gain valuable information to predict the future
consequences of the disease and to design effective vaccines and treatment facilities. Because of
the zoonotic nature of the virus, it offers a good prospect for one health concept that requires
strong collaboration of human and veterinary medicine with the view to combat the disease.
Turkey’s considerable experiences and efforts to deal with all aspects of CCHFV have been a
beacon for other disease endemic countries and also to countries that are at risk of being endemic
in the future.
Keywords: Crimean Congo Haemorrhagic Fever Virus, Recombination, Reassortment, Zoonosis,
Turkey
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Nanofibers Usage as Tissue Engineering Scaffolds
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Tissue engineering is a fast growing scientific field which utilizes a combination of
scaffolds, cells, and biologically active molecules to improve or replace biological functions [1].
Many diseases and injuries cause loss of organ or tissue functions and the aim of tissue
engineering is to incorporate appropriate cells to a three dimensional (3D) scaffold and implant a
cell-scaffold combination providing active and passive healing properties into a damaged tissue or
whole organs. Overall, tissue engineering can be splitted into three subtitles [2] : injection or
transplantation of isolated cells to a defect site or an injured tissue, delivery of tissue-inducing
biomolecules to a targeted tissue, growth and differentiation of specific cell types in 3D scaffolds.
Among them, scaffold based tissue engineering is the most popular because of its potential to
incorporate chemical, physical, and biological stimuli at different scales that can direct cell
activity.
Tissue engineering scaffolds should provide an environment that resembles their natural
extracellular matrix (ECM) for cells. The ECM is different for each tissue type and scaffolds can
mimic structural, mechanical and chemical properties of the ECM of the tissue. The composition
of these protein molecules define its properties. Generally, ECM consists of connected protein
molecules and forms an environment for cells to live, move and receive and transmit signals.
Molecular composition of the ECM directly affects the structural properties of the tissue. Many
ECM proteins show a fibrous structure with a fiber diameter from nanometer to micrometer
scales. A successful scaffold supporting adhesion, proliferation and differentiation of cells should
mimic both physical properties and chemical composition of the native ECM. Therefore,
developing nanofibrous scaffold that mimic the natural fibrillar form of the ECM is a hot topic of
tissue engineering.
Molecular self-assembly, phase separation and electrospinning are the three main
techniques to synthesize nanofibrous scaffolds [3]. Electrospinning is a simple and robust fiber
synthesis method for the fabrication of long organic fibers by using a high voltage. Electrospun
nanofibers have an extremely high surface to volume ratio tunable porosity, fiber synthesis in a
wide variety of sizes and shapes, and the ability to control fiber composition [4]. Electrospun
nanofibers provides excellent interconnectivity [5] and porosity for the integration of cells into the
scaffold if the pore size is large enough [6]. Therefore, there has been an important interest to
utilize the electrospinning for tissue engineering. Electrospun nanofibrous scaffolds closely mimic
the ECM and in order to add specific features of tissues, by changing electrospinning process
parameters, specific features of tissues can be supported by electrospun scaffold. For example,
some tissues require anisotropic structure because aligned nanofibers significantly affect
mechanical properties of scaffold and so cell behavior [7]. Using some collecting devices,
electrospun nanofibers can be aligned easily. Electrospinning is a versatile scaffold fabrication
technique with its usage for tissues ranging from bone to nerve. Pore size, surface topography,
structural size, and porosity of the scaffold influence attachment, proliferation, and differentiation
of cells [4]. Yang et al. suggested that optimum pore size for cell attachment, proliferation, and
migration was between 5 to 500 μm [8]. For osteoblasts, fibroblasts, and chondrocytes having a
mean size of 10 μm, cell infiltration and attachment decreased with smaller pore size [9]. The
main challenge in use of electrospun nanofibers as scaffolds is the non-precise fiber diameter and
scaffold porosity. It causes non-uniform cell distribution and therefore poor cell infiltration.
Smaller fiber diameter provides an increase in contacts between fibers and so decrease in the pore
size [9]. Small pore size does not allow cells having large size to migrate interior of the scaffold
and these cells cannot proliferate inside of the scaffold. The main advantage of electrospun
nanofibrous scaffolds is their three dimensional structure which provides high surface area for cell
infiltration and attachment.
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Fungal Gümüş Nanopartiküler Üretimi ve Uygulama Alanları
Safiye Elif KORCAN
Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Pek çok ülke nanoteknoloji alanında önemli yatırımlar yapmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu
alanda yapılan yatırımların hızla artarak devam etmesi beklenmektedir. Nanoteknoloji alanının
geliştirme süreçlerinde yaşanan ve yaşanması beklenen en önemli sorunların başında nanoboyutlu
kirlilik ve bunların oluşturacağı toksik etki gelmektedir. Bu nedenle gerek insan sağlığı ve
gerekse çevreye yansıyacak olumsuzluklarla ilgili “nanokorku” olarak adlandırılan bir kavram
ortaya çıkmıştır.
Son yıllarda tapılan çalışmalar biyolojik sistemlerin nanopartikül üretiminde kullanılmasının
nanokorku kavramını ortadan kaldıracağını göstermektedir. Çünkü biyolojik sistemlerin hücre
metabolizmaları kullanılarak elde edilen ürün hem çevreyi kirletmemekte hem de toksik özellik
göstermemektedir. Özellikle fungal hücrelerin metal nonopartikülü üretiminde kullanılması
üzerine yapılan araştırmalar ekstraselüler olarak nano materyalin üretilebildiğini bu nedenle
ekstraksiyon proseslerine ihtiyaç duyulmadığını göstermektedir.
Gümüş antik çağlardan beri hastalıkların tedavisinde gıda korunmasında ve suyun güvenli
kalmasında etkili antimikrobiyel ajan olarak bilinmektedir. Son yıllarda, kimyasal ve fiziksel
metotlar ile nanopartikül sentezine alternatif bir metot olan yeşil nanoteknoloji uygulamaları
(YNP) araştırmacıların dikkatini çekmektedir.
Geleneksel metotlar kullanılarak inorganik metal nanopartiküllerin sentezi organik solventlerin
kullanımını ve bununla birlikte yüksek enerji tüketimine neden olur. Bunun aksine
mikroorganizmalar’la kullanıldığında hücre metabolizmasında yer alan peptid ve metal bağlayan
proteinler nedeniyle detoksifiye edilmiş ağır metal nanopartikülleri organik çözücü ve enerjiye
ihtiyaç duymadan hücre metabolizması ile doğrudan sentezlenir. Fiziksel özelliklerin
ayarlanmasında biyolojik metotlar kullanıldığında maliyet geleneksel metotlara göre daha düşük
olur. Biyolojik metotlar çevre dostu olup, NP ürünü elde edilirken aynı zamanda remediasyonda
yapılabilir. Kimyasal olarak sentezlenemeyen farklı metal NPs, biyolojik sistemler kullanarak
sentezlenebilir. Funguslar ise kolay gelişerek, ekstrasellüler sekresyonları ile hücre dışında
redüksiyon yaparak nanopartikülleri biriktirebilirler. Bu nedenle hücre içerisinden NP’lerin
çıkarılması için ekstra işlemlerin yapılmasına gerek yoktur. Fungal hücrelerden elde edilen
redüktaz enzimlerin immobilizasyon ile tekrar tekrar nanopartikül elde edilebilir. Diğer biyolojik
sistemlerle karşılaştırıldığında maliyet de daha düşüktür. Nanopartikül miktarı sekresyon
proteinlerinin miktarının denetlenmesiyle artırılabilir. Ayrıca funguslar bitkilerde olduğu gibi
gelişimleri için çok fazla alana ihtiyaç duymazlar ve daha hızlı gelişirler. Bu nedenle küçük
reaktörlerde daha kolay ve daha hızlı nanopartikül sentezi gerçekleştirilir. Sonuç olarak; funguslar
bakteri, bitki gibi diğer organizmaların kullanıldığı sistemlere oranla gümüş nanopartikülü elde
edilmesinde daha avantajlıdır.
Neden Fungal Gümüş Nanopartikül
Çeşitli metallerin arasında gümüş antik çağlardan beri hastalıkların tedavisinde gıda
korunmasında ve suyun güvenli kalmasında etkili antimikrobiyel ajan olarak bilinmektedir. Son
yıllarda, kimyasal ve fiziksel metotlar ile Nanopartikül (NP) sentezine alternatif bir metot olan
yeşil nanoteknoloji uygulamaları (YNP) araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Başlıca YNP
uygulamalarında kullanılan metotlar; polisakkarit metot, tollens metot, ışınlama metodu, biyolojik
metot ve polioksometalat metodur.
Biyolojik sistemler inorganik materyali NP’ler şeklinde hücre içinde ve dışında biriktirebilir.
Birçok mikroorganizma türünün altını, gümüşü, platini vb. metalleri NP’ler şeklinde
biriktirebildiği son yıllarda yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir. Biyoteknolojik metodlar
kullanılarak elde edilen NP’lerin kullanımı kimyasal ve fiziksel metodlarla elde edilenlere göre
birçok avantaja sahiptir .Bunlar;
Geleneksel metotlar kullanılarak inorganik metal nanopartiküllerin (NPs) sentezi organik
solventlerin kullanımını ve bununla birlikte yüksek enerji tüketimine neden olur. Bunun aksine
mikroorganizmalar’la kullanıldığında hücre metabolizmasında yer alan peptid ve metal bağlayan
proteinler nedeniyle detoksifiye edilmiş ağır metal NP’leri organik çözücü ve enerjiye ihtiyaç
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duymadan hücre metabolizması ile doğrudan sentezlenir. Fiziksel özelliklerin ayarlanmasında
biyolojik metotlar kullanıldığında maliyet geleneksel metotlara göre daha düşüktür. Biyolojik
metotlar çevre dostu olup, NP ürünü elde edilirken aynı zamanda remediasyonda yapılabilir.
Kimyasal olarak sentezlenemeyen farklı metal NPs, biyolojik sistemler kullanarak sentezlenebilir.
Funguslar ise kolay gelişerek, ekstrasellüler sekresyonları ile hücre dışında redüksiyon yaparak
NP’leri biriktirebilirler. Bu nedenle hücre içerisinden NP’lerin çıkarılması için ekstra işlemlerin
yapılmasına gerek yoktur. Fungal hücreler bu nedenle NP elde edilmesinde sürekli
kullanılabilirler. Diğer biyolojik sistemlerle karşılaştırıldığında maliyet de daha düşüktür. NP
miktarı sekresyon proteinlerinin miktarının denetlenmesiyle artırılabilir. Ayrıca funguslar
bitkilerde olduğu gibi gelişimleri için çok fazla alana ihtiyaç duymazlar ve daha hızlı gelişirler.
Bu nedenle küçük reaktörlerde daha kolay ve daha hızlı NP sentezi gerçekleştirilir. Dolayısıyla
Funguslar bakteri, bitki gibi diğer organizmaların kullanıldığı sistemlere oranla daha avantajlıdır.
Pek çok ülke nanoteknoloji alanında önemli yatırımlar yapmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu
alanda yapılan yatırımların hızla artarak devam etmesi beklenmektedir. Nanoteknoloji alanının
geliştirme süreçlerinde yaşanan ve yaşanması beklenen en önemli sorunların başında nanoboyutlu
kirlilik ve bunların oluşturacağı toksik etki gelmektedir. Bu nedenle gerek insan sağlığı ve
gerekse çevreye yansıyacak olumsuzluklarla ilgili “nanokorku” olarak adlandırılan bir kavram
ortaya çıkmıştır.
Son yıllarda tapılan çalışmalar biyolojik sistemlerin nanopartikül üretiminde kullanılmasının
nanokorku kavramını ortadan kaldıracağını göstermektedir. Çünkü biyolojik sistemlerin hücre
metabolizmaları kullanılarak elde edilen ürün hem çevreyi kirletmemekte hem de toksik özellik
göstermemektedir. Özellikle fungal hücrelerin metal nonopartikülü üretiminde kullanılması
üzerine yapılan araştırmalar ekstraselüler olarak nano materyalin üretilebildiğini bu nedenle
ekstraksiyon proseslerine ihtiyaç duyulmadığını göstermektedir.
Biyolojik Sistemler Kullanılarak Metal Nanopartikül elde edilmesi
Metal NP lerin biyolojik sistemler kullanılarak elde edilmesi biyoredüksiyon ile gerçekleşir. Daha
sonra elde edilen NP, UV spektrofotometre ile belirlenir ve saflaştırılma metotları kullanılarak NP
elde edilir. NP lerin fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlendikten sonra modifiye edilebilir (Fig
1).

60

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019

Figür1. Metal NP lerin biyolojik sistemler kullanılarak elde edilmesindeki basamaklar (Khanbel,
2016).
Khandel Pramila. Microbes mediated synthesis of metal nanoparticles: current status and future
prospects. International Journal of Nanomaterials and Biostructures. 2016; 6(1): 1-24
Mikrobiyal hücreler için metal iyonları kofaktördür. Funguslarlar metal bileşiklerini metal’e,
organizma çeşidine ve çevreye bağlı olarak farklı etkileşimlerde kullanılırlar. Funguslar
metallerin toksik etkilerin enzimlerin fonksiyonel gruplarını bloklama gibi farklı metotlarla yok
ederler bunun yanı sıra yüksek konsantrasyondaki toksik ağır metallere adaptasyon ve mutasyon
prosesleriyle uyum sağlayabilirler. Böylelikle metal iyonlarına fungusun toleransı artar. Bu
nedenle mikrobiyal hücrelerde metal protein etkileşimi önemlidir. Son Yıllarda Nanopartikül
Sentezinde Kullanılan Funguslar; Fusarium oxysporum, Colletotrichum sp., Trichothecium sp.,
Thrichoderma asperellum, T.viride, PHaenerochaete chrysosporium, F.solani USM 3799,
F.semitectum, A. fumigatus, Coriolus versicolor, Aspergillus niger, PHoma glomerata,
Penicillium brevicompactumc, Cladosporium cladosporioides, Penicillium fellutanum ve Volvari
ella volvaceae.
Fungus çeşitlerine göre NP oluşum mekanizması farklılık gösterir. Gümüş nanopartiküllerini
sentezindeki biyolojik yolun hücrenin gümüşü detoksifikasyonunu sağlayan mekanizma olduğu
bildirilmiştir. Ahmad ve arkadaşları (2003) NADH’ye bağlı enzimlerin nanoparçacıkların
biyosentezinden sorumlu olduğunu göstermişlerdir. İndirgeme mekanizması, elektron taşıyıcısı
olarak NADH’ye bağımlı redüktaz tarafından NADH’dan elektron transferi ile başlatılmaktadır.
Genellikle fungusların metal toleransı için iki mekanizması vardır.
1) Ekstrasellüler olarak şelatlama ve hücre duvarına bağlanarak ayrı tutma
2) Metallerin hücredeki hedef yapılara zarar vermemek için intraselüler olarak proteinlere ya da
diğer ligantlara bağlanmasıyla fiziksel olarak ayrı tutma mekanizaması.
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Ekstrasellüler gümüş nanopartikülü sentezinde sırasında fungal sitoplazmada bulunan nitrat
redüktaz enzimlerinin varlığı nedeniyle gümüş metal iyonlarının redüksiyonu ile gümüş NP leri
meydana gelir. Bu şekilde meydana gelen gümüş NP leri yüksek stabilizeye sahiptir. Figür 2’de
gümüş ve altın nanopartüküllerinin ekstraselüler ve intraselüler sentez mekanizmaları
görülmektedir. Yine de NP ve protein arasındaki etkileşimler tam olarak anlaşılmış değildir.
İntrasellüler sistemler (IMs) sitozolde metalin redükte olmasını amaçlar. Bu sistemde metal
toleransında metal transport proteinler görev alabilir. Bu proteinler metalin hücre dışına
verilmesine yada vakuollerde tutulmasını belirler. Aynı zamanda farklı redüksiyon enzimleriyle
ağır metal iyonlarını detoksifiye ederk akümile ederler. Bu durumda küçük boyutta dağılım
gösteren metal NPleri oluşur. Partikül büyüklüğü organizma içindeki partikül çekirdekleşmesiyle
ilgilidir. NP’lün lokasyonu intraselüler ve ekstraselüler olabilir. Trichothecium sp, Verticillium
loteoalbum ve PHoma sp.’nin intraselüler Ag NPleri sentezlediği bildirilmiştir. Vigneshwaran et
al,(2007) İntrasellüler metotta enzim varlığında transport edilen iyonlar hücre içerisinde NPlere
dönüştürülür.(Zhang et al,2011). İntrasellüler NP sentezinde ultasonik uygulama ve uygun
deterjanlar ile reaksiyonlara sokarak sentezlenen NP lerin hücre dışına çıkışını sağlamak için
ekstra basamaklar gerekir.(Babu et al,2009 ; Vidhya et al,2014).Bu nedenle ekstraselüler
nanopartikül biyosentezi daha ucuz ve basittir. Geniş sıkalalı Ag üretimde bu nedenle tercih edilir
ve araştırmacılar ekstraselüler metotlara odaklanılmaktadır (Duran et. al 2005; Vidhya et. al
2014).

Fig 2. Gümüş ve altın nanopartüküllerinin ekstraselüler ve intraselüler sentez mekanizmaları
(Khanbel, 2016).
Metal NP lerin biyolojik sentezi, metal tuzlarının elementer metal’e biyoredüksiyonu ile
gerçekleşir. Metal tuzlarının biyoredüksiyonu fungus bakteri gibi organizmalarda organik
moleküllerin varlığı ile stabilitize edilebilir. Mikroorganizmalar ile metal NP üretimimin diğer
yöntemi biyosorpsiyondur. Bu durumda sıvı besiyerindeki metal iyonları mikroorganizmanın
hücre duvar yüzeyine bağlanır) Fungusların intraselüler Mekanizmada ile NP eldesinde
ekstrasellüler mekanizmadan farklı olarak, organik moleküller metal iyonlarını şelatlayıcı ajan
olarak görev yapar. Hücre yüzeyine bağlanma biyosorpsiyon olarak adlandırılır. Glukan, kitin
gibi farklı anyonik yapılar nedeniyle mikroorganizmaların hücre yüzeyi negatif yüklüdür. Bu
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durum metal katyonlarının mikroorganizma yüzeyine bağlanma yeteneğini verir. Şelatlayıcı
ajanlar ise organik veya inorganik yapıda olabilir. Bu ajanlar, metil iyonlarına bağlanırlar ve
halkasal yapılı kompleks bileşikler oluştururlar. Şelatlayıcı ajanlardaki ligantlar, iki kovalent bağ
ya da bir kovalent bir ko-ordinat yada iki ko-ordinat bağ ile atomlara bağlayabilir. Kükürt azot ve
oksijen gibi başlıca atomlar ligandlardaki kimyasal gruplarda bulunur ve bu kimyasal gruplar SH,
-S-S,NH2,=NH,-OH, -OPO3H, yada >C=O olabilir. Çok bağ yapabilen (multidental) yada çift bağ
yapabilen (bidental) ligandlar halkasal yapıdadırlar. (Andersen,1999). Şelatlayıcı bileşikleri
belirlemek için demir (III) içeren Chrome Aruzo S (CAS) reaktifi kullanılır. Bir saat oda ısısında
inkübe edilen örnekteki absorbans değişimi 630 nm’de ölçülür. Absorbans grafiğine göre
değerlendirilir. Bunun yanı sıra katı besiyeri kullanarak CAS agar plak deneyi ile de inkübasyon
süresince CAS Blue Agardaki renk değişimine bağlı olarak CAS reaksiyonu belirlenebilir.
Organik asitler gibi spesifik olmayan metal şelatlayıcı bileşiklerin varlığı düşük PH’da gelişen
fungal kültürlerin filitratlarında gösterilmiştir. Oksalik asit, sitrik asit bazı mikorizal funguslar
tarafından üretilen genel metabolitlerdir ve bunların ürünleri metal içeren çözünmemiş
bileşiklerin çözünürlüklüyü ile ilişkilidir. Bunlar CAS ajanlarıyla reaksiyonlara girmeleri
steroforlarda renk değişimlerine neden olur. Yapılan çalışmalarda fungal NP sentezi sırasında
filtratlarda rengin sarıdan kahverengiye değiştiği bildirilmiştir. Bu durum reaksiyon karışımında
gümüş NP oluşumunu gösteren açık bir indikatördür. Aynı zamanda bu durum bazı
mikroorganizmalarda organik asitlerin metal metabolizması ve transportunda sideroforların rol
oynadığını gösterebilir.
Metal NP’lerin biyolojik sentezi metal tuzlarını elementer metale biyoredüksiyonu ile gerçekleşir.
Elementer metaller mikroorganizmanın varlığında organik moleküllerle stabilizite edilebilir.
Gümüş ve altın iyonlarının fungal hücre duvarındaki negatif yüklü karboksil grupları ve fungal
hücredeki iyonlar arasındaki elektrostatik etkileşim ile hücreye tutunduğu gösterilmiştir.
Yapılan çalışmalar metal iyonlarının ilk olarak mikrobiyal hücrelerin içine ya da yüzeyine
tutunduğunu. daha sonra enzim varlığında NP lerin redüksiyona uğratılarak oluştuğunu açıkça
göstermektedir. Dolayısıyla metal iyonlarının redüksiyonu hücre duvarında bulunan enzim
varlığında hücre yüzeyinde gerçekleşir.
Aspergillus flavusda bazı proteinlerin AgNP sentezinden sorumlu olduğu bildirilmiştir bu
organizmada sentez iki adımda gerçekleşir. İlk adım yığın halindeki gümüş iyonlarını Ag NP’lere
redüksiyonu, ikinci adım sentezlenen NP’lerin yakalanmasıdır. ilk adımda 32 kDa protein
redüksiyonda görev alırken 2. Adımda 35 kDa’lık bir protein NP’e bağlanarak stabil kalmasını
sağlamaktadır. Dolayısıyla protein NP etkileşimi NP lün stabilitezi için önemlidir
Nanopartükülün fiziksel ve kimyasal karakterini belirlenmesinde sıcaklık, PH, spesifik enzimlerin
varlığının bulunması, biyomasın tipi, substrat varlığı konsatrasyonu gibi faktörler rol oynar. PH
değişimlerinin nanaopartükül şeklini değiştirdiğini bildirmişlerdir. Metal iyonlarının
redüksiyonunun PH’ya yüksek hassasiyet gösterdiğini bulmuşlardır. Sıcaklığında özellikle
çevredeki metal iyonlarının hücre içerisine alınmasında önemli rol oynadığı bilinmektedir. PH ve
sıcaklık hem metal iyonlarıının konsantrasyonunu hem de enzim tipini etkilediğinden metal
nanopartikilü sentezinde önemlidir. Ayrıca NP sentez prosesi esnasında beli aralıklarla örnek
almışlar ve sürenin nanopartikül büyüklüğünü, şeklini ve miktarını etkilediğini gösterilmiştir.
Figür4 de fungal gümüş nanopartikül biyosentez mekanizması verilmiştir.

Figür4. Fungal gümüş nanopartikül biyosentez mekanizması.
Nanopartiküllerin üretiminin yanısıra karakterizasyonu temel bilimler ve nano teknoloji için
büyük önem kazanmıştır. Yüksek yüzey alanı hacim oranlarıyla nano partiküller eşsiz fiziksel,
kimyasal, mekanik ve quantum özelliklerine sahiptirler. Diğer potansiyel uygulamaları olan
kataliz, foto grafik işlemler, kozmetik sektöründe nano-foto katalizörlerde, yiyeceklerde,
kıyafetlerde, tıpta, Çok tabakalı seramik kondansatörler için elektrotlarda ve bunların dışında
birçok alanda kullanılmaktadır. Gümüş bilindiği gibi anti bakteriyeldir, virosidal ve bakteriyosidal
etki göstermektedir. Klinik denemelerde ilaçlarda kullanılan gümüş nano partiküllerin herhangi
bir etkisi görülmemiştir.
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Çeşitli metotlar ile üretilen nanopartiküllerin karakterizasyonu yapılarak nano yapıların atom
boyutlarının belirlenmesi, optik, mekanik ve elektron yapıları gibi birçok özelliklerinin
saptanması mümkündür. Materyallerin ayrıntılı karakterizasyonu için Geçirgen Elektron
Mikroskobu (TEM) ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) kullanılmaktadır. Ayrıca X-ışınımı
kırınımı (XRD) yöntemle kristallerin atomlarının geometrik düzeni ve aralarındaki mesafe
hakkındaki bilgi elde edilmektedir.
UV-VIS-Görünür bölge absorpsiyon spektroskopisi ise 200-900 nm dalga boyları arasındaki
ışığın çözelti tarafından absorblanmasının (A) ölçümüne dayanır. Bu absorbsiyon daha çok
moleküllerdeki bağ elektronlarının uyarılmasından kaynaklanır, bunun sonucu olarak moleküler
absorbsiyon spektroskopisi bir moleküldeki fonksiyonel grupların tanımlanmasında ve aynı
zamanda fonksiyonel grupları taşıyan bileşiklerin nicel tayininde kullanılır. UV-VIS- Görünür
Bölge Absorbsiyon spektroskopisi çok sayıda organik ve inorganik bileşiğin analizinde
kullanılmaktadır. Bir organik bileşiğin görünür ve ultraviyole bölgelerdeki bir absorpsiyon
spektrumu kromofor olarak davranan belirli fonksiyonel grupların varlığını belirtmek için
yararlıdır.
Fourier transform infrared spektroskopisi (FTIR) nano materyalin karakterizasyonunda kullanılan
başka bir metottur.Elektromanyetik spektrumun dalga boyu 0.75 µm ile 1000 µm arasında kalan
bölgeye infrared bölgesi adı verilir. İnfrared bölgesini, yakın (0.75 µm-2.5 µm), orta (2.5 µm—15
µm) ve uzak (15 µm—1000 µm) infrared olarak üçe ayırabiliriz. İnfrared absorbsiyon
spektroskopisine titreşim spektroskopisi de diyebiliriz. Bunun sebebi infrared ışınları molekülün
titreşim hareketleri tarafından absorbanslamasıdır. Çünkü infrared ışıması UV-VIS ve görünür
bölge ışıması gibi elektronik geçişleri sağlayacak kadar yüksek enerjili değildir. Ancak
moleküldeki dönme ve titreşim düzeyleri arasındaki geçişleri sağlayabilir.
Kızılötesi (FTIR) Spektroskopisi temel olarak kızılötesi ışığın incelenen madde tarafından
soğurulmasına dayanır. Soğurulma, moleküldeki bağların titreşimi ve dönüşleri için gerekli
miktarda dalga enerjisinin, cihaz tarafından elektromanyetik spektrumun kızılötesi bölgesinden
gönderilmesiyle gerçekleşir. Kızılötesi ışık ancak değişken dipol momente sahip moleküller
tarafından soğurulur.
Spektroskopik yöntemlerde ışıma şiddeti, frekansın veya dalga boyunun bir fonksiyonu olarak
alınırken FTIR’ da zamanın bir fonksiyonu olarak alınır. Yani elde edilen spektrum zaman
tabanlıdır. Işık kaynağından yayılan IR ışıması bir dalga boyu ayırıcısından geçmeden örnek ile
etkileşir. Böylece cihazın spektrum tarama hızında çok büyük bir düşüş olur.
FTIR spektroskopisinde katı, sıvı, gaz ve çözelti halindeki örneklerin spektrumları alınabilir.
Örneğin bulunduğu forma göre örnek hazırlama farklıdır. Bu yöntemde amaç herhangi bir
bileşiğin yapısı hakkında bilgi sahibi olmak veya yapısındaki değişiklikleri incelemektir. Bileşiğin
alınan IR spektrumu ile yapıdaki bağların durumu, bağlanma yerleri, yapının aromatik veya
alifatik olduğuna dair bir bilgi edinebiliriz.
Nanopartikül Uygulama alanları
Nanopartüküller bir çok alanda önemli uygulamalara sahiptirler (kozmetik, katalistik,
yağlandırıcı, yakıt katkı maddesi, boya, tarım kimyası, yiyecek paketlenmesi, tekstil
mühendisliği, elektrik, optik çevre algılayıcı, yeterli çokluğu algılama, nanomedical, ilaç ve gen
aktarım ajanı, patogenez biyo teknolojisi, ısı ile tümörün ortadan kaldırılması, manyetik rezonans
görüntüleme vb). Gümüş gibi metal nanomateryalin tıpta antimikrobiyal ajan olarak kullanıldığı
düşünüldüğünde toksik olmayan formlarının üretilmesi büyük önem taşımaktadır.
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Biyopolimerler
Nevin ÇANKAYA
Usak University, Department of Chemistry, Usak, Turkey
Polimerler doğal hayatta ve endüstride önemli bir role sahiptir. Biyopolimerler sentetik
polimerlerden farklı olarak, biyolojik olarak parçalanabilmesi, doğayla uyumlu olması ve doğal
kaynaklardan elde edilebilmesi, atık ve toksik miktarında azalma sağlaması ve ekonomik olması
gibi önemli özelliklerinden dolayı daha fazla tercih edilmektedir. Doğal biyopolimerlerin
yenilenebilir ve biyobozunur olması, düşük maliyetli ve tabiatta bolca bulunabilmesi, besleyici
özellikteki gıdalarda tamamlayıcı olarak kullanılması, gıdaların tat- görünüş-koku gibi
organoleptik özelliklerini zenginleştirmesi, ambalaj hacmini-ağırlığını ve atığını azaltması,
paketlenmeyen ürünlerde raf ömrünü uzatması ve kalite sağlaması vb. gibi birçok faydası
bulunmaktadır [1].
Biyopolimerleri 2 şekilde sınıflandırmamız mümkündür: 1. Kullanılan monomerik birime ve
oluşan biyopolimerin yapısına göre: Polinükleotitler (13 veya daha fazla nükleotit monomerinden
oluşan DNA ve RNA); Aminoasit polimerleri olan Polipeptitler; Doğrusal, bağlanmış polimerik
karbonhidrat yapıları olan Polisakaritler. 2. Kökenine bağlı olarak: Polyesterler
(Polihidroksialkanoatlar, Polilaktik Asit); Proteinler (İpek, Kolajen/Jelatin, Elastin, Resilin,
Poliaminoasit, Soya, Buğday Gluteni, Zein, Kazein, Serum Albumin); Bakteriyel Polisakkaritler
(Ksantan, Dekstran, Gellan, Levan, Kurdlan, Poligalaktozamin, Bakteriyel Selüloz); Mantarlardan
oluşan Polisakaritler (Pullulan, Elsinan, Maya Glukanı); Bitki/Alglerden oluşan Polisakkaritler
(Nişasta, Bitkisel Selüloz, Agar Agar, Aljinat, Karragenan, Pektin, Konja, Çeşitli (gumlar)
Sakızlar); Hayvanlardan oluşan Polisakkaritler (Kitin-Kitosan, Hyaluronik Asit);
Lipitler/Sürfaktanlar (Asetogliseritler, Mumlar); Polifenoller (Lignin, Tanen, Hümik Asit); Özel
Polimerler (Şellak, PoliGama Glutamik Asit, Doğal Kauçuk, Doğal Yağlardan elde edilen
Polimerler) [2,3] şeklinde sınıflandırılabilirler.
Bu çalışmada biyopolimerlerin tanımı ve sınıflandırılması yapılmış olup; selüloz, nişasta, kitin,
kitosan, polilaktikasit, aljinat, karragenan, pektin, hyaluronik asit vb. gibi biyopolimerler
irdelenerek, kullanım alanları hakkında bilgi verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Polimer, biyopolimer, biyobozunur polimer.
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Gen Düzenleme Teknolojileri
Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik A.B.D.
Doç. Dr. Nadir Koçak
Genome editing teknolojilerinde son birkaç yıl içerisinde önemli gelişmeler sağlandı. Günümüzde
yaygın olarak kullanılan genom editing teknoljileri ZFN (Zinc Finger Nucleases), TALEN
(Transc ription Activator-Like Effector Nucleases) ve CRISPR (Clustered Regularly Interspaced
Short Palindromic Repeats) teknolojileridir. ZFN and TALEN genomik bölgeyi hedfelemek için
DNA binding domaine eklenen endonükleazlardan oluşturulurken, CRISPR`da bu guide RNA ve
Cas9 aracığıyla gerçekleşmektedir. Bu endonükleazlar aracılığıyla oluşturulan çift DNA zincir
kırıkları homolog direkt tamir veya homolog olmayan uç birleştirmeleri yoluyla tamir edilmekte
ve buda insersiyon veya delesyonlarla sonuçlanmaktadır. Bu teknolojiler hedef genom
bölgelerinin düzeltilmesinde hücrenin normal DNA tamir mekanizmlarını kullanmakta ve değişik
genetik hastalıklarda genomun manupülasyonu amacıyla uygulanmaktadır. Bu genom editing
araçları ayrıca gen fonksiyon analizi, yeni tedavi hedeflerinin bulunması ve yeni yolakların
araştırılmasında kullanılabilmektedir. Bu makalede biz insan hastalıklarının teşhis ve tedavisine
yönelik olarak genom editing teknolojilerindeki gelişmeleri inceledik.
Genom editing kavramı ilk olarak çift zincir DNA kırıklarının hücreDNA tamir mekanizamalrını
stimüle ettiğinin anlaşılması ile gündeme gelmiştir. Bilindiği gibi, DNA daki kırıklar genel olarak
homolojiyie dayalı tamir (homology-directed repair (HDR)) ve homolog olamayan kısımların
birleştirilmesine (nonhomologous end-joining (NHEJ) ) dayalı mekanizmalarla tamir edilmektedir
(1). HDR kırık bölgesinin homolokg zincir kullanılarak template bağımlı onarılmasına
dayanmaktadır (2). Hücrelerin kompleks DNA tamir mekanizmlarına sahip olması bölgeye
spesifik tarzda genomik değişikler ve manipulasyonlar yapabilmenin önününü açmıştır (3).
Çift zincir kırıklarına dayalı gene editing herhangi bir hücre tipi için hücrenin kendi endojen tamir
mekanizmalarına dayandığı için evrensel nitelikler taşımaktadır. Bu avantaja rağmen editing
işlemlerinde temel problem hedefli olarak çift DNA zinciri kırıklarının oluşturulmasıdır (3). Bu
amaçla yakın süreçte hedefli çift DNA zinciri kırıkları oluşturabilen yöntemler geliştirilmiştir:
zinc finger nükleazlar (ZFNs), TALE-nükleazlar (TALENs), meganükleazlar, ve yakın zamanda
da CRISPR/Cas sistemi. Bu yaklaşımların herbiri kendi içerisinde avantaj ve dezavantajlara sahip
olsada son dönemde geliştirilen CRISPR/Cas sistemi hedeflemedeki etkinlik ve spesifiklik
oranlarıyla ön plana çıkmaktadır (4).
CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat) hakkındaki ilk bilgiler 1987
yılına dayanmaktadır. Ishino ve arkadaşları (5) bu tarihte Escherichia coli de alkalin fosfataz
izoenzim dönüşümlerinin nasıl gerçekleştirildiğini araştırıken E.Coli genomunda 32 nükleotidlik
aralıklarla sıralalanan 29 nükleotidlik tekrar dizileri dikkatini çekmiştir. Sonraki süreçte, buna
benzer çok sayıda tekrar dizisi değişik bakteriler ve arklerde saptanmıştır. Mojica ve
arkadaşlarına (6)göre bu kısa tekrar dizileri bakterilerin yaklaşık % 40’ında arklerde ise %
90’ınında bulunmaktadır.
Bu kısa diziler 2002 yılında kümeleşmiş düzenli aralıklara sahip kısa palondromik tekralar
(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat) olarak tanımalanmış ve bu tarihten
itibaren de kısaca CRISPR olarak adlandırılmıştır (7). Daha sonra prokaryotlar üzerinde yapılan
araştırmalarda CRISPR bölgelerine yakın Cas genlerinin kümlendiği saptanmıştır (8). Sonrasında
çok sayıda CRISPR lokusu belirlenmesine rağmen bunun biyolojik önemi 2005 yılına kadar
anlaşılamamıştır. Bu tarihte, Üç bağımsız araştırmacı grubu CRISPR’ın faj ve plasmid kökenli
aralayıcı diziler içerdiklerini belirlemişlerdir (6, 9). Gerçekleştirlen ileri çalışmalar sonucunda
2007 yılında CRISPR`ın aslında bakteri genomunu, faj ve plazmidlere karşı koruyan adaptif bir
immün yanıt mekanizması olduğu teyyid edilmiştir (10).
Daha sonra ardı ardına yapılan çalışmalarla ,Cas geni, Cas proteini, PAM motifi (protospacer
adjacent motif), crRNA (CRISPR RNA) ve tracrRNA (trans-activating crRNA) nın
belirlenmesiyle CRISPR ın aslında bir sistem oluşturacak şekilde detaylı bir yapıya sahip olduğu
ortaya çıkarılmıştır (9,11,12). CRISPR sisteminin tüm yönleri henüz tam olarak aydınlatılamasa
da genel fonksiyonları ve oluşum süreçleri önemli oranda belirlenmiştir. CRISPR sistemi Cas
proteinleri arasındaki homoIojilere göre tip I, Tip II ve Tip III olarak üç katagoriye ayrılmıştır.
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Bunlardan Tip II’nin hedef bölgeleri tanıması ve kesmesi için tek bir Cas protein yeterliyken, Tip
I ve III’in bu işlevi görmesi için Cas protein setlerine ihtiyaç vardır (11,13,14).
CRISPR tip II özellikleri onu genom editing araştırmaları için hedef haline getirmiştir.
Streptococcus thermophilus ve Streptococcus pyogenes de RNA-guided endonükleazlar olarak
işlev gördüğü saptanan Cas9-crRNA komplekslerinin 2012 yılında bulunmasıyla da CRISPR
sisteminin genom editing potensiyeli ortaya çıkmaya başlamıştır. Cas9-crRNA; spesifik
bölgelerden DNA yı kesen Cas9 proteini ile hedef dizileri tanıyan Guide RNA’dan oluşan bir
kompleks teşkil etmektedir (15). Tüm bu veriler Cas9-crRNA kompleksinin genome editing için
değerli bir araç olabilieceğini göstermektedir. CRISPR/Cas9 sisteminin modifiye edilmeye açık
olması yeni yaklaşımların önünü açmış ve bu teknoloji hedefe yönelik teknolojilerde yeni bir
çağın başlangıcı olarak kabul edilmiştir (13).
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Mycobacterıum tuberculosis / TÜBERKÜLOZ
Metin Doğan1
1

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı/Konya

Tüberküloz (TB), Mycobacterium tuberculosis’in neden olduğu bir hastalıktır. Bu
bakteriler genellikle akciğerlerde olmak üzere böbrek, omurga ve beyin gibi vücudun herhangi bir
yerinde enfeksiyona neden olabilirler. Bakteri ile enfekte olan herkes hasta olmaz. TB ile ilgili,
gizli TB enfeksiyonu (LTBE) ve TB hastalığı olmak üzere iki durum vardır. Düzgün tedavi
edilmezse TB hastalığı ölümcül olabilir.
TB dünyanın en ölümcül hastalıklarından biridir. Dünya nüfusunun dörtte biri TB ile
enfekte olmuş durumdadır. 2017 yılında, dünya genelinde 10.0 milyon insan TB hastalığına
yakalanmıştır. Dünyada 1,3 milyon TB ile ilişkili ölüm bildirilmşir. Küresel Tüberküloz
Raporunda (2016), 2015 yılı Türkiye’nin tahmini TB insidans hızı yüz binde 18 olarak, tahmini
mortalite hızı yüz binde 0,96 olarak bildirilmiştir. TB, HIV ile enfekte insanların en önemli ölüm
nedenlerindendir.
TB'la mücadelede, yüksek riskli popülasyonlar arasında gizli TB enfeksiyonunu
tanımlamak, TB tedavi ve kontrol önceliklerini belirlemek önemlidir. Ülkemizde, 1950’li yıllarda
BCG aşı kampanyaları başlamış, tarama ve korunma önlemleri artırılarak mücadele yöntemleri
geliştirilmiştir. 1970’li yıllardan itibaren insidansı giderek azalmış, 2017 yılında yüz binde 14’lere
kadar gerilemiştir.
TB bakterileri bir kişiden diğerine hava yolu ile yayılmaktadır. Akciğer veya boğazda TB
hastalığı olan bir kişi öksürdüğünde, konuştuğunda veya şarkı söylediğinde TB bakterilerini
yayabilir ve bu bakteriler havayada asılı hale gelir. Kontamine olmuş havayı yakındaki insanların
soluması enfekte olmalarına yol acabilir. TB, birinin elini sıkmak, yiyecek veya içecek paylaşımı,
yatak çarşaflarına veya klozetlere dokunmak, diş fırçası paylaşımı ve öpüşmek gibi yollarla
genellikle yayılmaz.
Bir kişi TB basili ile kontamine alanda nefes aldığında, bakteriler akciğerlere yerleşebilir
ve çoğalmaya başlayabilir. Oradan, kan, böbrek, omurga ve beyin gibi vücudun diğer kısımlarına
geçebilirler. Akciğer veya boğazdaki TB hastalığı bulaşıcı olabilir. Böbrek veya omurga gibi
vücudun diğer bölümlerinde bulunan TB genellikle bulaşıcı değildir. TB hastalığına sahip
kişilerin, beraber yaşadıkları insanlara basili yayma olasılığı yüksektir. Buna aile üyeleri,
arkadaşlar ve iş arkadaşları veya okul arkadaşları da dahildir.
TB bakterisi ile enfekte olan herkes hasta olmaz. Sonuç olarak, TB ile ilgili, gizli (latent)
TB enfeksiyonu ve TB hastalığı olmak üzere iki durum vardır.
TB bakterileri kişiyi hasta etmeden vücutta yaşayabilir. Buna gizli TB enfeksiyonu denir.
TB bakterilerini barındıran havayı soluyan ve enfekte olan çoğu insanda vücut, çoğalmalarını
engellemek için bakterilerle savaşabilir. Bu durumda gizli TB enfeksiyonu dediğimiz tablo oluşur.
Bu hastalarda, semptom olmayıp kişi kendini hasta hissetmez ve TB bakteri başkalarına
yayılamaz. Genellikle pozitif bir TB cilt testi reaksiyonu veya pozitif bir TB kan testi verirler. Bu
hastalarda ilerleyen dönemlerde TB hastalığı gelişebilir. Gizli TB enfeksiyonu geçiren birçok kişi
asla TB hastalığı geliştirmez. Bu insanlarda, TB bakterileri hastalığa neden olmadan bir ömür
boyu latent kalır. Fakat bazı insanlarda, özellikle de bağışıklık sistemi zayıf olanlarda, bakteriler
aktif hale gelip çoğalır ve TB hastalığına neden olabilir. LTBE tanısında altın standart bir test
olmamakla birlikte, tüberkülin deri testi (TDT) ve interferon gama salınım testleri (İGST)
kullanılabilir.
Bağışıklık sistemi çoğalmayı durduramazsa, TB bakterileri aktif hale gelir vücudumuzda
çoğalır, buna TB hastalığı denir. Bu hastalar basili aktif olarak yayabilirler.
Gizli TB enfeksiyonu geçiren birçok kişi TB hastalığı geliştirmez. Bazı insanlarda, bağışıklık
sistemleri henüz TB basilleri ile savaşmadan önce, enfekte olduktan kısa bir süre sonra (haftalar
içinde) TB hastalığı geliştirir. Diğer insanlar, bağışıklık sistemi başka bir nedenden dolayı
zayıfladığında yıllar sonra hastalanabilirler. Bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda, özellikle
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HIV enfeksiyonu olan kişilerde, TBC hastalığı geliştirme riski normal bağışıklık sistemi olan
insanlardan çok daha fazladır.
Latent TB Enfeksiyonu (LTBI) ve TB Hastalığı Arasındaki Farklar
Latent TB Enfeksiyonu Olan Bir Kişi

TB Hastalığı Olan Bir Kişi

Semptom yok

Olabilecek semptomlar
3 hafta veya daha uzun süren kötü bir öksürük
göğüs ağrısı
kan ya da balgam öksürmek
zayıflık ya da yorgunluk
kilo kaybı
iştahsız
titreme
ateş
gece terlemeleri

Kendini hasta hissetmez

Genellikle hasta hisseder

TB bakterileri başkalarına yayılamaz

TB bakterilerini başkalarına bulaştırabilir

Genellikle TB enfeksiyonunu gösteren bir cilt testi Genellikle TB enfeksiyonunu gösteren bir cilt testi
veya kan testi sonucu vardır
veya kan testi sonucu vardır
Normal göğüs röntgeni ve negatif balgam yayması Anormal göğüs röntgeni veya pozitif balgam
var
yayması veya kültürü olabilir
TB hastalığını önlemek için gizli TB enfeksiyonu TB hastalığını tedavi etmek için tedaviye ihtiyaç
için tedaviye ihtiyaç var
var
TB hastalığının belirtileri, bakterilerin vücudun neresinde enfeksiyon oluştırduğu ile
ilgilidir. TB bakterileri genellikle akciğerlerde çoğalır (pulmoner TB). 3 hafta veya daha uzun
süren kötü bir öksürük, göğüste ağrı ve kan veya balgam çıkarmak gibi akciğer belirtilerine
neden olabilir. Halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, iştahsızlık, titreme, ateş ve geceleri terleme gibi
TB hastalığının diğer belirtileri görülebilir. Vücudun diğer bölgelerindeki TB hastalığının
belirtileri
etkilenen
bölgeye
bağlıdır.
Gizli TB enfeksiyonu geçiren insanlar kendilerini hasta hissetmezler, herhangi bir
semptomları yoktur ve TB'yi başkalarına yaymazlar.
Bazı insanlarda, kısa bir süre sonra (haftalar içinde) TB hastalığı gelişir. Bazıları,
bağışıklık sisteminin başka bir nedenden dolayı zayıflaması ile veya başka hastalıkların eklenmesi
ile yıllar sonra hastalanabilirler. Genel olarak, gizli TB enfeksiyonu için tedavi almayan enfekte
kişilerin yaklaşık % 5 ila 10'u yaşamları boyunca herhangi bir dönemde TB hastalığı
geliştirecektir. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, özellikle HIV enfeksiyonu olanlarda, TB
hastalığına yakalanma riski bağışıklık sistemi normal olan kişilere göre çok daha fazladır. Genel
olarak, TB hastalığına yakalanma riski yüksek kişiler iki kategoriye ayrılır:
a. Son zamanlarda TB bakteri ile enfekte olmuş kişiler.
b. Bağışıklık sistemini zayıflatan tıbbi durumları olan kişiler.
•
•
•
•

a. TB bakterileri ile enfekte olmuş kişilerin özellikleri;
Bulaşıcı TB hastalığı olan bir kişi ile yakın temas öyküsü
TB hastalığı oranları yüksek olan dünyanın bazı bölgelerinden göç etmiş kişiler
TB testi pozitif olan 5 yaşından küçük çocuklar
Evsizler, enjeksiyonlu uyuşturucu kullananlar ve HIV enfeksiyonu olan kişiler
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•

Hastane, evsizler barınağı, ıslah tesisleri, bakım evleri ve HIV'li hastalar için ev veya mesken
evleri gibi tesislerde veya kurumlarda TB riski yüksek olan kişilerle birlikte çalışan veya burada
yaşayan kişiler
b. Bağışıklık Sistemini Zayıflayan Tıbbi Koşullara Sahip Kişiler

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bebekler ve küçük çocuklar genellikle zayıf bağışıklık sistemine sahiptir. Özellikle
aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahip olan insanlar, bağışıklık sistemi zayıf olabilir:
HIV enfeksiyonu (AIDS'e neden olan virüs)
Madde bağımlılığı
Silikozis
Şeker hastalığı
Şiddetli böbrek hastalığı
Düşük vücut ağırlığı
Organ nakilleri
Baş ve boyun kanseri
Kortikosteroidler veya organ nakli gibi tıbbi tedaviler
Romatoid artrit veya Crohn hastalığı için özel tedavi
TB hastalığına sahip birinin yanında zaman geçirenler, TB bakterisine maruz kalmış
olabilir. Akciğer veya boğazda aktif TB hastalığı olan bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında,
konuştuğunda veya şarkı söylediğinde TB bakterileri havaya yayılır ve bulaştırıcı olabilir.
Çamaşırlar, içecek bardağı, yemek kapları, tokalaşma, ortak tuvalet kullanımı ve diğer yüzeyler
yüzeyler aracılığı ile TB bulaşmaz.
TB hastalığına maruz kalındığı düşünülüyorsa, TB deri testi veya TB kan testi yapılması
için doktora veya yerel sağlık birimine danışılmalıdır. TB hastalığına yakalanan kişiyle temas
kuracak kişiler doktor veya sağlık personeli ile görüşerek gerekli bilgi ve tedbirleri almalıdır.
TB bakterisine maruz kalan bir kimsenin bakterileri hemen başkalarına yaymadığını
bilmek önemlidir. Sadece aktif TB hastalığına sahip kişiler, TB bakterilerini başkalarına yayabilir.
TB hastalığına sahip kişilerin bakterileri aile üyeleri, arkadaşlar, iş arkadaşları veya okul
arkadaşları gibi her gün geçirdikleri insanlara yayması daha olasıdır.
TB aşısı “Bacille Calmette-Guérin” (BCG), TB hastalığından korunmak (özellikle milier
TB) için geliştirilmiş bir aşıdır. Bu aşı Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın olarak
kullanılmamaktadır, ancak genellikle TB'nin yaygın olduğu diğer ülkelerdeki bebeklere ve küçük
çocuklara verilir. BCG, insanları her zaman TB bulaşından korumaz. BCG, günümüzde TB’ye
karşı kullanılan tek aşı olup doğumdan itibaren uygulanabilmektedir. Yenidoğan döneminde
yapılan BCG aşısının yüksek düzeyde, okul çağında yapılan aşının ise orta düzeyde koruma
sağladığı bildirilmiştir. Bebeklik döneminde yapılan aşısının koruyuculuk süresi yaklaşık 15 yıl
gibidir. Türkiyede, bebeklere doğumdan 2 ay sonra BCG aşısı yapılması önerilir. Aşı yapılmamış
üç aylık ve daha büyük çocuklarda, TDT’ne göre planlama yapılır fakat altı yaşından sonra BCG
aşısı önerilmemektedir.
TB ve HIV Koenfeksiyonu
HIV/AIDS, 1981 yılında tanımlandığından bu yana 40 milyondan fazla kişinin ölümüne
neden olmuştur. Ülkemizde, HIV/AIDS seyrinde görülen fırsatçı enfeksiyonlar arasında en sık
rastlananlardan biri TB’dir. HIV/AIDS tanısı konan kişide ilk değerlendirmede akciğer ve akciğer
dışı TB varlığı ile LTBE araştırılmalı ve hastada BCG aşısının yapılıp yapılmadığ belirlenmelidir.
Ayrıca geçirilmiş TB, ailede TB hikayesi, TB teması ve risk faktörleri sorgulanmalıdır. Bu
hastalarda CD4 hücre sayısı düşük olursa TDT genellikle negatiftir.
Tanı ve Testler
Vücuttaki TB bakterilerini tespit etmek için TB cilt testi (TDT) ve TB kan testleri olmak
üzere iki tür test kullanılmaktadır. Bu testlerin pozitif olması sadece bir kişiye TB bakteri
bulaştığını söyler. LTBE geçirip geçirmediğini veya TB hastalığına ilerlediğini söylemez. Kişinin
TB hastalığı olup olmadığını görmek için göğüs röntgeni ve balgam örneği gibi başka testler
gerekmektedir. Bir kişinin TB bakteri ile enfekte olduğu tespit edilirse, kişinin gizli TB
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enfeksiyonu veya TB hastalığı olup olmadığını görmek için başka testler gerekir. İGST’leri
M.tuberculosis antijenleri (ESAT-6, CFP-10) ile duyarlı hale gelmiş kişilerde oluşan interferon
gama yanıtını ölçen testlerdir. İGST, TDT’ye alternatif olarak kullanılabilecek bir testtir.
Kimler Test Edilmeli
TB bakterileri ile enfekte olma riskleri daha yüksek olan aşağıda bildirilen gruplar TB
enfeksiyonuna karşı test edilmelidir.
• TB hastalığı olan biriyle zaman geçirmiş kişiler
• TB hastalığının yaygın olduğu bir ülkeden gelen insanlar (Latin Amerika, Karayipler,
Afrika, Asya, Doğu Avrupa ve Rusya'daki çoğu ülke)
• Yüksek riskli ortamlarda yaşayan veya çalışan insanlar (örneğin: ıslah tesisleri, uzun
süreli bakım tesisleri veya bakım evleri ve evsiz barınakları)
• TB hastalığı riski yüksek olan hastalara bakan sağlık çalışanları
•Latent tüberküloz enfeksiyonu veya TB hastalığı riski yüksek olan erişkinlerle ilişkili
bebekler, çocuklar ve ergenler
Gizli TB enfeksiyonu geçiren birçok kişi TB hastalığı geliştirmez. Ancak gizli TB
enfeksiyonu olan bazı kişilerin, TB hastalığına yakalanma olasılığı diğerlerinden daha fazladır.
TB hastalığı gelişmesi riski yüksek olanlar:
• HIV enfeksiyonu olan insanlar
• Son 2 yılda TB bakteri ile enfekte olmuş kişiler
• Bebekler ve küçük çocuklar
• Yasadışı uyuşturucu enjekte eden insanlar
• Bağışıklık sistemini zayıflatan diğer hastalıkları olan hasta insanlar
• Yaşlı insanlar
• Geçmişte TB için doğru şekilde tedavi edilmemiş kişiler
TB bakteri ile enfeksiyon riski düşük olan kişiler için genellikle TB testlerine gerek
yoktur.
TB cilt testine Mantoux tüberkülin cilt testi (TDT) de denir. TB cilt testi, kolun alt
kısmındaki cilde küçük bir miktar sıvı (tüberkülin adı verilen) enjekte edilerek yapılır. 48 ila 72
saat sonra değerlendirilir. Sonuç, kabarık, sert alan veya şişmenin (endürasyon) boyutuna göre
değerlendirilir.
Latent TB Enfeksiyonu ve Hastalığı Teşhisi
TB hastalığı olan bir veya daha fazla TB hastalığı belirtisi verebilir. Belirti veya pozitif
TB testi sonucu olan tüm kişiler TB hastalığı açısından değerlendirilmelidir. Bir kişinin
semptomları varsa, negatif bir TB testi sonucu olsa da TB hastalığı açısından değerlendirilmelidir.
Latent TB Enfeksiyonu Tanısı
Latent TB enfeksiyonu teşhisi, bir kişinin TB test sonucunun pozitif olması ve tıbbi
değerlendirmenin TB hastalığına işaret etmediği durumlarda yapılır. Gizli TB enfeksiyonu için
tedavi kararı, bir kişinin risk faktörlerini göz önünde bulundurarak TB hastalığı geliştirme ihtimali
göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.
TB Hastalığının Teşhisi
TB hastalığı, tıbbi öykü, fizik muayene, akciğer grafisi ve diğer laboratuar testleri ile
teşhis edilir. TB hastalığı, bir sağlık kuruluşu tarafından önerildiği şekilde çeşitli ilaçlar alarak
tedavi
edilir.
Aşağıdaki semptomlardan herhangi birine sahip kişilerde TB hastalığından şüphelenilmelidir:
• Açıklanamayan kilo kaybı
• İştah kaybı
• Gece terlemeleri
• Ateş
• Yorgunluk
TB hastalığı akciğerlerde ise (pulmoner), belirtiler arasında şunlar olabilir:
• 3 haftadan daha uzun süre öksürük
• Hemoptizi (kan tükürme)
• Göğüs ağrısı
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TB hastalığı vücudun diğer bölgelerinde ise (ekstrapulmoner), semptomlar etkilenen
bölgeye bağlı olacaktır. TB hastalığına sahip olduğundan şüphelenilen kişilere, aşağıdakileri tıbbi
değerlendirmeler yapılmalıdır:
1. Hastanın Hikayesi
Klinisyenler hastanın TB maruziyet, enfeksiyon veya hastalık geçmişini sormalıdır.
Ayrıca, hastanın TB'a veya ilaca dirençli TB'a maruz kalma riskini artırabilecek demografik
faktörlerin (örneğin; menşe ülkesi, yaş, etnik veya ırksal grup, meslek) değerlendirilmesi de
önemlidir. Bununla birlikte klinisyenler, hastanın, TB hastalığına yakalanma riskini artıran, HIV
enfeksiyonu veya diyabet gibi tıbbi durumlarının olup olmadığını belirlemelidir.
2. Fiziksel Muayene
Fiziksel bir muayene, hastanın genel durumu, HIV enfeksiyonu veya diğer hastalıklar gibi
TB'un nasıl tedavisini etkileyebilecek diğer faktörler hakkında değerli bilgiler sağlayabilir.
3. TB Enfeksiyonu Testi
M. tuberculosis enfeksiyonu testi için Mantoux TDT veya TB kan testi kullanılabilir. TB
hastalığını doğrulamak için ek testler gerekir.
4. Göğüs Radyografisi
Göğüs patolojilerini tespit etmek için posterior-anterior göğüs radyografisi kullanılır.
Lezyonlar akciğerlerde herhangi bir yerde görülebilir ve boyut, şekil, yoğunluk ve kavitasyon
açısından farklılık gösterebilir. Bu anormallikler TB'yi düşündürebilir, ancak TB'yi kesin olarak
teşhis etmek için kullanılamaz. Bununla birlikte, bir TST veya TB kan testine pozitif reaksiyon
gösteren ve hastalık belirtileri göstermeyen bir kişide pulmoner TB olasılığını ekarte etmek için
bir akciğer grafisi kullanılabilir.
5. Mikrobiyolojik tanı
Balgam yayması veya başka bir numunede aside dirençli basillerin (ARB) varlığı
genellikle TB hastalığına işaret eder. ARB mikroskopisi kolay ve hızlıdır, ancak bazı ARB pozitif
basiller M. tuberculosis olmadığından TB teşhisinin kesin kanıtı değildir. Bu nedenle, tanıyı
doğrulamak için tüm başlangıç örneklerinde bir kültür yapılır (Bununla birlikte, TB için tedaviye
başlamak veya devam etmek için pozitif bir kültür her zaman gerekli değildir.) M. tuberculosis
için pozitif bir kültür, TB hastalığının teşhisini doğrular. ARB sonuçları ne olursa olsun, kültür
numuneleri tüm numunelerde tamamlanmalıdır. Laboratuvarlar, 24 saat içinde smear ve kültürlere
ilişkin olumlu sonuçları telefon, faks veya başka bir yöntemle birinci basamak sağlık hizmeti
sağlayıcısına ve eyalet ya da yerel TB kontrol programına yasaların gerektirdiği şekilde
bildirmelidir.
6. İlaç Direnci
Tüm hastalar için, ilk M. tuberculosis izolatı ilaç direnci açısından test edilmelidir. Etkili
tedaviyi sağlamak için ilaç direncini mümkün olduğunca erken belirlemek çok önemlidir.
Tedaviye yeterince cevap vermeyen veya 3 aylık tedaviye rağmen pozitif kültür sonucu olan
hastalarda ilaca duyarlılık paternleri tekrarlanmalıdır. Laboratuvarlardan gelen duyarlılık
sonuçları derhal birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcısına ve eyalet ya da yerel TB kontrol
programına bildirilmelidir.
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Biyoterörizm
Prof. Dr. Gül Durmaz
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
Eskişehir
Biyoterörizm; İnsan, hayvan ve bitkileri hastalandırmak veya öldürmek amacıyla biyolojik
ajanların kullanılmasıdır. Bu amaçla kullanılabilecek biyolojik ajanlar; çeşitli mikroorganizmalar
(bakteri, virus), mikroorganizma, bitki ve hayvan toksinleridir.
Bacillus anthracis (şarbon), Francisella tularensis ( tularemi), Yersinia pestis (veba),variola
virus (çiçek), viral hemorajik ateş etkenleri ve botulismus toksini biyolojik silahlar listesinin
başında yer alan biyolojik ajanlardır. Diğer muhtemel ajanlar:Vibrio cholerae (kolera),
Burkholderia pseudomallei (ruam), Coxiella burnetti ( Q ateşi), viral ensefalit etkenleri,
stafilokok enterotoksini, risin ve mikotoksinlerdir.
Bazı biyolojik ajanlar yalnızca onlara maruz kalan insanlara zarar verir.Örn botulismus
toksini Bazı infeksiyöz ajanlar da bulaşıcı hastalık oluşturarak başlangıçtaki biyoterörist
saldırıdan etkilenmemiş olan duyarlı popülasyona yayılma potansiyeline sahiptirler.
Biyolojik ajanların hedefe ulaştırılmasında en etkili metot ise hava yoludur. İnfeksiyöz ajanlar
hatta toksinler bu yolla geniş dağılım imkanı kazanırlar. Düşük maliyetli ve kolay elde edilebilen
teçhizat ( tarım endüstrisinde kullanılan araçlar) bu amaç için rahatlıkla kullanılabilir.
Biyolojik silahların geçmişi MÖ 6. yüzyıla kadar uzanmaktadır. 14. yy. da Kaffa
kuşatmasında Tatarlar, veba salgınından ölen askerlerinin cesetlerini surlara fırlatmışlar ve
Kaffa’da veba salgını başlatıp kenti ele geçirmişlerdir.1754-1767 yılları arasında Kuzey
Amerika’daki İngiliz kuvvetleri komutanı Sir Jeffrey Amhert yerli halka çiçek hastalarının
battaniye ve mendillerini dağıtarak bu hastalığa bağışık olmayan bir kabilenin tümünü ortadan
kaldırmıştır. 1. Dünya Savaşı sırasında Alman casusları tarafsız ülkelerden düşman ülkelere ihraç
edilecek çiftlik hayvanlarına karşı biyoterörist eylem gerçekleştirmişlerdir.
Tarihte en acımasız ve en kapsamlı biyolojik silah geliştirme programı 1932 de Japonya
tarafından başlatılmış ve 2. Dünya Savaşı sonuna kadar sürdürülmüştür.
Biyolojik silahsızlanma anlaşmalarının eski Yunan ve Romalılar tarafından da yapıldığı
bilinmektedir. 1925 yılında Cenevre’de biyolojik ve kimyasal silahlara karşı ilk protokol
imzalanmıştır. (Japonya ve ABD hariç)
1975’ de Biological Warfare Convention (BWC) anlaşmasına 100’ den fazla ülke imza atnış
ancak bu konvensiyon savunma ve araştırma amaçlı biyolojik silah üretimi ve kullanımına göz
yummaktadır. ABD’nde DARPA isimli kuruluş bu amaçla kurulmuş askeri bir organizasyondur.
Kuruluş bünyesinde erken uyarı ve tanı sistemleri, tıbbi araç tasarımları yapılmaktadır.
Bazı biyolojik ajanlar ve özellikleri
Bacillus anthracis
Biyoterörist saldırı için potansiyel ajanlar listesinde en üst sırada yer almaktadır. Üç
farklı proteinden oluşan bir toksini vardır. Bakterinin olumsuz çevre koşullarında oluşturduğu,
5µm boyutlarında olan spor yapıları ( toprakta 40 yıl canlılıklarını korurlar) son derece dayanıklı
yapılar olup biyolojik silah olarak kullanılmaktadır. Bakteri çiftlik hayvanlarında şarbon hastalığı
etkenidir. Mikroorganizma hasta hayvandan insanlara direkt temas (hayvan doku ve
sekresyonları, sinek ısırığı), solunum ya da ağız yoluyla bulaşır. Girdiği yere göre 3 değişik
formda hastalık oluşturur. ( deri şarbonu, solunum ve sindirim sistemi antraksı) Solunum ve
sindirim sisteminde oluşan hastalık ölümcüldür. Biyolojik silah olarak B.anthracis sporlarının
solunum yoluyla alınması hedeflenmektedir. Erken belirtiler viral solunum yolu hastalığına
benzer. (ateş, hırıltılı solunum, solunum zorluğu) 24 saat içinde ölüm olabilir.
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Hastalık penisilinle tedavi edilebilmektedir. Ancak biyoteröristlerin penisiline dirençli
B.anthracis kökenleri kullandığı yönünde düşünceler vardır. Bu nedenle tedavi ve proflaktik
amaçlı siproflaksasin ve tetrasiklin kullanılmaktadır.
Hayvanları aşılamada canlı aşı kullanılmaktadır. Aşı spor içermektedir. ABD’de askeri
personelde kullanım için steril protein bazlı insan anthraks aşısı 1970 yılında lisans almıştır.
F.tularensis
Direkt hayvan teması ile bulaşır. Yüksek derecede infeksiyöz bir bakteridir. Solunum
yolu, ağız ve deri inokulasyonu ile bulaşır. Ülseroglandüler, glandüler, oküloglandüler, faringeal,
tifoidal veya pnömonik formda olabilir. Tulareminin pnömonik formu biyoterörist saldırı için en
muhtemel formdur. Streptomisin ve gentamisin tedavide kullanılmaktadır. Aşı %80 koruyuculuk
sağlamaktadır.
Y.pestis

Veba hastalığının etkenidir. Hastalık aslında kemirici ve diğer hayvanların hastalığıdır.
İnsanlara genellikle pire ısırığı ile bulaşmaktadır. Biyoterörist amaçla solunum yoluyla bakterinin
alınması hedeflenmektedir. Bu form bulaşıcılığı yüksek olan ve hava yoluyla insandan insana
bulaşabilen formdur. Streptomisin ve tetrasiklin hastalığın erken döneminde etkilidir. 1990’ların
ortasında Madagaskar’da streptomisin, tetrasiklin, kloramfenikol ve sülfonamide dirençli veba
olgusu bildirilmiştir. Bu doğal olarak oluşan bakteri kökenini biyoteröristler kullanabilir. Aşı
sadece bubonik forma karşı etkilidir.
Çiçek virusu
Virus çok bulaşıcı ve hastalık oluşturma potansiyeli çok yüksektir. Fatalite hızı bağışık
olmayanlarda %30 dur. Hastaların kurumuş vücut sıvıları
ve deri döküntülerinin
kabukları virüs içerir ve virus oda sıcaklığında yaklaşık bir yıl enfeksiyöz olarak kalır. Yaygın
kullanılan bazı dezenfektanlar virusa etkisizdir. Virus vücuda solunum yoluyla girer. Üst
solunum yolu mukozal hücreleri ve bölgesel lenf nodlarında ürer. Geçici viremi yaparak iç
organlara ve deriye yayılır. Bunu takiben ikinci viremi oluşur.Doğal konak yalnızca insandır.
Hastalık insandan insana yayılır. Saf solubl antijen içeren aşı mevcuttur.

Viral hemorajik ateş etkenleri
Hemorajik ateş etkeni viruslar RNA viruslarıdır. Birçok farklı virus grubu hastalık
oluşturabilir. (Ebola, Marburg, Sarı ateş, Hantavirus) Hastalık insanlara hasta insan, hayvan
veya artropod vektörler aracılığıyla bulaşır. Yüksek mortalite ve morbiditeye sahiptir.
Botulinum toksin
Clostridium botulinum tarafından sentezlenen potent bir toksindir. İnsan için öldürücü
doz 1-2µg dır. Ağız yoluyla alındığında nöromuskuler kavşakta asetil kolin salınımını inhibe
ederek flask tipte paralizi yapar. Toksinin solunum yoluyla alınması da aynı klinik belirtilere yol
açmaktadır.
Biyolojik silahlar her ne kadar tarihte sessiz denemeler olarak kalmış ve nükleer silahlar
gibi büyük felaketlere neden olmamış olsalar da potansiyel olarak bu riski fazlasıyla
taşımaktadırlar. Bu yüzden de her ülkenin biyoterörist saldırı olasılığı durumunda
uygulayabileceği bir stratejisi olması gereklidir.
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Gels are colloidal substances exhibiting solid-like consistency. Food hydrocolloids such as
proteins are able to form gels when treated with heat, enzyme and chemicals. They can serve
various opportunities for use in food and biomedical applications. They can carry bioactive
agents, micronutrients, colorants and drug components for target delivery purposes. Different
formulations have been considered for providing better stability, compatibility and functionality.
One of the most attractive application of hydrogels is tissue engineering applications due to their
excellent biocompatibility and microporous structure. They have also been regarded as efficient
scaffolds for accommodation of living cells. The current state of art, promising applications and
developments in relation to novel technologies have been reviewed in this work.
Keywords: protein hydrogels, bioactive agents, scaffolding, microstructure, biomedical, food
1. Introduction
Hydrogels are polymer networks in hydrophilic nature, capable of absorbing water up to
thousands of times their dry weight. Physical gels are reversible gels in which the network is
stabilized via ionic interactions, hydrogen bonding, hydrophobic forces and molecular
entanglements (Campoccia et al., 1998; Hoffman 2002). They can be considered as nonhomogeneous gels as they contained molecular clusters, chain loops and associated domains due
to ionic or hydrophobic interactions. Chemical gels are irreversible or permanent gels in which
the network is formed by covalent crosslinking of molecules. Chemical hydrogels are also not
homogeneous due to clusters of molecules with high crosslink density (Drumheller and Hubbell
1995; Hoffman 2002). Hydrogels can be fabricated using a diverse range of polymer composition
including natural polymers/biopolymers and their derivatives, and synthetic polymers. They can
be used for different purposes in industry.
Naturally, food based polymers such as proteins can form hydrogels after a few treatments.
Unfolding of protein structure via heat, enzyme and chemical action leads to formation of small
sized molecules which aggregate to form gel network (Tarhan et al., 2016; Spotti et al., 2016).
Resultant three dimensional gel network is capable of holding water and bioactive agents within
its porous structure. Also, those maintain food structure and stability. Globular proteins mostly
used for gel formation may lead fine-stranded or coarse-aggregated gel network in microstructure.
This structural difference determines gel properties such as stiffness, permeability, and
entrapment ability.
Protein hydrogels can be used in various food and biomedical applications based on their
structural properties. Regarding food applications, protein gels serve as carrier matrices for
nutraceuticals, functional ingredients, natural colorants and structural supports as well. Regarding
biomedical applications, those can promise to transport of active chemicals for drug delivery and,
scaffolding for tissue culture purposes. As those hydrogels are food based, they provide safe
applications in these areas. The aspects of protein gelation, unique structural features and
potential applications will be discussed in this study.
2. Gelation of Proteins
Protein gelation is a complex process involving denaturation, association-disassociation, and
aggregation reactions (Hermansson 1986). Native protein conformation is denatured when treated
with heat, enzyme or chemicals. After denaturation functional groups exposed can interact with
each other and form aggregates. In the case of high protein concentration gelation occurs while
precipitation is induced in low protein concentration (Renkema 2001). Aggregation process
contains rearrangements of aggregated molecules due to interactions of charged fragments.
Resultant dense aggregates furtherly interact with each other to form gel network. Precipitation is
enhanced instead of gelation in the case of extensive rearrangement of aggregates (Bremer et al.,
1995). Further rearrangement of aggregates due to heating, pH, and presence of salts may result in
denser network structure via increased inter-protein interactions. If low and high density protein
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regions formed in the gel network, coarser aggregate gel containing large pores might be formed.
These gels have low water entrapment capability thus increased permeability and sensitivity for
syneresis (van Vliet et al., 1997; Renkema 2001).
The most common animal- and plant-food based proteins used for gelation purposes are gelatin,
whey, casein zein, and soy proteins. Particularly, they have different physicochemical
characteristic based on their chemical and structural differences. Therefore, hydrogels obtained
from those protein sources will differ in their microstructural properties. Target application
purpose is the key point in determining protein type and treatment of hydrogels.
3. Microstructure of Protein Hydrogels
Different types of gels can be produced depending on protein including cross-linked gels with
gelatin, keratin, and aggregate gels with casein, ovalbumin, whey and soy proteins (Renkema
2001). Regarding to these sources microstructure of the gels can vary in porosity. During
denaturation and aggregation of unfolded fragments pores are formed within the network. Some
parameters in relation to pores of gels, including average pore size and pore size distribution, and
pore interconnection are significant for the analysis of gel matrix (Hoffman 2002). Porous nature
of the gel network identifies the entrapment capacity, permeability, transport and delivery
potential of hydrogels.
High resolution microscopy techniques such as scanning electron microscope (SEM) and cryoEM are essential in determining porosity of those gels. Structural features can also be investigated
using infrared (IR) spectroscopy and circular dichroism (CD) spectroscopy. Surface chemical
groups affects binding properties of gels, thus have impacts in loading active ingredients for
controlled delivery purposes.
4. Applications of Protein Hydrogels
Protein hydrogels are promising vehicles for transporting and controlled release of valuable
nutrients, bioactive and functional ingredients and colorants (Banerjee and Bhattacharya 2014).
Due to their safely consumable property, they can also be used as edible film at food contact
surfaces between packaging material and food. They can be uploaded with some antimicrobial
and antioxidant ingredients as well. They are also involved in the maintenance of textural and
structural stability of foods. Besides, they can also be used in drug delivery systems. Their unique
and well-designed porous microstructure is capable of holding water and those mentioned active
agents. Whey, zein and soy proteins are most commonly preferred proteins to fabricate functional
hydrogels.
They can also be used in biomedical applications such as tissue engineering and scaffolding.
Porous structure of hydrogels may also serve opportunity for accommodation of living cells
(Drury and Mooney 2003). They can be applied as filling agents, carrier vectors for bioactive
molecules, stimulant of formation of desired tissue. Thus, protein based hydrogels can be utilized
as scaffold materials for delivery of drug and growth factor, engineering tissue replacements, and
a many other applications (Drury and Money 2003). Physicochemical properties, mass transport
property and biological interactions are significantly screened in protein hydrogels. Collagen is
the most attractive protein to be used for hydrogel formation for biomedical treatment purposes.
5. Conclusion
Protein hydrogels are viscoelastic materials of which structure is mostly maintained by
intermolecular forces such as hydrogen bonds, ionic and hydrophobic interactions. Various
factors are effective in characteristic of protein hydrogels. The mechanism of protein gelation
depends on type and physicochemical properties of protein, treatment applied to obtain gel, and
environmental conditions. The use of protein based hydrogels can provide safe opportunities in
food and biomedical applications.
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Abstract
In the last decade, the most of the genomic research is focused on genome editing methods in
order to develop new technologies which could be easy, reliable and feasible to edit human, plant
and bacterial genome. Genome editing is a broad term which is based on making alternations of a
specific target DNA sequence of the genome by doing addition, replacement and removal of DNA
bases. This newest technology called CRISPR/Cas9 seems to be less time consuming, more
effective and used in many research areas, including medical, plant and bacterial research.
CRISPR/Cas9 system has proven to have many advantages in comparison with ZFNs and
TALENs. The components of this system and its function will be overviewed in this
communication. The main focus will be on the use of CRISPR/Cas9 technology in plant research.
The several applications of CRISPR-Cas9 system in plants will be discussed in detail.
Keywords: CRISPR, cas9, genome editing, Plants, ZFNs, TALENs
Özet
Son on yılda, genomik araştırmanın çoğu, insan, bitki ve bakteri genomunu düzenlemek için
kolay, güvenilir ve uygulanabilir yeni teknolojiler geliştirmek için genom düzenleme
yöntemlerine odaklanmıştır. Genom düzenleme, DNA bazlarının eklenmesi, değiştirilmesi ve
çıkarılmasıyla genomun spesifik bir hedef DNA dizisinde değişiklik yapma temeline dayanan
geniş bir terimdir. CRISPR / Cas9 olarak adlandırılan bu en yeni teknoloji daha az zaman alıcı,
daha etkili ve tıbbi, bitki ve bakteriyel araştırmalar dahil birçok araştırma alanında kullanılıyor
gibi görünüyor. CRISPR / Cas9 sistemi, ZFN'ler ve TALEN'ler ile karşılaştırıldığında birçok
avantaja sahip olduğunu kanıtlamıştır. Bu sistemin bileşenleri ve işlevi, bu iletişimde ele
alınacaktır. Ana odak noktası, CRISPR / Cas9 teknolojisinin bitki genom araştırmalarında
kullanılması olacaktır. Bitkilerde CRISPR-Cas9 sisteminin birkaç uygulaması ayrıntılı olarak ele
alınacaktı
Introduction
Targeted plant genome editing has long since emerged as the preferable method for plant
engineering, slowly but surely replacing classical plant breeding and transgenic methods. Creating
genetic variations in plants was earlier achieved by random mutagenesis methods such as EMS
mutagenesis and γ-radiation. However despite noticeable success with this approach, a need for
more precise methodology arose. Thus, research has led into ways to precisely manipulate
specific genomic sequences. In order to create specific, desirable mutants of a targeted gene,
double-strand breaks (DSB's) are introduced in the DNA. These DSB's will trigger one of the
independent endogenous DNA repair pathways: either non homologous end joining or
homologous recombination, both of which result in chromosomal changes. These changes can
lead to a weakened gene mutation or a loss-of-function gene mutations (Sonoda et al., 2006). In
recent years, several genetic tools have been developed which are capable of generating targeted
DSBs (Gaj et al., 2013). These tools use site-specific nucleases in order to introduce targeted
DSB's in DNA. The most prominent and most successful tools are the zinc-finger nucleases
(ZFN's) and the transcription activator like effector nucleases (TALEN's). ZFN's and TALEN's
are artificial bipartite enzymes that consist of a modular DNA binding domain that is
programmable, and the FokI nuclease cleavage domain that interact to form chimeric proteins.
ZFN's and TALEN's have both been used extensively in site-specific genome editing with great
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success (Wood et al., 2011; Jankele R., Svoboda P., 2014). The TALEN's were seen as a
revolution in the field of site-specific nucleases and were considered one the ten major
breakthroughs by the journal Science (Alberts., 2012). Despite the major contribution, the
application of this method has revealed major drawbacks. These drawbacks include very high
technological demands, the requirement of highly sophisticated designs and demanding assembly
and delivery. All these requirements are reason TALEN's have not found wide usage in plant
genome editing. A wide variety of species including apples and other agricultural important plants
have been left widely ignored due to the sheer difficulty of application of TALEN's. However,
there is a new method that utilizes site-specific nucleases and promises to cover up for most of
TALEN's and ZFN's drawbacks.
This new genome editing system is called CRISPR/Cas9 system (CRISPR being acronym
for clustered regularly interspaced short palindromic repeats, and Cas9 being acronym for
CRISPR associated). The CRISPR/Cas9 system was derived from the adaptive immunity system
of Streptococcus pyogenes (Jinek, et al., 2012, Wright, et al. 2016). The system as found in
bacteria is shown in figure 1.

Figure 1: A diagram for the RNA-guide endonuclease system CRISPR/Cas9. The double
stranded DNA stands for a specific genomic locus. The irregular shape in orange refers to the
Cas9 endonuclease, which opens up the DNA double stands for cleavage in the diagram. The
single strand sequence is single guide RNA (sgRNA), but only the RNA sequence in red (called
spacer, part of the crRNA) specifies the Cas9 endonuclease where to make a cut or a double
strand break (DSB) in the genome. This specific genomic site is shown by the DNA sequence in
black, which pairs with the spacer (in red). The required protospacer adjacent motif (PAM) NGG
(N refers to one of the four nucleotides A, T, G and C) next to the targeted genomic site is shown
in green (adapted from http://www.systembio.com/cas9).
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In order to utilize the CRISPR/Cas9 system, researchers first had to customize the initial
system found in bacteria and archaea. They reprogrammed the initial system using customizable
small non-coding RNA's (Jinek M et al., 2012). The result of this customization is that the initial
three component system, consisting of Cas9, crRNA (CRISPR RNA) and tracrRNA
(transactivating crRNA), was reduced into a two component system. The crRNA and tracrRNA
components were replaced by a single-guide RNA that combines the functions of the two and is
capable of guiding the Cas9 to a predetermined site in the genome (Jiang and Doudna 2017).
Cas9 nuclease
Cas9 is a large multidomain and multifunctioal DNA nuclease (1,368-amino acid-S.
pyogenes Cas9) guided to a DNA target sequence adjacent to protospacer adjacent motif (PAM)
sequence motif by a complex of two non-coding RNA's: the crRNA and tracrRNA or the sgRNA,
the RNA chimera that replaces the former two (Jiang and Doudna 2017).
The crystal structures of Cas9 endonucleases of different sub-types revealed a conserved core and
a bi-lobed architecture with adjacent active sites and two nucleic acid binding grooves. The two
lobes include a large globular recognition (REC) lobe connected to a small nuclease (NUC) lobe.
The REC lobe is a Cas9-specific functional domain and is composed of two domains, REC1 and
REC2, and a long a-helical arginine-rich domain, referred to as the Bridge Helix ( see Jiang and
Doudna 2017). The NUC lobe accommodates two nuclease domains, RuvC and HNH, and a
PAM-interacting domain (PI domain). Two nucleic acid binding grooves, a wide major groove
and a narrow minor groove are located within the REC and NUC lobes, respectively. Cas9 is a
flexible protein that operates alone to bind and cleave the DNA target in a sequence-dependent
manner. Single particle electron microscopy revealed that Cas9 is maintained in an auto-inhibited
conformation in the absence of nucleic acid ligands and switches to an active form upon guide
RNA loading (Jinek, Anders, Jiang et al., 2014, Jiang and Doudna 2017).
For the purpose of application of the CRISPR/Cas9 technology, a wide array of different
optimized versions of codons of Cas9 were used (Figure 2). In summary all versions tested were
working, some with higher efficiency than others.
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Figure 2: Cas9 variants used for genome editing in plants (Courtesy of Belhaj et al., 2013). Cas9
was tagged with either FLAG or GFP and expressed in the plant under the control of various
constitutive promoters. NLS, nuclear localized signal.
Single-guide RNA's
SgRNA's used in the CRISPR/Cas9 system are chimeric RNA's, created by fusing of tracrRNA
and crRNA. SgRNA's are designed to match a 20 bp target sequence in the DNA followed by a
protospacer adjacent motif (PAM) sequence of NGG. This NGG is absolutely required for
cleavage, although it does not appear in the sgRNA. The exact bases of the sgRNA and their
location are very variable since they depend on the promoter that is used and the target sequence
DNA.

Figure 3. Single-guide RNA's structure (adapted from http://www.dpag.ox.ac.uk/research/liugroup/liu-group-news/oxfcrispr/protocols)
The sgRNA guide sequence is located on the 5' end of the sgRNA and is the part of the sgRNA
that confers target specificity. This means that modification of this guide sequence is the main
tool to create sgRNA' s with various target specificity. The guide sequence has a canonical length
of 20 bp. However, recent studies suggest that this length can vary without compromising target
specificity. SgRNA's with deviation of 2 to 3 bp in length did not suffer from errors in target
recognition, but the extent to which this deviation is tolerable is unknown. It has also been
reported that mismatches of a few bp did not interfere with normal function, however a study
revealed that these mismatches should be kept under 4 bp (Fu et al., 2013). The Cas9 protein is
then guided to specific genomic sites by the sgRNAs that recognize the NGG-type protospacer
adjacent motif and targets DNA sequences through Watson–Crick base pairing (Fig. 4).
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Fig. 4. CRISPR-Cas9-mediated genome engineering in plants. The sgRNA directs the SpCas9
protein to bind genomic DNA through a 20-nucleotide sequence and further guides it to introduce
a DSB. This DSB causes random mutations when repaired by the error-prone NHEJ pathway or
precise gene modification when repaired by the error-free HDR pathway. CRISPR, clustered
regularly interspaced short palindromic repeat; Cas, CRISPR-associated; DSB, double-strand
break; HDR, homology-directed repair; NHEJ, non-homologous end-joining; sgRNA, singleguide
RNA (Wang et al 2019).

CRISPR/Cas technology using transient expression assays
Transient expression assays (Figure 5), such as protoplast transformation and in planta expression
using Agrobacterium tumefaciens transient expression (agroinfiltration) could be used to test the
CRISPR-cas system in plants. Mutations introduced via both NHEJ and HDR) pathways have
been reported. Five of the studies generated whole plants that carry mutations at the targeted loci
(Belhaj et al 2013, Lozano-Juste and Cutler 2014). In order to check for the presence of
Cas9/sgRNA-induced mutation, restriction enzyme (RE) site loss method would be the best
choice for usage. This method is a type of a mutation detection system which could be applied in
many sequenced genes. By the use of this method, the RE-resistant band (Fig 5, lane 3) can be
cloned. The exact nature of the mutations is then revealed by sequencing individual clones
(Belhaj et al., 2013).
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Fig. 5: Genome editing assays in plants. The CRISPR/Cas9 technology was applied in model
plants (Nicotiana benthamiana, Arabidopsis thaliana) and crops (rice, wheat). The Cas9 nuclease
and the sgRNA matching the gene of interest are co-expressed using Agrobacterium tumefaciens
as a vector in N. benthamiana leaves. Then, the genomic DNA is extracted from the leaf tissues or
protoplasts and subjected to PCR-amplification. In order to check for the presence of
Cas9/sgRNA-induced mutation, restriction enzyme (RE) site loss method is used. The REresistant band (lane 3) can be cloned by this method. To check for the exact nature of the
mutations, sequencing individual clones can be done (Belhaj et al., 2013).
Target specificity of the CRISPR-Cas9 in plants
The ability to make specific changes at targeted genomic sites in complex organisms is of
crucial importance in many research areas especially in plant research. There are many successful
applications where CRISPR-Cas9 technology could be used because of its high efficiency and
relatively low cost, but still this technology is of biggest concern recently, because it can cause
off-target mutagenesis. Because of this causing, many scientists believe that this technology has a
relatively low degree of specificity. Target specificity is an important issue in all genome editing
methods. There are several factor that could affect Cas9/sgRNA targeting specificity which could
be classified in following categories: 1) intrinsic specificity which is encoded in the Cas9 protein,
which resolves the relative importance of each position in the sgRNA for target recognition and 2)
approximate abundance of effective Cas9/sgRNA complex with respect to effective target
concentration. (Xuebing Wu, et al.,2014). Targeting Cas9 to a certain region in the genome
appears to largely affect the specificity and beside this, the sequence of sgRNA alone also affect
the specificity. Any type of making alterations of the sgRNA sequence may affect Cas9
specificity. Some of them include changes that cause the off-target effect, alternations of
concentration of sgRNA, variations of alternations affecting the chromatin environment of the
target DNA sequence, etc (Xuebing Wu, et al.,2014).

Advantages of CRISPR-Cas9 technology over ZFNs and TALENs
Everything that could be done with CRISPR-Cas9 technology fundamentally could also
be achieved with ZFNs or TALENs. An enormous increase in research on the CRISPR-Cas9
technology nowadays has proven to be of great importance when study on its advantages. One of
such advantages include that CRISPR-Cas9 technology does not require protein engineering steps
and thus it makes easier to check for target genes. Unlike ZFNs and TALENs, the ease of
multiplexing in CRISPR-Cas9 technology has proven to be one of its biggest advantages, which
means that several genes could be edited at the same time and by the same technique, the study on
genomic deletions and inversions could be also achieved. Multiplex editing with ZFNs and
TALENs requires dimeric proteins which need to be separated whereas in CRISPR-Cas9
technology the monomeric Cas9 protein and some sequence-specific gRNAs are required (Bortesi
and Fischer, 2014). In comparison with ZFNs and TALENs, CRISPR-Cas9 system has the ability
to differentiate between targets DNA or RNA.
Applications of CRISPR-Cas9 in plants
We all know that plants provide the major source of food for people in the world. However, plants
provide us with very much more than just nourishment. Importance of the plants could be seen in
many areas and there are many reasons why we can conclude that we are dependent on them.
Plants slow down human-induced global climate change, clean toxic soils, provide us with food,
chemicals, medicines, etc. One of the purposes of the CRISPR-Cas9 technology is improvement
of plant breeding and this technology could be used to modify multiple traits. Beyond genome
editing in plants, CRISPR-Cas9 technology could be used for the purposes of ectopic regulation
of gene expression which can reveal the secrets about gene functions. Another application which
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is going to be of great concern in future is the targeted insertion of transgenes in the field of
molecular farming, where plants are used to produce specific types of proteins. The use of
catalytically inactive version of Cas9 which is known as dead Cas9 (dCas9) has proven to have
many important roles in regulating gene expression. The ability of dCas9 to fuse either with
transcriptional repressor or activator has demonstrated the importance of dCas9 in gene regulation
processes. Delivery of specific cargos to targeted genomic regulations is another use of dCas9.
(Bortesi and Fischer, 2014; Xuebing Wu., et al.,2014).

Figure 8: Applications of the CRISPR/Cas system beyond genome editing. a)Gene regulation and
b) Cargo delivery show the use of catalytically inactive Cas9 (dCas9) protein (Bortesi and
Fischer, 2014).
CRISPR-cas9 application in tomato and other fruit crops
Numerous publications on CRISPR-Cas9 application in tomato and other fruit crops have been
reported (Wang et al. 2019). The researches on the use of CRISPR-Cas9 in fruit crops have been
classified in four groups. 1. Resistance into biotic stresses, 2. Resistance to abiotic stress, 3.
Improvement of fruit quality, 4. domestication of some fruit crops.
Concluding remarks and outlook
The simplicity and robustness of CRISPR/Cas9 technology makes it an attractive
genome editing tool in plant research. The CRISPR/Cas9 system has been rapidly and effectively
adapted in both model and crop plants and demonstrated with a desirable efficacy in site specific
gene targeting. By its many applications, this technique became one of the most used and reliable
techniques recently. Some of the advantages of CRISPR/Cas9 technology include its accessibility,
versatility and cost. Beside genome editing, this system could be used in many different research
areas which cover the study on gene discovery and trait development. Our better understanding of
this system would lead to the discovery and design of new genome editing tools and thus, an
improvement of research.
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Periodontal Hastalıklar Ve Sistemik Hastalıklar Arasındaki İlişki
Umut Yiğit
Uşak Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.B.D
Sağlıklı dişeti, mercan pembesi renginde, altta kemik dokusuna sıkıca tutunan ve dişleri sıkıca
saran keratinize dokudur. Gingivitis dişetinin enflamasyonudur. Klinik belirtileri kızarıklık, ödem
ve herhangi biruyarı sonrası kanamadır. Periodontitis, dişetindeki enflamasyonun derin dokulara
yayılmasıdır. Periodontal cep oluşumu, alveoler kemik kaybı spesifik özelliklerindendir. Yıkımlar
geri dönüşümsüzdür, erken dönemlerde sinsi ilerler. İleri dönemlerde de dişlerde mobilite
gözlenir. Periodontal hastalıklar için risk faktörleri yaş, sigara, genetik, stres, nötrofil
disfonksiyonu ve diabet gibi sistemik hastalıklardır (1).
Sistemik hastalık üzerine etki
1996 yılında yapılan çalıştayda periodontitis sistemik hastalıkların bir bulgusu olarak ele
alınmıştır. Nötrofil, monosit/makrofaj ve lenfosit fonksiyonlarının ve konak immün cevabının
etkilendiği durumlarda şiddetli periodontal yıkımlar görülmektedir. Sistemik hastalık-periodontal
hastalık arasonda çift önlü etki bulunmaktadır. Willoughby D. Miller 1891’ de fokal enfeksiyon
teorisini ortaya atmıştır. Frank Billings ise enfekte diş ve tonsillerin artrit, nefrit ve endokardit
gibi açıklanamayan hastalıklarda fokal enfeksiyon odağı olacağını vurgulamıştır. Fokal
enfeksiyon teorisi 1930 da çürümüştür. Fokal enfeksiyon teorisinin yerini ‘sistemil ilişki’ almıştır.
1996 yılında Dünya Periodontoloji Çalıştayında Offenbacher ‘’tıbbi periodontoloji’’ terimini
kronik periodontitis ve sistemik hastalıklar arasındaki ilişkiyi doğrulamaya ve olası mekanizmayı
aydınlatmaya odaklanan bir disiplin olarak tanıtmıştır (2).
Periodontal Hastalık ve Koroner Kalp Hastalığı/Ateroskleroz
Kronik enflamatuar bir reaksiyona yol açan lokalize enfeksiyonlar, kardiyovasküler hastalıkların
(KVH) altta yatan mekanizmalarından birisidir. MI (myokard enfarktüsü) geçirmiş kişilerde
sağlıklı bireylere kıyasla, periodontal ve dental durum çok daha zayıf bulunmuştur. MI ve dental
sağlık arasındaki bu ilişki kalp hastalıkları için bilinen risk faktörlerinden (yaş, kolesterol
seviyesi, hipertansiyon, diyabet ve sigara) bağımsızdır. Tüm dişlerinde 3 mm’den fazla cep
derinliği bulunan kişilerde KVH gelişme riski 3 kat fazla bulunmuştur (3).
Sistemik enfeksiyonlar
Sistemik enfeksiyonlar, hiperkoagülasyon durumunu indükler ve kanın vizkositesini arttırır.
Fibrinojen seviyesi ve beyaz kan hücre sayısı periodontal hastalıkta artar. Zayıf oral hijyene sahip
bireylerde, koagülasyon faktörü VIII/von Willebrand faktör antijeni artarak trombüs oluşum riski
de artar. Periodontal enfeksiyon, kan vizkositesindeki artışı ve trombogenezisi tetikleyerek
vasküler hastalık riskini arttırır.
Günlük aktivite
Çiğneme ve oral hijyen prosedürleri gibi rutin günlük aktiviteler sıklıkla bakteriyemiye neden
olur. Periodontal hastalık varlığında, bakteriyemiye maruz kalma oranı artar. Diş fırçalama
sonrasında generalize dişeti kanaması olanlarda, bakteriyemi riskinin 8 kat artış gösterdiği tespit
edilmiştir. Periodontitisten etkilenmiş bir periodonsiyum, endotoksinler için bir rezervuar görevi
görür. Endotoksinler, normal günlük fonksiyonlar sırasında sistemik dolaşıma geçer ve vasküler
endotel hasarını indükleyerek negatif kardiyovasküler etkiler ortaya çıkarır (3).
Diabet ve periodontitis
Diyabet, kronik hiperglisemi ile karakterizedir. Azalmış insülin yapımı, insülin etkinliğinin
bozulması veya her ikisi birden glukozun kandan dokulara taşınmasını engeller. Bu durumda
kanda glukoz seviyesi artar ve idrarla şeker atılımı görülür. HbA1c düzeyleri %9’ dan büyük olan
erişkinlerde yaş, ırk, eğitim, cinsiyet ve sigara kullanımı da değerlendirildiğinde şiddetli
periodontitis prevelansı anlamlı derecede yüksektir (4).
Diabet-Periodontal hastalık ilişkisi
Diyabetli hastalarda kollojenaz aktivitesinde artış, kollajen sentezinde azalma vardır. Bozulan
kollajen metabolizması peridontal dokuları yıkıma açık hale getirir. Nötrofil fonksiyonlarında
(kemotaksis, fagositoz, adezyon bozulması) yetersizlikler bulunmaktadır. Lokal faktörlere
hücresel cevabın değişmesi + doku bütünlüğünün bozulması + kollajen metabolizmasının
değişmesi sonucu diyabetli bireyler enfeksiyonlara ve yıkıcı peridodontal hastalıklara yatkın hale
gelir. Diyabetlilerde periodontal abse formasyonu sık olarak gözlenir (4).
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Periodontal Hastalık ve Hamilelik
Erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve periodontal hastalık ilişkisi:
Erken doğum, 37 haftalık hamilelik süresinden önce olan canlı doğum olarak tanımlanır. Doğum
ağırlığı < 2500g ise düşük olarak kabul edilir. Erken doğum etiyolojisi multifaktöriyeldir. Bireyin
kendisi, çevresel ve genetik risk faktörleri etkilidir. Bilinen risk faktörleri; sigara, alkol, ilaç
kullanımı, çalışma koşulları, düşük sosyo-ekonomik durum,diyabet ve hipertansiyondur.
Yapılan klinik çalışmalarda; annedeki periodontal hastalığın erken doğum ve düşük doğum
ağırlığının potansiyel risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Diğer risk faktörleri göz önüne
alındığında periodontal hastalık erken doğum, preeklampsia (hamilelikle ilgili hipertansiyon) ve
düşük doğum ağırlığı için bağımsız bir risk faktörü olarak kalır. Erken doğum riskinin hafif
periodontal hastalık olan annelerde 3 kat, orta ve şiddetli olanlarda ise 10 kat fazla görüldüğü,
annedeki periodontal hastalığın bebeğin gelişimini sınırlayarak gebelik sürecinde küçük
kalmasına neden olduğu bildirilmiştir (5).
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Toxoplasma gondii
Banu çiçek Yücesan
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Toxoplasma gondii’ dünyada yaygın görülen zorunlu hücre içi protozoondur. Dünya nüfusunun
en az üçte birini enfekte etmiş olduğu düşünülmektedir (Galvan-Ramirez ve ark.,2012).
Toxoplasmosis insan vücudundaki tüm hayati organları tutabilir. Özellikle akut dönemde kan,
beyin omurilik sıvısı (BOS), meni, gözyaşı, tükürük ve idrar gibi tüm sıvısal çıkartılarda
bulunabilen, transplasental bulaş yapan bir zoonozdur. Hastalığın zoonotik karakteri çiğ veya az
pişmiş kontamine et, çiğ süt, çiğ yumurta, iyi yıkanmamış, kabuğu soyulmamış kontamine sebze
meyve yenmesi, kontamine su içilmesi, kan nakli organ nakli ve transplasental geçiş ile
mümkündür.
Günümüzde yapılan filogenetik analizler sonucunda Toxoplasma soyu Toxoplasmatidae ailesi
içinde değerlendirilmeye başlanmıştır (Tablo 1).
Tablo 1: Toxoplasma gondii’nin taksonomisi (Özcel 2007).
Alt evren
Protozoa
Kökaltı
Sınıf

Apicomplexa
Sporozoasida

Takım

Eucoccidiorida

Suborder

Eimeriorina

Aile

Eimeriidae

Cins

Toxoplasma

Tür

Toxoplasma gondii

T. gondii’nin bugüne kadar 25 suşu bildirilmiş olup bütün suşların ana antijenik yapıları benzer
karakterdedir. Ancak karmaşık bir antijen yapısına sahip olan parazitte, virulansı etkileyen özel
antijenlerin varlığı, monoklonal antikorlarla yapılan fare deneyleriyle gösterilmiştir. Hayvan ve
insandan izole edilen parazitin genotipleri incelendiğinde bariz bir ayırım gözlenir. Tip III suşları
sıklıkla hayvan olgularından izole edilirken, Tip II daha çok insan olgularından izole edilmiştir.
Tip II suşları sıklıkla kronik enfeksiyonların reaktivasyonu ile ilişkilidir ve AIDS’li vakaların %
65’inde bu suş izole edilmiştir. Tip I suşlar ise daha çok insanlardaki konjenital enfeksiyonlar ile
ilişkilidir. Yapay besiyerlerinde üremezler, zorunlu hücre içi parazitidirler, üremeleri için deney
hayvanı, embriyonlu yumurta veya doku kültürü gibi canlı hücre sistemleri gereklidir.
Parazitin 3 ayrı yaşam formu vardır:
1. Trofozoit(takizoit,endozoit): Seksüel olarak hızla çoğalabilen form
2. Bradizoit(kist): Dokularda oluşan enfektif form
3. Ookist: Enfekte kedi dışkısında görülmekte olup, parazitin kedi ince barsaklarında çoğalan
seksüel döngüsü sonucu oluşmakta ve insan dahil, kuşlar ve tüm sıcak kanlı hayvanları enfekte
edebilen formudur (Töre O,2002).
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Şekil 1: Toxoplasma gondii takizoitleri morfolojisi
Trofozoit ve bradizoitler son konak olan kedi de dahil, T. gondii ile enfekte olabilen bütün
canlılarda bulunurlar. Parazitin sporogonik (seksüel çoğalma) çoğalması yalnızca kedigillerde
(Felidae ailesinde) meydana gelmektedir. En önemli kesin konak kedidir. Kedi fare ve sıçan
yiyerek T. gondii’nin herhangi bir şekli ile sindirim yolundan enfekte olduğunda parazit ince
barsak epitel hücrelerine girer. Burada şizogoni (aseksüel çoğalma) sonucu ortalama 10–16 hatta
2–40 merozoit oluşur. Sporogoni(seksüel çoğalma) sonucu ookistler meydana gelir. Bu olayda
önce 3–15 günde gametositogenezis ile makrogametosit ve mikrogametositler oluşur ve bunlar
olgunlaşarak makrogamet ve mikrogamet haline geçerler. Mikrogametin makrogameti döllemesi
ile zigot oluşur. Zigot, olgunlaşmamış ookistlere 4 günde dönüşüp önce barsak boşluğuna,
buradan da dışkı ile dışarı atılırlar. Ookistlerde önce iki sporoblast oluşur, sonra bunlar 4 haploid
sporozoitli sporokistlere dönüşürler (1–5 günde) Kedi olgun ookistleri sindirim yolundan
aldığında yaklaşık üç hafta, trofozoit bulunan fareleri yediğinde 10 gün, kist (bradizoit) bulunan
fareleri yediğinde 3–5 gün sonra dışkısı ile olgunlaşmamış ookist atmaya başlar ve ookist atılımı
1–2 hafta sürer. İlk 1–3 haftalık dönemde akut bir şekilde enfekte olan bir kedi günde 107–109
ookist çıkarabilmektedir. Olgun ookistteki sporozoitler, enfekte hayvandaki trofozoitler ve
kişilerdeki bradizoitler, kedi için olduğu gibi diğer konaklar ve insan için de enfeksiyözdür.
Ookistler toprakta 18 ay enfektif kalırlar (Dubey JB,1998).(Şekil 2)

Şekil 2: Toxoplasma gondii gelişim safhaları
Toksoplazmoz tanısının önemli olduğu dört klinik tablo şunlardır:
1. Edinsel Toxoplasmosis
2.Hamilelik sırasında enfekte olan gebeler ve enfekte fetus ve yeni doğanlar (konjenital
toksoplazmoz)
3. İmmün yetersizliği olan hastalar (ör; transplantasyon, AIDS vb.)
4. Retinokoroidit (oküler toksoplazmoz) (Şekil 3)
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Şekil
3:
Ensefalit,
Konjenital
Toxoplasmosis,
Oküler
toxoplasmosis
(http://faculty.ucmerced.edu/kjensen5/wp-content/uploads/2015/09/Toxoplasmosise1441664111473.jpg)






Laboratuvar tanı yöntemleri:
Direk tanı yöntemleri:
Mikroskobi
Hayvan inokülasyonu
Histolojik tanı
Moleküler yöntemler














İndirek tanı yöntemleri:
Sabin-Feldman Dye testi
İndirek fluoresans antikor testi (IFAT)
Lateks aglütünasyon testi (LAT)
İndirek hemaglütünasyon testi (İHA)
Kompleman fiksasyon testi
Enzyme lynked ımmunosorbent assay (ELISA)
Immunsorbent agglutination assay (ISAGA)
IgG avidite testi
Vitek ımmuno diagnostic assay system (VIDAS)
Enzyme linked ımmunofiltration assay (ELIFA)
Western blot
Toxoplasmin deri testi
Kedilerde Toxoplasmosis: Bu enfeksiyonu taşımada önemli rol aldıklarından en çok çalışma
kediler üzerinde yapılmıştır. Genellikle latent enfeksiyonlar ile seyreder. Yetişkin kedilerin %74
ünde T.gondii enfeksiyonu tespit edilebilir. Primer enfeksiyondan sonra kediler ookist dağıtıcısı
olarak siklusda yerlerini alırlar. Basit bir şekilde enfekte olmuş bir kedi, dışkısı ile yüz
milyonlarca ookist çıkarabilir ve enfeksiyon kaynağı olabilir. Kedilerde toxolasmosis sıklıkla
karşımıza çıkabilir. Enterit, LAP, ensefalit, pnömoni, kronik interstisyal nefrit, MSS lezyonları
sıklıkla görülür. Nadiren gebelik esnasında kistlerdeki bradizoitlerin akivasyonu ile konjenital
enfeksiyonlar şekillenebilir (Baneth ve ark.,2015; Van Wormer ve ark., 2013).
Köpeklerde Toxoplasmosis: Köpeklerde toxoplasma enfeksiyonları ve ölümler bildirilmiştir.
Köpek toxoplasmosis vakalarının yaklaşık yarısının solunum, 1/4 ünün sindirim, geri kalan
1/4'ünün ise sinir sistem ile ilgili semptomlar gösterdiği tespit edilmiştir. Otopside lenf nodlarında
solunum sisteminde ve beyinde kistler oluşturabilmektedir ( Dumanlı, 2015).
Sığırlarda, Koyun ve Keçilerde Toxoplasmosis: Sığırlarda toxopasmosis araştırmaları seyrektir.
Dispne öksürük, hırıltı, burun akıntısı, titreme ve baş sallama görülebilir. Ölümler ani olarak çıkar
veya hastalık birkaç ay sürer.
Keçilerde ve koyunlarda benzer tablolar sözkonusudur. Toxoplasmosise bağlı fetal
ölümler bildirilmiştir. Bu durumu abotus takip eder. Keçilerde akut enfeksiyonda sütte
rastlanabilir. Bu nedenle sütün pastörize edilmesi son derece önemlidir. Aynı merada koyunlarla
beraber otlayan sığırlarda enfeksiyon daha az görülür.
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Diğer hayvanlarda toxoplasmosis: Genç domuzlarda hastalık ölümle sonuçlanır. Enseflit,
pnömoni, abortus, solumun bulguları ve ishal görülebilir.
Atlarda enfeksiyon sık olmakla beraber klinik tablosu az görülmektedir.
Evcil kanatlılarda akut enfeksiyon ani ölümlere yol açmaktadır. Perikardit, miyokardit, ensefalit,
hepatit ve gastrointestinal ülserler oluşmaktadır. Güvercin ve kanaryalarda klinik enfeksiyonlar
sözkonusudur.
Tavşan, mink, kanatlı ve diğer evcil ve yabani hayvanlarda yaygın veya sporadik vakalar
bildirilmiştir. Ölüm olduğunda karaciğer, dalak ve akciğerlerde lezyonlarda etken görülmüştür.
Tavşanlarda da yüksek bir yayılış vardır ( Dumanlı ve ark., 2015).
T.gondii ile ilgili ülkemizde yapılan birçok çalışma seroprevalans çalışmalarıdır. Bu çalışmalar
hayvanlar üzerinde ve bölgelere göre değişik alanlarda olması yanı sıra farklı hayvanlarda ve
insan popülasyonunda da gerçekleştirilmiştir. İnsanlarda gebe kadınlarda, oküler toxoplasma
vakalarında ve immümsüprese hastalarda birçok seroprevalans çalışması yapılmıştır.
Bu çalışmada 27.09.2019 tarihine kadar Pubmed taraması yapılarak Türkiye’de Toxoplasma’nın
moleküler yöntemlerle tanısı ve moleküler epidemiyolojisine yönelik çalışmalar incelenmiş ve
aşağıda özetlenmiştir:
Gencay ve ark.(2019)’da doğal enfekte koyunlardan elde edilen Toxoplasma gondii izolatlarının
(n:10) genotiplendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla T. gondii izolatlarının dokuz lokusu (SAG1,
SAG2, c22-8, L358, 5’-SAG2, 3’-SAG2, SAG3, BTUB and PK1) multipleks multilokus nested
PCR-RFLP yöntemi ile amplifiye edilmiştir.
Erdoğan ve ark. (2019) yılında serolojik testler ve PCR testleri, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Parazitoloji rutin ve moleküler bölümüne başvuran hastalardan kan, beyin omurilik sıvısı,
amniyotik sıvı, perikardiyal sıvı ve apse örnekleri kullanılarak uygulandı.
Karakavuk M ve ark. (2018) İzmir’in vahşi yaşam alanında ölü bulunan Avrasya porsuğundaki
(Meles meles) T. gondii’ye ait DNA’nın varlığı araştırılmıştır.
Döşkaya ve ark (2018)’de Tarama verilerinin analizleri ile antijen tanımlamaları sağlandı. Bunlar
arasında, ROP1, GRA2, GRA3, GRA4, GRA5, GRA6, GRA7, GRA8, GRA14, GRA4, GRA5,
GRA6, GRA7, GRA8, GRA14, MIC1, MIC2 ve MAG1 tespit edildi. Bunlar daha önceki
çalışmalarda aşıların veya serolojik tanı deneylerinin geliştirilmesinde antijen olarak
kullanılmıştır.
Karakavuk M ve ark. (2018) İzmir ve Manisa yörelerinin yabani kuşlarındaki toksoplazmosisi
DNA analizi ile değerlendirmiş ve bunun yanı sıra daha önce insan soyları ile kuş suşları ve sokak
kedileri arasındaki ilişkiyi göstermek genetik karakterizasyonu yapmışlardır.
Acar ve ark. (2018)’de yaptıkları çalışma ile gen ekspresyonunda rol alan ve fenotip üzerinde
büyük bir etkiye sahip olan mikroRNA'lar (miRNA'lar)’ı araştırmışlardır.
Özgen ve ark (2016)’da sekans(bir parsiyel sekans) yaparak Erzurum suşunu tanımlamış ve
NCBI’nın gen bankasına eklemişlerdir
Lalek ve ark (2015)’de T.gondii DNA aşısı adayı SAG1 geninin klonlaması çalışmasını
yürütmüşlerdir. Bu çalışmada parazitin gebelerden bebeklere geçişi nedeniyle önemli bir halk
sağlığı sorunu olduğu ve mortaliteye sebep olabildiği bildirilmiştir. SAG1 proteininin parazitin
hem bradizoit hem de takizoit dönemlerinde salgılanan önemli bir protein olduğu gözönüne
alınarak bu çalışma planlanmıştır. Toxoplasmosise karşı bugün bilinen bir aşı yoktur. Bu nedenle
aşının yapılması efektif öneme sahiptir. Bu çalışmada takizoitlerden genomik DNA izolasyonu
yapılmış SAG1 genini hedef alan primerler kullanılarak PCR ile gen çoğaltılmıştır. 1010 baz
çiftlik PCR ürünü görüntülenmiştir. E. coli kompetan hücrelerine transforme edilen rekombinant
plazmid PCR-tarama ile gösterilmiş. Rekombinant plazmidin klonlanan geni içerdiği PCR ile
gösterilmiştir. DNA dizi analizi yapılarak, klonlanan genin DNA dizisi elde edilmiştir. Böylece
Toxoplasmosise karşı umut verici DNA aşı adaylarından olan ve T. gondii takizoitlerinden izole
edilen SAG1 geni klonlanmıştır.
Çoşkun ve ark (2015) T. gondii’nin dünya nüfusunun 1/3’ünü enfekte ettiğini belirterek, yavaş
gelişen, bulaşıcı ve kistleşmiş bradizoit formlarının takizoit formundan oluştuğu üzerinde
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durmuşlardır. Çevresel ve hücresel faktörler takizoitlerin bradizoitlere dönüşümünü teşvik eder ve
bu durum Heat Shock Protein (Hsps) ailesi adı verilen protein yapısı ile direk ilgilidir. Hsp100 bu
protein ailesinin bir üyesidir. Bu farklılaşma prosesinde birçok Hsp protein rol oynar. Bu
çalışmada T. gondii RH suşundan Hsp100- Batu1 proteini izole edilmiştir. Hsp100 proteini
parazitin virülansı ve hayatta kalma proteini olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle bu çalışmalar
aşılama ve immünoterapi için çok önemli yol göstericiler olarak değerlendirilmelidir.
Can ve ark (2014) çalışmalarında Toxoplasma gondii isolatlarının genetik karakterizasyonunu ve
Türkiye’de (İzmir) başıboş kedilerde toxoplasmosis seroprevalansını incelemişlerdir. Günümüzde
bazı T.gondii genotipleri ciddi klinik durumlar ile ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmanın temelinde
belirlenen 2 konjenital toxoplasmosis vakasının Afrika 1 genotipinden kaynaklandığı
gösterilmiştir. Oysa bu genotip sıklıkla Sahra ‘nı altındaki Afrika bölgelerinde hayvan ve
insanlardan izole edilmiştir. Bu çalışma ile İzmir’de bulunan başıboş kedilerdeki Toxoplasma
suşlarını tespit etmek ve seroprevalansını da bulmak amaçlanmıştır. Elde edilen 22 isolat içinde
19 tanesinin Tip 2, 2 tanesinin Tip 3 ve 1 tanesinin de Afrika tip 1 genotipine dahil olduğu
görülmüştür. Kedilerdeki seroprevalans oranları ise %42-48 olarak bulunmuştur. Seroprevalans
olarak Türkiyede sokak kedilerinde yapılan ilk büyük çalışmadır. Bu ayrıcalıklı suşun Türkiyede
bulunma nedeninin Türkiyein özel coğrafi konumu nedeniyle olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu
suşun uzun mesafe göçmen kuşlar veya ticari yolları ile Türkiyee geldiği düşünülmektedir. Sokak
kedilerinde görülen bu farklı genotipin insanlar için İzmir’de risk oluşturabilecek bir konumda
olduğu da bildirilmektedir.
Döşkaya ve ark (2014)’de T.gondii’ nin yeni doğanlarda fetal anomaliler ile sonuçlanan konjenital
toxoplasmosise neden olduğunu vurgulamışlardır. Bu nedenle hamile kadınlarda bu parazitin
enfeksiyonu ve akut toxoplasmosis vakalarını tespiti son derece önemlidir. Bu çalışmada
toxoplasma için değerli olan SporoSAG, BAG1, GRA1 proteinleri PCR ile elde edilmiş ve bunlar
ELISA da kullanılmıştır.
Aksoy ve ark. (2014) Yenilebilir kabuklu deniz ürünlerinde Toxoplasma gondii ve Cyclospora
cayetanensis varlığını değerlendirmek için Türkiye'nin batı sahilinde (İzmir ve Mersin Körfezi) 8
farklı bölgeden toplam 795 Mytilus galloprovincialis örneği real time PCR ile incelenmiştir.
Coşkun ve ark (2013) yukarıdaki çalışmanın bir benzeri olarak Hsp40-Gok1 proteinini T. gondii
RH suşundan izole etmişlerdir. Toxoplasmanın akut enfeksiyonunda takizoitler rol oynar. Hsp’ler
takizoitlere dönüşüm için gerekli olan stres faktörlerine karşı koruyucu bir rol üstlenmektedirler.
Hsp40 da Hsp ailesinin önemli bir üyesidir. Sonuç olarak Hsp 40 bradizoitlerin gelişim
mekanizmasında ve organizmanın korunmasında önemli rol üstlenmişlerdir. Bu çalışma da elde
edilen Hsp40-Gok1’in fonksiyonel ve yapısal olarak ilaç tasarımında kullanılabilecek bir protein
olduğu belirlenmiştir.
Yaman ve ark (2011)’de Dünya’da yaygın olarak görülen T.gondii’nin çeşitli suşlarının protein
yapılarını karakterize etmek için bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışma ile Rh ve Ankara suşları
fare peritonuna innoküle edilmiş, TS-4 suşu ise Vero hücre kültüründe üretilmiştir. Takizoitler
toplanıp parçalandıktan sonra suşların protein yapıları SDS-PAGE ile ayrılmıştır. Sonuçta Rh ve
Ankara suşlarını aynı protein bantlarını içerdiği, TS-4 suşunun ise daha faklı ve diğer iki virülan
suşa oranla daha az protein bandına sahip olduğu kanaatine varmışlardır.
Aydoğan ve ark (2005)’te T.gondii infeksiyonu tanısında iki turlu gerçek zamanlı polimeraz zincir
reaksiyonu yöntemi kullanmışlardır. Bu yöntemle kadın doğum kliniğinden gönderilen amnion
sıvısında ve yenidoğan BOS da iki turlu Real time PCR kullanılarak T.gondii saptanmasına
çalışılmıştır. Son yıllarda PZR teknikleri arasında ümit verici olarak gelişen gerçek zamanlı PZR
yöntemi toxoplasmosis tanısında da kullanılmaya başlamıştır. Bu yöntem aynı zamanda hızlı tanı
sağlaması ve tüpler açılmadan testin tamamlanması nedeniyle kontaminasyon riskini azaltan ve
yanlış pozitif sonuçların ortaya çıkmasını engelleyen bir yöntemdir. T. gondii DNA’sını tespit
etmek için PZR yöntemiyle yapılan çeşitli çalışmalarda yanlış negatif sonuçlara ve immun
yetmezlikli hastalar arasında belirli yöntemlerle yapılan çalışmalar arasında büyük farklılıklara
rastlanmıştır. Bu durumun hastalığın patofizyolojisinden kaynaklandığı gibi, aynı zamanda
parazitin materyallerde çalışma sırasında bulunmamasının da testin performansını olumsuz
etkilediği gözlenmiştir. Duyarlılıktaki değişkenlik amniosentezin farklı gebelik dönemlerinde
yapılmasına ve araştırıcıların kullandıkları farklı primerlere bağlanmıştır. Bu sorunun çözülmesi
için daha fazla tekrarlayan ve polimorfik olmayan DNA hedeflerinin kullanılmasının yardımcı
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olabileceği belirtilmiştir. P30 ve ribozomal DNA hedefleriyle yapılan çalışmalara göre,
tekrarlayan B1 gen bölgesini hedef alan çalışmalarda duyarlılık (0.05 parazit/reaksiyon) yüksek
bulunmuştur.
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DNA dizi analizi, bir DNA parçacığının baz dizisini belirlemek amacıyla günümüzde kullanılan
yöntemler arasında halen altın standart yöntemi olarak bilinmektedir. Ancak, okuma uzunluğunun
kısıtlı olması nedeniyle milyonlarca baz içeren genomun tamamını dizileme çalışmaları bu
yöntemle oldukça zor olmakta ve uzun sürmektedir. Yeni nesil dizileme (Next generation
sequencing) sistemleri ile bir çalışmada tüm genom, transkriptom veya daha küçük hedef
bölgelerdeki milyonlarca DNA fragmenti dizilenebilmektedir. DNA dizi analizi yöntemiyle
yüksek doğrulukla, ultra hızlı olarak dizilime yapılabilmektedir. Bu yöntemle, insan genomunun
yüksek verimlilikte dizilenmesi, hastalıklarla ilişkili genlerin ve regülatör elementlerin
keşfedilmesini kolaylaştırmaktadır (1,2).
İlk dizi analiz çalışmaları 1960’lı yılların başında 75-80 nükleotitlik maya alanin tRNA’larla
başlanmıştır. Nükleotit dizilerin belirlenmesinde Sanger dideoksi yöntemi ve Maxam-Gillbert
kimyasal degredasyon yöntemi olmak üzere iki temel teknik kullanılmaktadır. Kullanılan her iki
teknik de DNA’nın hazırlanması, reaksiyonlar ve yüksek voltajlı jel elektroforezi şeklinde üç
temel basamaktan oluşmaktadır. Her iki analiz sırasında da tek iplikçikli DNA parçaları hazırlanıp
DNA dizi analiz yöntemi sırasındaki temel fark DNA fragmentlerinin üretilme biçiminden
kaynaklanır. Jel elektroforezi yüksek çözürnürlükteki DNA moleküllerini ayrıştırdığı için her iki
metotta da kullanılır (5,6).
Sanger Dizi Analiz Yöntemi
Genom sekansının belirlenmesinde en yaygın olarak kullanılan yöntem, Sanger (dideoksi)
metodudur. Sanger metodu zincir sonlandırma metodu olarak da bilinir. Bu yöntem ile bir kerede
dizi analizi yapılamayacak kadar uzun olan DNA'lar önce küçük parçalar şeklinde bölünür. Elde
edilen bu parçalar bir plazmite klonlanır. Klonlanan plazmitler tek tek dizilenir. Bu dizilerin
biyoinformatik analizlerle bir araya getirilmesi ile uzun DNA parçasının dizisi elde edilir (1).
Dizilemesi yapılacak olan DNA dizilerinin birçok kopyası primer normal deoksi nükleotidler
(dNTP) dATP, dCTP, dGTP, dTTP, dideoksi nükleotidler: ddNTP; ddATP, ddCTP, ddGTP,
ddTTP ve DNA Polimeraz I enzimi ile kanştınlır. DNA dört deoksiribonukleotid trifosfat (dATP,
dCTP, dGTP, dTTP) molekülünün birbirine bağlanmasıyla oluşan bir polimerdir. Her yeni
nükleotid bir önceki nükleotidin 3' OH ucuna eklenir. Dideoksinukleotid trifosfat (ddNTP) ise 3'
OH ucu içermez. Dolayısıyla böyle bir molekül zincir uzamasını durdurur ve zincirin son
nükleotidini oluşturur, Bu DNA dizileri kapiller jel elektroforezi kullanılarak okunur (1,3).
Maxam-Gillbert Yöntemi
Dizisi saptanacak DNA parçacığının komplementer zincirleri ayrılıp zincirlerden biri kullanılır.
Dizisi saptanacak zincir 5’- ucundan, polinükleotit kinaz enzimi kullanılarak radyoaktif P32 ile
işaretlenir. Bu işaret, elektroforez sonrası belirli bir DNA parçacığının tanınmasını sağlamaktadır.
İşaretlenen DNA parçası dört örnek olarak bölünür. Dört ayrı tüpteki DNA örneğine, zinciri
belirli nükleotitlerden kıran dört ayrı kimyasal reaksiyon uygulanır. Her tüpte farklı
pozisyonlardaki hedef nükleotitlerden kırılmış moleküller elde edilir. Sonuçta, kırıldığı noktaya
göre hepsi 5’ ucundan işaretli ancak boyları farklı bir dizi parçacık elde edilir (1,4).
Her iki analiz sırasında da tek iplikli DNA parçaları hazırlanır. DNA dizi analiz yöntemi
sırasındaki temel fark DNA fragmentlerinin üretilme biçiminden kaynaklanır. Jel elektroforezi
yüksek çözünürlükteki DNA moleküllerini ayrıştırdığı için her iki metotta da kullanılır. Sanger
Dizi Analiz yöntemi tehlikeli kimyasallardan uzak ve daha hızlı bir yöntem olduğu için MaxamGilbert yöntemine tercih edilmektedir (4).
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Otomatik DNA Dizi Analizi
Analiz sayısının artması, yüksek iş gücü ve uzun zaman gerektirdiği için otomasyon sistemi
kaçınılmaz olmuştur. Otomatik DNA dizi analizleri zaman kazanılması yanında çalışma
koşullarının standardize olmasını ve sonuçların değerlendirilmesi açısından da büyük önem
taşımaktadır. Otomatik analiz sisteminde de Sanger’in enzimatik DNA sentezine dayanan zincir
sonlanma yöntemi kullanılmıştır (2). Bu cihazlar temel olarak, sabit bilgisayarda yüklü
programlar ile bu programların yönettiği elektroforez sistemini oluşturur. Otomatik DNA dizi
analizi aletleri ve radyoaktif izotop yerine floresan boyalar kullanılır. Bu sistemde 4 farklı renkte
boya kullanılır ve sonuçta, dizinin okunmasını sağlayan dört farklı renkteki piklerin oluşturduğu
bir model ortaya çıkar (3).

Diğer DNA Dizi Analizi Yöntemleri
Radyoaktivitenin zararları, pahalılığı gibi dezavantajlarını ortadan kaldırmak amacıyla,
nonradyoaktif yöntemler geliştirilmiştir (7). Bunlar:
a. Gümüş boyama tekniği: Gümüş boyamanın, DNA dizi analizinde kullanılması basit, hızlı ve
ucuz bir teknik olarak göze çarpmaktadır.
b. Biotinlenmiş primer kullanılması
c. Otomatik cihaz yardımıyla floresans işaretleme ile DNA dizi analizi gerçekleştirilir
d. Manyetik parçacıklar kullanarak DNA dizi analizi.
e. DNA bağlayan proteinlerle.
f. Digoxigeninle DNA dizi analizi.
Sonuç olarak, DNA dizi analizi genlerin organizasyonu, doğası, mutasyonların sayısı, yeri ve
çeşidi, prokaryotik ve ökaryotik genlerde yer alan kontrol bölgelerinin organizasyonu,
proteinlerin aminoasit dizileri ile ilgili bilgi verir. Ayrıca nükleotit dizlerinin bilgisayar analizleri,
klonlanmış parçanın bir genin tamamı mı yoksa bir kısmını mı içerdiğinin anlaşılmasını sağlar.
Bu ekzon/intron birleşme noktalarının araştırılmasıyla ve çeşitli verilere göre daha önceden ortaya
çıkarılmış genlerin DNA dizileri ve proteinlerin aminoasit dizileri ile karşılaştırılarak yapılır.
DNA dizi analizi, genlerin organizasyonu(intron ve ekzonların sayısını ve intron-ekzon
sınırlarını) belirlemek, genin ürünü olan proteinin yapısı ve görevi hakkında bilgi edinmek ve
diğer organizmalardan elde edilen benzer proteinler arasındaki evrimsel ilişkiyi ortaya çıkarmak
amacıyla da kullanılır (8). DNA dizi analizi ile virüslerin tüm genomları, E.coli ve maya gibi
birçok organizmanın genomları aydınlatılmıştır. İnsan haploit genomunda bulunan 3 milyar bazın
dizi analizi için Amerika Birleşik Devletleri Enerji Departmanı ve Ulusal Sağlık Enstitüsü birlikte
çalışmaktadır.
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Can Thiol-Disulfide Balance Be Used As A Biomarker In Cancer Patients?
Ayşe Özdemir1
1
Uşak Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Thiols are organic sulfur derivatives of alcohols characterized by functional sulfhydryl residues which
are not a simple class of antioxidants. Some thiols such as cysteine and glutathione are naturally
present. The simplest thiol is the sulfur analog of water, hydrogen sulfide. Cysteine amino acid is
important in protein metabolism because of the sulfhydryl group they contain. The most important
feature of cysteine thiols is the function of entering oxidation reactions. Molecules containing cysteine
residues are readily metabolized, oxidized by transition metals, or involved in thiol-disulfide
exchange. Extracellular proteins have disulfide bonds, whereas intracellular proteins lack these bonds.
Disulfide bonds that prevent denaturing of proteins in the extracellular environment. Disulfide bonds
are formed by oxidation of cysteinyl sulfhydryl groups and require oxygen. Although the disulfide
bond is an essential and important pathway for a large number of proteins, it can be detrimental to
some proteins. Reactive oxygen species (ROS) are formed as a result of enzymatic and nonenzymatic
lipid peroxidation as a result of degradation of oxidant balance. As a result of the destruction of these
compounds, aldehyde biologically active substances are tried to be destroyed at the cell level or spread
damage to other cells.
Thiols have an important role in preventing the formation of oxidative stress in the cells and they are
also involved in the stabilization of the structure of proteins, regulation of the functions of proteins,
regulation of the functions of flavoenzymes, formation of thioester bonds and transcription. Thiolbased enzymes such as catalase, superoxide dismutases and peroxidase are effective in the defense
system.
Plasma thiol pool is composed of low and large molecular weight proteins indicating that thioldisulfide balance is important in cancer patients. Metallothionein, one of the active thiol compounds,
has an effective role against oxidative damage and increased expression in many cancer types. Sglutathioneylation of low molecular weight thiols has been reported to increase in renal cancer. It has
been shown in several studies that the amount of disulfide is lower in multiple myeloma, colon and
urinary system cancers than healthy people. In another study, it is stated that thiol-disulfide balance
may be a prognostic biomarker in small cell lung cancer. Colorectal cancer is one of the most common
cancers among humans. Oxidative stress is known to play a role in both the formation and
development of colorectal cancers. In a study, there was no significant relationship between thioldisulfide balance and CA 19.9 and CEA in patients with colorectal cancer. In a study comparing thioldisulfide parameters and tumor biomarkers in patients with prostate cancer, it was stated that changes
in thiol-disulfide homeostasis did not interfere with serum free and total PSA. Thyroid cancer is the
most common malignancy among endocrine malignancies and it has been investigated whether thioldisulfide homeostasis can be a new biomarker in patients with thyroid cancer, but no relationship has
been found. In a study conducted with breast cancer patients, no correlation was found between thioldisulfide parameters and tumor biomarker values in the breast cancer group, and no changes in CA 153 and thiol-disulfide homeostasis were reported.
In conclusion, no significant changes were observed in thiol disulfide homeostasis in cancer diseases,
but it can be said that the studies to be made by increasing the number of patients may yield more
effective results in this regard.
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Yeni nesil sekanslama yöntemleri ile oral kavitede ve kök kanalında değişen mikrobiyom
Gülter Devrim KAKİ
Uşak Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti A.D., Uşak, Türkiye
Endodontik enfeksiyonlar, bir patojenite birimi olarak davranan polimikrobiyal toplulukları içerir. Kök
kanal ortamında, mikrobiyal topluluklar yüzeye bağlı biyofilmler olarak yeralır. Biyofilmler,
kendiliğinden üretilen ekzopolimerik maddelerle çevrili, bir yüzeye bağlı yoğun biçimde paketlenmiş
mikrobiyal türler olarak tanımlanmaktadır. Çalışmalar, kök mikrobiyal enfeksiyonların %80'ine ve
endodontik enfeksiyonların %70'inden fazlasının sırasıyla biyofilm ve kök kanalını apikal
bölümündeki biyofilm ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Endodontide, biyofilmlerin inatçı doğası
nedeniyle, apikal periodontitis tedavi etmek ve / veya önlemek için genellikle kök kanal tedavisinin
yapılması gerekir. Patojenik biyofilmlerin kök kanal boşluğu ve çevresindeki ortamdaki kalıcılığı;
inflamatuar reaksiyonlar, aşırı ağrı, abse oluşumu ve selülit ile ilişkilidir.
Kök kanalı içindeki patojenlerin incelenmesi yakın zamana kadar kültür temelli olarak yapılmaktaydı.
Günümüzde, insan mikrobiyom numuneleri için büyük açık veritabanları mevcuttur ve çalışmalar
vücutta, hastalık durumuna ve çevresel koşullara bağlı olarak, belirli bir tür mikrobiyota tespit
edilebileceğini göstermiştir. Ağız boşluğunun aksine, kök kanalı ortamı, oldukça çeşitlendirilmiş tenha
bir alan olması bakımından benzersizdir. Pulpa, mikrobiyal enfeksiyonla (örneğin diş çürüğü), pulpitis
ve daha sonra pulpal nekrozu deneyimleyen dinamik bir süreçten geçer. Enfeksiyon ilerledikçe, kök
kanalı içindeki polimikrobiyal topluluklar mikrobiyom yapılarını değiştirerek, değişen çevresel
koşullara adapte olurlar. Örneğin, akraba olan farklı taksonların sayıları ve yaygınlığı değişebilir ve
bazı topluluklar hareketsiz duruma geçebilir. Memelilerde ve doğada, mikrobiyal toplulukların
topluluk profillerini çevresel değişimlere uyum sağlamak için değiştirebilecekleri bilinmektedir.
Günümüzde, farklı endodontik koşullarla ilişkili mikrobiyom profilleri iyi karakterize edilmemiştir.
Bu nedenle, kök kanalındaki farklı türlerdeki polimikrobiyal topluluklarının ekolojik yönlerini daha iyi
anlamak için derin dizili yeni nesil sekanslama yaklaşımları uygulanabilir durumdadır.
Büyük veri biliminde popülaritenin ortaya çıkmasıyla birlikte, yeni nesil sekanslama teknolojisi ve
biyoinformatik araçları, endodontik biyofilm topluluklarını deşifre etmek için düşük maliyetli ve
yüksek verimlilik sağlayan topluluk profili oluşturmaya izin verecektir. Gelecekte, endodontik
mikrobiyoloji için daha fazla sayıda çalışmanın yeni nesil sekanslama teknolojilerini kullanacağı
tahmin edilmektedir.
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Hastane kökenli enfeksiyonlar, salgınlar ve çözüm önerileri
Hüseyin Haydar Kutlu
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Uşak
Sağlık bakımı hizmetleri denilince eski yaklaşımda temel olarak hastanede verilen hizmetler
anlaşılırken günümüzde durum değişmektedir. Evde bakım hizmetleri ya da uzun süreli bakım
hizmetleri gibi farklı sağlık hizmeti sunumları, hastane kökenli enfeksiyonlara yaklaşımı da
değiştirmekte ve eskiden sıklıkla kullanılan “Nozokomiyal Enfeksiyon” tabiri, yerini “Sağlık Hizmeti
İlişkili Enfeksiyon (SHİE)” kavramına bırakmıştır (1). SHİE, hastalarda herhangi bir sağlık hizmeti
alırken ortaya çıkan enfeksiyonları ifade etmektedir (2). SHİE, hastaneye yatıştan 48 saat ya da daha
sonra ortaya çıkan enfeksiyonlardır (2, 3). Hastada ortaya çıkan bir enfeksiyona SHİE denilebilmesi
için sağlık hizmeti birimine kabul anında mevcut ya da inkübasyon döneminde bir enfeksiyon
olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmaması gerekmektedir (4).
Birçok çalışma göstermektedir ki hastanede yatan hastaları kötü yönde etkileyen problemlerin en sık
karşımıza çıkanları ilaç yan etkileri, SHİE’ler ve cerrahi komplikasyonlardır (2). 2015 yılı CDC
raporlarına göre, ABD’de akut bakım hastanelerinde tahminen 687.000 SHİE ortaya çıkmış ve bu
enfeksiyonların 72.000 kadarı ölümle sonuçlanmıştır (5). Avrupa Birliği ülkelerinde yürütülen bir
çalışmada yıllık 2.609.911 hastada SHİE ortaya çıktığını belirlenmiştir (6). Yine aynı çalışmaya göre
her 20 hastadan en az birinde SHİE ortaya çıkmaktadır (6).
CDC sürveyans sistemi SHİE’leri başlıklara ayırmış ve üriner sistem enfeksiyonları; cerrahi alan
enfeksiyonları; kan dolaşımı enfeksiyonları; pnömoniler; kemik ve eklem enfeksiyonları; santral sinir
sistemi enfeksiyonları; kardiyovasküler sistem enfeksiyonları; göz, kulak, burun ve boğaz
enfeksiyonları; gastrointestinal enfeksiyonlar; pnömoni dışındaki alt solunum yolu enfeksiyonları;
üreme sistemi enfeksiyonları; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; sistemik enfeksiyonlar olmak
üzere 13 kategori halinde ele almıştır (4). Bunlar içinde en sık bildirilen 5 enfeksiyon tipi pnömoni,
üriner sistem enfeksiyonu, kan dolaşımı enfeksiyonu, cerrahi alan enfeksiyonu ve gastrointestinal
sistem enfeksiyonudur (4, 7).
SHİE’ler endojen ya da ekzojen kaynaklı enfeksiyöz ajanlarla ortaya çıkabilmektedir. Endojen
kaynaklar deri, burun, ağız, gastrointestinal yol ya da vajen gibi florası olan vücut bölgelerinden
oluşmakta iken ekzojen kaynaklı bulaşma sağlık hizmeti veren kişiler, ziyaretçiler, hasta bakım
malzemeleri, tıbbi aletler ya da çevre aracılığıyla olmaktadır (4).
Yaklaşık 12-17 mikroorganizma SHİE’lerin % 80-87’sine neden olmaktadır ki bunlar S. aureus,
Enterococcus türleri (ör. E. faecalis, E. faecium), E. coli, koagülaz-negatif Stafilokoklar, Candida
türleri (ör. C. albicans, C. glabrata), K. pneumoniae ve Klebsiella oxytoca, P. aeruginosa, A.
baumannii, Enterobacter türleri, Proteus türleri, mayalar, Bacteroides türleri ve diğer patojenlerdir
(2). Her ne kadar SHİE etkeni olarak karşımıza çıkan birçok bakteri elimizdeki antimikrobiyal ajanlara
duyarlı olsa da bazı mikroorganizmalar antibiyotiklerin öldürücü etkisinden kaçabilmektedir. Hem
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde SHİE nedeni olarak hastanelerde karşımıza çıkan bu grup
Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumanni,
Pseudomonas aeruginosa ve Enterobacter türlerinin baş harfleri kullanılarak ESKAPE olarak
isimlendirilmektedir (8). ESKAPE grubundaki mikroorganizmalar ile ortaya çıkan enfeksiyonlar
sıklıkla daha yüksek ekonomik yük olarak karşımıza çıkmaktadır (9). Avrupa’da karbapenemaz
üreticisi K. pneumoniae ve E. coli izolatlarının incelendiği EuSCAPE çalışması sonuçlarına göre
Akdeniz ve Balkan ülkelerinde karbapenemaz üreticilerinde yüksek prevalans oranları gözlenmiştir.
Ayrıca karbapenemaz üreticisi K. pneumoniae izolatları, son seçenek olarak kullanılan antibiyotiklere
daha yüksek direnç göstermiştir (10). Her geçen yıl ESKAPE grubu mikroorganizmalara etkinliği olan
toplam antibiyotik sayısı azalmakta ve antibiyotiklerin etkisiz kalacağı bir geleceğin endişesi
artmaktadır (11). Bu durumla mücadele amacıyla günümüzde kullanılan ya da çalışma aşamasında
olan alternatif tedaviler; antibiyotiklerin kombinasyon halinde ya da adjuvanlar ile kullanımı,
bakteriyofaj tedavileri, antimikrobiyal peptitlerin kullanımı, fotodinamik terapi, antibakteriyel
antikorlar, fotokimyasallar ve antibakteriyel ajan olarak nanopartiküllerin kullanımı başlıkları altında
toplanabilir (11).
SHİE etkeni olan ajanlar bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler ya da prionlar olabilmektedir (1).
Etken mikroorganizmalar duyarlı konağa temel olarak üç yolla bulaşabilmektedir: Temas yolu,
damlacık yolu ya da solunum yolu (damlacık çekirdeği) (1). Temas yoluyla bulaş, enfekte bir kişiden
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başka bir kişiye kontamine bir aracı eşya ya da kişi ile ya da bunlar olmaksızın ortaya çıkmaktadır.
Öksürme, hapşırma, konuşma gibi damlacık oluşumuna neden olan durumlardan sonra 5 µm’den
büyük partiküller 1 metre mesafeye kadar risk teşkil etmekte ve damlacık yoluyla bulaşa neden
olabilmektedir. Solunum yoluyla bulaşta ise damlacık çekirdeği olarak bilinen 5 µm’den küçük
partiküller sorumlu olup minik partiküller hava akımı ile 1 metreden çok daha uzak mesafelere
taşınabilmektedir (1).
SHİE’lerin önlenmesinde en önemli uygulama el hijyenidir (12). Eldiven, önlük, maske gibi kişisel
koruyucu ekipmanların kullanımı da büyük önem taşımaktadır (1). Standart önlemler pek çok
hastalığın bulaşını önlemekle birlikte patojenin bulaş yoluna yönelik izolasyon tedbirleri alınması da
gereklidir. Örneğin tüberküloz, kızamık ya da suçiçeği gibi 5 µm’den küçük partiküller aracılığıyla
bulaşan enfeksiyonlarda N95 tipi maske kullanımı, negatif basınçlı ve saatte 12 kere hava değişimi
sağlayan HEPA filtreli özel odalarda yatış ve hasta odasının kapısının kapalı tutulması gibi tedbirler
söz konusu olmaktadır (1).
SHİE’lerin tanısında, son yıllarda geliştirilen hassas moleküler yöntemlerin sayesinde önemli
ilerlemeler kaydedilmiştir. Buna rağmen kültür ya da antijen tabanlı testler gibi konvansiyonel
yöntemler hala SHİE tanısında önemini korumaktadır (7). Çoklu ilaca dirençli mikroorganizmalarla
kolonizasyonu saptamak için çeşitli kromojenik besiyerleri geliştirilmiştir (7,13). Sürveyans
çabalarının en sık gösterildiği iki patojen metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve
vankomisine dirençli Enterococcus (VRE) türleridir. MRSA taramaları sıklıkla cilt ve burundan
yapılırken VRE sürveyansı için rektal sürüntü ya da dışkı örnekleri tercih edilmektedir (7).
Belirli mikroorganizmaların belli bir hastane bölgesinde neden olduğu SHİE vakalarındaki artışlar
sıklıkla bir salgının ortaya çıktığını gösterir (14). Mikrobiyoloji laboratuvarları günlük kültür
sonuçlarının analizi ile oluşan büyük bir veriye sahip olduklarından, benzer antibiyotik duyarlılık
profillerine sahip belli bir mikroorganizmanın artışını fark edip klinisyenleri uyarma şansına sahiptir
(15). Salgınların fark edilmesinde bilgisayar destekli veri madenciliği uygulamaları önem
kazanmaktadır (16). Bu durumu bir örnek üzerinden inceleyebiliriz. Tipik bir hastanede klinik
enfeksiyonlara en sık yol açan ortalama 20 tane mikroorganizma olsa, 20 farklı hastane alanı olsa, 10
ayrı örnek türü gelse, 10 tane klinisyen ya da servisten istenilmiş olsa, her bir bakteri için 12 ayrı
antibiyotik test edilmiş olsa ve her bir izolat için duyarlı, orta duyarlı ve dirençli şeklinde üç ayrı
kategoride veri toplanmış olsa; sadece bakteriyoloji kültür verisinden ortaya çıkan potansiyel
ihtimaller 21.257.640.000 (20 x 20 x 10 x 10 x 312) gibi yüksek bir rakam olmaktadır (16).
Geliştirilen birçok yüksek teknolojili metotlara rağmen SHİE’lerin önlenmesinde hala en etkili yol su
ve sabun ile ellerin yıkanmasından geçmektedir(2). Antibiyotiklere dirençli bakterilerin artışına ve
sağlık çalışanlarının enfeksiyon kontrol önlemlerine uymadaki isteksizliklerine bağlı olarak SHİE’ler
pek çok ülkede en önemli ölüm nedenleri arasında yer almaya devam etmektedir. Dolayısıyla bu
enfeksiyonların yönetilmesi ve kontrol edilmesine yönelik stratejik, politik ve eğitimsel girişimler
büyük önem arz etmektedir (2).
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ABSTRACT

Human osteoclast differentiation factor (hODF) is a membrane protein expressed by osteoblasts. Its
proteolytic cleavage releases a truncated ecto-domain composed of its extracellular domain between
amino acids 143-317. hODF extracellular domain, binds to and activates its receptor RANK on
osteoclast membrane. Activated RANK triggers an intracellular signaling pathway which leads to
activation and nuclear localization of NF-KB and transcription of osteoclastogenic genes. This
eventually results in differentiation and activation of osteoclasts, eliciting a bone remodeling response.
To study osteoclastogenesis in vivo and in vitro requires a significant amount of hODF protein which
can be used in downstream experiments such as RAW264.7 osteoclastogenesis assay and in vitro
binding assays. Therefore, we decided to express and purify recombinant hODF extracellular domain.
Recombinant hODF DNA was generated from human cellular genomic DNA and cloned into several
expression vectors by PCR based molecular cloning methods. After trial and optimization of different
purification strategies, GST tagged hODF was expressed in bacterial cells and purified by glutathione–
agarose beads. hODF was released from the beads by proteolytic cleavage by HRV3C protease and
results were analyzed by SDS-PAGE. The protocol we developed enabled us to produce sub-milligram
quantities of hODF with higher than %70 purity.
Keywords: hODF, RANK, Osteoclastogenesis, Recombinant Protein Production
1. Introduction
Osteoclasts are an important class of bone cells that have roles in dissolving the bone’s organic and
inorganic components thereby helping in bone remodeling. They differentiate from hematopoietic
cells such as macrophages. It is very difficult to isolate fully differentiated osteoclasts as they are very
rare and found in bone. Various methods [1] are used yet are arduous and time consuming. To
circumvent this obstacle, RAW264.7 murine macrophages are routinely utilized. These cells can be
easily cultured in vitro and readily differentiated to mature osteoclasts by addition of the human
osteoclast differentiation factor (hODF) extracellular domain to their culture medium which is
normally expressed by osteoblasts of the bones (Figure 1) [2].
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Figure 1. Role of OPG/RANK/hODF pathway in bone turnover. Several factors including
cytokines, hormones and growth factors are needed for the maturation of hematopoietic stem cells to
osteoclast precursors. One of these factors, hODF, can be found as a membrane bound protein in
stromal/osteoblastic cells or as a soluble form. The soluble form is generated by the cleavage of the
transmembrane protein which is also known as shedding. Binding of hODF to RANK recruits other
monomers of RANK. This in return, fuses osteoclast precursors, forms multinucleated osteoclasts, and
calls in TRAF 6, an adapter protein. TRAF 6 triggers signaling pathways that initiate transcription of
osteoclastogenic genes. [3]. Osteoprotegerin (OPG) is a decoy receptor that binds to and inhibits
interaction of hODF with its receptor RANK, which results in apoptosis of the osteoclasts[adapted
from 4].
The aim of this project is the production of the hODF extracellular domain using the Escherichia coli
(E. coli) host expression system. The DNA coding for the extracellular domain of hODF was
amplified from human genomic DNA and cloned into a protein expression vector using molecular
cloning techniques.
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2. Material and Methods
Cell lines
HEK293 (Human embryonic kidney) and HCT116 (Human colorectal carcinoma) cell genomic DNA
were used as a template in PCR reactions.
Genomic DNA
The indicated cell lines genomic DNA was extracted using the Hot Sodium Hydroxide and Tris
(HOTSHOT) method [5].
Plasmids
We used the bacterial expression vector pGEX6P1 vector which contains a glutathione-s-transferase
(GST) tag upstream of the multiple cloning site (MCS), an IPTG inducible lac operator, and a
PreScission protease site for the cleavage of the protein of interest.

Figure 2. pGEX6P1-hODF vector map. It is a pBR322 based expression vector that contains a GST
tag right before the multiple cloning site which has an affinity to Glutathione linked sepharose beads
[6] It could be directly eluted with the tag protein or the tag can be cleaved off using PreScission
protease
(downloaded
and
modified
using
SnapGene).
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2-Stage PCR and Restriction Cloning
hODF extracellular domain between 143-317 amino acids is sufficient in activating its receptor
RANK. Exon 4 and exon 5 were separately amplified using KD51/KD96 and KD97/KD53 primer
pairs (Table S1, Figure 3). KD 51 oligonucleotide primer adds additional 7 nucleotide overhang to the
exon 4 fragment. These are part of exon 3 and they were included on the upstream of primer KD 51, as
they code for the first two amino acids of the extracellular domain (Figure 3).

Figure 3. hODF cDNA. CLC Main Work Bench representations of Exon 4/5 PCR fragment and
primers used to amplify exon 4 (KD51/96) and exon 5 (KD97/53) and fuse the PCR fragments using a
2 step PCR and outermost primers (KD51/53).
KD96 and KD97 include 5’ overhangs that overlap with each other in order to fuse the two fragments
in a subsequent fusion PCR reaction (Figure 3). A 2-Stage PCR program was used to fuse the two
exon fragments through their overlapping sequences. During the first stage, the annealing temperature
is calculated using the overlapping sequences and primers are not added. As for the 2nd stage, addition
of the outermost primers, KD217/219 amplify the fused exon4/5 PCR product and simultaneously
introduced XhoI restriction site overhangs (Figure 4). pGEX6P1 was digested using XhoI and
dephosphorylated to prevent the plasmid ends from ligating back, the PCR fragment was ligated to the
vector, and pGEX6P1-hODF was used to transform DH5a cells. Afterwards, the colonies were
screened using colony PCR to find the positive clones.
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Figure 4. pGEX6P1-hODF plasmid map. We designed vector specific KD138/153/154 and insert
specific KD219 primers for molecular cloning and colony screening. This vector also contains a
26kDa GST tag. The multiple cloning sites is where hODF is cloned which proceeds the GST tag.
hODF should be in the same reading frame of the GST protein. Since hODF was cloned into the
vector using a single restriction site, XhoI, an additional screening which checks if the fused fragment
was inserted in the correct orientation.
Protein Expression
One of the positive clones was grown 16 hours at 37°C with 200rpm shaking. Next day in the
morning, 2x5 ml of this starter culture was used to inoculate a 2x250ml LB medium with antibiotics.
Cells were grown further 1-2 hours until they reached an OD600 value of 0.6-0.8. Cells were induced
to express the recombinant protein by addition of 100uM final concentration of IPTG to the culture
medium. Protein expression was performed at 30°C for 4 hours at 160 rpm shaking speed. An aliquot
of cells before and after the induction were taken for the analysis of protein extracts by SDS-PAGE, in
order to check the inducibility of the target protein expression.
Protein Purification
When induction was over, bacterial cells were pelleted by spinning down at 5000rcf for >20 minutes
at 4°C. Pellet was resuspended in 8 ml of binding buffer (50 mM TrisCl pH 8.0, 100mM NaCl, 0.5mM
PMSF, and 2 mM DTT) by pipetting. The mixture was transferred into 2x5ml microfuge tubes.
Lysozyme was added to 100ug/ml final concentration with the tip of a spatula. Bacterial resuspension
was mixed and incubated further 20 minutes on ice for the digestion of the cell walls. Cells were lysed
by sonicating 3-4 times (each 30 seconds) on ice with a SONOPLUS sonicator from Bandelin using
50% duty cycle and 60% power settings. A nuclease was added during this step to break the viscosity
of the extract; however, it is not essential. 10 Units of Pierce Universal Nuclease was added per tube,
1mM final concentration of MgCl2, and 1% final concentration of Triton X-100 was added. Cell
extracts were incubated for 30 minutes at 4°C on a rotating wheel. Finally, cell lysate was cleared
from debris by spinning down the resuspension at 25000rcf. 100uL aliquot of the cell lysate and pellet
were taken after this step and analyzed by SDS-PAGE in order to check the solubility of the protein.
Cleared cell lysate (8ml) was transferred to a 15ml conical tube and 0.2-1ml of PBS washed 100 uL
bead volume of glutathione bead slurry was added. EDTA was added to additional 1mM. For binding
of the recombinant proteins to the affinity matrices, conical tubes with lysates were incubated 2 hours
at 4°C on the rotating wheel. The mixture was spun down 1000rpm for 5 minutes. Beads were washed
3 times 10 minutes with 10ml binding buffer + 1% Triton-X 100 and transferred into a 1.5 ml
microfuge tube. Afterwards, the mixture was washed once with binding buffer without triton and once
with 500 ul ddH2O. After this point the fusion protein could be eluted using reduced glutathione or the
tag could be cleaved using a protease such as PreScission and Protease Human Rhino Virus 3C
(HRV3C). We cleaved off hODF from the beads using HRV3C.
Quantifying Protein
We conducted a Bradford assay to quantify the amount of purified hODF. Initially, using BSA we
made a standard curve and used to estimate the amount of the purified protein. Our procedure was to
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dilute Bradford dye 1:5 with ddH2O, add 200 uL into microfuge tubes, add 10uL standard or sample,
for the standard curve add a total of 0, 0.5ug, 1ug, 1.5ug, 2ug, 3ug, 4ug, and 5ug BSA into wells/tubes,
incubate 5-10 minutes at room temperature, transfer into 96-well plate, and measure absorbance.
Protein purity was checked using SDS-PAGE.
3. Results and Discussion
Purification and cleavage protocol was repeated several times to optimize the expression level and
purity of the product. We estimated the protein concentration in our 6th trial as 147ug/uL using
Bradford assay and checked purity using SDS-PAGE (figure 5). 10uL of purified hODF was loaded
into the SDS gel which accounts for 1.47 ug of protein.
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Figure 5. GST-hODF Purification 6th trial. Lane 6-8 show different amounts of lysozyme to visually
compare with hODF and estimate the amount purified protein. The various protein products have been
demarcated by arrows.
The purified protein could also be further characterized using enzyme-linked immunosorbent assay,
Surface Plasma Resonance [7], peptide mapping, or x-ray crystallography. Additionally, hODF’s
activity could be checked by differentiating RAW 264 cells. Using a light microscope to distinguish
osteoclasts is insufficient because they are undistinguishable. Therefore, other methods such as
tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) assay [8], a critical gene of osteoclast development could
be used as biochemical marker of osteoclast differentiation. Additionally, an immunofluorescence
staining for cathepsin K could be used to distinguish osteoclast cells from macrophage polykaryons
[2].
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Supplementary Materials
Table S1. Primers. For cloning hODF into pGEX6P1, colony screening. Red colored sequences are
restriction sites; blue colored sequences represent the extra bases required by the restriction
enzymes.
Primer
Sequence
Purpose of Use
Name
143-317 a.a
KD_51 ATGGAGAAAGCGATGGTGGATGGC
hODF,Amplif.,FWD
143-317 a.a
KD_53 ATAACTCGAGATCTATATCTCGAACTTTAAAAGCCCC hODF,Cloning,REV,
XhoI Overhang
Human ODF Exon 4
KD_96 TGGGAACCAGATGGGATGTCGGTGGCA
Rev.Primer_overlapping
Exon5
Human ODF Exon 5
KD_97 CCATCTGGTTCCCATAAAGTGAGTCTG
Forw.Pri. Overlapping
Exon4
M13/pUC Forward
KD_138 AGCGGATAACAATTTCACACAGG
Sequencing Primer in
LacZ gene
pGEX6P1 colony PCR
KD_153 GGGCTGGCAAGCCACGTTTGGTG
screening, FWD
pGEX6P1 colony PCR
KD_154 CCGGGAGCTGCATGTGTCAGAGG
screening, REV
Cloning of Human ODF
(143-317 aa) into
KD_217 GATCCTCGAGGAGAAAGCGATGGTGGATG
PGEX-6-P1 + XhoI
restriction site added
Human ODF
Rev.Pri_Cloning to
KD_219 GATCCTCGAGTCAATCTATATCTCGAACTTTA
pET28a (and
pGEX6P1) + XhoI
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(Biochemical and Biomolecular Effects of Boron Element in In vivo and In vitro Studies)
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Abstract
Boron, nuclear, glass, ceramics, pharmaceuticals, detergents, agricultural and fertilizer industry is used
in more than 400 areas from the automobile industry, the fields of use is an element of increasing day
by day. Boron is the most strategic mine in the world given its current use. Recent studies have shown
that boron is an important element for human health. Boron calcium metabolism, bone, immune
system, especially brain development, hormonal system and cancer cells affect. Especially boron in
the structure of bones and teeth; calcium, phosphorus and magnesium absorption. Therefore, it is an
important element for bone health. In fact, daily boron supplementation was found to be effective in
the treatment of osteoporosis. In another study, it is stated that it is good for coronary heart diseases.
The aim of this review is to investigate the effects of boron on human health and to summarize the
literature.
Keywords: Boron, health, invitro, invivo
Özet
Bor, nükleer, cam, seramik, ilaç, deterjan, tarım ve gübre sanayinden otomobil sanayisine kadar
400’den fazla alanda kullanılmakta olan, kullanım alanları her geçen gün artan bir elementtir. Mevcut
kullanım alanları göz önüne alındığında bor dünyanın en stratejik madeni konumundadır. Yeni yapılan
araştırmalarla borun insan sağlığı için önemli bir element olduğu gösterilmektedir. Bor kalsiyum
metabolizması, kemikler, immun sistem başta olmak üzere beyin gelişimini, hormonal sistemi ve
kanser hücrelerini etkilemektedir. Özellikle kemik ve dişlerin yapısında bulunan bor; kalsiyum, fosfor
ve magnezyum absorpsiyonunda rol almaktadır. Dolayısıyla kemik sağlığı açısından önemli bir
elementtir. Nitekim günlük bor takviyesinin osteoporoz tedavisinde etkili olduğu belirlenmiştir. Bu
derlemede borun yararlı etkisinin incelenmesi ve literatürün özetlenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bor, sağlık, invitro, invivo
1. Giriş
Bor elementi periyodik tabloda “B” sembolüyle gösterilen, 3A grubunda yer alan, atom ağırlığı 10,81
g/mol, yoğunluğu 2,84 g/cm³, atom numarası 5 olan bu element yerkabuğunun bileşiminde
bulunmaktadır. Bor, doğada elemental formda bulunmaz her zaman oksijen ve diğer elementlerle
birlikte bulunur. Borun fizyolojik miktarları, büyüme ve gelişme ile ilgili çeşitli maddelerin
metabolizmasını ve tüketimini değiştirebilir [1]. Bu nedenle bor, genellikle cilt, beyin, sindirim, iskelet
ve bağışıklık organları ve sistemleri dahil olmak üzere çeşitli organları ve vücut sistemlerini etkiler.
Omurgalılarda, boratlar benzersiz yapışma ve yapısal özellikleri için gereklidir [2]. Bu fonksiyon,
artrit, osteoporoz ve koroner kalp hastalığı gibi hayvanlarda belirli koşulları kolaylaştırmaya hizmet
eder [3, 4]. Bor ayrıca domuzlarda, tavuklarda, sığırlarda, devekuşunda ve bazı diğer test edilmiş
türlerde hayvanlarda farklı metabolik parametreleri de değiştirir [4,5]. Ayrıca, kalsiyum, D vitamini ve
magnezyum ile etkileşimleri nedeniyle farklı organlar için faydalıdır [6,7].
Borun diyet kaynakları bitki bazlıdır (sebzeler, meyveler ve kuruyemişler). Ayrıca, tüm ana yem
türlerinde, çinko ve bakır gibi esansiyel iz minerallerin miktarına eşdeğerde önemli miktarda bor
bulunduğu açıktır [8]. Türkiye'de borat üretimi, 1865 yılında kalsiyum borat madenciliği ile başladı.
Yaklaşık aynı dönemde, Nevada ve Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi'nde bazı borat rezervleri keşfedildi.
Kaliforniya'daki Mojave Çölü'ndeki boraks tortusu 1913 yılında bulundu [9, 10]. Sodyum boratlar
1960 yılında Kirka ve Anadolu'da bulundu. Türkiye, uzun yıllar boyunca Avrupa borik asit
üreticilerine boratlar verdi [9,11,12]. Sonuç olarak günümüzde Türkiye, dünyadaki en büyük bor
ürünleri tedarikçisi olarak bilinir.
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1.1 Mikroorganizma ve Bitkilerde Borun Gerekliliği
Bor, çeşitli biyolojik işlevleri yerine getiren canlı organizmaların her çeşidinde bulunur. Bor bitkilerin
büyümesi ve gelişmesi için de gereklidir ve su ve toprakta bulunabilirliği tarımsal üretimin kilit bir
faktörüdür [13]. Bazı bilim adamları, bitki hücresi duvarlarında borun yaklaşık% 90'ının mevcut
olduğunu değerlendirmiştir [14]. Bor, polihidroksil polimerler, pektinler ve polioller gibi hücre çeperi
bileşenleri ile kompleksler oluşturabilir [13, 15]. Bu, hücreye şekil, güç ve sağlamlık sağlanmasında
yardımcı olur [86]. Bor, çiçeklenme, tohum hazırlama, tozlaşma ve meyve kalitesi için gerekli olan
önemli bir besindir. Yeterli bor alımı, döllenme ve meyve tutumunda artışa yardımcı olacaktır, çünkü
polen tüpü oluşumunda ve polen çimlenmesinde rol oynar [14].
1.2 Hayvanlarda ve İnsanlarda Borun Rolü
Son zamanlarda, borun hayvanlar ve insan sağlığı için muhtemelen gerekli olduğu düşünülmektedir.
[16]. Kanser tedavisi bor nötron yakalama ajanları ile sağlanabilir. Borik asit, meme kanseri
hücrelerinin in vitro üstesinden gelmek için çok faydalıdır [17]. Borun vücuttaki bazı kan pıhtılaşma
faktörlerini etkileyebileceği farz edilmektedir. Bor, lipid birikimini azaltmaya yardımcı olur ve
kolesterolün çeşitli yollardan uzaklaştırılmasını sağlar, böylece kan pıhtıları ve ateroskleroz gibi
durumların oluşma riskini en aza indirir ve vücudu kalp krizi ve felçlere karşı korur [18]. Karmaşık
yapı ve bağlanma özellikleri nedeniyle boratlar, aldehitler dehidrojenaz, nitrik oksit sentaz, peptidaz,
ksantin oksidaz ve proteazlar gibi enzimler üzerinde inhibe edici etki göstermiştir [19]. Bor,
testosteron, östrojen, glukoz ve insülinin metabolizmasını etkiler. . Glikoproteinler, glikolipitler ve
hidroksil grubuna sahip diğer moleküller borik asit ile kompleks oluşturabilir ve membranın
bütünlüğünü değiştirebilir [20,21]. Borates ayrıca kanserde, yara iyileşmesinde, hastalıkların
kontrolünde, genotoksisiteyi azaltmada ve mitokondriyal membran aktivitesini modüle etmede
antiinflamatuar ve antioksidan bir ajan olarak etkilerini ortaya koymuştur [22,23].
1.3 Bor ve Büyüme Performansı
Bor, hücre zarını güçlendirmedeki rolünden dolayı büyüme için gereklidir [24]. Bor eksikliği zayıf
büyümeye neden olduğundan, bu nedenle vücut büyümesi ve gelişimi için uygun konsantrasyonda
mevcut olmalıdır. Önceki çalışmada, 160 mg / L borla desteklenmiş devekuşu civcivleri, son vücut
ağırlığı üzerinde olumlu bir etki sergilemiştir. Benzer şekilde, günlük ortalama kazanç ve asit deterjan
lifi de belirgin şekilde artmıştır [25].
1.4 Bor ve Kemik Gelişimi
Bor metabolizmasında ve kemiklerin yenilenmesinde faydalı olduğu için kemiklerin gelişiminde
önemli rol oynar [26,27] Bor, kemiklerin çoğalmasında ve mineralleşmesinde de rol oynar [28]. Borun
kemiklerdeki çeşitli metabolik aktiviteleri etkilediği iyi bilinmektedir. Kemik metabolizmasında
önemli rol oynayan magnezyum, D vitamini ve kalsiyum ile etkileşime giriyor [29]. Yaş artışı
gözenekli kemikte kemik güçsüzlüğüne neden olabilir ve bor, kalsiyum ve magnezyum seviyesinin
etkili çalıştığını onaylayarak bu bozulmanın üstesinden gelmeye yardımcı olur [30,31]. Borun
osteoblastik hücre aktivitesini kalsiyum akısı ile hızlandırdığı görülmektedir [32]. Hayvanlarda bor
yoksunluğu, büyümenin bozulmasına ve anormal kemik gelişmesine yol açar [29]. Bordan yoksun
bırakılan sıçanlar, artan trabeküler ayrılma ve azalmış kemik hacmini göstermiştir. Ayrıca, bor
eksikliği femur kuvvetinin azalmasına neden olmuştur [33]. Bor eksikliği mineral değişimlerle
ilişkilidir ve borun osteoblast aktivitesinde kemik büyümesini ve korunmasını desteklemekte rol
oynadığını düşündürür [34]. Bazı araştırmacılar, hayvanlarda ve insanlarda uygun kemik gelişimi için
sadece optimal bir bor dozu önermektedir [35]. Daha önceki çalışmalar, uygun dozların kemik kuvveti
ve gelişimi üzerinde arzu edilen etkilere sahip olabileceğini göstermiştir. Düşük miktarda bor kaynağı
osteoblastların farklılaşmasını ve çoğalmasını hızlandırır [32]. Histopatolojik ve mikrobiyolojik
değerlendirme, borik asidin lokal veya sistematik uygulamasının kemik bozukluklarının tedavisinde
etkili olduğunu göstermiştir [36].
1.5 Bor ve Karaciğer Fonksiyonları
Karaciğer en büyük vücut bezidir ve gıdalardan besin alan ilk organdır. Bu nedenle karaciğer, toksik
maddelerin maruz kalma riskine daha yatkındır. Karaciğer geliştikçe, karaciğer hücreleri yavaş yavaş
işlevlerini yerine getirme kabiliyetine ulaşır, örneğin böcek ilacı, ilaç gibi toksik bileşenlerin
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detoksifikasyonunu [37,38]. Borun karaciğer gelişimi ve korunmasında olumlu etkileri olduğunu
bildirmiştir. Çok düşük yoğunluklu lipoprotein (VLDL) ve serum TG seviyelerinde belirgin azalma,
oral yolla verilen borla tedavi edilen hayvanlarda bildirilmiştir [39]. Kesin mekanizmalar
bilinmemekle birlikte bor, oksidatif stresin etkilerini modüle ederek ve normal karaciğer fonksiyonunu
eski haline getirerek karaciğer hastalığının olumsuz etkilerini açıkça önler [40]. Borun mitokondriye
etki ederek karaciğer hasarını önlediği görülüyor. Krebs döngüsünü, glikoz alanin döngüsünü ve
metiyonin metabolizmasını etkilediği, böylece oksidatif stresi azalttığı ve karaciğerin lipit profilini
olumlu yönde etkilediği bildirilmiştir [41].
1.6 Bor ve Embriyonik Gelişim
Fetüs, tamamen iz minerallerinden oluşan maternal beslenmeye bağlıdır. Bu besin maddelerinin
yetersiz iletimi fetal mineral sağlığına neden olabilir ve bu da fetal displazi ve diğer anormallikler ile
sonuçlanabilir. Buna ek olarak, gebelikte veya hamilelik döneminde alınan anne beslenmesinin
yetersiz olduğu yenidoğanlar daha az vücut varlığına sahiptir ve erken yaşamda mineral yetersizliğine
yatkındır [42]. Bor takviyelerinin kalsiyum ve D vitamini içermeyen kuşların ve sıçanların ağırlığını
azalttığı bulunmuştur [43,44]. Daha önce, alabalık embriyosunun büyümesinin ve zebra balığı
embriyosunun hayatta kalmasının bor eksikliği ile bozulduğu gösterilmiştir (45,46]. Ayrıca, düşük
borlu profil, sıçanların [47] ve kurbağaların [48] embriyonik gelişimini olumsuz etkilemiştir. Bor
eksikliği, Xenopus laevis'teki oositlerin olgunlaşma olaylarını da kısıtlar [49]. Bor yoluyla fetal
gelişim ve sağkalımın gelişiminin altında yatan mekanizma çalışılmamıştır [50].
1.7 Bor ve Beyin Aktivitesi
Bor, beynin çalışması için esastır, çünkü eksikliği merkezi sinir sistemi üzerinde olumsuz etkilere
neden olabilir [51]. İnsanlarda ve hayvanlarda beyin aktivitesinin incelenmesi, diyetteki bor
yoksunluğunun beynin elektriksel aktivitesinde bir düşüşe neden olduğunu göstermiştir [52]. Destekçi
bor, psikomotor becerilerinin artmasına, daha az uyuşukluğa, kısa süreli hafıza iyileştirmesine,
zihinsel uyanıklığa ve yaşlı erkeklerde ve kadınlara daha fazla dikkat edilmesine neden olmuştur.
Benzer etkiler sıçanlarda da gözlenmiştir. Yüksek frekans aktivitesindeki azalmalar, boron yetmezliği
olan deneklerde hafıza bozukluğu ile ilişkilendirilmiştir [52-53]. Bir bor eksikliği durumunu takip
eden bor takviyesi, psikomotor hız ve el becerisinin gelişmesine ve dikkat ve hafızanın gelişmiş kısa
süreli bilişsel süreçlerine yol açar [52]. Borun beyin fonksiyonu ve beyin davranışı üzerindeki
etkisinin sinir uyarılarının iletimini etkileyen membran değişikliklerinden kaynaklandığı
varsayılmaktadır [54, 55].
1.8. Bor ve Hormonal Etkiler
Bor, steroid hormonlarının ve özellikle de seks hormonlarının metabolizmasını etkiler. Erkeklerde
düşük testosteron düzeylerini ve menopozal kadınlarda östrojen seviyelerini yükseltir [56,57].
Sonuçlar, 2 ay boyunca yapılan ağır vücut egzersizinin, profesyonel olmayan vücut geliştiricilerinin
testosteron seviyesini bozabileceğini gösterdi, ancak borun takviyesi bu hormonun seviyesini
düzenliyor [58]. Bor beslenme alımı, kemirgen modelinde D vitamini eksikliğinin olumsuz etkilerini
azaltmıştır [59].
1.9. Bor ve Yara İyileşmesi
Son günlerde boratlar, farklı yaraların tedavisi olarak çok düşük konsantrasyonlarda kullanılmaktadır.
Borun yaranın iyileşmesindeki etki şekli belirsizdir, ancak bazı denemeler protein, kollajen ve
proteoglikan sentezine girdiğini ortaya koymuştur [60,61]. Borun, proteinlerin, kollajen ve
proteoglikanların salınımını artırarak yara iyileşmesi sürecinde önemli bir rol oynadığı hücre dışı
matrisin üretimini düzenlediği incelenmiştir. Bor ayrıca tümör nekroz faktörünün salınımını ve
sentezini teşvik eder [60, 62]. Borik asidin ayrıca DNA çift sarmal kırılma oluşumunu etkileyerek yara
iyileşmesini hızlandırdığı bildirilmektedir [63]. Sonuçlar ayrıca, bor hidrojel formülasyonunun yanık
yaralarını başarılı bir şekilde iyileştirebileceğini de göstermektedir [64].
1.10. Bor ve Oksidatif Stres
Organofosfat (OP) bileşikleri oksidatif strese neden olur ve organizmalarda antioksidan statüsünde
değişikliklere neden olur. OP, gıda tedarikinde sıklıkla böcek ilacı olarak kullanılır, bu nedenle hem

119

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019

insanlar hem de hayvanlar rutin olarak onlara maruz kalırlar [65]. OP bileşikleri, özellikle ROS
oluşumunda, çok sayıda hücre zarı bileşenine zarar vererek toksik etkiler yaratmıştır [66]. Son
zamanlarda yapılan çalışmalar, yeterli miktarda bor bulunan hayvanların OP bileşiklerine karşı
korunduğunu göstermiştir. Borun verilmesi OP'nin azaltılmış oksidatif stres ve enzim aktivitesinin
tersine dönmesine neden olur. Ek olarak, bor, antioksidan savunma mekanizmasını geliştirir ve
farelerde farklı vücut organlarını restore eder[67]. Endotoksin ile indüklenen oksidatif stres de bor
tatbikiyle tersine döndü. Endotoksin, serbest radikalleri üreterek organları etkiler ve bor, proteinlerde
fonksiyonel ve yapısal değişikliklere neden olarak organları oksidasyondan koruyabilir [68]. Bor
uygulamasının, oksidanları nötralize eden glutatyon rezervlerini artırarak oksidatif stresi azalttığı
düşünülmektedir. Ek olarak, borun verilmesi GSH seviyelerini yükseltir, böylece malatyonun toksik
etkilerini korur [69]. Yenidoğan nekrotizan enterokolit sıçan modelinde, bor takviyesi GSH
rezervlerinin silinmesini önlemek için antioksidan seviyesini arttırır [69].
1.11. Bor ve Anti-Enflamatuar veya İmmün Tepki
Yakın tarihli bir çalışma borun bağışıklık sisteminin organlarında önemli bir rol oynadığını
göstermiştir [70]. Timus ve dalak omurgalılarda önemli immün organlardır. Timus hücresel
bağışıklığa aracılık eder ve T lenfositlerin olgunlaşmasını destekler. Dalak, antikorlar üretir ve aktif
olarak immün tepkiye katılır. Uygun bir bor takviyesi seviyesi, sıçanlarda timik gelişmeyi, makrofaj
Fc reseptörünün ekspresyonunu ve IL-6 salgılanmasını desteklemenin yanı sıra hücresel bağışıklık
fonksiyonunu arttırıp dolaşımdaki NK hücrelerinin sayısını artırabilir [71]. Birçok araştırma
laboratuvarı borun enfeksiyon veya yaralanmaya verdiği yanıtı da etkilediğini açıkladı. [72. Sıçanlara
iki grupta iki farklı bor takviyesi yapıldığında, biri düşük bor diyetli (0.2 mg / kg) ve diğeri yüksek bor
diyetli (3 mg / kg) olmak üzere düşük doz gruplarında immün yanıtta artış görülmüştür [73]. Bor
ayrıca, diyet yağ asitleri dahil olmak üzere diğer diyet faktörlerinin yol açtığı immün hücre
popülasyonlarında değişiklikler yapabilir [74].
1.12. Bor ve Kanser Tedavisi
Deneysel ve epidemiyolojik çalışmalar, borik asidin insan prostat kanseri hücreleri üzerinde olumlu
bir etkisi olduğunu göstermiştir [75,76]. Borun bu anti kanserojen etkileri, NAD ve kalsiyum kanalı
üzerindeki etkisiyle ilişkili olabilir. NAD, kolesterol ve hücreler için yağ üretimi için gereklidir
[77,78]. Hücre sağkalımı, Ca ++ 'nın hücrelerin içine ve dışına hareketine de bağlıdır. Çalışan hücre,
NAD / NADP üretiminin kesintiye uğramasını etkiler. Borik asidin, konsantrasyona bağlı olarak
kanser hücrelerinde NAD üretimini ve Ca ++ salımını değiştirdiği bulunmuştur. Kanser hücresinin
proliferasyonunun boratlar tarafından% 30-97 oranında azaldığı bildirilmiştir [74]. Ek olarak, bor,
prostat kanserinin büyümesi için gerekli olan tümöründeki insülin büyüme faktörü-1'i önemli ölçüde
azaltır [79,80]. Bağışıklık sistemi zarar görmüş farelerin diyetine borik asit eklendiğinde, farelere
nakledilen insan prostat kanseri tümörü düşüş eğilimi gösterir [81]. Çalışmalar ayrıca borik asit ve
fenilboronik asidin aktin düzenlemesini değiştirdiğini ve böylece prostat kanseri hücrelerinde hücre
göçünü azalttığını ortaya koymaktadır. Fenilboronik asidin, tümör hücresi göçünün daha etkili bir
inhibitörü olduğu bildirilmiştir [82]. Ayrıca, diyetle alınan bor alımının kadınlarda akciğer kanseri ve
meme kanseri riskini azalttığı da gözlenmiştir [83].
1.13. Gıda ve Tıbbi Sektörlerde Bor Uygulamaları
Bor bileşikleri ticari olarak kullanılır ve neredeyse hepsi bor-oksijen bileşikleri ile ilgilidir. Ester
bağlarının oluşumu ticari uygulamalara yol açtmıştır ve borun biyolojik etkileşimi için bir temel
oluşturmuştur. Kapsüller, efervesan tozlar, çiğnenebilir tabletler ve farklı sıvılarda gıda takviyesi
olarak yaygın şekilde kullanılan boratlar boraks ve borik asittir. Bu ürünlerin formülasyonları farklı
ürünlerde değişir. Ayrıca, bu boratlar, farklı gıda ürünlerinde 4 g / kg dozunda koruyucu olarak da
kullanılabilir [84]. Piyasada en yaygın kullanılan ürünler bor aspartat, bor askorbat, bor şelatları, bor
sitrat, sodyum borat ve kalsiyum fruktoborattır [85]. Tüm boratlar arasında en çok çalışılan nutrasötik,
kalsiyum fruktoborattır. Kalsiyum fruktoborat, temel olarak bir şeker borat esteridir (SBE) [86,87].
Borik asit ve diğer boratların esterleşmesiyle farklı şekerlerden üretilir [86, 88]. Bu SBE'ler bitki
kökenlidir, canlıların hücreleri tarafından kolayca emilir ve çoğunlukla sebze ve meyvelerde bulunur
[89,90]. SBE'nin en büyük avantajı diğer boratlardan daha az toksisite olmasıdır. Bu yüzden
kalsiyumfruktoborat, osteoartrit ve osteoporozun tedavisine ek olarak ticari olarak kullanılır [89,90].
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Bu arada, antienflamatuar özelliklere sahip olmasından dolayı kalsiyumfruktoboratın anjina pektoris
muzdarip hastalar için kullandığı bildirilmiştir [86, 91]. Bu nedenle, kalsiyum fruktoborat diyet
takviyeleri yaşam kalitesini artırabilir [91]. Son zamanlarda, bazı borat ürünleri de kanser tedavisi için
bor nötron yakalama terapisinde en yaygın şekilde uygulanmaktadır [92,93]. Ayrıca, borik asit ve
tetra-boratlar oral hijyen olarak kullanılır ve düşük konsantrasyonlu farklı ürünlerde kullanılır.
Konsantrasyonları daha yüksek olan bazı temizlik ürünlerinde de kullanılırlar [94,95]. Cam ve diğer
vitrik ürünlerin imalatında boratların kullanılması, bor kullanımının neredeyse yarısını oluşturur.
Tarım ve kereste koruması da önemli uygulama alanlarıdır. Boratların kağıt, kağıt hamuru, seramik ve
diğer endüstrilerde kullanımı için yeni teknikler geliştirilmektedir [96]. Boraks (sodyum borat),
çamaşır ve temizlik ürünleri, gübreler ve pestisitler gibi ev ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır
[97]. Borik asit ve disodyum oktaborat tetrahidrat, seçilen bakteri suşları üzerinde antibakteriyel
etkiler ve antibiyofilm kapasiteleri gösterdi. Borun bu etkisi, tıp ve endüstride farklı fonksiyonel
mikroorganizma testlerinin kullanımı için yeni yöntemler bulmak için dikkat çekicidir [98]. Boraks,
aşılarda bir bileşen olarak kullanılır [99]. Borun biyolojik sistemlerdeki önemli rolünün farkındalığı
son yıllarda ortaya çıkmıştır. Birçok ülke boratların gıda ürünlerinde kullanımına izin verdi [100]. Bor,
karides, iri karides, erişte, pirinç ve nişasta jölesi gibi bazı gıdalarda esnekliği ve canlılığı arttırmak
için bir doku maddesi olarak kullanılır.
1.14. Borun Diğer Besin Maddeleriyle Etkileşimi
Yukarıda tarif edilen borun sayısız biyolojik etkisi, farklı minerallerle etkileşimi ile ilişkilendirilebilir.
Örneğin, çeşitli biyolojik fonksiyonları etkilemek için çeşitli organik bileşiklerle bağlanır [101].
Çeşitli araştırmalar, D vitamini eksikliği olan tavukların bora maruz kaldıklarında plazma glukoz
seviyelerinde artış gösterdiğini göstermiştir [102,103]. Ayrıca, D vitamini eksikliği olan civcivler,
piruvat ve trigliseritlerin (TG) daha yüksek plazma konsantrasyonlarını gösterir; Bununla birlikte,
diyet borunun verilmesi bu etkileri hafifletmiştir [104]. Sıçanlarda bor eksikliği D vitamini eksikliğine,
nihayetinde plazma piruvatına ve azalmış plazma TG konsantrasyonlarına yol açmaktadır [105]. Buna
karşılık, diyetin yeterli miktarda bor içerdiği durumlarda, böyle bir etki bildirilmemiştir [106]. Bor
eksikliği ayrıca, vitamin D veya Mg'nin diyet seviyeleri civciv ve sıçanlarda [değiştirildiği ve
büyümeyi etkilediği zaman hiperinsülinemi destekler [107].
1.15. Borun Metabolik Etkileri
Borun biyolojik etkileri ayrıca borun canlı organizmaların biyolojik sistemleri üzerindeki metabolik
etkilerine de bağlanabilir. Borun, hayvanların ve insanların metabolizmasına katkıda bulunduğu iyi
bilinmektedir. Canlı organizmalarda, bor karbonhidrat, mineraller, enzimler ve hematolojik
endekslerin düzenlenmesi ve metabolizmasını içeren sayısız mekanizmayı etkiler [107). Hall ve
arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, LDL, TG ve sıçanlarda kolesterol seviyeleri bor
eklendikten sonra düşmüştür [108]. Ayrıca, çok az sayıda bilimsel veri, borun hematolojik indeksler
üzerindeki etkilerini de göstermiştir. Boraksın, sıçanlarda hemoglobin, beyaz kan hücresi, hematokrit,
trombosit ve kırmızı kan hücresi sayımını önemli ölçüde düzenlediği bildirildi. Benzer şekilde,
lenfosit, monosit, nötrofil ve bazofil sayısı da etkilenmiştir [109].
1.16. Borun Farmakokinetiği
Bor, hayvanlarda ve insanlarda barsak epitelinden ve gözler, ağız ve üriner sistem gibi mukoza
dokularından kolayca emilir [110]. Hunt, hayvanların ve insanların diyet inorganik borunun yaklaşık%
100'ünü emdiğini belirtti [101). Bazı takviye edici bor bileşiklerine, hayvanlar mineralizasyon
işleminden sonra topraklarda sadece organik bileşikleri emdikleri için hayvanlar tarafından
erişilemeyebilir[101]. Doku homeostazı, fazla borun hızlı bir şekilde ortadan kaldırılmasıyla sağlanır
[104, 111]. Diyette bor alımı arttıkça, idrar atılımı ve dışkı atılımı da arttı. İdrar bor atılımı oranı, bor
alımındaki değişime bağlı olarak hızla değişmekte olup, böbreğin vücutta bor düzenlemesi için ana yer
olduğunu düşündürmektedir. 10 g / gün dozunda, ilave borun% 84'ünün idrarda toplandığı
bildirilmektedir. Borun ortadan kaldırılmasının yarı ömrü yaklaşık 21 saattir, ister oral ister intravenöz
olarak sağlıklı bir vücutta uygulanır ve idrardaki bor, 0.3-10 mg bor alımı aralığında daha hassas bir
göstergedir [111,112].
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1.17. Borun Toksik Etkileri
Ölümcül bor seviyesine ilişkin mevcut veriler sınırlıdır, bu yüzden iyileştirilmesi gerekiyor. Bor, farklı
kaynaklardan vücuda alımı ve yaşam için önemli bir unsurdur. Bor ve bileşiklerin vücut üzerindeki
toksik etkileri, özellikle doku düzeyinde yeterince çalışılmamıştır. Bazı tıkanıklık, iltihaplanma,
eksfoliye edici dermatit, böbrek epitel hücrelerinin dejenerasyonu, şişme ve ödem ile ilgili bazı
raporlar vardır. Diyet veya su seviyesine ilişkin risk değerlendirmeleri, diyet ve sudaki sodyum borat
ve borik asidin yüksek düzeyde toksisiteye neden olduğunu göstermiştir. Deri yanmasına neden
olmamakla birlikte gözlerde tahrişe neden olurlar [112, 113]. Bor bileşikleri bazı türlerde test edilen
yüksek dozlarda öldürücüdür, fakat kanserojen değildir. [114, 115]. Ana toksisiteler üreme ve
gelişimseldir [114]. Deneysel olarak fetüsteki toksisite, tavşanlarda, sıçanlarda ve farelerde tespit
edildi [115]. Bor temasından sonra bildirilen gelişimsel toksisiteler; azalmış fetal boyut, doğum öncesi
mortalite, merkezi sinir sistemi bozukluğu, göz tahrişi, kardiyovasküler sistem üzerindeki etki, immün
organlar üzerindeki etki ve bağırsak apoptozisini içerir [115,116]. Boraksın, böbrek, kalın bağırsak,
karaciğer ve midede düşük dozlarda histolojik değişikliklere neden olmadığı tespit edildi. Fakat eğer
dozlar artarsa, karaciğerde ve kalın bağırsakta klinik belirtiler olmadan hafif inflamatuar bir hücre
göçü tespit edildi. Bununla birlikte, çok yüksek bir tek boraks dozu tatbik edildiğinde, çok yüksek
ödem, enflamatuar hücre göçü ve neovaskülarizasyon gözlendi ve klinik olarak altı sıçandan ikisi 5
saat içinde öldü. Çok yüksek dozda boraks alımının ani ölüme neden olabileceği ve ayrıca uzun
sürelerde yüksek doz alımının inflamatuar barsak hastalıklarının yolunu açabileceği öne
sürülmüştür[117]. Omurgalılarda borla ilgili temel toksik sonuç üreme sistemini içerir [118]. Örneğin,
bor dejenerasyon, germ hücre kaybı, seminifer tübül atrofisi ve spermiasyonun inhibisyonu dahil
olmak üzere köpeklerin, farelerin ve sıçanların çoğaltılmasında düşmanca etkiler başlattı. Ek olarak,
farelerde yumurtlama azalması ve lezyonlar da gözlendi [114].
Sonuç
Yapılan ve yapılmakta olan invivo ve invitro çalışmalarda, bor bileşiklerinin insan sağlığındaki önemi
her geçen gün daha fazla ortaya konmaktadır. Diyabet, obezite, kemik kırıkları, osteoporoz ve kanser
gibi birçok hastalıkta yararlı etkilerinin gözlenmiş olması, bu hastalıkların tedavisinde bor
bileşiklerinin kullanılabilirliği konusunda umut vericidir.
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Ortodontik Tedavilerde Korozyon ve Biyouyumluluk
Serap Titiz
Uşak Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı
Korozyon, metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınması
durumudur ve korozyon sonucu ortama iyon salımı gerçekleşmektedir. Ortodonti, dişlerin alt ve üst
çenede düzgün şekilde yerleşmesini sağlayan ve yüz düzensizliklerinin teşhis ve tedavisi ile ilgilenen
bir diş hekimliği dalıdır. Ortodontik tedavilerin büyük bir kısmı sabit tedavi mekanikleri ile
gerçekleşmektedir. Sabit ortodontik tedavi mekaniklerinde braket, tüp veya bant ve tel gibi metalik
malzemeler kullanılır. Ortodontik alaşımlardaki korozyon, metalürjik yapıları ne olursa olsun ağız içi
ortamda meydana geldiği ve aynı zamanda üretim hatalarının da önemli ölçüde süreci hızlandırabilir
olduğu bilinmektedir.
Yapılan çalışmalarda ağız ortamında metallerin korozyonunun ilk 7 güne kadar devam ettiği
daha sonra azalarak bittiği belirtilmiştir. Korozyon süreci yeni bir korozyon etmeni oluşması
durumunda tekrar başlar ve süreç ortamdaki korozyon etmenlerine göre döngüsel olarak devam eder.
Metal ve alaşımlarının ıslak ortamda korozyona olan dirençleri daha düşüktür. Ortodontik apareylerin
yapımında paslanmaz çelik ve nikel titanyum sıkça kullanılan alaşımlardır. Nikel ve krom bu
alaşımlardan başlıca salınan iyonlardır ve biyouyumluluk açısından oldukça zayıf özelliklere sahiptir.
Korozyon ürünleri genotoksik, mutajenik ve sitotoksik etkilere neden olup kontakt alerjiye, astım,
hipersensivite, doğum defektleri, ve üreme zararlarına yol açabilirler. Ortodontik tedavilerin büyük
çoğunluğunun çocuk hasta olması, klinik ortamda en az koroziv ortamın sağlanmasının önemini daha
da artırmaktadır. Bu sebeple bu alanda yapılacak in vitro ve in vivo çalışmaların literatüre ve halk
sağlığına katkısı büyük olacaktır.
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Çocuklarda Güncel Koruyucu Tedavi Yaklaşımları
Tuğba Yiğit
Uşak Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı
Genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş sağlığı; iletişim kurabilmek, beslenebilmek, iyi
hayat standartlarının sağlanabilmesi, bireysel ve sosyal olarak kendine güvenli bireylerin yetişebilmesi
için şarttır.1 Son 30 yılda şeker içeriği zengin olan batılı beslenme tarzına geçilmesinde gelişmekte
olan ülkelerdeki ekonomik, sosyal ve politik değişiklikler önemli ölçüde rol oynamıştır.2,3 Şeker
tüketimindeki bu artışa bağlı olarak çürük seviyesi de artmakta, tedavi seçeneklerindeki gelişmeler ise
tek başına ağız hastalıklarını ortadan kaldıramaya yetememektedir. Bununla birlikte gelişmekte olan
düşük gelirli ülkelerde, dental tedavilerin toplam tutarı, tüm halk sağlığı masraflarını geçmektedir.4 Bu
nedenle diş sağlığı uygulamalarının daha etkili olabilmesi için ağız hastalıklarının önlenmesi ve
toplumda ağız sağlığını koruyucu uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir.2-5 2000 yılında
yayınlanan “Amerika Birleşik Devletleri Kamu Sağlığı Hizmetleri” raporuna göre en yaygın kronik
hastalığın çocukluk çağında görülen diş çürükleri olduğu belirtilmiştir.6 Koruyucu program
metodlarıyla ilgili fikir edinmeden önce hem diş çürüğü hem de periodontal hastalıkların bulaşıcı
hastalıklar olduğunun bilinmesi oldukça önemlidir.7 Üstelik Edelstein ve Douglass’ın8 da bildirdiği
gibi diş çürüğü, soğuk algınlığı gibi kendini sınırlandırabilen veya kulak iltihabı gibi tek bir
antibiyotik kullanımı ile tedavi edilebilen bir hastalık da değildir. Bu nedenle plak hastalıklarının
neden olduğu hastalıklardan korunma, durdurma veya geri çevirme stratejileri; gerekli oral
patojenlerin sayısını azaltmaya, dişin direncini arttırma ve sağlıklı dişeti oluşturmaya, tamir
kapasitesini artırmaya yönelik olmalıdır.
Günümüzde, ağız hijyeninin iyileştirilmesi, diyetin düzenlenmesi, antibakteriyel ajanlar, flor içeren
ajanlar, kalsiyum ve fosfat içeren ajanlar ve amino asit yapısında ajanlar kullanılmaktadır. Bu
uygulamaların etkinlikleri hastanın motivasyonuna, ağız ortamının durumuna ve kullanılan ajanın
özelliklerine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Lezyonun lokalizasyonu, hasta motivasyonu,
uygulama aşamalarının zorluğu, süresi ve maliyeti uygun tekniğin seçiminde önemli rol
oynamaktadır.8 Bugün diş çürüğünün tedavisinde, erken teşhis ile uygun remineralizasyon ajanının
seçilmesi ve hastaların düzenli takibi ve bilgilendirmeleri ile başlangıç çürük lezyonlarının invaziv bir
uygulamaya ihtiyaç olmadan tedavi edilmesi yönünde çok büyük gelişmeler kaydedilmiştir.
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BIO – Archaeology
Rainer M. Czıchon
University of Uşak
The paper starts with the first use of the term bioarchaeology in 1972 and its different
meaning(s). In present time bioarchaeology deals with all kinds of biological remains, i.e.
palaeobotanical, zooarchaelogical and anthropological remains.
In the second part examples for this three different kind of remains were given using the
results of the author’s archaeological excavation at the site of Oymaağaç Höyük in the province of
Samsun in Northern Anatolia. For palaeobotany charred seeds filtered out by flotation and very rare
wet wood samples found in an underground water basin of a sacred spring will be presented. For
zooarchaeology bone fragments of domesticated and wild animals from different find spots with
different meanings will be explained. For human osteology and funeral archaeology the research
results of a Roman and Byzantine necropole found on top of the Oymaağaç Höyük will be discussed.
Who were the people, who were buried in earth pits, tile graves and cist graves? What do we know
about their lifestyle and their diseases? What was the reason that some of them were buried in mass
graves up to 20 people?
The final part will deal with the best example of biological and archaeological cooperation –
the 5300 years old Iceman or Ötzi, found in the Ötztaler Alps at the border of Italy and Austria. 18
years of interdisciplinary bioarchaeological research revealed not only his clothes or his equipment,
but also his age, his diet, his pains, the route of his last journey and even his ancestors, some of them
are still alive!
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ABSTRACT
The modification of (organo)clay with biopolymers has attracted great attention in recent years. These
new materials may be used for drug delivery systems and as biomaterials due to their high
biocompatible properties and because they have the advantage of being biodegradable. The objectives
of the present research have to formulate, evaluate and perform cytotoxicity behavior of
nanocomposite material based on biopolymer chitosan and organically modified montmorillonite clay;
i.e. organonanoclay 1-135 (Cloisite 10A). Chitosan/organoclay bionanocomposite has been presynthesized and characterized by our team. For this purpose, 10% of organonanoclay 1-135 has been
as a nano-filler in the preparation of the chitosan biopolymer/clay nanocomposite. In this work, in
vitro cytotoxicity of bionanocomposite on HeLa cell lines has been studied. It has been found that the
half maximal inhibitory concentration value of bionanocomposite is 67.85 ug/ml in HeLa cells. Thus,
bionanocomposite may be a new therapeutic candidate in cancer therapy.
Keywords: Chitosan, Organoclay, Bionanocomposite, Antiproliferative activity.
1. INTRODUCTION
Chitosan is one of the most common biopolymers in nature, and it is obtained by alkaline
deacetylation of chitin. Due to its superior properties such as biocompatibility, biodegradability and
low toxicity, many areas such as medical, cosmetics, agriculture, recycling are interested in chitosan
[1]. Biologically compatible chitosan is used as an appropriate matrix in various drug formulations [2].
The introduction of chitosan-layered silicate biocomposites by introducing chitosan chains into the
silicate interlayers can improve properties of the material. Biodegradable polymer nanocomposite
materials have better drug loading efficiency and controlled release behavior compared to polymer
matrix [1,3]. The production of biodegradable polymers by inorganic additions of bionanocomposite is
a new technological activity. Mixing a polymer and organoclay forms a micro-scale composite, clay is
used here only as a filler [4]. In this study, chitosan bionanocomposite system with organoclay added
in a certain ratio (micro) was investigated.
The HeLa cells used today in research laboratories were taken unaware of the patient Henrietta Lacks,
who had cervical cancer in 1951, and was named after the initials of his name. Thanks to the
immortality of HeLa cells, cells can survive for centuries. Unlike cell cultures that were able to last
only a few days, HeLa cells were found to survive much longer. Scientists based on HeLa cells have
been using these immortal cells in numerous areas, including vaccine production, AIDS and the fight
against cancer. Almost more than ten thousand patents have been received in the literature. HeLa cells
are preferred because they are easy to store and transport, can be transported by air and are one of the
most suitable cells to work with [5]. In this study, we successfully synthesized and evaluated
chitosan/organoclay bionanocomposite. The synthesized bionanocomposite was evaluated for its
cytotoxicity on HeLa cells to find new anticancer molecule.
2. MATERIAL AND METHODS
2.1. The Synthesis of Chitosan/Organoclay Bionanocomposite
Organonanoclay, a trade name of Nanoclay 1-135 and equivalent to Cloisite 10A, was provided by
Esan-Eczacıbaşı. Chitosan and acetic acid were purchased from Sigma. Chitosan/organoclay
bionanocomposite was synthesized by solution blending method. 2 g of chitosan was dissolved in 2%
acetic acid solution. 10% by weight of chitosan organonanoclay 1-135 was swollen in distilled water.
Clay suspension was added to the chitosan solution and mixed at 24 hours, dried and washed with 1%
base until neutralization, and sifted by a 20 micron sieve [6,7].
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2.2. Antiproliferative Effect of Chitosan/Organoclay Bionanocomposite on Hela Cell Line
The total number of 8 × 104 HeLa cells were seeded in 96-well plates. To determine cell viability, cell
proliferation assay (Biological Industries) was used according to the manufacturer’s protocol that was
described for HeLa cells. For assessing cell viability, HeLa cells were treated with different
concentrations of chitosan/organoclay bionanocomposite for 24 h. Fifty microliters of 2,3-Bis(2Methoxy-4-Nitro-5-Sulfophenyl)-2HTetrazolium-5-Carboxanilide (XTT) and activation reagent were
added to each well. 96-well plates were incubated at 37°C for 4 h. Formazan product in the
supernatant was measured at 480 nm with 96-well plate reader (BIOTEK) (Figure 1).

Figure 1. XTT assay of bionanocomposite in a 96-well plate
3. RESULTS and DISCUSSION
In this work, in vitro cytotoxicity of bionanocomposite on HeLa cell lines has been studied. It has been
found that the half maximal inhibitory concentration value of bionanocomposite is 67.85 ug/ml in
HeLa cells (Figure 2). Furthermore, cell proliferation assay results of free chitosan are not cytotoxic on
HeLa cell lines (Figure 3). Thus, bionanocomposite may be a new therapeutic candidate in cancer
therapy.
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Figure 2. Cell proliferation analyses (XTT) results of bionanocomposite on HeLa cells
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Figure 3. Cell proliferation analyses (XTT) results of chitosan on HeLa cells
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Figure 3. HeLa cells were treated by bionanocomposite (A) compared to untreated cells (B)
4. CONCLUSION
In this study, cytotoxicity of free chitosan and chitosan/organoclay bionanocomposite (10% clay
added) were investigated by cell proliferation assay. Survival rates indicated that there is not cytotoxic
effect of free chitosan. Their proliferation was taken as 100%. The results of toxicity assay showed
that introduction of free chitosan did not affect the cell growth. Cells showed excellent growth even in
the highest dose of free chitosan. Furthermore, the number of cancer cells decreased in the same
medium after addition of chitosan/organoclay bionanocomposite. The in-vitro results revealed that
chitosan/organoclay bionanocomposite is most effective molecule by the IC50 range of 67.85 ug/ml in
HeLa cells. According to results, the chitosan/organoclay bionanocomposite may be novel drug active
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substance. The future perspectives of this work would be performed cytotoxicity studies in both in
vitro and in vivo systems.
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GİRİŞ
Postdural ponksiyon baş ağrısı (PDPBA) 1898’de Bier tarafından ilk uygulandığı günden beri spinal
anestezinin bilinen bir komplikasyonu olmuştur (1). Lumbar ponksiyon uygulanan hastaların %1030’unda gelişebileceği gibi spontan veya travmatik serebrospinal sıvı kaçağına bağlı olarak da
gelişebilir. Beyin omurilik sıvısının hacminde ve basıncında düşme ile birlikte ortaya çıkan serebral
venlerdeki gerilme baş ağrısının tetikleyicisidir (2). PDPBA genellikle işlemden 6-72 saat sonra
frontal veya oksipital bölgede ortaya çıkar ve supin pozisyonda azalır (3,4). Bulantı, kusma, tinnitus,
ense sertliği ve görsel değişiklikler ağrıya eşlik edebilecek semptomlardan bazılarıdır (5). Sıklıkla 215 gün içinde spontan olarak gerilese de hastanede kalış süresi ve maliyet artışı ve hasta
memnuniyetinde azalma ile ilişkilidir (6). Obstetrik hastalar cinsiyet, yaş ve nöroaksiyel blokların
yaygın kullanımından dolayı artmış risk grubundadır (7). Tedavi seçenekleri büyük farklılıklar gösterir
ve standart önleme veya tedavi protokolü mevcut değildir bu da PDPBA’nın yönetimini oldukça
heterojen yapar (8). Her ne kadar PDPBA’nın tedavisinde epidural kan yaması (EKY) altın standart
tedavi olarak kabul edilse de hangi hastalara, ne zaman uygulanacağı ve EKY’nin başarısız olduğu
durumlarda neler yapılabileceği konusunda önemli tartışmalar devam etmektedir. Ayrıca epidural kan
yaması minimal invaziv bir yöntem olmasına rağmen, uygulama sonrasında erken veya geç sırt ağrısı,
radikülopati, spinal-subdural/epiaraknoid hematom, intratekal hematom, araknoidit, enfeksiyon ve
kalıcı nörolojik sekel gibi ciddi komplikasyonlarla karşılaşılabilir. Ek olarak EKY’yi kabul etmeyen
veya koagülopati gibi nedenlerle uygulamanın kontrendike olduğu hastaların yönetimi de başlı başına
bir tartışma konusudur.
NONİNVAZİV TEDAVİLER
Konservatif Yönetim: Başlangıç tedavi rejimleri serebrospinal sıvı kaybı ve serebral vazodilatasyon
gibi olası PDPBA mekanizmalarına yöneliktir. Örneğin serebrospinal sıvı üretimini arttırmak için
hidrasyon önerilmiştir (9). Bu yöntem her ne kadar popüler olsa da etkinliğini gösteren hiçbir kanıt
bulunmamaktadır (10). Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği olarak
da bizimde tedavide ilk tercihimizdir.
Hidrasyon tedavisi haricinde yatak istirahati (11), sırtüstü/yüzüstü pozisyon verme (12–14) ve
abdominal korse (15,16) diğer konservatif tedavi seçenekleri arasında sayılabilir. Yatak istirahatinin
derin ven trombozu, serebral venöz tromboz gibi tromboembolik komplikasyon riski mevcuttur. Yatak
istirahati, semptomların şiddetli olduğu durumlarda kısa vadede gerekli olabilir fakat ağrıyı
hafifletmesine rağmen baş ağrısını tedavi etmez (10). Genel olarak hastalardan aldığımız geri dönüş
bilgileri de baş ağrısının hidrasyonla hafiflediği yöndedir.
Yüzüstü pozisyonda, karın içi basınç artışına ikincil olarak epidural basınç da artar ve semptomatik
iyileşme sağlanabilir (14). Abdominal korse de aynı mekanizma ile baş ağrısını hafifletebilir (16).
Etkili olabilmesi için sıkı bir şekilde uygulanması gereklidir ve bu durum hastalar için çok rahatsız
edici olabilir. Abdominal korsenin PDPBA gelişmiş hastalarda PDPBA’nın süresini kısalttığını
destekleyen araştırma mevcut olmamakla birlikte sezaryen doğum için 22-G iğne ile spinal anestezi
yapılan hastalara uygulandığı küçük bir çalışmada, işlem sonrası hemen abdominal korse kullanımının
baş ağrısı insidansını azalttığı gösterilmiştir (15). Korse bizim kliniğimizde rutinde kullanmadığımız
bir tedavi şeklidir.
Epidural kan yamasının ne zaman endike olduğunu öneren kılavuz verisi olmamakla birlikte tedavi
edilmeyen PDPBA’nın kortikal venöz tromboz (17) veya subdural hematom (18) gibi nadir fakat
oldukça ciddi komplikasyonlarla ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle konservatif tedaviye yanıt
vermeyen veya şiddetli baş ağrısı durumlarında EKY gibi invaziv tedavilerden yararlanılabilir. Ağır
semptomlar veya fokal nörolojik bulgular varlığında konservatif tedavi ve EKY uygulamadan önce
görüntüleme yöntemleri ile ciddi intrakraniyal patolojiler ekarte edilmelidir. Bizde kliniğimizde
EKY’sını son seçenek olarak kullanmaktayız.
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Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 01.09.2018 ve 01.09.2019 tarihleri arasında toplam
rejyonel anestezi sayısı 4332 olup EKY’sı yapılan hasta sayısı 18’dir ve % 0.41 gibi oldukça düşük bir
rakamdır.
Farmakolojik Tedaviler: Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, asetaminofen ve kombinasyonlar;
Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ), asetaminofen, oksikodon gibi opioidler veya bunların tek
bir formülasyondaki kombinasyonları konservatif tedavide kullanılan birinci basamak ilaçlardır.
Konservatif tedavi yollarında sıkça bahsedilmesine ve diğer çalışmaların kontrol gruplarında sıkça
kullanılmalarına rağmen bu ilaçların etkinlikleri hakkındaki veriler tam olarak ikna edici değildir (19–
21). Baysinger ve ark. (22) PDPBA’da NSAİİ ve opioidlerin başarı oranının düşük olduğunu
bildirmişlerdir. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, asetaminofen ve kombinasyonlar Uşak Üniversitesi
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği olarak birinci basamak kullandığımız ilaçlardır.
Metilksantinler; Kafein ve teofilin PDPBA’da en çok çalışılan ilaçlardır. Bu ilaçlar sarkoplazmik
retikuluma kalsiyum alınımını önleyerek, blokajı ve adenozin antagonizasyonu yaparak serebral
vazokonstrüksiyona neden olur ve Na-K kanallarını uyararak serebrospinal sıvı üretimini arttırmak
süretiyle PDPBA’yı azaltırlar (23).
Çalışmalarda, intravenöz (IV) veya oral, farklı doz ve aralıklarda oldukça heterojen kafein kullanımı
olsa da sıklıkla günde 2 kez 300-500 mg oral veya IV kafein uygulanmıştır (16). Oral biyoyararlanımı
%100’e yakın olduğundan, oral kullanım kabul edilebilir bir uygulama yoludur (24). Kafeinin
terapötik dozları santral sinir sistemi toksisitesi ve atrial fibrilasyon ile ilişkilendirildiğinden (16,25),
hipertansiyon ve nöbet hikayesi olan kadınlarda kullanımı önerilmez (25).
PDPBA tedavisinde teofilin hem oral (281.7 mg günde 3 kez) (19) hem de IV (bir kez 30 dakikadan
daha uzun sürede 200 mg infüzyon) (26) olarak uygulanmıştır. Etki mekanizması kafeine benzese de
teofilinin terapötik indeksinin dar olması ve kafein tecrübesinin daha fazla olması nedeniyle kullanımı
daha az tercih edilmiştir (9). Mahoori ve ark. (20) 8 saatte bir oral 250 mg teofilin veya 500 mg
asetaminofen alan 60 hastanın VAS skorlarını 2, 6, 12. saatte değerlendirmiş ve teofilin grubunda
VAS skorlarını istatistiksel olarak anlamlı düşük olduğunu saptamışlardır. Daha küçük çalışmalarda
yine benzer sonuçlar elde edilmiştir (19,23,26,27).
Metilksantinler hakkında kısıtlı kanıt olmasına rağmen, bildirilen etkinliği, ılımlı yan etki profili ve
kullanım kolaylığı nedeniyle popüler bir tedavi seçeneğidir. Genellikle EKY konusunda kararsız olan
veya EKY uygun olmayan hastalara kafeinli kahve içmeleri önerilmektedir (28). Bizim kliniğimizde
de öncelikli kafeinli kahve önerilip sonrasında oral kafeinli preperatlar ve teofilin kullanılmaktadır.
Adrenokortikotropik hormon (ACTH) ve hidrokortizon olası tedavi seçenekleri arasındadır. Bu
ilaçların PDPBA’yı tedavi etme mekanizması belirsizdir, fakat birçok teori vardır. Aldosteron
salınımıyla kan hacminde oluşan artış (29) ile ortaya çıkan dural ödemin dural boşluğun kapanmasına
neden olması (30), aktif sodyum transportuyla serebrospinal sıvı üretiminde (31) ve beyin beta
endorfinlerinde artış (32) bu teoriler arasındadır. İntramusküler sentetik ACTH analoğu olan
cosyntropin ve salin enjeksiyonunun etkinliklerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada, EKY ihtiyacı ve
VAS skorları açısından gruplar arasında fark saptanmamıştır (33). Zeger ve ark. (34)’ın cosyntropin ve
kafein gruplarını karşılaştırdıkları çalışmalarında, her iki grupta da VAS skorlarında azalma izlenirken
destek analjezik ihtiyacı açısından gruplar arasında fark izlenmemiştir.
PDPBA tedavisinde 2 çalışmada hidrokortizon denenmiştir (21,35). Cochrane derlemesinde (28),
hidrokortizonun ağrıyı azaltmada etkin olduğu bulunmuştur fakat yazarlar daha etkin ve daha çok
çalışması olan kafein gibi alternatiflerin daha öncelikli tercih edilmesi gerektiğine inanmaktadırlar.
Bizde kliniğimizde öncelikli olarak kafein gibi alternatifleri kullanmaktayız.
Diğer baş ağrısı ve ağrı sendromlarında etkili olan ilaçlar da PDPBA tedavisinde denenmiştir. Migren
tedavisinde yaygın olarak kullanılan seratonin tip-1 reseptör agonisti sumatriptan erken vaka
serilerinde (36) umut vaat etse de etkisiz saptandığı randomize kontrollü çalışmalar da (37,38)
mevcuttur ve Cochrane derlemesi (28) sonuçları da çelişkilidir. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji kliniğinimizde de tedavi seçenekleri arasında kullanmamaktayız.
Gama aminobütirik asit analoğu olan gabapentin de olası bir tedavi seçeneği olarak araştırılmıştır (3941). Gabapentin selektif olarak presinaptik alfa 2 delta voltaj kapılı kalsiyum kanallarına bağlanarak
primer afferent sinirlerden eksitatör nörotransmitter salınımını inhibe eder. Medulla spinalis
seviyesinde ise presinaptik N-metil-D-aspartat reseptörlerini modüle eder (42).
Wagner ve ark. (41) EKY’yi reddeden, kontrendike olan veya EKY’nin başarısız olduğu 17 hastaya
oral 200 mg yükleme dozunu takiben, yan etkiye göre günde 3 kez 100-300 mg gabapentin
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uygulamışlardır. 9 hastanın (%53) VAS skorunda 2-10 puan düşüş izlenirken hastalar tedavi
başlangıcından 24-48 saat sonra normal gündelik yaşam aktivitelerine dönebilmişlerdir, 5 hastada
(%29) ise gabapentin etkisiz bulunmuştur. 20 hastanın dahil edildiği başka bir randomize kontrollü
çalışmada, günde 3 kez 300 mg gabapentin ve plasebo karşılaştırılmış ve gabapentin grubunda VAS
değerleri istatistiksel olarak anlamlı düşük bulunmuştur (40). Günde 3 kez 300 mg gabapentin ve
günde 3 kez ergotamin ve kafein etkinliğininin karşılaştırıldığı bir diğer çalışmada, gabapentin
grubunda 2. ve 3. gün VAS değerlerinde anlamlı azalma mevcut iken, 1. ve 4. günlerde fark
bulunmamıştır (39). Cochrane derlemesinde potansiyel bir tedavi seçeneği olarak önerilmektedir (28).
Bizim kliniğimizde de EKY’nı kabul etmeyen hastalar nöroloji bölümüne konsulte edilerek
gabapentin tedavisi başlanmaktadır.
Gabapentine yapısal ve mekanik benzerlik gösteren pregabalin de PDPBA’da çalışılmıştır (42,43,44).
Gabapentin ile karşılaştırıldığında, alfa 2 delta reseptörlerine afinitesi daha fazladır ve analjezik etkisi
de afinitesine benzerdir (45). Ayrıca pregabalin daha fazla oral biyoyararlanıma, daha hızlı pik
konsantrasyon zamanına ve daha kısa titrasyon periyoduna sahiptir (45,46). Hüseyinoğlu ve ark. (43)
PDPBA’lı 40 hastaya pregabalin rejimi (3 gün süreyle 150 mg / gün ile takiben iki gün süreyle 300 mg
/ gün) veya plasebo uygulamışlar ve tedavi grubunda 2-5. günlerde VAS değerlerinde belirgin bir
düşüş ile birlikte diklofenak ihtiyacında azalma tespit etmişlerdir. Mahoori ve ark. (47) randomize
olarak 90 PDPBA hastasını pregabalin, gabapentin veya asetaminofen gruplarına ayırarak 24, 48 ve
72. saatte hem gabapentin hem de pregabalin grubunda asetaminofen ile karşılaştırıldığında ağrı
skorlarında anlamlı bir azalma tespit etmişlerdir. Pregabalin hakkında daha fazla çalışma gerekli olsa
da gabapentine benzer etki mekanizmasına dayanarak etkin bir tedavi olduğu düşünülmektedir.
Cochrane derlemesi şu an önermek için yetersiz kanıt olduğu sonucuna varmıştır (28). Bizim
kliniğimizde kullanılan bir tedavi seçeneği değildir.
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesinde 01.09.2018 ve 01.09.2019 tarihleri
arasında retrospektif olarak arşiv kayıtları incelendiğinde toplam 4332 hastaya rejyonel anestezi
eşliğinde operasyon yapıldığı tespit edilmiştir.
İnvaziv Tedavi: Epidural kan yaması uzun yıllardır orta ve şiddetli PDPBA tedavisinde kullanılagelen
bir yöntemdir. İlk kez 1960 yılında Gormley tarafından tanımlanmıştır. Mekanizması, kanın perfore
olan alanı kapatıp, BOS kaçışını engellemesi ve subaraknoid basıncı arttırarak tamponad etkisi
yaratmasıdır. Epidural ve subaraknoid basınç artışı yaklaşık 20 dakika sürmektedir. MRG
çalışmalarında yaklaşık 7 saat sonra kitle etkisinin azalmaya başladığı gösterilmiştir (48). 7-13 saatlik
zamanda pıhtı rezolüsyonu olmakta, ince bir tabaka şeklinde kalmaktadır (49). Dekstran ve salin gibi
diğer sıvılardan farklı olarak kan, epidural aralıktan hızlı rezorbe olmaz ve tamponad etkisi daha uzun
süre olmaktadır. Baş ağrısının diğer nedenleri dışlandıktan sonra, konservatif tedavilere yanıt
alınamayan PDPBA hastalarına uygulama yapılır. Bazı yazarlar işlem öncesi profilaktik antibiyotik
uygulamasını önerse de, genellikle uygulanmaz. Epidural kan yaması (EKY) uygulaması ilk girişim
alanının bir aralık altından yapılır, çünkü uygulanan kan uygulamanın yapıldığı lumbar epidural
aralıktan kranial alana doğru yayılım gösterir (50,51). Dural ponksiyon yapıldıktan sonraki 48 saat
içinde veya 2 hafta sonra yapılan epidural kan yaması uygulaması daha az etkin ve başarılı olmaktadır
(52,53). Uygulandığı andan itibaren başarı oranı %56-98 arasındadır. Bu oranlar işlemi uygulayan
hekimin deneyimine göre değişim göstermektedir. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Kliniğinimizde çalışan toplam 11 anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı mesleki
tecrübesi ortalama 14 yıldır. Hastayı uygun pozisyonda hazırladıktan sonra intervertebral aralığa
ponksiyon yapılır, steril bir şekilde yaklaşık olarak 20-30ml kan hastadan alınır ve yavaşça (her 10
saniyede1-2 mL) epidural aralığa uygulanır. Artan miktarlarda (30 mL’e kadar) kan volümü
kullanmanın, retrospektif olarak yapılan bir derlemede, tekrarlayan epidural kan yaması yapılan hasta
sayısını azaltmadığı görüşüne varılmıştır (54). Hastaya düşük hacimde kan verilse dahi, hastanın işlem
sırasında bel ağrısı vb şikayetler dile getirmesi ile işlem sonlandırılır. Başarıyla 60 mL civarında kan
volümü verilen spontan intrakraniyal hipotansiyon vakaları bildirilmiştir (55). İşlem için kontrendike
olan durumlar, epidural uygulamanın kontrendike olduğu durumlar ile aynıdır. Enfeksiyon, sepsis,
koagulopati, ateş ve teknik olarak uygulamanın zorluğu ve hastanın işlemi kabul etmemesi diğer
kontrendikasyonlardır.
İşleme bağlı bazı komplikasyonlar tanımlanmıştır. Semptomların artması ve radiküler ağrı olabilir.
Genellikle basit ağrı kesiciler ile tedavi edilir. Baş ağrısı, boyun ağrısı ve geçici ateş yükselmesi
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olabilir ve 24-48 saat içinde geçer. Kanama, enfeksiyon, subaraknoid aralığa enjeksiyon sonucu
araknoidit literatürde yer alan diğer komplikasyonlardır (48).
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesinde 01.09.2018 ve 01.09.2019 tarihleri
arasında retrospektif olarak arşiv kayıtları incelendiğinde toplam 4332 hastaya rejyonel anestezi
eşliğinde operasyon yapıldığı ve sonrasında yine arşiv tarandığında konservatif ve medikal tedavilere
yanıt alınamayan 18 PDPBA olan hastaya epidural kan yaması yapıldığı tespit edilmiştir.
EKY yapılan 18 hastanın 16’sı kadın ve 2’si erkek idi.
Kadınların 11’i kadın doğum uzmanı tarafından sezeryan ameliyatına alınmıştır. 5’i kalp damar cerrahi
uzmanı tarafından venöz yetersizlik nedeniyle varis ameliyatına alınmıştır.
Erkek hastalardan 1’i venöz yetersizlik nedeniyle kalp damar cerrahi uzmanı tarafından varis
ameliyatına diğeri ise genel cerrahi uzmanı tarafından pilonidal sinüs ameliyatına alınmıştır.
Kadın hastaların yaş ortalaması 31.8, erkek hastaların yaş ortalaması 41 idi.
Rutin olarak kliniğimizde Quincke 25G ve başarısız girişim olduğu zaman 22G iğne kullanılmaktadır.
Retrospektif arşiv incelememizde 18 hastanın 11 tanesinde 22G ve 7 tanesinde 25 G spinal iğne
kullanılmıştır.
Hastalarla telefonla iletişime geçilerek rejyonel anestezinin ilk defada başarılı olunup olunmadığı
sorgulandığında; hastaların 5’inde ilk girişimde diğer 13’ünde ikinci veya üçüncü girişim sonrası
işlemin başarılı olduğunu söylenmiştir.
Hastaların 3’ünde baş ağrısı yanında tinnitus şikayeti de mevcuttu.
18 hastanın 6’sında 6. günde, 7’sinde 8.günde, 4’ünde 9.günde 1’inde 12.günde PDPBA gelişmiştir.
Hastalar acil servisimize başvurup anestezi konsültasyonu istenmiştir. Anestezi polikliniğine gelen
hastaların nörolojik ve fizik muayenesi yapılmıştır. Epidural kan yaması girişimi hakkında hastalar
bilgilendirilip onamları alınmıştır. Hastalar uygun koşullarda ameliyathane şartlarında EKY’sı
yapılmıştır ve gözlem amacıyla ameliyathane monitörlü gözlem odasında ortalama 3 saat
bekletilmiştir. Sözel olarak sorgulandığında EKY’sı sonrası PDPBA dramatik olarak düzelmiştir.
Hastaların hiçbirinde sonrasında komplikasyon gelişmemiştir.
SONUÇ
PDPBA hastalar için önemli bir memnuniyetsizlik ve morbidite kaynağı olmaya devam etmektedir.
Standart kesin tedavi EKY olmasına rağmen kontrendike olduğu durumlar mevcuttur. Çoklu
farmakolojik müdahaleler denenmiş ve elde edilen sonuçlar, küçük hasta popülasyonları ve
çalışmaların heterojenitesi nedeniyle karmaşıktır. Tüm IV ve oral analjezikler etkin (kısmi/ tam) olsa
da genellikle etki süreleri sınırlıdır. Kan içermeyen epidural enjeksiyonlar (Salin, HES, fibrin tutkalı)
invaziv tedaviler olduğundan dolayı epidural bir teknik uygulanacaksa etkin olduğu bilinen kan
enjeksiyonunun yapılması daha iyi bir seçenek gibi gözükmektedir. Epidural morfin verileri olumludur
ve uzun süre etki göstermesi EKY’ye olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir. Son olarak akupunktur ve
bölgesel anestezi gibi alternatifler umut vericidir ama klinik kullanım hala emekleme aşamasındadır.
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Özet
Acinetobacter baumannii, hastanelerde özellikle de yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’nde morbidite ve
mortaliteyi artıran, hastanede gelişen enfeksiyonların önemli bir etkenidir. Bu çalışmada, hastanemizin
çeşitli YBÜ ve servislerinde yatan hastaların kan kültürleri ile hastane ortamından izole edilen
A.baumannii suşlarının antimikrobiyal direnç profillerinin saptanması, klonal ilişkilerinin ve
epidemiyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, hastanemiz klinik
mikrobiyoloji laboratuvarında 01 Ocak 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında kan kültürü
örneklerinden izole edilen 58 A.baumannii suşu dahil edilmiştir. İzolatların tanımlanması ve çeşitli
antibiyotiklere [ampisilin-sulbaktam (SAM), piperasilin (PIP), piperasilin-tazobaktam (TZP),
seftazidim (CFZ), sefoperazon-sulbaktam (SCF), sefepim (CEF), imipenem (IMP), meropenem (MER),
amikasin (AMK), gentamisin (GEN), netilmisin (NT), siprofloksasin (CIP), levofloksasin (LVF),
tetrasiklin (TET), tigesiklin (TG), kolistin (COL), trimetoprim-sülfametoksazol (SXT)] karşı duyarlılık
paternleri Vitek 2 (BioMérieux, Fransa) sistemi ile belirlenmiştir. İzolatlar arasındaki klonal ilişki
değişken alanlı jel elektroforezi (PFGE) ile araştırılmıştır. Çalışmamızda, A.baumannii izolatlarına karşı
en etkili antibiyotiklerin kolistin, tigesiklin ve netilmisin olduğu belirlenmiştir. Kan kültürü
izolatlarının tamamı (n= 58) kolistine duyarlı; SAM, PIP, TZP, CEF, IPM, CFZ, MER ve CIP’a dirençli
bulunmuştur. Klinik izolatların %1.85’i SCF ve TET, %9.2’si AMK, %16.6’sı NT, %38.8’i LVF ve
%27.7’si TG’ye orta düzey dirençli iken; %1.85’i SCF, %14.8’i AMK ve NT, %16.6’sı GEN, %59.2’si
TG ve %22.2’si SXT’ye duyarlıdır. A.baumannii izolatlarının ApaI enzimi ile kesilen genomik DNA’sı
ile yapılan PFGE yönteminde yapılan dendogram analizinde sayıca çok olan YBÜ ile diğer servislerden
gelen numunelerin aynı kümede olması, hastanede meydana gelen salgının, YBÜ’yü içeren bölümden
kaynaklandığını göstermiştir. Verilerimiz, çok ilaca dirençli (ÇİD) A.baumannii izolatlarının
hastanemizde oldukça yaygın olduğunu ortaya koymuş ve bir yıllık sürede bu bakterinin neden
olduğu çevresel kaynaklı çapraz bulaş moleküler yöntemler ile doğrulanmıştır. Hastanemiz enfeksiyon
kontrol komitesinin etkin el yıkama, eldiven kullanımı, hastane temizliği gibi enfeksiyon kontrol
önlemlerine yönelik eğitimler verdiği ve denetimlerde bulunduğu halde, tek klonlu bu çapraz bulaşın
ortaya çıkmasında personel sayısının yetersizliğinin ve sağlık personelinin hijyen kurallarına yeterince
uymamasının etkili olduğu düşünülmüştür. Sonuç olarak, hastane ortamında ÇİD A.baumannii
suşlarının yayılımının önlenmesi ve nazokomiyal enfeksiyonların kontrolünde enfeksiyon kontrol
stratejilerinin eksiksiz olarak uygulanması gereği bir kez daha vurgulanmıştır.
Anahtar sözcükler: Acinetobacter baumannii; antibiyotik direnç profili, PFGE
Abstract
Acinetobacter baumannii which is a significant cause of nasocomial infections, increases the rate of
morbidity and mortality in health care settings especially in intensive care units (ICUs). The aim of
this study was to determine the antibiotic resistance profiles of A.baumannii strains isolated from
blood cultures of inpatients from different ICUs, wards and hospital environment and evaluate their
clonal relationships and epidemiologic features. A total of 58 A.baumannii strains from the blood
cultures identified between 01 January 2018-31 December 2018 at the Clinical Microbiology
Laboratory of our hospital were included in the study. Identification of A.baumannii isolates and their
antimicrobial [sulbactam-ampicillin (SAM), piperacillin (PIP), piperacillin-tazobactam (TZP),
ceftazidime (CFZ), cefoperazone-sulbactam (SCF), cefepime (CEF), imipenem (IMP), meropenem
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(MER), amikacin (AMK), gentamicin (GEN), netilmicin (NT), ciprofloxacin (CIP), levofloxacin
(LVF), tetracycline (TET), tigecycline (TG), colistin (COL), trimethoprim-sulfamethoxazole (SXT)]
susceptibility testing were performed by Vitek 2 (bioMérieux, France) system. The clonal relationship
between the A.baumannii isolates was analysed by pulsed-field gel electrophoresis (PFGE). In our
study colistin, tigecycline and netilmicin were found to be the most effective agents against
A.baumannii isolates. All of the clinical isolates (n= 58) were found susceptible to COL, however all
were resistant to SAM, PIP, TZP, CEF, IPM, CFZ, MER and CIP. While 1.85%, 14.8%, 14.8%, 16.6%,
59.2% and 22.2% of the isolates were susceptible to SCF, AMK, NT, GEN, TG and SXT, respectively;
1.85%, 1.85%, 9.2%, 16.6%, 38.8% and 27.7% of the isolates were intermediate to SCF, TET, AMK,
NT, LVF and TG, respectively. PFGE analysis done by the use of ApaI enzyme revealed the presence
of one major clone. Dendogram analysis indicated that environmental and clinical isolates were in the
same clone indicating that the outbreak was possibly originated from the same internal ICUs. Our data
emphasized that multidrug resistant A.baumannii isolates were quite common in our hospital, and
enviromental cross-contamination throughout the year was confirmed by molecular methods. Despite
the precautions such as continous education on effective hand washing, use of gloves and hospital
cleaning, established in our hospital, this single clonal spread was attributed to staff shortage and poor
adherence to infection control rules. In conclusion, for the prevention of dissemination of multidrug
resistant A.baumannii strains and control of nasocomial infections, infection control strategies should
be established and strict compliance to these rules should be provided.
Key words: Acinetobacter baumannii; antibiotic resistance profile, PFGE
Giriş-Genel Bilgiler
Acinetobacter baumannii farklı coğrafi bölgelerde, başta yoğun bakım üniteleri (YBÜ) olmak üzere
hastanelerin çeşitli birimlerinde ciddi hastane enfeksiyonlarından sorumlu önemli fırsatçı bir
patojendir. Son 20 yılda nozokomiyal gram-negatif patojenler içerisinde kontrol ve tedavisi en güç
olanlardan biri haline gelmiştir. Birçok ülkede hastanede yatan hastaların hastalık süresini ve ölüm
oranını uzatmıştır. Ventilatörle ilişkili pnömoni, endokardit, sekonder menenjit, deri ve yara
enfeksiyonları ve üriner sistem enfeksiyonları gibi çeşitli enfeksiyonlara neden olabilmektedir.
Travma, mekanik ventilasyon, immün süpresyon, cerrahi işlemler, santral damar içi kateterizasyon,
trakeostomi, enteral beslenme ve üçüncü kuşak sefalosporin, florokinolon veya karbapenemlerle
tedavi, bu mikroorganizma için nazokomiyal enfeksiyonlarla ilgili önemli risk faktörleridir.
A.baumanii salgınlarının pek çoğu hasta yatakları, klimalar ve mekanik ventilasyon ekipmanları gibi
çevresel kaynaklıdır. Bu bakteriler hastane ortamına bulaştıktan sonra genellikle çok ilaca dirençli
suşların neden olduğu hızlı seyreden salgınlar halinde bir epidemiyolojik model izler. Bu durum,
herhangi bir zamanda baskın olan tek endemik suşun ortaya çıkmasına neden olur
Ciddi enfeksiyonlardan izole edilen A.baumannii suşları arasındaki klonal ilişki ile ilgili veriler,
dirençli suşların hastane içinde hastadan hastaya yayılmasını önlemeye ve daha etkin kontrol
önlemlerinin uygulanmasına yardımcı olabilir. Salgının tanımlanması ve kaynağın belirlenmesi için
çok çeşitli yöntemler kullanılabilir. Serolojik testler, bakteriyofaj ve bakteriyosin tiplendirme, protein
profilleri, antibiyotik duyarlılık paternleri, multilokus enzim elektroforezi ve polimeraz zincir
reaksiyonu (PCR) bunlardan bazıları olup, epidemiyolojik tiplendirme yöntemleri arasında değişken
alanlı jel elektroforezi (pulsed-field gel electrophoresis; PFGE) yüksek ayırım gücüne sahip altın
standart yöntem olarak bilinmektedir. Bu çalışmada, 2018 yılı boyunca kan kültürlerinde üreyen
A.baumannii izolatlarının antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesi ve izolatlar arasındaki klonal
ilişkinin PFGE yöntemiyle araştırılması amaçlanmıştır. Bu bilgiler klinik verilerle birlikte
değerlendirilerek, A.baumannii’ye bağlı hastane enfeksiyonlarının epidemiyolojisinin anlaşılmasına
katkı sağlanmaya çalışılmıştır.
Gereç ve Yöntem
Çalışmaya 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında hastanemizdeki çeşitli bölümlerin YBÜ ve
servislerinde yatan hastaların kan kültürlerinden etken olarak izole edilen toplam 58 A.baumanii suşu
alındı. Kan kültürü örnekleri BacT/ALERT 3D (BioMérieux, Fransa) sisteminde inkübe edildi.
Otomasyon sistemiyle üreme tespit edilen kan örnekleri %5 koyun kanlı ve EMB agar besiyerlerine
ekildi; 37°C’de 24 saatlik inkübasyonun ardından üreme olan plaklar incelemeye alındı. Gram
boyamada gram-negatif kokobasil, oksidaz negatif, katalaz negatif, nonfermentatif olduğu saptanan
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suşların tanımlanması ve antibiyotik duyarlılık testleri, Vitek-2 GN ve AST-N090 kartları kullanılarak
Vitek-2 Compact (bioMérieux, Fransa) otomatik sistemiyle yapıldı. Antibiyotik duyarlılık sonuçları
CLSI standartlarına göre yorumlandı ve test sonuçları duyarlı (S), orta (I) veya dirençli (R) olarak
belirtildi. İzolatların antibiyotiklere karşı gösterdiği direnç profilleri “antibiyotip” olarak isimlendirildi
ve benzer profile sahip örnekler aynı biyotip içinde kategorize edildi.
İzolatlar arasındaki klonal ilişki, ApaI restriksiyon enzimi kullanılarak Durmaz ve arkadaşlarının
optimize ettikleri yöntemle araştırıldı. DNA paternleri; %1’lik agaroz jelde, CHEF DR II (Bio-Rad
Laboratories, Belçika) PFGE cihazında 6V/cm akım, 14°C ısı ve 0.5x TBE içerisinde başlangıç ve bitiş
vuruş zamanları 5 sn ve 30 sn olacak şekilde 20 saat yürütülerek gösterildi. PFGE sonrasında oluşan
DNA paternleri BioNumerics software (version 6.01; Applied Maths, Belçika) ile değerlendirildi.
Benzerlik indeksi “Dice” katsayısı kullanılarak %1 tolerans değerinde oluşturuldu. İzolatlar arası
kümelenme ilişkisi UPGMA (Unweighted Pair Group Method of Arithmatic Averages) yöntemi
kullanılarak gösterildi. İzolatlar arası genotipik ilişkinin değerlendirilmesinde Tenover ve arkadaşları
tarafından belirlenen ilkeler uygulandı.
Bulgular
Çalışma döneminde hastanemizin Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarına gelen kan
kültürü şişelerinin sayısı 224 olup, aynı hastaya ait üremeler dikkate alındığında izole edilen
A.baumannii suş sayısı 58’dir. Kandan izole edilen A.baumanii suşlarının bölümlere göre dağılımı;
YBÜ’den 26, anestezi YBÜ’den 5, kardiyoloji YBÜ’den 5 ve diğer servislerden izolatlar olarak
belirlenmiştir. Bu bölümler içerisinde YBÜ’lerinde , farklı aylarda A.baumannii görülme yüzdesi
%62’dir.
A.baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılıkları değerlendirildiğinde, kan kültürü izolatlarının tamamı
(n= 58) kolistine duyarlı; ampisilin-sulbaktam (SAM), piperasilin (PIP), piperasilin-tazobaktam (TZP),
sefepim (CEF), imipenem (IPM), seftazidim (CFZ), meropenem (MER) ve siprofloksasin (CIP)’e
dirençli bulunmuştur. Klinik izolatların %1.85’i sefoperazon-sulbaktam (SCF) ve tetrasiklin (TET),
%9.2’si amikasin (AMK), %16.6’sı netilmisin (NT), %38.8’i levofloksasin (LVF) ve %27.7’si
tigesikline orta düzey dirençli iken; %1.85’i SCF, %14.8’i AMK ve NT, %16.6’sı gentamisin (GEN),
%59.2’si tigesiklin ve %22.2’si trimetoprim-sülfametoksazol (SXT)’e duyarlıdır. (Tablo
Kan kültürlerinden izole edilen suşlar antibiyotik duyarlılıklarına göre gruplandırıldığında 16 farklı
patern ortaya çıkmış; bunlardan Grup 2, 16 (%27.5) izolat ile en büyük grubu oluşturmuştur. Diğer
gruplarda suş sayısı 1-4 arasında değişmektedir . (Tablo II)
PFGE çalışmasında A.baumannii suşlarının tamamının Gel-Compare-II kullanılarak yapılan bant
profil analizinden sonra DNA bant profillerinin aynı oldukları saptanmıştır. PFGE bant profillerinin
sergilendiği A.baumannii suşlarının jel görüntülerinden sonraki aşamada dendogram analizi yapılıp
PFGE profil dendogramları oluşturularak suşlar arasındaki ilişkiler belirlendi.(Tablo-III) Küme analizi
Dice benzerlik katsayısı ve UPGMA (UnweightedPairGroupMethodAverage) ilişki kuralı
parametreleriyle değerlendirilmiştir.
58 adet A. Baumannii suşunun dendogramı incelendiğinde; Tennover kriterleri benzerlik oranlarına
göre 58 suş birbiri ile ilişkili bulunmuştur.İki majör klon bulunmakla birlikte kendi içlerinde suşlar A
ve B klonlarına ayrılmıştır. A klonu 16 suş ve B klonu ise 42 suştan oluşmuştur. A klonu, A1 (3 suş),
A2 (12 suş), A3 (1suş); B klonu, B1 (41suş) ve B2 (1suş) alt gruplarına ayrılmıştır. A klonu kendi
içerisinde %85, B klonu ise % 92 benzerlik oranına sahiptir. Kümeleşme oranı ise Tennover
kriterlerine göre % 100 ‘dür (58/58). Bu sonuçlara bakarak YBÜ üniteden alınan sayıca fazla olan kan
izolatları ile diğer ünitelerden alınan kan izolatlarının aynı kümede olması, hastanede meydana gelen
salgının YBÜ’den kaynaklandığını göstermiştir.
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Tablo I. Antibiyotiplerin Direnç Yüzdeleri ve Suş Sayılarına
Göre Dağılımı
Direnç (%)
Antibiyotip
Suş sayısı İzolasyon tarihi
Klinik izolatlar
88.2
11
4
2018
76.4
2
16
2018
82.3
3
4
2018
76.4
1
4
2018
70.5
5
2
2018
82.3
6
3
2018
52.9
7
1
2018
76.4
8
2
2018
58.8
10
1
2018
70.5
12
3
2018
76.4
13
3
2018
82.3
14
3
2018
76.4
15
3
2018
76.4
16
4
2018
76.4
4
2
2018
76.4
9
2018
3
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Tablo II. Acinetobacter baumannii İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılığına Göre Gruplandırılması
SAM
PİP TZP CFZ SCF CEF IPM MER AMK GEN NT CIP LVF TET TG COL SXT
Antibiyotip
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
I
S
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
R
I
R
S
S
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
I
S
S
R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
I
R
R
R
S
S
R
R
R
R
R
R
R
R
R
I
R
S
R
I
R
S
S
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
R
R
R
S
S
R
R
R
R
R
I
R
R
R
I
S
S
R
R
I
S
S
S
R
R
R
R
R
R
R
R
I
R
I
R
R
R
S
S
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
R
I
S
S
S
S
R
R
R
R
S
R
R
R
S
S
S
R
I
R
S
S
R
R
R
R
R
S
R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
S
S
R
R
R
R
R
R
R
R
S
S
S
R
R
R
S
S
R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
R
S
R
R
R
I
S
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
S
S
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
I
R
R
R
I
S
S
R
R
R
R
R
R
R
R
S
R
R
R
R
R
I
S
S

2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
16

11

AMK: Amikasin; CEF: Sefepim; CFZ: Seftazidim; CIP: Siprofloksasin; COL: Kolitsin; GEN: Gentamisin; IPM:
İmipenem; LVF: Levofloksasin; MER: Meropenem; NT: Netilmisin; PIP: Piperasilin; SAM: Ampisilin-sulbaktam; SCF:
Sefoperazon-sulbaktam; SXT: Trimetoprim-sülfametoksazol; TET: Tetrasiklin; TG: Tigesiklin; TZP: Piperasilintazobaktam.
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Tablo III: A. baumannii izolatlarının genotipik tiplendirilmesi amacıyla yapılan PFGE çalışmasında
A.baumannii DNA’ları restriksiyon endonükleaz aktiviteli Apa I enzimiyle kesildikten sonra çeşitli
bant paternlerinin görüldüğü PFGE jel görüntüleri belirlendi.
Tartışma
Çok ilaca dirençli (ÇİD) A.baumanii suşları özellikle immün sistemi baskılanmış, ventilatöre bağımlı
veya deri bütünlüğü bozulmuş hastaların izlendiği yoğun bakım ve yanık ünitelerinde görülen hastane
enfeksiyonu etkenleri arasında ilk sıralara yerleşmiştir. Epidemiyolojik çalışmalarda salgınlara yol açan
ÇİD A.baumannii suşlarının yayılımında hastanedeki kontamine yüzeyler bu patojen için önemli bir
rezervuardır.(1,2) Özellikle yanık servislerinde takip edilen hastalar arasında fulminant septik şoktan
bakteriyemiye uzanan tablolarla seyreden A.baumannii enfeksiyonlarında mortalitenin de %52 gibi
yüksek oranlara ulaştığı bildirilmiştir . Hastanelerde karbapeneme dirençli A.baumannii klonlarının
kontrol altına alınması, yeni kontrol stratejilerinin geliştirilmesi, hastalar arası çapraz
kontaminasyonların önlenmesi, gerçek bir salgının zamanında ve doğru tanımlanması ve kaynağının

148

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019

belirlenebilmesi için, klonal düzeyde ayırım yapabilen moleküler epidemiyolojik izlem yöntemlerinin
kullanılması önem taşımaktadır. Nitekim fenotipik ve genotipik epidemiyolojik yöntemlerin
kullanıldığı izlem çalışmaları ile A.baumannii salgınının epidemi düzeyine ulaşmadan kontrol altına
alındığını gösteren çok sayıda çalışma mevcuttur.(3,4,5) A.baumannii yoğun bakım ünitelerinde
sıklıkla kullanılan tıbbi araç ve gereçlerden, hastanın yatak ve giysilerinden, lavabolar ve
musluklardan, hastane havasından izole edilmiş ve buralarda günlerce canlı kalabildiği
gösterilmiştir.(4,5,6) PFGE sonuçları A.baumannii klinik suşlarının ortak bir klondan kaynaklandığını
doğrulamıştır. Özdemir ve arkadaşları da, çevresel kaynaklı tek klonun sebep olduğu A.baumannii
salgınını bildirmişlerdir.(11) İspanya’da yapılan bir çalışmada ise PFGE yöntemi kullanarak, aynı
hastanenin yanık ünitesinde iki ardışık A.baumannii salgınına bir klonun yol açtığı rapor edilmiştir.(7)
Bu araştırıcılar, yanık ünitesinde hasta bakımı için kullanılan banyo veya muayene malzemelerinde
A.baumannii tespit edememişler, kalıcı olan suşun hastanedeki diğer yoğun bakım ünitelerine de
hakim olduğunu ve buralardan çapraz bulaşla tekrar yanık ünitesine dönmüş olabileceğini ileri
sürmüşlerdir.(7)
İntrensek veya kazanılmış direnç mekanizmaları nedeniyle A.baumannii enfeksiyonlarının tedavisinde
güçlükler yaşanmaktadır.(8,9) Son yıllarda
seftazidim,
sefotaksim gibi geniş spektrumlu
sefalosporinler, karbapenemler ve florokinolonların kullanımıyla A.baumannii’de çoklu ilaç
direncinini arttığı bilinmektedir.(10) Daha önceleri karbapenemler en etkili antibiyotikler olarak
bilinirken, özellikle son birkaç yıldır karbapeneme dirençli Acinetobacter suşları dünyada yaygın
olarak görülmeye başlamıştır.(10) SENTRY antimikrobiyal sürveyans çalışmasında, çalışma süresince
incelenen tüm coğrafi bölgelerde A.baumannii için imipenem duyarlılığında anlamlı bir azalma
olduğu gözlenmiş; 2006 yılında %65.8 olan duyarlılık oranı 2009 yılında %40.2’ye gerilemiştir.(12)
Karbapenemlere karşı artan bu direnç oranı beraberinde diğer antibiyotiklere de direnç sorununu
getirdiği için elde bulunan tedavi seçenekleri azalmaktadır.
Bu çalışmada, hem klinik hem de çevresel örneklerden izole edilen A.baumannii suşlarının hepsi
kolistine duyarlı, ancak karbapenem dahil birçok antibiyotiğe dirençli bulunmuştur. Kolistinden sonra
en etkili antibiyotikler tigesiklin ve netilmisindir. Karbapeneme dirençli A.baumannii
enfeksiyonlarında kolistin ve tigesiklin tedavi seçenekleri arasındadır. Türkiye’de yapılan çeşitli
çalışmaların sonucu da bizim çalışmamıza benzerdir. Kolistin ve tigesiklin duyarlılığını Mansur ve
arkadaşları(13) sırasıyla %91 ve %100; Özdemir ve arkadaşları(11) ise sırasıyla %100 ve %99 olarak
saptamışlardır. Yurt dışında yapılan çeşitli çalışmalarda da birçok antibiyotiğe dirençli A.baumannii
izolatlarında kolistin ve tigesiklinin en etkili antibiyotikler olduğu bildirilmiştir.(14) SENTRY
programı çerçevesinde A.baumannii suşlarında 2006-2009 yılları arasında tüm yıllarda kolistin
duyarlılığı, aralarında Türkiye ve İsrail’in de bulunduğu Avrupa ülkelerinde %99.1 olarak
bulunmuştur.(12) Ancak tedavi sırasında gelişen direnç raporları bu konuda dikkat edilmesi gereken
bir durumdur. Almanya’dan gelen son verilerde tigesiklin direnci %6 iken, kolistin direnci %2.8
olarak gösterilmiştir.(15) Bu nedenle tedavide, bu antibiyotiklerin tek başlarına değil sinerjistik etkide
oldukları diğer antibiyotiklerle kombine edilmesi önerilmektedir.(28)
Çalışmamızda incelenen karbapeneme dirençli izolatlarda genel olarak kullanılan çoğu antibiyotiğe
yüksek oranda direnç saptanmıştır. Daha önce yapılan çalışmalarda da, karbapeneme dirençli
A.baumannii suşlarında karbapeneme duyarlı olanlara göre diğer antibiyotik gruplarına direncin
oldukça yüksek olduğu saptanmıştır.(16)
Çin’de yapılan bir çalışmada, bir klonun altı sene boyunca izole edildiği ve bu klonun üç ayrı şehirdeki
hastanelerde yayıldığı saptanmıştır.(17) Gülbudak ve arkadaşları(18), yatan hastaların klinik
örneklerinden izole ettikleri A.baumannii suşlarını tiplendirmişler; A klonuna ait suşların yoğun bakım
üniteleri ve diğer servislerde hakim olduğunu belirlemişler ve suşların servisler arası transfer edilen
hastalar ve çapraz bulaşlar sonucu yayıldığı sonucuna varmışlardır. Hastane ortamında bulunan
malzemelerin yüzeylerinde haftalarca yaşayabilen A.baumannii’nin neden olduğu hastane
enfeksiyonlarının önlenebilmesi kolonize ve enfekte hastalar için etkin gözetim ve temas izolasyonu,
vasküler ve endotrakeal tüplerin aseptik bakımı ve genelde uygulanması en zor önlem olan sağlık
çalışanlarının el hijyeninde iyileştirmelere dayanmaktadır.
Uygun enfeksiyon kontrol önlemleri alınmasına rağmen A.baumannii suşlarının aynı ünitede bir yıldan
fazla yaşayabilmesi nedeniyle, hastaya temas öncesi ve sonrası el yıkama, dezenfektan kullanımı, ortam
ve kullanılan aletlerin temizliği, ilk tedavi seçeneği olarak geniş spektrumlu antibiyotiklerin
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kullanılmaması, A.baumannii enfeksiyonlarından korunmada dikkat edilmesi gereken önemli
noktalardı.
Sonuç
Çalışmamızda dirençli Acinetobacter suşlarının hastane ortamındaki dağılımının klonal ilişki
göstermesi, enfeksiyon kontrol programlarının önemini bir kez daha vurgulamıştır. Hastanemiz
enfeksiyon kontrol komitesinin etkin el yıkama, eldiven kullanımı, hastane temizliği gibi enfeksiyon
kontrol önlemlerine yönelik eğitimler verdiği ve denetimlerde bulunduğu halde, tek klonlu bu çapraz
bulaşın ortaya çıkmasında personel sayısının yetersizliğinin ve sağlık personelinin hijyen kurallarına
yeterince uymamasının etkili olduğu düşünülmektedir. Başta yoğun bakım ünitelerinde görev yapanlar
olmak üzere, tüm hastane personeline gerekli enfeksiyon kontrol eğitiminin verilmesi; hastalar arası,
personel-hasta arası, ekipman-hasta-personel arası ve üniteler arası bakteri trafiğinin azaltılmasına katkı
sağlayacaktır.
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ABSTRACT
This study aims to describe and compare trichome micromorphological features of some endemic
Lamiaceae taxa. The investigated taxa collected from natural populations of Uşak are namely
Wiedemannia orientalis Fisch. & Mey., Sideritis phrygia Bornm., Nepeta viscida Boiss., N. cadmea
Boiss., Thymus zygioides Griseb. var. lycaonicus (Čelak.) Ronniger and Salvia pisidica Boiss. &
Heldr. ex Benth., respectively. Taxonomical descriptions followed 7th volume of Flora of Turkey and
the East Aegean Islands. Paraffin method using rotary microtome was applied in addition to handleblade sections for preparing stem, petiole, leaf, calyx and corolla cross-sections. Light microscope
with camera and SEM were used for microscopic examinations. Glandular hairs are mainly classified
into two types as capitate and peltate, following Werker. In particular, capitate glandular hairs are
separated into three groups, as type I, II, III. In this research, the all taxa bear peltate and capitate
trichomes, espeacially Sideritis phrygia bears long-stalked peltate trcihomes which are clearly elevated
from epidermis. W. orientalis bears type I, II; S. phrygia bears type I, III; N. viscida bears type I, II; N.
cadmea bears type II, III; T. zygioides var. lycaonicus bears type II; S. pisidica bears type I, II, III
capitate trichomes. Indumentum types of the aerial organs of the taxa are disscused.
Keywords: capitate glandular hairs; endemic; indumentum; peltate glandular hairs; Lamiaceae
1. INTRODUCTION
Many species of Lamiaceae are aromatic and often used as herbs, spices, folk medicines and a source
of fragrance [1]. The essential oil produced by glandular trichomes is one of the features characteristic
for Lamiaceae family [2]. Glandular trichomes that develop from epidermal cells are generally
considered as the site of biosynthesis or accumulation of essential oils [3-4]. These glandular
trichomes are widely distributed over the aerial reproductive and vegetative organs of the plants of
Lamiaceae. They are the primary secretory organs of these plants and their structures can vary widely
among species [5]. Ascensão and Pais (1998) determined the two main types of glandular trichome,
peltate and capitate, occur which can be distinguished by head size and stalk length. As a rule, in a
capitate trichome, the length of stalk should be more than half the height of head, whereas peltate
trichomes are short with a uni- or bicellular stalk and a large secretory head with 4 to 18 cells arranged
in one or two concentric circles [6]. Capitate trichomes are very variable in stalk length, head shape
and secretion process and can be subdivided into various types [1]. The diversity in the morphology
and ultrastructures of glandular hairs makes them a good subject for comparative analysis [7 ]. The
plant species the subject of this study are worth examining in terms of glandular trcihomes and all
endemic taxa having distribution areas in Uşak.
2. MATERIAL AND METHODS
The plant samples belonging to endemic taxa of Lamiaceae family were collected between 2012-2014
from the following populations:
Wiedemannia orientalis Fisch. & Mey.,
C2 Uşak: Kayaağıl village, İtecik hill, 3.V.2013, Baran 303.
C2 Uşak: Güre, 13.IV.2014, Baran 320.
C2 Uşak: Eğlence village, Eskiköy district, 26.V.2014, Baran 343.
Sideritis phrygia Bornm.,
C2 Uşak: Banaz, above Gürlek village, above Yozgat Trout Farm, 11.VII.2014, Baran 381.
Nepeta viscida Boiss.,

152

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019

C2 Uşak: Plateau of Göcük village, 01.VI.2013, Baran 311.
Nepeta cadmea Boiss.,
C2 Uşak: Plateau of Göcük village, 01.VI.2013, Baran 312.
Thymus zygioides Griseb. var. lycaonicus (Čelak.) Ronniger
C2 Uşak: Kayaağıl village, 12.V.2014, Baran 332.
Salvia pisidica Boiss. & Heldr. ex Benth.
C2 Uşak: Avgan canyon, 18.V.2012, Baran 297
Taxonomical description of the plants followed Davis [8]. The paraffin method using microtom was
applied and hand-blade sections were taken [9]. Light microscopy and SEM were used for
microscopic examinations. Results were presented in photographs and tables. The classification of
glandular trichomes followed Werker et al. [1,10,11].
3. RESULTS
Eglandular hairs were simple, uniseriate, 1-celled or multicellular and distributed on stem, petiole,
leaf, bract, calyx and corolla of all the investigated plant taxa. However, they were sometimes
branched at the base of trichome adjacent to epidermis for Sideritis phrygia. Cuticlar surface of
eglandular hairs was granular for all the taxa, except for Sideritis phrygia. Secretory hairs were mostly
distributed on generative organs and form two different types, capitate and peltate. Capitate glandular
hairs were subdivided into three types, Type I, Type II and Type III according to secretion mode.
Peltate glandular hairs had a base including epidermal cells and a very short stalk cell and a large
secretory head forming the central and peripheral cells (Figure 1-6). Indumentum types of the
investigated taxa were presented in Table 1.
Type I and II capitate glandular trichomes were detected and they had 1, 2 or 4 head cells, 1 stalk cell
or sessile for Wiedemannia orientalis. Type I and III capitate glandular trichomes were detected and
they had 1 or 2 head cells and 1-3 stalk cells for Sideritis phrygia (Figure 2). Type I and II capitate
glandular trichomes were detected and they had 1 or 2 head cells and 1-2 stalk cells for Nepeta
viscida. Type II and III capitate glandular trichomes were detected and they had 2 or 3 head cells and 1
stalk cell for Nepeta cadmea. Type II capitate glandular trichomes were detected and they had 1 head
cell and 1 stalk cell for Thymus zygioides var. lycaonicus. Type I, II, III capitate glandular trichomes
were detected and they had 1, 2 head cells and 1-3 stalk cells for Salvia pisidica (Figure 6) (Table 1).
Peltate glandular trichomes had a large head with 5 or more cells arranged in one or two concentric
circles and a short stalk for Wiedemannia orientalis (Figure 1). They had a large head with 5 or more
cells arranged in one or two concentric circles and a long stalk for Sideritis phrygia. They had a large
head with 4, 6, 8 peripheral cells and 1-2 central cells and a short stalk for Nepeta viscida (Figure 3).
They had a large head with 4, 8, 10 peripheral cells and 1, 4, 8 central cells and a short stalk for
Nepeta cadmea. They had a large head with 4, 6, 8, 10, 12 peripheral cells and 1, 2, 4, 6 central cells
and a short stalk for Thymus zygioides var. lycaonicus (Figure 5). They had a large head with 4, 6, 8,
10 peripheral cells and 1, 2, 4 central cells and a short stalk for Salvia pisidica (Figure 6).
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Figure 1. Eglandular and peltate glandular trichomes on the corolla of Wiedemannia orientalis Fisch.
& Mey.(SEM)

Figure 2. Type III capitate glandular trichome on the corolla of Sideritis phrygia Bornm. (SEM)
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Figure 3. Eglandular and peltate glandular trichomes on the corolla of Nepeta viscida Boiss. (SEM)

Figure 4. Indumentum of the calyx teeth of Nepeta cadmea Boiss. (SEM)
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Figure 5. Eglandular and glandular trichomes on the flower of Thymus zygioides Griseb. var.
lycaonicus (Čelak.) Ronniger (SEM)

Figure 6. Eglandular and glandular trichomes on the calyx of Salvia pisidica Boiss. & Heldr. ex Benth.
(SEM)
Table 1. Comparison of the investigated taxa in terms of trichome diversity
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4. DISCUSSION AND CONCLUSION
In this study, 6 endemic taxa from different genera of Lamiaceae family were compared by trichome
diversity and indumentum (Table 1). In the literature, peltate glandular hairs consisting of a 4-cell
head structure have been mentioned for the first time by Uphof and Hummel [12]. Werker et al.
divided capitate glandular hairs into three subtypes, Type I, Type II, and Type III according to their
morphology and secretion [1]. A new type of capitate hair, named as type IV has been determined on
Salvia officinalis L. by Corsi & Bottega [13]. That type of capitate hair extrudes its secretion through a
large pore on the cuticle. At the end of secretion, head of the hair resembles a volcano crater. Type IV
capitate glandular hairs described by Corsi & Bottega [13] have not been detected in any of the
investigated taxa in the present study.
Although capitate glandular hairs are found in all taxa investigated, morphology and secretion patterns
of them differ. Wiedemannia orientalis had Type I and II; Sideritis phrygia had Type I and Type III;
Nepeta viscida had Type I and II; Nepeta cadmea had Type II and III; Thymus zygioides var.
lycaonicus had only Type II; Salvia pisidica had Type I, II and III capitate glandular hairs. Although
peltat glandular hairs are found in all taxa investigated, but the number and density of peltat hairs vary
among the taxa. When the investigated taxa were compared in terms of glandular trichome diversity,
the highest diversity was observed in Salvia pisidica, which contains type I, II, III capitate hairs and
peltate hairs, the least diversity was observed in Thymus zygioides var. lycaonicus, where only type II
capitate hairs and peltat hairs were found (Table 1).
In conclusion, essentially all Lamiaceae species bear glandular hairs on their surface. These hairs may
be a site of synthesis of secondary metabolites, which play a significant role in plants, including
interactions between plants and herbivorous and pathogenous organisms [7]. The great diversity of
plant hairs has interested botanists by their adaptive and taxonomic value. In the Lamiaceae family,
the morphology, distribution and frequency of glandular hairs are used as discriminative characters at
subfamily level [2]. We will continue this kind of works both to contribute to systematic studies and to
reveal the secretory potential of plant species rich in essential oils.
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Çoklu İlaç Direnci Bulunan Bakterilerde Referans Colistin Mikrodilüsyon Yöntemi ile Vitek_2
Otomatize Sistem ve Gradiyent Test Performanslarının Karşılaştırılması
1

Selin Uğraklı1, Metin Doğan1
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya

Amaç: Son yıllarda klinik öneme sahip Gram negatif bakterilerde artan antibiyotik direnci dikkat
çekici boyutlara ulaşmıştır. Çoklu ilaç direnci olan Gram negatif bakterilerde kolistinin duyarlılığının
doğru bir yöntemle saptanıp, güvenilir sonuçlar alınması hayati önem taşımaktadır. Hem CLSI hem de
EUCAST kolistinin antibiyotik duyarlılık testi (ADT) için referans yöntem olarak sıvı mikrodilüsyonu
(BMD) önermektedir. Çalışmamızda laboratuvarımızdan izole edilen geniş spektrumlu antibiyotik
direnci olan klinik suşlarda referans yönteme (BMD) karşı Vitek_2 tam otomatize sistem ve Gradiyent
testin verimliliğini prospektif olarak değerlendirmeyi plandık.
Gereç ve Yöntem: Ağustos 2015 ile Eylül 2019 arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na kabul edilen örneklerden üreyen 186 (% 71), Klebsiella
pneumoniae, 57(%21) Acinetobacter baumannii, 12(%4,6) Pseudomonas aeruginosa, 7(%2,7) E.coli
suşu dahil edildi. Bu kökenler taze pasajlarından Vitek_2 Compact antibiyotik duyarlılık testi ve aynı
gün içinde sıvı mikrodilüsyon çalışıldı. Vitek_2 tam otomatize sistemin dirençli verdiği izolatlara
Gradiyent strip testi (E test, Biomerieux, Fransa) uygulandı. Sıvı mikrodilüsyon yöntemi ISO standart
20776-1 uygulamaları göz önüne alınarak çalışıldı.(Resim1 ) Küçük hata (KH) referans antibiyotik
duyarlılık testinde orta duyarlı iken diğer antibiyotik duyarlılık test yönteminde duyarlı veya dirençli
sonuç vermesi; büyük hata (BH) referans antibiyotik duyarlılık testinde duyarlı iken; diğer antibiyotik
duyarlılık test yönteminde dirençli sonuç vermesi; çok büyük hata (ÇBH) referans antibiyotik
duyarlılık testinde dirençli iken diğer antibiyotik duyarlılık test yönteminde duyarlı sonuç vermesi
olarak tanımlandı.
Bulgular: Test edilen izolatların Vitek 2’ye göre 95’i (%36,3) dirençli ve 167’si (% 63,7) duyarlı
gelirken; referans sıvı mikrodilüsyonda 114’ü (%43,5) dirençli ve 148’si (% 56,5) duyarlı olarak
saptandı. Sıvı mikrodilüsyon yöntemini referans kabul ettiğimizde Vitek_2’de çok büyük hata (ÇBH)
oranı % 9,2, büyük hata (BH) oranı %1,9 olarak bulundu. Gradiyent testte ise büyük hata oranı % 0,8
ve çok büyük hata oranı % 39,7 olarak saptandı.
Tartışma:Antibiyotik direnci günümüzde önemi giderek artan küresel bir sorundur. Kolistin çoklu
direnci bulunan bakteriyel enfeksiyonların tedavisindeki son çare antibiyotiklerden birisidir. Duyarlılık
testinin doğru saptanması klinisyenlere yön vermek açısından oldukça önemlidir. CLSI-EUCAST
Polimiksin Eşik Değer Belirleme Çalışma Grubu, ISO 20776 standardı gereğince kolistin
duyarlılığının belirlenmesi için, BMD yöntemini “referans yöntem” olarak belirlemiştir(1).Bizim
çalışmamızda elde ettiğimiz veriler literatürle uyumlu olup Gradiyent testin referans yönteme göre
dirençli suşları saptamada sorun yaşadığı; kolistin direncini BMD yöntemiyle doğrulanamayacaksa,
sonucun Vıtek 2 AST otomatize sisteminde elde edilen MİK değerine göre bildirilmesinin uygun
olacağını düşünmekteyiz(2,3).
.Sonuçlar: Çalışmamızın verilerinden yaptığımız değerlendirmede çok büyük hata oranı yüksek
olduğundan E testini önermemekle birlikte; Vitek 2 tam otomatize sistemde sadece dirençli gelen
izolatların değil; duyarlı olanların da sıvı mikrodilüsyonla desteklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Sıvı mikrodilüsyon antibiyotik duyarlılık testininde yapılacak çalışmalarla standardizasyonun
sağlanması gerekliliğini savunmaktayız.
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Resim_1; Çalışmamızdan pozitif (pk) kontrol olarak kullanılan E.coli NCTC 13846’suşuna ait MIC:4
μg/Ml olarak bulundu. Ok işaretiyle gösterilmiştir.
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Özet
Son zamanlarda jelatinin farklı kaynaklardan özütlenmesi ile ilgili çalışmaların sayısı giderek
artmaktadır. Deri, kemik gibi hayvansal atıklardan elde edilen kollajenin jelatine dönüşümünün
incelendiği bu çalışmada, jelatinin birçok fonksiyonel özelliğe sahip olması ve fazla sayıdaki ürünün
içerisinde yer almasının gıda sanayinde kullanımının giderek artmasına sebep olduğu görülmektedir.
Böylelikle bir hidrokolloid olan jelatin, hayvansal atık gibi maliyeti düşük hammaddelerden kollajenin
kısmi hidrolizi ile elde edilip bir gıda katkı maddesi olarak kullanılabilmektedir.
Anahtar kelimeler: hayvansal atık, protein saflaştırma, kollajen, jelatin
Abstract
Recently, the number of studies on the extraction of gelatin from different sources have been
increasing. This study reviewing the transformation of collagen obtained from animal waste such as
skin and bone into gelatin indicated that gelatin has many functional properties and is included in a
large number of products leading gradual increase of its usage in the food industry. Thus gelatin as a
hydrocolloid can be obtained from low cost raw materials such as animal waste by partial hydrolysis
of collagen and used as a food additive.
Key words: Animal waste, protein purification, collagen, gelatine
Giriş
Hayvansal atıklar, çoğunlukla beyaz ve kırmızı et işleme tesislerinin ve tekstil endüstrisinde çeşitli
kişisel eşyaların üretimi için kullanılan hayvansal hammaddelerin, üretimden sonra arta kalan
kısımlarıdır. Bu atıklar çeşitli ve yeni fonksiyonel ürünlerin üretiminin dışında genellikle yem üretimi
için kullanılmaktadır. Bu hayvansal atıklardaki bağ doku ve kemiklerden kollajenin, kısmi hidrolizi ile
saf ve doğal bir protein olan jelatin üretilmektedir. Hayvansal atıkların kullanılabilirliğini ve biyolojik
değerini arttıran en önemli bileşen proteinlerdir. Proteinlerin fiziksel, kimyasal ve fonksiyonel
özelliklerinin gıda endüstrisinde yeni ürün üretme ve geliştirme çalışmaları üzerine etkisi göz ardı
edilemeyecek kadar fazladır. Jelatin yüksek su bağlama, tekstüre etme, kalınlaştırma, emülsiyon
oluşturma ve stabilizasyonu sağlama, koruyucu kolloidal özellik gösterme, film oluşturma gibi
teknolojik özelliklere sahiptir. Bu teknolojik özellikleri nedeniyle, jelatin; gıda, kozmetik,
fotoğrafcılık, tıp ve eczacılık alanında çok geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Jelatin, hayvansal
atıklardan özellikle kemik, deri ve tendon gibi dokularda oldukça fazla bulunan kollajenin hidroliziyle
üretilen birçok fonksiyonel özelliğe sahip olması sebebiyle kullanımı yaygın olan bir gıda katkısıdır.
Bu sebeple de kullanımının önümüzdeki yıllarda gittikçe artacağı düşünülmektedir. Hayvansal
atıklardan çeşitli kromatografik ve elektroforetik yöntemlerle proteinlerin saflaştırılıp karakterize
edilmesiyle jelatin üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Farklı hayvansal atıkların jelatin elde etmede
kullanılması hem endüstri için faydalı bir ürün elde edilmesi hem de çevre temizliği açısından atıkların
değerlendirilmesine katkı sağlanması anlamında büyük önem taşımaktadır.
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Hayvansal Atıklar
Farklı hayvansal kaynaklı atıklardan elde edilen dokulardaki proteinlerin saflaştırılarak yeni ürünlere
dönüştürülmesi ile ilgili çalışmaların sayısının gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Bu hayvansal atıklar
genellikle tavuk, koyun ve sığır kaynaklıdır. Gıda endüstrisinde hayvansal atık olarak nitelendirilen
maddeler aşağıda sıralanmıştır.
•
•
•
•
•
•

Tavuk Derisi
Tavuk Kemiği
Büyük Baş ve Küçük Baş Hayvan Derisi
Büyük Baş ve Küçük Baş Hayvan Kemiği
Tavuk Ayak Takoz Kısmı
Tavuk Kıyma Posası

Çizelge 2. 1. Büyükbaş hayvanların ham derilerinin genel bileşenleri*
Derinin Bileşenleri
Derideki Oranı (%olarak)
Su

64-65

Protein

33

Yağ

2

Mineral maddeler ve madensel tuzlar

0,5

Diğer maddeler

0,5

*Kimya Teknolojisi, Büyükbaş Hayvan Derileri, 2011
Jelatin ve Kollajen
Kollajen, hayvanlarda ve insanlarda en çok bulunan proteinlerden biri olup, kollajenin toplam
proteinlere oranı %60 ‘dır. Fiber benzeri doğrusal bir yapıya sahip olan kollajen moleküllerinin en
dikkat çekici özelliği üç polipeptit alt biriminden meydana gelen büklümlenmiş kangal biçimindeki
üçlü sarmal yapılarıdır. Diğer proteinlerde olduğu gibi kollajen proteini de primer, sekonder ve
tersiyer yapıları bulunmaktadır. Tropokollajen birimleri kollajen poteininin yapı taşı olarak bilinir ve
üç farklı primer polipeptit zincirinin bir araya gelmesiyle oluşur (Schrieber, 2007, Aberle ve ark.,
2001). Alfa-zincirler ve tropokollajen molekülleri arasında bulunduğu dokuya ve hayvanın yaşına
bağlı olarak hidroksilisin ve lisin çapraz bağları oluşmaktadır. Bu oluşumlar birlikte kollajen fibrili
denilen sağlam yapıyı oluşturur. Kollajenin kararlı ve dayanıklı yapısı, fibriller arasındaki çapraz
bağlardan kaynaklanmaktadır. Çapraz bağ yapıları kovalent bağlar biçimindedir. Kollajen fibrili
kemik, tendon, deri gibi dokuların, çapraz bağlar sayesinde yapısını oluşturmaktadır (Schrieber ve
ark., 2007).
Jelatin; %51 karbon, %7 hidrojen, %25 oksijen, %17 azot moleküllerinden oluşmaktadır. Jelatinin
bileşiminin %85-92’sini kollajen proteini, diğer kalan kısmını ise kuruma sonrası kalan nem ve
mineraller oluşturmaktadır (Nur Hanani
ve ark., 2014). Kollajen toplam 20 aminoasitten
oluşmaktadır. Esansiyel aminoasitleri de içerdiği bilinmektedir. Jelatin türe özgü aminoasit
kompozisyonuna sahiptir (Lassoued ve ark., 2014, Sarbon ve ark., 2013 , Farris ve ark., 2009).
Jelatin üretimi esnasında dokular kimyasal olarak alkali veya asit çözeltilerle, ya da bir takım
enzimlerle muamele edilir. Bu muamele esnasında yapıda bulunan H bağları ve çapraz bağlar kısmen
ayrılır ve moleküller parçalanır. Böylece, aminoasit zincirleri parçalanıp, kısalaşırken aralarında
kurulmuş bağlar zayıflamakta ve böylece fibrillerin arasına su molekülleri girebilmektedir. Sonuç
olarak, elde edilen bu yeni yapıya jelatin denilmektedir.
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Protein Ayırma ve Saflaştırma
Proteinler dokulardan fiziksel ve kimyasal yöntemler, kromatografik ve elektroforetik yöntemler
kullanılarak saflaştırılıp karakterize edilebilmektedir. Bu yöntemler ile yüksek geri kazanımla protein
eldesi sağlanabilmektedir. Kullanılan başlıca kromatografik yöntemler iyon değişim, boyut ayırma ve
afinite kromatografileri olup, yüksek çözünürlük ve hassasiyet kabiliyetleri ile protein ayırma ve
saflaştırma konusunda oldukça başarılıdırlar. Ayrıca klasik elektroforez (SDS-PAGE) ve kapiler
elektroforez gibi elektroforetik yöntemler de yüksek saflıkta protein eldesi konusunda yaygın olarak
kullanılan yöntemlerdir.
Yüksek miktarda geri kazanılan protein, hem hayvansal kaynaklı atığın ne denli yüksek protein
içeriğine sahip olduğunu ve seçilen metotların uygunluğunu göstermektedir. Uygulanacak olan
yöntemin zaman ve ekonomik açıdan dezavantajlara sahip olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Sonuç
Hayvansal kaynaklı ürünlerin protein içeriğinin oldukça yüksek ve kullanılabilirliğinin fazla olması bu
ürünlere olan ilginin gün geçtikçe artmasına sebep olmaktadır. Hayvansal atıklardan, kullanılacak
hammaddenin tipine göre uygulanacak en uygun ön muamele, ayırma ve saflaştırma metotlarının
belirlenmesi ile jelatin hammaddeden kolaylıkla ekstrakte edilebilmektedir. Böylelikle hedef atık
kaynağından optimum proses koşulları ile daha yüksek verim ve kalitede jelatin üretimi
yapılabilmektedir.
Kaynaklar
Aberle, E.D., Forrest, J.C., Gerrard, D.E., Edward, V.M., Hedrick, H.B., Judge, M.D and Merkel, R.A.
(2001). Principles of Meat Science, Kendall/Hunt Pub. Co. Iowa, US.
Nur Hanani ZA, Roos YH, Kerry JP. 2014. Use and application of gelatin as potential biodegradable
packagingmaterials for food products. Int J Biol Macromol, 71, 94-102.
Schrieber, R., ve Gareis, H. ( 2007). Gelatine Handbook. Theory and Industrial Practice, Wiley-VCH
Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 335 p.
Lassoued I, Jridi M, Nasri R, Dammak A, Hajji M, Nasri M, Barkia A. 2014. Characteristics and
functional properties of gelatin from thornback ray skin obtained by pepsin-aided process in
comparison with commercial halal bovine gelatin. Food Hydrocoll, 41, 309-318.
Sarbon NM, Badii F, Howell NK. 2013. Preparation and characterisation of chicken skin gelatin as an
alternative to mammalian gelatin. Food Hydrocoll, 30, 143-151.

164

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019

Deniz Hıyarlarının Potansiyel Anti Kanser Etkileri
Cansu KORKMAZ1, Mehlika ALPER2, Hatice GÜNEŞ3 Müge DOĞANGÜNEŞ4, Ali TÜRKER5
1
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümü, Muğla, Türkiye, eposta: cansukorkmaz@posta.mu.edu.tr
2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Muğla,
Türkiye, e-posta: mehlikaalper@mu.edu.tr
3
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü/ Biyoteknoloji Anabilim Dalı,
Muğla, Türkiye, e-posta: haticegunes@mu.edu.tr
4
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
Muğla, Türkiye, e-posta: mugedogangunes@posta.mu.edu.tr
5
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Muğla, Türkiye, e-posta:
aliturker@mu.edu.tr
ÖZET
Globalleşen dünyada hızla artan nüfus ile birlikte günümüzde en sık karşılaşılan sorunlardan biri
sağlık problemleridir. Dünya Sağlık Örgütü’nün son yıllardaki raporuna göre, giderek artan sağlık
problemlerinin başında kanser yer almaktadır. Yapılan çalışmalar, kanserin tedavisinde yeni etki
mekanizmalarına sahip ilaçlara ihtiyaç duyulmakta olduğunu göstermektedir. Doğal ürünler eski
çağlardan beri ilaç geliştirilmesinde önemli kaynaklar olarak yer almaktadır. Bu çalışmada doğal
ürünler arasında yer alan deniz hıyarlarının potansiyel anti kanser özellikleri üzerinde durularak bir
farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Holothuroidea sınıfına (Phylum: Echinodermata) ait deniz
hıyarları daha çok ılık sığ sularda yayılış gösteren ekinodermlerdir. Bu denizel omurgasızlar besin
değerleri ve potansiyel terapötik kullanımlarından dolayı son yıllarda dikkatleri kendilerine çekmeyi
başarmışlardır. Farklı deniz hıyarı türlerinden elde edilen özütlerin anti kanser, antimikrobiyal,
antioksidant ve diğer önemli biyolojik ve farmakolojik etkinliklerinin bu özütlerde bulunan biyoaktif
bileşiklerin varlığına dayandırılabileceği bildirilmiştir. Deniz hıyarlarının, sülfatlanmış polisakkaritler,
triterpen glikozit bileşikleri, glikozaminoglikan ve kondroitin sülfatlar gibi özgün moleküller
içerdikleri bilinmektedir. Triterpen saponinler olarak da adlandırılan triterpen glikozitler, tipik olarak
tüm deniz hıyarları tarafından üretilen sekonder metabolitlerdendir. Arguside A, Hillaside C,
Holothurin A ve diğer pek çok farklı triterpen glikozitin çeşitli kanser hücreleri üzerindeki sitotoksik
ekileri belirtilmiştir. Sonuç olarak, farklı biyoaktif bileşiklere sahip bu canlıların potansiyel anti kanser
etkileri ile yapılacak çalışmalar yeni anti kanser ajanların gelişmesine katkı sağlayabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Deniz hıyarları, anti kanser, biyoaktif bileşik

Potential Anti Cancer Effects of Sea Cucumbers
ABSTRACT
With a rapidly growing population in the globalizing world today, one of the most common issues are
health problems. According to the World Health Organization’s report, cancer is one of the most
important diseases. Studies have shown that there is a need for development of drugs with new
mechanisms of action in the treatment of cancer. Natural products have been important sources of drug
development since ancient times. In this study, it is aimed to raise awareness on the potential
anticancer properties of sea cucumbers, which are among natural products. Sea cucumbers belonging
to the Holothuroidea (Phylum: Echinodermata) class are mostly echinoderms which are distributed in
warm shallow waters. These marine invertebrarates have attracted in recent years due to their
nutritional value and potential therapeutic uses. It has been reported that extracts from different sea
cucumber species have an anticancer, antimicrobial antioxidant and other important biological and
pharmacological activities based on the presence of bioactive compounds in these extracts. It is known
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that sea cucumbers contain specific molecules such as sulfated polysaccharides, triterpene glycosid
compounds, glycosaminoglycan and chondroitin sulphates. Triterpene glycosides, also named
triterpene saponins, are typically seconder metabolites produced by all sea cucumbers. The cytotoxic
effects of Arguside A, Hillaside C, Holothurin A and many different types of triterpene glucosides on
various cancer cells have been indicated. Consequently, studies on the potential anticancer effects of
these organisms with different bioactive compounds may contribute to the development of new
anticancer agents.
Key Words: Sea cucumber, anti cancer, bioactive compounds
1. Giriş
Dünya Sağlık Örgütü’nün son yıllardaki raporuna göre, giderek artan sağlık problemlerinin başında
kanser yer almaktadır. 2012 yılında elde edilen verilere göre, dünya çapında meydana gelen 56 milyon
ölümden 38 milyonu yani tüm ölümlerin yaklaşık %68’i kardiyovasküler hastalıklar, kanserler,
diyabet ve kronik akciğer hastalıklarını içeren bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanmıştır
[1]. Global Sağlık Tahminleri (GHE, 2016)’ne göre cinsiyete bağlı olarak en sık görülen kötü huylu
tümörlerin başında sırasıyla; akciğer, trake, bronş, karaciğer, kolon, bağırsak, mide ve meme kanseri
gelmektedir [2] (Şekil1).

Dünyada En Sık Görülen Kötü Huylu
Tümörlerin GHE'ye Göre Dağılımı
Mide kanseri
Karaciğer kanseri
Kötü huylu tümörler
0

5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000

Tüm cinsiyette Toplam (Tüm Yaşlar)

Erkek

Kadın

Şekil 1. Dünyada en sık görülen kötü huylu tümörlerin GHE’ye göre dağılımı (GHE, 2016
verilerine dayandırılarak) (2).
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, 2009-2018 yıllarında ölüm nedenlerin başında
sırasıyla; dolaşım sistemi hastalıkları, iyi huylu ve kötü huylu tümörler, solunum sistemi hastalıkları,
sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, endokrin beslenme ve metabolizma ile ilgili hastalıklar,
dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler yer almaktadır [3] Bu verilere göre iyi huylu ve kötü
huylu tümörlerin erkeklerde görülme sayısının (38 736 kişi), kadınlara göre (20 650 kişi) daha fazla
olduğu görülmektedir (Tablo 1).
Kontrolsüz hücre bölünmesi ile ortaya çıkan kanser, genetik ve çevresel koşulların etkisi altında olan
kompleks bir hastalıktır. Kanserin ortaya çıkmasında başlıca nedenler olarak tütün ve tütün ürünlerinin
kullanımı, alkol, kötü beslenme, obezite, virüsler (Hepatit B, HPV (Human Papilloma Virus), Hepatit
C), radyoaktif ışınlar, mesleki hastalıklar ve çevresel kirleticiler sayılabilir [4] Kanserin tedavisinde
kemoterapi, radyoterapi, cerrahi yöntemleri en sık başvurulan yöntemler olmakla birlikte, hormon
terapisi ve biyolojik yöntemlerin kullanılması gibi farklı yaklaşımlar mevcuttur. Kanserin kişiye özgü
bir hastalık olması nedeniyle tedaviler kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir [4,5]
Doğal ürünler eski çağlardan beri ilaç geliştirilmesinde önemli kaynaklar olarak yer almaktadır [6]
Günümüzde, kanser tedavisi ilaçlarının ~% 60'ının doğal kökenli olduğu onaylanmıştır [7].
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmelik Taslağı’nda yer alan tıbbi bitkiler; bir veya daha fazla
kısmı tedavi edici veya hastalıkları önleyici olabilen veya herhangi bir kimyasal farmasötik sentezin
öncüsü olabilen önemli antikanser ajanları olarak tanımlanmıştır [8,9]. Bitkiler birçok sekonder
bileşiğin karmaşık kombinasyonlarını içermektedirler ve bu kombinasyonlar her bitki çeşidi için farklı
olduğundan bitkilerin tıbbi etkileri çok farklı olabilmektedir [10]. Bitkilerin yanısıra
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Mikroorganizmalar ve deniz omurgasızlar, çok çeşitli kimyasal savunma mekanizmaları geliştirebilme
yeteneklerine sahip olmalarından dolayı antikanser etkinliği gösterebilecek doğal ürün kaynağı olarak
belirtilmiştir [11, 12]. 1960-1982 yılları arasında yaklaşık 180.000 mikroorganizma kökenli, 16.000
deniz organizması kökenli ve 114.000 bitki kökenli drog, antikanser etkinlik yönünden literatürde yer
almaktadır [7]. Bu organizmalar dışında doğal ürünlerin antikanser aktivite etkisi üzerinde tıbbi
mantarlar ve likenler üzerinde yapılan çalışmalar mevcuttur [13,14,15].
Son yıllarda doğal ürünlerden elde edilen etken maddeler ilaç keşfine çok büyük katkı sağlamaktadır.
[5]. Denizel doğal ürünler terapötik ve farmakolojik potansiyeli olan, biyolojik aktivite açısından
moleküler hedef özellikli kimyasal yapılara sahiptir [10]. Farmakolojik olarak aktif yeni deniz
kaynaklı bileşikler için bakteriler (Eubakteriler), siyanobakteriler, protistler, deniz süngerleri
(Porifera), deniz karayosunları (Bryozoa), yumuşakçalar (Mollusca), ekinodermler (Echinodermata)
ve omurgasız hayvanlar (Tunicata) yer almaktadır [16, 17].
Deniz ortamı, kanserin tedavisinde yeni etki mekanizmalarına sahip [18], yeni kanser önleyici ilaçların
ve kanser önleyici nutrasötik maddelerin geliştirilmesi ve öncü bileşiklerin keşfedilmesi için zengin bir
rezerv halindedir [19, 20]. Bu çalışmada doğal ürünler arasında yer alan deniz hıyarlarının biyoaktif
bileşenlerinin potansiyel anti kanser özellikleri üzerinde durularak bir farkındalık oluşturulması
amaçlanmıştır.
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Tablo1. Yaş grubu ve cinsiyete göre seçilmiş ölüm nedenlerinin dağılımı, 2009-2018 (TUİK, ölüm nedeni istatistiklerine dayandırılarak [3].
Ölüm nedeni
Total

Dolaşım sistemi hastalıkları

İyi huylu ve kötü huylu
tümörler
Solunum sistemi hastalıkları
Sinir sistemi ve duyu
organları hastalıkları
Endokrin (iç salgı bezi),
beslenme ve metabolizmayla
ilgili hastalıklar
Dışsal yaralanma nedenleri
ve zehirlenmeler
Diğer

Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam

Toplam 0 - 14
281 504 17 825
155 928 9 768
125 576 8 057
112 158 828
419
56 447
409
55 711
726
59 386
411
38 736
315
20 650
934
24 996
485
15 654
449
9 342
827
8 284
459
4 131
368
4 153
545
17 931

Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın

7 485
10 446
7 720
3 569
47 460
25 755
21 705

261
284
660
337
12 968
7 073
5 895

15 - 24
3 682
2 412
1 270
336
183
153
633
371
262
185
91
94
307
213
94
60

25 - 34
5 031
3 241
1 790
734
442
292
1 034
542
492
295
142
153
249
156
93
104

35 - 44
9 369
6 020
3 349
2 436
1 656
780
3 049
1 638
1 411
428
256
172
248
147
101
286

45 - 54
22 973
15 661
7 312
7 616
5 371
2 245
8 461
5 526
2 935
1 198
819
379
374
217
157
1 092

55 - 64
39 693
26 722
12 971
14 296
9 462
4 834
13 727
9 738
3 989
2 903
2 179
724
574
346
228
2 732

65 - 74
60 509
35 918
24 591
24 983
13 848
11 135
15 523
10 580
4 943
6 026
4 207
1 819
1 250
683
567
4 887

75 - 84
88 981
43 885
45 096
43 228
19 352
23 876
13 713
8 622
5 091
9 766
5 977
3 789
3 148
1 454
1 694
6 460

85+
32 406
11 531
20 875
17 631
5 674
11 957
2 515
1 306
1 209
3 240
1 485
1 755
1 295
449
846
1 761

33
27
991
293
877
530
347

59
45
1 203
272
1 140
697
443

157
129
1 032
237
1 653
1 134
519

637
455
1 007
233
2 992
2 084
908

1 397
1 335
737
265
4 459
2 863
1 596

2 134
2 753
665
404
6 771
3 801
2 970

2 335
4 125
861
913
10 892
5 284
5 608

472
1 289
317
549
5 098
1 828
3 270
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2. Deniz Hıyarlarının Bazı Biyoaktif Bileşenlerinin Potansiyel Antikanser Etkileri
Holothuroidea sınıfına (Phylum: Echinodermata) ait deniz hıyarları daha çok ılık sığ sularda yayılış
gösteren ekinodermlerdir. Zemindeki organik partiküllerle beslenen bu canlıların karın bölgeleri daha
açık renkte olmakla birlikte koyu kahverengidir. Daha çok yumuşak, kum ve çamur zeminlerde, azda
olsa sert kayalık zeminlerde bulunurlar. 0-50 m derinlikteki sularda yaşayabilmekle birlikte 0-20 m
derinliklerde yoğun olarak yaşarlar. . Ülkemizde 1996’ dan beri deniz hıyarı ticareti yapılmaktadır.
Türkiye’de bilinen ve ticari olarak kullanılan türler arasında H. tubulosa, H. sanctori, H. polii, H.
mammata ve Stichopus regalis yer almaktadır [8]. Bu denizel omurgasızlar besin değerleri ve potansiyel
terapötik kullanımlarından dolayı son yıllarda dikkatleri kendilerine çekmeyi başarmışlardır [21]. Dünya
genelinde deniz tabanında 1250 deniz hıyarı türü tespit edilmiştir ve bunların yaklaşık 20’si yenilebilir
olarak belirtilmiştir [22, 23].
Holothuroidea sınıfından elde edilen önemli metabolitler arasında triterpen glikozidler, sülfatlanmıs
triterpen glikozidler, kondroitin sülfatlar, glikozaminoglikanlar, lektinler, sülfatlanmış polisakkaritler,
biyoaktif peptidler, steroidal sapogeninler, mukopolisakkaritler, glikosfingolipitler ve esterleştirilmiş
fosfolipitler sayılabilmektedir [16]. Deniz hıyarlarındaki triterpen glikozidlerin antiproliferatif,
antifungal, antitümor, antimetastatik ve apoptotik aktiviteleri bildirilmiştir [16, 28].
Yapılan çalışmalar doğrultusunda Holothuriadea sınıfında yer alan türlere ait bazı biyoaktif bileşenler
belirtilmiştir [18]. (Tablo2).
Tablo 2. Holothuriadea sınıfında yer alan türlerine ait bazı biyoaktif bileşenler ( [18]’ e
dayandırılarak).
Türler

Biyoaktif bileşenler

Actinopyga agassizi

Holothurin A

Actinopyga echinites
Actinopyga lecanora

Etanol özü
Peptid hidrolizatları,
Triterpenes Holothurin A, B,
metanol ekstresi
Triterpen glikozitler:
argusitler A, B, C, D, E;
galaktoserebrosit
Triterpen glikozitler:
marmoratosid A, impatiensid A,
17α-hidroksi impatiensid A,
bivittosid D
Polisakkaritler: Fukosillenmiş
kondroitin sülfat
Triterpen glikozit: Hillaside C
Polisakkaritler:
glikozaminoglikan, saponinler
Triterpen glikozit:
Holotrin A, Holotrin B.
Saponin kompleksi
Kollajen hidrolizatları

Bohadschia argus
Bohadschia marmorata
Bohadschia marmorata (devamı)
Holothuria forskali
Holothuria hilla
Holothuria leucospilata
Holothuria moebii
Holothuria thomasi
Stichopus vastus

Triterpen diglikozitler:
Stichorrenosides A, B, C, D,
Stichoposides A, B, 3β- O [β- d- oksilpiranosil- (1 →
2) –D oksilopiranosil] -23Sasetoksilost-7-en, 3β - O
[β- d- siklopiranosil- (1 → 2)
-β- d- siklopiranosil] -23S-

Stichopus horrens (Stichopus variegates)
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hidroksilost-7-en; Enzim
hidrolizatları; serebrosit
Triterpen glikozitler: ekosid A,
Ds-ekosid A, 24
dehidroekinosid - A, holothurin
A; Polisakaritler: fukosile
edilmiş kondroitin sülfat;
serebrosit

Pearsonothuria graeffei

Polisakaritler: fukosile
edilmiş kondroitin sülfat

Thelenota ananas

Triterpen glikozitler:
Stichoposide C,
cucumarioside A2-2,
cucumarioside A4-2

Thelenota anax

Deniz hıyarlarından izole edilen biyoaktif bileşikler, immünomodülatör etkiler gösterir ve doğal immün
hücreleri (makrofajlar, T hücreleri) modüle ederek immün yanıtları iyileştirir. Bu biyoaktif bileşenlerden
glikozaminoglikanlar, makrofajlar ya da T hücrelerinin infiltrasyon yoluyla bu hücrelerin yığılıp
birikmesi sonucu inflamasyonun tetiklenmesinde önemli role sahiptir. Triterpen glikozitler makrofajlar
aracılığıyla lizozomal aktivitenin artmasında önemli role sahip oldukları bilinmektedir [18].
Deniz hıyarından elde edilen biyolojik olarak aktif bileşiklerin antikanser özellikleri ile ilgili ilk
çalışmanın Nigrelli (1952) tarafından yapıldığı literatürde yer almaktadır. İlgili çalışmada Bahama deniz
hıyarı Actinopyga agassizi'den elde edilen glikozit holothurinin anti kanser özellikleri gösterilmiştir [18,
24]. Ana bileşen olarak holothurin A içeren triterpen glikozitinin bir karışımı olan Holothurin
enjeksiyonunun sarkoma-180 bölgesinde tümör büyümesini engellediği ve faralerde gerilemeye yol
açtığı ortaya çıkmıştır [24]. Zou ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmalarda, Güney Çin Denizinde
bulunan deniz hıyarı, Mensamria intercedens'ten 2003 yılında intercedens A (1), B (2) ve C (3) olmak
üzere üç glikozitin tümünün ED50 değerinin 0.6-4.0 µg/ mL aralığında yer aldığı belirtilmiştir [25]. Aynı
canlıyla 2005’te yapılan bir başka çalışmada ise DI (1-6) olmak üzere izole edilen 6 yeni triterpen
glikozitlerinin ED 50 değerinin 0.96-5.0 µg / mL aralığında yer aldığı ve bunların 10 insan tümör hücre
hattına karşı önemli sitotoksisite gösterdiği bildirilmiştir [25,26].
Wu ve arkadaşları (2006) tarafından yapılan çalışmada Holothuria hilla'dan lanostan tipi bir triterpen
glikozit olan Hillasid C, insan akciğer kanseri (A-549), insan meme kanseri (MCF-7), ve insan akciğer
karsinom hücreleri (IA9)’ne karşı 0.15 ile 3.20 ug / mL arasında değişen IC50 değerlere sahip olduğu
bildirilmiştir [18, 27].
Zhang ve arkadaşları (2006) tarafından yapılan çalışmada Holothuria fuscocinerea'dan izole edilen
Pervikosid C olarak adlandırılan bivittosid D glikozitinin IC50 değeri HCT-116’da 18.7 ug / mL ve
A549’da 28.6 ug / mL olarak hesaplanmıştır [28].
Güney Çin Denizinde tarafından yapılan çalışmalarda, deniz hıyarı Bohadschia argus’ten izole edilen
Argusides A, B, C, D ve E triterpen glikozitlerin çeşitli insan tümör hücre hatlarına karşı yüksek
sitotoksik aktivite gösterdikleri bildirilmiştir [18,29,30,31]. Argusid A’nın insan kolorektal karsinomu
(HCT-116) hücrelerindeki IC50 değeri 0.14 μM olarak belirtilmiştir [29]. Argusid B ve C triterpen
glikozitlerinin, insan tümör hücre hatları A549, HCT-116, insan karaciğer karsinomu (HepG2) ve MCF-7
üzerine etkilerinin araştırıldığı çalışmada en fazla IC50 değerlerine sahip olan hücre hattı A549’da
sırasıyla 0.48 ve 0.53 ug / mL aralıklarında, ikinci sırada en yüksek IC50 değerine ise 0.46 μg / mL ve
0.38 μg / mL aralıklarında HCT- 116’nın yer aldığı literatürde belirtilmiştir [30]. Argusides D ve E'nin
A549, HCT-116, MCF-7 ve HepG2 hücre hatları üzerindeki IC50 değerleri 3.36 – 7.77 mg/ml
aralıklarında değere sahip olduğu literatürde yer almaktadır [31].
Zhao ve arkadaşları (2010) tarafından yapılan çalışmada Pearsonothuria graeffei'nin vücut duvarından
Holothurin A (1) (HA (1)) ve 24-dehidroechinosid A (DHEA) 18 (20) olmak üzere sülfatlanmış triterpen
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glikozitin izole edildiği bildirilmiştir [32,33]. Literatürde bu glikozitlerin lakton ve aynı karbonhidrat
zincirlerine sahip holostan tipinde olduğu belirtilerek her ikisinin de, in vitro ve in vivo olarak metastazın
önemli inhibisyonunu gösterdikleri ifade edilmiştir. Bu çalışma, her iki bileşiğin de MMP-9
ekspresyonunu önemli ölçüde azalttığını ve MMP-9 aktivasyonunun önemli bir regülatörü olan TIMP1'in doku inhibitörlerinin ekspresyon seviyesini arttırdığını ortaya koymuştur [33].
Park ve arkadaşları (2011)’nın yaptıkları çalışmada, deniz hıyarı Stichopus japonicus'un potansiyel bir
anti-kanser ilaç kaynağı olduğu bildirilmiştir [22,34]. S. japonicus'u farklı çözücülerden (aktif
komponentler; CH2Cl2/EtOAc fraksiyonu, n-BuoH fraksiyonu, 70% EtOH ile elde de edilen özütlerin ve
HL-60 (promiyelositik lösemi) ve HT29 (insan kolekteral adenokarsinoma) hücrelerinde anti kanser
aktivitesi değerlendirilmiştir. Solvent özütleri arasında EtOAc fraksiyonlarının diğer çözücülerden daha
yüksek hücre büyümesi inhibisyonu gösterdiği ifade edilmiştir [34].
Liu ve arkdaşları (2016) tarafından yapılan çalışmada deniz hıyarı Cucumaria frondosa’dan dan izole
edilen düşük moleküler ağırlıklı fukosile edilmiş kondroitin sülfat (LFCS) ve doğal fukosilatlı kondroitin
sülfattan (FCS) hazırlanan bileşiğin fare Lewis akciğer karsinoması (LLC) üzerinde tümör büyümesini ve
metastaz yoğunluğunu inhibe ettiği bildirilmiştir [35].
Literatürde farklı deniz hıyarlarından elde edilen sekonder metabolitlerin çeşitli kanser hücreleri
üzerindeki sitotoksik aktiviteleri yer almaktadır [18]. (Tablo3’te özetlenmiştir).
Tablo3. Deniz hıyarlarından elde edilen sekonder metabolitlerin etkili olduğu bazı hücre hatları (
[18]’ deki Tablo 5’e dayandırılarak ).
.
Bileşikler
Tümör Hücre Hatlarının Tipi
Faaliyet Sonucu
IC50
Arguside A

İnsan kan kanseri (HL-60)
İnsan kolon kanseri (HCT-116)
İnsan hepatoselüler karsinom
(BEL-7402)
İnsan mide adenokarsinomu (MKN45)

0.14–4.42 μM

Arguside B

İnsan akciğer kanseri A549, HCT-116, BEL7402, insan meme kanseri MCF-7

0.46 - 2.60 μg /
mL

Arguside C

A549, HCT-116, HepG2, MCF-7

0.38-2.56 μg /
mL

Arguside D

A549, HCT-116, HepG2, MCF-7

3.45–7.77 μg /
mL

Arguside E

A549, HCT-116, HepG2, MCF-7

3.36–7.53 μg /
mL

Bivittoside D

0.37-2.46 μg /
mL

Holothurin A

Kolon karsinomu HT-29, HCT-116, insan
prostat kanseri DU-145, MCF-7, insan
epidermoid karsinomu KB, A549, HepG2
HL-60, BEL-7402

Holothurin A
Holothurin A1

Serviks kanseri (HeLa), HepG2, miyeloid
lösemi (K562)

3.46–8.94 μg /
mL
0,99–4,03 μM

C6, U87-MG, U251, SHG-44
HepG2,

171

0.58-0.88 μg /
mL

3.40 μM

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019

Holothurin A3

KB, HepG2

0.32–0.87 μg /
mL

Hillaside C

A549, MCF-7, IA9, insan berrak hücre
karsinomu (CAKI-1), insan prostat
adenokarsinoma (PC-3), (KB), nazofarenjal
karsinoma (KB-VIN), (HCT-8)
HeLa, HepG2, K562

0.15–3.20 μg/mL

Frondoside A1

1.91–2.21 μg/mL

3. Sonuç
Deniz hayvanlarında ve bitkilerde bulunan doğal ürünler, anti mutajenik ve anti kanserojen olarak işlev
görür ve kanser gelişimini önleyerek veya geciktirerek bir veya daha fazla karsinojenez aşamasını inhibe
edebilir [18].
Deniz hıyarı, yüzyıllar boyunca hastalık önleyici bir gıda kaynağı olarak ve Kore, Japonya, Endonezya
ve Çin'deki hastalıkların tedavisinde kullanılan, besleyici yönden zengin, potansiyel doğal antikanser
ajanlarıdır [16].
Deniz hıyarları, içerdikleri zengin biyoaktif bileşenleri ile potansiyel anti kanser ilaç keşfinde ideal bir
kaynak niteliği taşımaktadır Bu ekstreler, kanserlerin önlenmesi ve tedavisi için potansiyel adaylar
olabilir. Deniz hıyarı ekstrelerinin bileşimleri ve dozları, insan klinik kullanımı için standart hale
getirilmeli ve enflamatuar hastalıkların ve kanserin önlenmesi ve tedavisine yönelik potansiyel faydaları
belirlemek için bireysel madde analizi yapılmalıdır [7]. Bu bileşikler, doğal kökenleri, gıda olarak uzun
süreli kullanımları ve toksik etkilerinin olmaması nedeniyle çekicidir. Her ne kadar deniz hıyarı özleri
gıda ve tıbbi amaçlar için kullanılsa da, bunların işlevleri henüz detaylı bir şekilde çalışılmamıştır.
Başlangıçta umut vaat eden bu sonuçlara dayanarak deniz hıyarlarının potansiyel antikanser ajanları
olarak daha fazla çalışmaya ihtiyacı olduğunu göstermektedir.
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Türkiye’de organ nakilleri; arz talep dengesi ve teknolojiden beklentiler
Saadet Yağmur Kumcu 1
Özet
İnsan ihtiyaçlarını kaynaklar elverdiği ölçüde karşılama çabasında olan ekonomi bilimi, ihtiyaçların
karşılanmasında kullanılan üretim faktörlerini doğa, emek, sermaye ve girişim olarak belirler. Emeği
sayesinde üretime katılan ve karşılığında geçimlik gelir elde eden insan zamanla yıpranır, hastalanır.
Ancak, tedavi için gerekli olduğunda kan, organ ve doku, insandan insana nakil yoluyla sağlanmakta,
üretilememektedir. Bu çalışmada, teknolojideki gelişmeler dikkate alınarak, Türkiye’de organ
taleplerinin nasıl karşılandığı ve nakillerin gerçekleştirilmesi için “donör/verici” olanların yeterliliği
tartışılmıştır. Türkiye’deki sağlık çalışmaları kapsamında yapılan, organ bağışlarının nasıl sağlandığı ve
takip edildiği çalışmalar araştırılmıştır. İlgili sağlık kurumlarından ve derneklerden elde edilen kayıtlı ve
kayıt dışı bağışlar incelenmiştir. Yapılan analizlerde Türkiye’deki organ arz ve talebi arasındaki ilişki
ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmada Kan, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Resmi
Sayfası verileri ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye verileri kullanılmıştır. Teknolojide yaşanan
gelişmelerin hastalanan/yıpranan organların aşınma payı (amortismanı), tedavi ve yenilenme
yöntemlerine etkileri, 3D yazıcılarla organ üretmenin mümkün olup olmadığı tartışmalarına;
Teknolojiden Beklentiler kısmında yer verilmiştir.
Bu çalışma, bireylerde organ bağışı konundaki bilinci arttırmak, sağlık çalışmalarına ekonomik ve
teknolojik yaklaşımlarla katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: sağlık, organ, 3D, biyoteknoloji, amortisman, emek
Organ transplants in Turkey; supply-demand balance and expectations from technology
Abstract
Economic science, which strives to meet human needs to the extent that resources allow, determines the
factors of production used in meeting the needs as nature, labor, capital and enterprise. Thanks to his
labor, people who participate in production and earn a subsistence income get worn out and get sick.
However, when necessary for treatment, blood, organs and tissue are provided by human-to-human
transplantation and cannot be produced. In this study, taking into account advances in technology, how to
meet the demand for organ transplants in Turkey and for the realization of "donor / donor" sufficiency of
which have been discussed. In Turkey within the scope of health studies, studies of organ donation and
how to ensure the follow-up it was investigated. Registered and informal donations from related health
institutions and associations were examined. According to the analysis it has tried to reveal the
relationship between supply and demand for organs in Turkey. Blood in the study, Organ and Tissue
Transplantation Services Department official data page and the World Health Organization (WHO)
Turkey data, was used. The effects of advances in technology on the wear (depreciation) of the sick /
worn organs, treatment and regeneration methods, discussions on whether it is possible to produce organs
with 3D printers are argued at Expectations from Technology section.
This study aims to raise awareness about organ donation in individuals and contribute to economic and
technological approaches to health studies.
Keywords: health, organ, 3D, biotechnology, depreciation, labor
Giriş
İnsan ihtiyaçları, üretime bağlı olarak karşılanabildiği gibi henüz üretilemeyen kan, doku ve organ
ihtiyaçlarının karşılanması insandan insana transfer (nakil) yolu ile mümkün olabilmektedir. Organ
nakilleri, tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de etik değerler gözetilerek yapılmaktadır. Bu değerlerin
başında, organın nakil edilmek üzere alınmasını kabul eden kişi veya yakınlarının, bu işlem karşılığında
herhangi bir para talep etmemesi gelmektedir. Organın “bağış” olarak kabul edilmesi söz konusudur.
Yani ekonomik bir değer olarak organ kıtlığı; para ile alınıp satılmasının yasal olmaması nedeniyle, etik
tartışmalara açık bir konudur. Ancak, organ bağışlarının arttırılması için uygulanan kamu politikalarının
geliştirilmesinin bu tartışmaları azaltacağı düşünülmektedir.
Organ nakli, birçok ölümcül hastanın sağlığını önemli ölçüde geri kazanma potansiyeline sahiptir. Ancak
bu potansiyel, kullanım için uygun hale getirilmiş ciddi bir organ arzı tam olarak sağlanamadığı için
reddedilmektedir. Öyle ki; son yıllarda, tıp ve sosyal bilimler alanlarında çalışan araştırmacılar,
organların mevcut kıtlığına son vermenin bir yolu olarak “organ piyasalarının” oluşmasına izin vermenin
1

Uşak Üniversitesi / Ulubey MYO, Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, yagmur.kumcu@usak.edu.tr

174

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019

erdemlerini tartışmaktadırlar. Bu tartışmaların; (1) organ kıtlığına sebep olan bağış yapmama
durumunun, fiyat ödenmesi yoluyla düşebileceği ve (2) organ arz ve talebini dengelemek için gereken
fiyatın yüksek olacağı şeklinde iki görüş etrafında odaklandığı söylenebilir. Ancak, organ piyasalarının
kurulmasından yana olanlar, finansal teşviklerin birçok can kurtaracağını ve denge fiyatının zannedildiği
kadar yüksek olmayacağını savunmaktadırlar (Adams vd. 2007).
Diğer yandan teknolojideki gelişmeler, üç boyutlu (3D) yazıcılarla uygun materyaller kullanılarak organ
üretimini de mümkün hale getirmektedir (Kelly, 2018). Organın, ekonomik anlamda üretilebilmesi
dolayısıyla istenen miktarda üretilmesini ve bir “fiyat” konusunu gündeme getirmektedir. Üretilen
organın insan organı olup olmadığı ise ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte insanlığın, gelişiminin bu
aşamasında “değer” ile sınandığına şahit olmaktayız. İnsan onurunu korumaya çalışan etik değerlere
uygun olduğu sürece, teknolojinin ihtiyaçların karşılanması konusundaki beklentileri karşılaması makul
görülmektedir. Bu aşamada teknolojinin de dâhil olmasıyla birlikte (1) ve (2) tartışmalarına; insani
değerlerdeki gelişmelerin, organ bağışı bilincini arttırmasının dengeyi mümkün olacağına dair
öngörülerin de eklenebileceğini göstermektedir.
Ekonomik anlamda denge, arz edenler ve talep edenlerin aynı miktar ve fiyatta buluşabilmelerini ifade
eder. Literatürde, mevcut organ arzı sorularını tartışan onlarca makale yayınlanmış olsa da; bu konuyu
çözmek için potansiyel bağışçıların finansal teşviklere nispeten duyarlılığını ve buna bağlı olarak mevcut
organ yetersizliğini gidermek için gereken fiyatın nasıl olduğunu gösteren yeterli ampirik (deneysel)
kanıtlar sunulmamakta ve yasalarda organ satışı yasağının geçerli olduğu görülmektedir.
Türkiye’de de organ nakilleri konusundaki mevzuata göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı yetkili
kurumdur. Organ nakli konusunda yasal düzenlemelerin ve bağış/nakil izleme sisteminin birçok Avrupa
ülkesinden önce düzenlendiği görülmektedir. Nakil masraflarının devlet tarafından karşılanması bu
konudaki bağışların artmasını teşvik etmektedir. Ancak Türkiye’deki organ nakilleri ile ilgili veriler
incelendiğinde; Sağlık Bakanlığı verileri göstermektedir ki bağışlar, bekleyen hasta sayısının çok
gerisinde olduğu görülmektedir. Çalışmada, organ sağlayıcı olarak bağışta bulunan “donör/verici”
sayılarının, organ talep eden, bekleyen “hasta/alıcı” sayılarının karşılaştırılması yapılarak; arz-talep
ilişkisi incelenmiş ve “denge” olup olmadığı sorgulanmıştır
Bu çalışmanın amacı, Dünyadaki organ arz ve talebi konusundaki gelişmelerin paralelinde Türkiye’deki
gelişmeleri tespit etmektir. Ayrıca sağlığın sürdürülmesi için gerekli olduğunda ihtiyaç duyulan organ
talebini karşılamaya yeten miktarda bir bağış olup olmadığına ve teknolojik üretim yöntemleri ile arz
eksikliğinin giderilmesinin mümkün olup olamayacağına dikkat çekilmektedir.
1. Türkiye’de Organ Nakilleri
Türkiye’de organ nakilleri, 29 Mayıs 1979 tarihli 2238 Nolu “Organ ve Doku Alınması, Saklanması,
Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun” ile yürütülmektedir. Kanun’un 3.Maddesinde belirtildiği üzere
“Bir bedel veya başkaca çıkar karşılığı, organ ve doku alınması ve satılması yasaktır”. Ayrıca Madde
4’te “Bilimsel, istatistiki ve haber niteliğindeki bilgi dağıtımı halleri ayrık olmak üzere, organ ve doku
alınması ve verilmesine ilişkin her türlü reklam yasaktır”. TC. Sağlık Bakanlığı yetkisi ile kurulan Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından
kurulan TODS (Organ ve Doku Nakli Sistemi) kurulmuş 2016 yılında güncellenmiştir.
2238 Sayılı Kanun’da yapılan Etik Komisyon düzenlemesiyle birlikte canlıdan organ nakilleri hukuken
tanımlanarak akraba dışı nakil başvurularında değerlendirme ve itiraz mekanizması uygulamaya
konmuştur.
Türkiye’de organ nakli için bekleyen hasta sayısı, 2018 verilerine göre 25.769’dur. Bu hastaların
22.462’si böbrek hastasıdır. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay işbirliği ile yürütülen kampanyalar ile bağışlar
teşvik edilmektedir. Euronews’in haberine göre Türk Kızılayı, Sağlık Bakanlığı'nın kök hücre bağışı
kampanyasında kan alma işlemini yaparak bakanlığa destek vermektedir. Ayrıca, Uluslararası
dayanışmalar ile kök hücre bağışında bulunan kişiler kendi ülkelerinin ilik bankasına kayıt ediliyor. Tüm
ülkeler Dünya Kemik İliği Bankası aracılığı ile birbirlerinden uygun donör taraması yapıp uygun
donörden bağış kabul etmektedir.
2. Veri Seti ve Analiz
Organ, bağışlar ile sağlandığı için fiyat sıfır kabul edilerek sadece zamana göre miktar analizi
yapılmaktadır.
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Tablo 1: Türkiye’de 2006-2019 yılları arasında gerçekleştirilen organ nakilleri
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Zamana göre organ nakillerine ait verilerinin karşlılaştırmalı analizi yapılarak oluşturulan grafik, Şekil
1’de gösterilmektedir.
Şekil 1: Organ arzı ve talebi arasında denge ilişkisi

Birbirine paralel iki artış eğrisi olarak oluşan Şekil 1’de, yıllara göre talep artarken, arz aynı yönde
artmamaktadır. D1 talep ve S1 Arz durumları için; P1 fiyat veya t1 zamanındaki arz miktarı olan Q1<Q3
ve Q4<Q5’tir. Dolayısıyla ekonomik anlamda tüketicinin lehine bir denge ilişkisi gözlenemediği
görülmektedir. Dikey eksende yer alan fiyat (P) yada zaman (t) değişkenine göre değerlendirilmiştir. S2
ve Q2, arz miktarının, talebi karşılayacak kadar çok artması durumunda ise P2 fiyat artışı veya zamanın
şimdiye göre (t1)’den daha ileri bir anına (t2) veya P2’ye karşılık gelmektedir ki, (Q2, P2) noktasında
organ bekleyen bir hasta için para veya zaman karşılanamaz değer olarak dengenin çok yüksek fiyat veya
ileri tarihte sağlanması anlamına gelmektedir. Yani donör bekleyen (talep eden) bir hastanın, yaşamını
yitirdikten sonra organ bulunmasının (arzın gerçekleşmesinin) o hasta için bir anlamı olmayacaktır.
3.
Teknolojiden Beklentiler
Organ nakilleri konusunda, bağış yapılan piyasanın birbirine rakip olan kullanıcılarının korkularını
doğrular biçimde ve pazarın ne önereceğine dair, piyasa savunucuları farklı bir yorum sunmaktadırlar.
Açıklanan bağış pazararlarının bir çoğunda, pazardaki gözetimsizliğe, denetlenmeyen ve yasadışı işlerin
gölgeli dünyasına bağlı olduğunu iddia etmektedirler (Semrau, 2017).
3D baskı teknolojisi her gün yeni bir çığır açıyor ve mevcut yasal düzenlemelerin çerçevesi, yeterli
düzenleme ve gözetim sağlamak için kesinlikle böyle bir devrimci ve “yıkıcı” pazar değişimi için
yenilenmesi gerekmektedir (Kelly, 2018). Bir yandan, hayatta kalmaları bir organ nakline bağlı olanların
en kısa sürede bioprinting teknolojisine erişmelerini istenirken diğer yandan, pazara girişinin yeterli
gözetim ve güvenceyle birleştiğinden emin olunmalıdır.
Bu aşamada teknolojinin de dâhil olmasıyla birlikte (1) ve (2) tartışmalarına; insani değerlerdeki
gelişmelerin, organ bağışı bilincini artmasının da mümkün olacağına dair öngörülerin de eklenebileceğini
göstermektedir. Gelecekte, her iki durumda; ihtiyaç duyulması halinde organın orijinal bağışçıdan mı
karşılanacağı yoksa üretilmiş olanın mı satın alınacağı tüketici için bir tercih sebebi olacaktır.
Muhtemelen o günün tartışmalarında organın bulunmaması yani arz kıtlığı değil, ölümcül hastalardan
başka, yenilemeye teşvik sağlamayı gerektiren bir talep eksikliği durumu olacaktır.
Değerlendirme ve Sonuç
Kavramsal olarak arz/talep dengesinin kurulması, üreticinin kârı ve tüketicinin faydasına göre
kurulurken; harcanan emek ve diğer maliyetler ürünün değerini belirler. Teknoloji bu süreçte kârı ve
faydayı doğrudan etkiler. Özellikle işgücü maliyetlerinin diğer maliyetler içinde oransal olarak daha fazla
yer tutması, 15-65 yaş arasında çalışan işgücünün, emek kirası yoluyla geçimlik gelir elde etmesi
nedeniyledir.
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Pazar, etkileşim tarzının fikir alışverişinde olduğu bir ilişkidir. Genel olarak, pazar gönüllü olarak mal ve
hizmet alışverişini değerli bir çaba için, geçinmek yapar. Bu geniş ve kesin olmayan bir sorun olarak
görülmekle birlikte; aşağıdaki gibi daha belirgin sorular gerekir (Brennan ve Jaworski, 2016):
1 Hükümetler piyasaya ne kadar müdahale etmeli ve düzenlemelidir?
2. Hangi tür mülkiyet hakları rejimleri ve geçmiş yasal kurumlar en iyisidir?
3 Hükümetler, vatandaşları piyasadaki talihsizliklerden korumak için ne kadar sosyal sigorta veya başka
sosyal yardım programları sağlamalıdır?
Bunların hepsi ekonominin klasik soruları, ancak bu çalışmadaki kaygımız için dördüncü soruya
odaklanıyoruz:
4 Ne tür şeyler satılık olmamalı?
Türkiye’de olan gelişmelerin yanında, organ nakli ve bağışı konusunda toplumun ve sağlık personelinin
bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması gerekmektedir. Alanında uzman, nakil yapabilen
cerrahların kurumsal tercihleri ve bu uzmanlarının sayısının azlığı, organ kıtlığı yanında önemli bir diğer
sorun olarak belirmektedir. Kamu hastanelerinin organ nakli konusunda özel sektörün gerisinde kalması
toplumdaki eşitlik ve hakkaniyet duygusunu zedelemektedir. Organ nakli ve bağışı konusunda yanlış dini
inanışların tamamıyla ortadan kaldırılması için halkın bilinçlendirilmesi gerekmekte ve ilgili kurumların
etkin bir rol üstlenmesi gerekmektedir. Ayrıca psikolojik sorunların aşılması için organ nakil merkezi
çalışanlarının iletişim ve halkla ilişkiler eğitimleri almaları başarı oranını artırabileceği düşünülmektedir
(Durur ve Akbulut 2017).
Organ bağışlarının arttırılması için uygulanan, bağışçılara standart bir ücret ödenmesi gibi, kamu
politikalarının geliştirilmesinin bu tartışmaları azaltacağı düşünülmektedir.
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AERUGİNOSA SUŞLARININ MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU
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Özet
Pseudomonas aeruginosa, özellikle savunma sistemi zayıf bireylerde yüksek morbidite ve
mortalite ile seyreden hastane infeksiyonlarına neden olmaktadır. Pseudomonas aeruginosa’ nın hasta
tedavisinde kullanılan alet ve sıvılardan sıklıkla izole edildikleri ve hastane florasında endemik olarak
bulundukları bilinmektedir. Bu çalışmada; Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çeşitli
bölümlerinin Yoğun Bakım Üniteleri (YBÖ) ve servislerinde izole edilen P. aeruginosa suşlarının
yayılımı, çapraz bulaşın durumu ve çapraz bulaşı önlemek için çağrıda bulunmak amacıyla, yoğun bakım
örneklerinden izole edilen suşların arasındaki klonal ilişki PFGE yöntemiyle araştırılmıştır. PFGE
yöntemiyle P. aeruginosa izolatlarının SpeI enzimi ile kesilen genomik DNA’sı ile yapılan dendogram
analizinde bir yıllık sürede bu bakterinin neden olduğu çevresel kaynaklı çapraz bulaş moleküler
yöntemler ile doğrulanmıştır. Sonuç olarak hastane Y.B.Ü ve servislerdeki hasta örneklerinden izole
edilen P. aeruginosa suşlarının çapraz geçiş gösterdiği ortaya çıkmıştır. Mevcut bulgular, hastanede etkin
kontrol ve önleme tedbirlerine acilen ihtiyaç olduğunu ve ilgili personellere sık sık hijyen eğitimi
verilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Hastaların ortak kullandığı malzemeler azaltılmalı, el hijyenine,
eldiven kullanımına ciddi özen gösterilmelidir. Bu sayede gereksiz ilaç kullanımı ve bakterilerin
antibiyotiklere direnç geliştirmesi ile mücadele edilebilir.
Anahtar sözcükler: ; P. Aeruginosa, PFGE, Klonal İlişki
Abstract
Pseudomonas aeruginosa causes nosocomial infections with high morbidity and mortality,
especially in people with weakened defenses. It is known that Pseudomonas aeruginosa is frequently
isolated from instruments and fluids used in patient treatment and is endemic in hospital flora. In this
study; The clonal relationship between P. aeruginosa strains isolated in in intensive care units (ICU ) of
various departments of Uşak University Faculty of Medicine Hospital and clinical services, status of
cross-contamination and calls for prevention of cross-contamination was investigated by PFGE method.
In the dendogram analysis of genomic DNA of P. aeruginosa isolates cut by SpeI enzyme, environmental
contamination caused by this bacterium was confirmed by molecular methods. As a result, it was found
that P. aeruginosa strains isolated from patient samples in hospital ICU and wards showed crossing.
Current findings suggest that there is an urgent need for effective control and prevention measures in the
hospital, and that frequent hygiene training should be provided to relevant staff. Common materials used
by patients should be reduced, hand hygiene, gloves should be taken seriously attention. In this way,
unnecessary drug use and bacterial resistance to antibiotics can be tackled.
Key words: P. Aeruginosa, PFGE, Clonal Relationship
Giriş ve Amaç
Gram negatif, nonfermentatif, oksidaz pozitif, fırsatçı bir basil olan Pseudomonas aeruginosa,
özellikle savunma sistemi zayıf bireylerde yüksek morbidite ve mortalite ile seyreden hastane
infeksiyonlarına neden olmaktadır. P. aeruginosa, YBÜ’ nde gelişen pnömonilerin en sık nedenir (1).
Pseudomonas cinsi çevrede yaygın olarak bulunan ve günümüzde fırsatçı infeksiyonlar olarak hastane
infeksiyonlarına neden olan gram negatif bakteriler içinde önemli gruplardan birini oluşturmaktadır.
Nozokomiyal enfeksiyonlar hastane ortamında bulunan mikroorganizmalardan kaynaklanır (2). Yoğun
bakım hastalarında P. aeruginosa kolonizasyona ve yaşamı tehdit edici boyuttaki enfeksiyonlara yol
açabilmektedir. Bu enfeksiyonların ekarte edilmesini, bu izolatların genellikle çoğul dirrençli olması
güçleştirmektedir (3). P.aeruginosa’ nın hasta tedavisinde kullanılan alet ve sıvılardan sıklıkla izole
edildikleri ve hastane florasında endemik olarak bulundukları, bilinmektedir (4). P. aeruginosa YBÜ'
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nde gelişen pnömonilerin en sık nedeni olmakla beraber, nozokomiyal enfeksiyonların önemli bir sebebi
ve hastane enfeksiyonuna neden olan gram-negatif bakteriler arasında ikinci sırada yer almaktadır (5).
P. Aeruginosa’ nın epidemiyolojik analizi hastane enfeksiyonlarının kontrolü için önemlidir. Özellikle,
çok ilaca dirençli bakteri türlerinin klonal yayılımının izlenmesi, YBÜ lerinde mikroorganizmaların ve
enfeksiyon salgınlarının çapraz iletimini kontrol etme stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olur (6). Bu
çalışmada; Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çeşitli bölümlerinin yoğun bakım üniteleri ve
servislerinde izole edilen P. aeruginosa suşlarının yayılımı, çapraz bulaşın durumu ve çapraz bulaşı
önlemek için çağrıda bulunmak amacıyla, izole edilen suşların arasındaki klonal ilişki PFGE yöntemiyle
araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem
Çalışmaya 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında çeşitli bölümlerin YBÜ ve servislerinde
yatan hastalardan etken olarak izole edilen toplam 52 , Pseudomonas aeruginosa suşu alındı.
Servislerden gönderilen balgam, kan, yara, bos, plevra- eklem mayi örnekleri laboratuvarda %5 Kanlı
agar, Çukulata agar ve EMB agara ekilerek 37°C'de inkübe edildi, 24 saat sonunda üremeler
değerlendirildi. Bakteriler kolonilerin morfolojik yapısı, gram boyama ve biyokimyasal özelliklerine
göre tanımlandı. Gram boyamada gram-negatif basil, oksidaz pozitif, katalaz pozitif, hareketli
nonfermentatif olduğu saptanan suşların tanımlanması, Vitek 2 GN ve AST-N090 kartları kullanılarak
Vitek 2 Compact (bioMérieux, Fransa) otomatik sistemiyle yapıldı. İzolatlar arasındaki klonal ilişkinin
saptanmasında , SpeI restriksiyon enzimi ile Durmaz ve arkadaşlarının optimize ettikleri yöntem
kullanıldı (7). DNA paternleri; %1’lik agaroz jelde, CHEF DR II (Bio-Rad Laboratories, Belçika) PFGE
cihazı kullanılarak, 6V/cm akım, 14°C ısı ve 0.5x TBE içerisinde, blok 1: başlangıç ve bitiş zamanları 5 s
ve 45 s olacak şekilde 20 saat ve blok 2: başlangıç ve bitiş zamanları 30 s ve 45 s olacak şekilde 6 saat
yürütülerek saptandı. PFGE sonrasında oluşan DNA paternleri BioNumerics software (version 6.01;
Applied Maths, Belçika) ile değerlendirildi. Benzerlik indeksi “Dice” katsayısı kullanılarak %1 tolerans
değerinde oluşturuldu. İzolatlar arası kümelenme ilişkisi UPGMA (Unweighted Pair Group Method of
Arithmatic Averages) yöntemi kullanılarak gösterildi. İzolatlar arası klonal ilişkinin değerlendirilmesinde
Tenover ve arkadaşları (8) tarafından belirlenen ilkeler uygulandı.
Bulgular
P. aeruginosa izolatlarının genotipik tiplendirilmesi amacıyla yapılan PFGE çalışmasında P.
aeruginosa DNA’ları restriksiyon endonükleaz aktiviteli SpeI enzimiyle kesildikten sonra çeşitli bant
paternlerinin görüldüğü PFGE jel görüntüleri belirlendi. PFGE bant profillerininin sergilendiği P.
aeruginosa suşlarının jel görüntülerinden bir sonraki aşamada dendogram analizi yapıldı. Gel-CompareII kullanılarak yapılan bant profil analizinden sonra PFGE profil dendogramları oluşturularak suşlar
arasındaki ilişkiler belirlendi. Küme analizi Dice benzerlik katsayısı ve UPGMA (Unweighted Pair
Group Method Average) ilişki kuralı parametreleriyle değerlendirilmiştir.
Şkil 1 de görülen 52 adet P. aeruginosa suşunun dendogramı incelendiğinde; Tennover
kriterleri benzerlik oranlarına göre 52 suş birbiri ile ilişkili bulunmuştur. Dört majör klon bulunmakla
birlikte kendi içlerinde suşlar A,B,C ve D klonlarına ayrılmıştır. A klonu 3 suş, B klonu 4 suş, C klonu 2
suş, D klonu ise 43 suştan oluşmuştur. A klonu kendi içerisinde %95, B klonu ise % 96, C klonu % 99
ve D klonu ise %94 benzerlik oranına sahiptir. Kümeleşme oranı ise Tennover kriterlerine göre % 100
‘dür (52/52).
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Şekil 1: 52 adet P. aeruginosa suşunun dendogramı
Tartışma
Hastanelerde antibiyotik kullanımuna bağlı olarak, toplumda kolonize olmuş bakterilere oranla
daha dirençli bakteriler hastanelerde kolonize olmaktadır. Çünkü kullanılan antibiyotiklere karşı
bakteriler direnç geliştirmektedir. Kolonize olan bakteriler hastaların immünkomprize olması durumunda
çeşitli enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı Hastane Kaynaklı enfeksiyonların
tedavisi gün geçtikçe daha da güçleşmektedir. Hastane enfeksiyonları, hastanede yatış süresini uzatan,
tedavi masraflarını artıran, morbidite ve mortalitesi yüksek enfeksiyonlardır. Hastalara girişimsel
uygulamalar yapılması, altta yatan hastalıklar, enfeksiyon kontrolündeki eksiklikler ve uygun olmayan
ampirik tedaviler nedeniyle enfeksiyon etkeni bakteriler sıklıkla antibiyotiklere direnç kazanmaktadır.
Hastaların immün sistemlerinin baskılanmış olması ve geniş spektrumlu antibiyotiklerin gereksiz
kullanımı direnç sorununu daha da artırmaktadır.
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P. aeruginosa, artan antibiyotik direnci ile sınırlı sayıda antibiyotiğe hassasiyet gösteren, önemli
bir sorun haline gelmiştir. Hastane enfeksiyonlarına özelliklede yoğun bakım enfeksiyonlarına neden
olurlar (9,10). PFGE, Bakteriyel patojenlerde kullanılan moleküler epidemiyolojik analizler arasında
“altın standart” olarak kabul edilir(11). PFGE, Enfeksiyöz bir ajanın farklı izolatları arasındaki ilişkiyi
belirlemek için kullanılmaktadır (12).
Üner ve arkadaşlarının Malatya’da üroloji servisinde meydana gelen salgında izole ettikleri 14
adet P. aeruginosa suşunun klonal ilişkisini tespit etmek için PFGE yöntemini kullanmışlar ve %78’den
fazla benzerlik gösteren muhtemel ilişkili iki genotip saptamışlardır (13).
İngilterede yapılan bir araştırmada kistik fibrozisli olan hastalardan Londra’daki dört farklı
hastaneden izole edilen P. aeruginosa suşlarının hastalar ve hastaneler arasında geçişleri incelenmiştir.
PFGE profillerini SpeI restriksiyon enzimi ile gerçekleştirdikleri dört ana patern belirlemişlerdir. İki
farklı hastanede belirlenen iki ana genotip ortak olarak bulunmuş bu paternler arasında %80 benzerlik
tespit edilmiştir (14).
Yapılan çalışmalarda hastanemizde 2018-2019 tarihleri arasında yoğun bakım servisindeki
hastalardan çeşitli örneklerden izole edilen 52 adet P. aeruginosa suşu SpeI restriksiyon endonükleaz
kullanılarak PFGE yöntemi ile aralarındaki benzerlik araştırılmıştır. Sonuçta 52 adet P. aeruginosa
suşunun dendogramı incelendiğinde; Tennover kriterleri benzerlik oranlarına göre 52 suş birbiri ile
ilişkili bulunmuştur. Dört majör klon bulunmakla birlikte kendi içlerinde suşlar A,B,C ve D klonlarına
ayrılmıştır. A klonu 3 suş, B klonu 4 suş, C klonu 2 suş, D klonu ise 43 suştan oluşmuştur. A klonu
kendi içerisinde %95, B klonu ise % 96, C klonu % 99 ve D klonu ise %94 benzerlik oranına sahiptir.
Kümeleşme oranı ise Tennover kriterlerine göre % 100 ‘dür (52/52). Sonuç olarak hastane Y.B.Ü ve
servislerdeki hasta örneklerinden izole edilen P. aeruginosa suşlarının çapraz geçiş gösterdiği ortaya
çıkmıştır. Mevcut bulgular, hastanede etkin kontrol ve önleme tedbirlerine ihtiyaç olduğunu ve ilgili
personellere hijyen eğitim verilmesi gerektiğini düşündürmektedir.
Sonuç
Çalışmamızda P. Aeruginosa suşlarının hastane ortamındaki dağılımının klonal ilişki göstermesi,
enfeksiyon kontrol programlarının önemini göstermektedir. Salgınları zamanında belirleyebilmek için
sürveyans çalışmaları yapılmalı, hastalardan ve çevreden tarama kültürleri alınmalıdır. Yoğun bakım
ünitelerinde görev yapan çalışanlar başta olmak üzere, tüm hastane personeline gerekli enfeksiyon
kontrol eğitiminin verilmesi gerekmektedir. Hastaların ortak kullandığı malzemeler azaltılmalı, el
hijyenine, eldiven kullanımına ciddi özen gösterilmelidir. Bu önlemler bakteri trafiğinin azalmasını
sağlayacaktır. Hastaların tedaviside uygun sürede ve antibiyogram sonucuna göre uygun antibiyotik
kullanımının yararlı olacağı da düşünülmelidir. Bu sayede gereksiz ilaç kullanımı ve bakterilerin
antibiyotiklere direnç geliştirmesi ile mücadele edilebilir.
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ABSTRACT
Biological Sciences, Life Sciences, Biotechnology and Biodiversity function in harmony with other
technologies. Their common goals are to ensure a knowledge base for the sustainable management,
production and use of biotechnology and biodiversity, to provide new, safer, more cost-effective and ecoefficient products, to promote the competitiveness and sustainability in the industry.
The role of the private sector in agricultural research and development (R&D) has increased significantly
in developing countries over the past two decades. However, information on the nature of private sector
R&D in agriculture its focus, location, size and output is limited in availability, thus limiting any analysis
of the potential risks and opportunities of this growth trend.
In this study the project-based industrial R&D studies on Biotechnology, Biodiversity by research
institutes, universities and the private sector in rapidly-developing Turkey were examined and evaluated.
The research results show that the R&D studies are fully supported in Turkey and that, in this context,
the project-based researches are put into practice and transferred to bio-economy through public research
institutes, universities private sector and the biotechnology firms, which are the driving force of the bioeconomy, operate in the fields of Health and Medicine by 57%, Energy and Environment by 24% and
Agriculture and Food by 19% .
Keywords: Biotechnology, Biodiversity, Genetic Resources.

•

•

INTRODUCTION
In the food, agriculture and livestock sector, the main purpose of Biotechnology is to create a
Knowledge-Based Bio-Economy (KBBE). The Bio-Economy is an economic process addressing the
commercial distribution and consumption of such products as goods, energy and services produced from
biomaterials and genetic resources (plants, animals, microorganisms) through biological process, and
embraces all industrial and economic sectors producing, managing and disseminating biological
resources. Having a superior competitiveness and a high added value, creating new areas of employment,
showing consistency with ethical, cultural and economic demands of the society and having a high ecoefficiency are among the sustainability characteristics of the modern bio-economy. Biotechnology
constitutes the driving force of the bio-economy (1,2).
Biological Sciences, Life Sciences and Biotechnology function in harmony with other technologies.
Their common goals are to ensure a knowledge base for the sustainable management, production and use
of biodiversity and genetic resources, to provide new, safer, more cost-effective and eco-efficient
products, to promote the competitiveness and sustainability in the industry (3).
KBBE, Biotechnology, Biodiversity and Genetic Resources related activities in Turkey can be
categorized as follows:
- Research and devolopment studies
- Political and strategical efforts and incentives
- Industrial and agricultural inventions and productions
Main Financial Sources for Supporting Scientific Projects and R&D Activities
- The Scientific and Technological Research Council of Turkey) (TÜBİTAK)
- General Directorate Agricultural Research and Policies (TAGEM)
- Ministry of Development
- Ministry of Science, Industry and Technology
- Funds of Universities
- Finacial source from private sector
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Figure 1: Agricultural Residues for a Global Sustainable Bioeconomy
Recent Strategies and Plans regarding KBBE, Biotechnology, Biodiversity and Genetic Resources
related activities for sustainable economic development of Turkey (4).
In recent “Economical Development Plan” prepared and published by Ministry of Development,
Industrial Biotechnology is underlined as most important scientific research area to be supported In
“Vision 2023 Strategies for Science and Technology” document prepared collaborative work of
Universities, NGOs and TUBİTAK, Biotechnology took important place in scientific research priorities
of Turkey “Supreme Council for Science and Technology” chaired by Prime Minister gave
Biotechnological Research studies important place in state policy of Turkey for its economical
development
RESULTS
The research results show that the R&D studies are fully supported in Turkey and that, in this context,
the project-based researches are put into practice and transferred to bio-economy through public research
institutes, universities private sector and the biotechnology firms, which are the driving force of the bioeconomy, operate in the fields of Health and Medicine by 57%, Energy and Environment by 24% and
Agriculture and Food by 19% (Table 1).
SECTOR
R&D
Health and Medicine
Energy and Environment
Agriculture and Food
Table 1: Sectoral R&D Studies in Turkey

57 %
24 %
19 %

CONCLUSION
Large Agricultural Capacity and arable land areas of Turkey will be very important factor for
providing feedstocks (crops, seeds, plants etc.) to be needed for production bio-based products in future.
Large feedstock capacity of Turkey will be good genetic resource. Number of plants producing bio-fuels
(bio-alcohol and bio-diesel) are increasing in course of time (Figure 1). There are substantial number of
enterprises producing food (such as baker yeast) and drinking materials (beer and wine etc.) using
conventional Biotechnological Processes (5).
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Turkey is a major agricultural producer. Most of the technologies related to the KBBE
(Knowledge Based Bio-Economy), are related to the agriculture in Turkey. Turkey is aware of the fact
that application of new technologies to agriculture will play a major role in its development and growth
(6). Agri-food industry has been and will be the base for Turkish economic growth. Turkey covers the
“Knowledge Based Bio-Economy” for its sustainable economic growth in its development strategies as
other European Member States. To benefit from Biotechnology, Genetic Resources and Bioeconomy
Turkey needs to increase the number of scientists working in this area, and also it should not only involve
technology transfer but also the creation of new products from rich genetic resources and benefit
economically from the “nature and natural resources” nationally and also at European level, which
KBBE-NET may provide such an opportunity during the candidacy period through cooperation and
integration within the Framework Programmes (7).
Finally, KBBE (Knowledge Based Bioeconomy), Industrial Biotechnology, Microbial Biotechnology
and Genetic Resources are accepted in Turkey as a key for the sustainable development of the country
because of its agricultural and industrıal production potentials.
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Özet
Bu çalışmada; hastanemizin klinik mikrobiyoloji laboratuarından temin edilen 50 adet Salmonella
spp.’nin PFGE yöntemiyle genotipik tiplendirilmesi ve genetik ilişkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Toplam 50 adet Salmonella spp. suşu XbaI restriksüyon enzimi kullanılarak PFGE yöntemi ile
tiplendirilmiştir. Dendogram analizi yapılmış ve 38 suşun birbiriyle ilişkili olduğu bulunmuş ve 12 suşun
özgün profil sergilediği saptanmıştır. İki majör klon bulunmakla birlikte kendi içlerinde suşlar A ve B
klonlarına ayrılmış ve A klonu 14, B klonu ise 24 suştan meydana gelmiştir. A klonu kendi içerisinde
%90, B klonu ise % 86 benzerlik göstermiştir. Kümeleşme oranı Tenover kriterlerine göre %76 (38/50)
olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonunda PFGE’nin Salmonella spp. suşlarında genotipik
tiplendirilmesi ve genetik ilişkiyi belirlemede etkili olduğu anlaşılmıştır. PFGE yönteminin Salmonella
spp.’nin genotipik tiplendirilmesi ve genetik ilişkilendirilmesine dair, ileride yapılacak güncel bilgilere
ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Salmonella spp., PFGE, XbaI
Abstract
The aim of study was to determine genotypic typing and their genetic relationships of 50 Salmonella
spp. strains supplied from our hospital’s clinical microbiology laboratory. A total of 50 Salmonella spp.
strains were typed by PFGE method using XbaI restriction enzyme. Dendogram analysis was performed
and 38 strains were found to be related to each other and 12 strains showed specific profile. There were
found two major clones were present, the strains were divided into clones A and B and clone A consisted
of 14 strains and clone B consisted of 24 strains. Clone A had 90% similarity in itself and as if, clone B
had 80% similarity. The clustering rate was 76% (38/50) according to the Tennover criteria. At the end of
this study, it was found that PFGE yielded effective results in genotypic typing of Salmonella spp.
strains and in determining genetic association. It has been concluded that PFGE method will be needed
up-to-date information on the genotypic typing and genetic association of Salmonella.
Key Words : Salmonella spp., PFGE, XbaI.
Giriş-Genel Bilgiler
Salmonella’lar 0,7 – 1,5 μm eninde ve 2 – 5 μm boyunda Gram(-) enterik bakteriler olup; son yıllarda
gelişmiş ülkelerde gıda kaynaklı enfeksiyonların ortaya çıkmasınını ve gelişmekte olan ülkelerde de
başlıca halk sağlığı sorunlarının etkeni olmuştur (Ustaçelebi, 1999; Majid ve Siddique, 2000;
Shivaprasad ve ark., 2013; Black and Black, 2013; Brooks ve ark.; 2010; White ve ark., 1997).
Enfeksiyon; başta kanatlı hayvanlar olmak üzere; büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, hasta ve taşıyıcı
durumdaki insan ve hayvanlar ve bunların dışkılarıyla, kontamine hayvansal ürünlerin tüketilmesiyle,
ayrıca kontamine sular, yemler ve bitkiler vasıtasıyla yayılır (Trembley ve ark., 2014; Sanchez ve ark.,
2002; Pui ve ark., 2011; Hackett, 2015). Kontaminasyon risk faktörleri olarak; yetersiz hijyen koşulları,
çiftlikte kemirgenlerin ve böceklerin varlığı, yem ve içme sularının kirliliğe maruz kalması sayılabilir.
Kanatlı hayvanların enfeksiyonlara karşı tolerans düzeylerinin daha düşük olması nedeniyle,
kontaminasyon daha hızlı olmakta ve bu durum kanatlı ürünlerini tüketen insanlarda hastalık etkeni ve
risk faktörü oluşturmaktadır (Davies ve Breslin, 2003; Doyle ve ark., 2006; Rose ve ark., 2000; Rose ve
ark., 2001).
Kanatlı hayvanlarda birçok akut ve kronik hastalık enfeksiyonlarında Salmonella’ların ilişkisi olduğu,
gerekli koruyucu tedbirlerin alınmadığı takdirde başta verim düşüklüğü ile seyreden ve akabinde toplu
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ölümlere varabilecek ekonomik kayıplara neden olduğu belirtilmiştir (Sareyyüpoğlu, 2010; Anonim,
1984; Arda ve ark., 2002). İnsanlarda ise; Salmonella kaynaklı enfeksiyonların sebebiyet verdiği
hastalıkların başında ishal gelmekte olup, White ve ark.’na (1997) göre gelişmekte olan ülkelerde her yıl
üç milyon çocuğun ölümüne sebebiyet vermektedir.
Son yıllarda tüketim alışkanlıklarının değişim göstermesi (fast-food), ürünlerin raf ömrü koşullarında
gerekli tedbirlerin alınmaması v.b. durumlar Salmonella kaynaklı enfeksiyonlarda artışa neden olmuştur.
İnsan sağlığının korunması ve sürü sağlığının devamlılığı için, farklı Salmonella enfeksiyonların
tiplendirilmesi ve antibiyotik dirençlerinin belirlenmesi önem arz etmektedir (Akan, 2008). Moleküler
tiplendirme yöntemleri fenotipik ve genotipik tiplendirme şeklinde yapılmaktadır.
Günümüzde fenotipik tiplendirme yöntemleri olarak; biyokimyasal ve antijenik profil, bakterilerin
antibiyotik direnç testleri, faj tipleme, serotipleme, multiokus enzim elektroforez profili tespiti yer
almaktadır. Genotipik tiplendirme yöntemlerinde ise; ARDRA (Amplified Ribozomal DNA Restriction
Analysis), PCR (Polymerase Chain Reaction), plazmit fingerprinting, kromozomal DNA’nın restriksiyon
endonükleaz analizi (RFLP), AFLP (Amplified Fragment Lenght Polymorphism) ve Pulsed-Field Gel
Elektroforez (PFGE) kullanılmaktadır (Tenover ve ark., 1995; Kondoh ve ark., 2002; Kozarsky ve ark.,
1986; Aydın ve Sudağıdan, 2016; Acar, 2012; Sanwang ve ark., 1997; Guerra ve ark, 2010; Bender ve
ark, 2001).
Tiplendirme yöntemleri arasında PFGE’nin en güvenilir tiplendirme yöntemlerinden biri olduğu ve S.
Typhimurium ve S. Enteritidis suşlarının tiplendirilmesinde yüksek ayırt edici özelliği olduğu
belirtilmiştir (Liebisch ve ark, 1996; Powell ve ark, 1994; Garaizar ve ark., 2000). Enfeksiyona maruz
kalmış insanlardan alınan Salmonella spp. izolatlarının epidemiyolojik analizine dair yapılan birçok
çalışmalarda PFGE yönteminin başarılı bir şekilde kullanıldığı bildirilmiştir. (Thong ve ark, 1995; Bakeri
ve ark, 2003). Yapılan bu çalışmayla; Salmonella spp.’nin genotipik tiplendirilmesi ve suşlar arasındaki
genetik ilişkinin PFGE yöntemi ile tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem
Bu çalışmada; hastanemizin klinik mikrobiyoloji laboratuarından 2018-2019 yılları arasında temin edilen
50 adet Salmonella spp. kullanılmıştır. Laboratuara gelen örnekler; eozin metilen blue (EMB) agar ve
salmonella, shigella (SS) agara (Becton Dickinson, GmbH, Heidelberg, Germany) ve zenginleştirme
amacıyla selenit F sıvı besiyerine (BBL Selenit F Broth, Becton Dickinson and Co., Sparks, MD, USA)
ekilmiştir. Katı vasatlarda bir gece, selenit F besiyerinde sekiz saat uygun koşullarda inkübe edildikten
sonra hem direkt ekilen, hem de selenit F besiyerinden yapılan pasajlarda (EMB ve SS agar) üreyen
laktoz negatif bakteri kolonilerini tanımlamak için; konvansiyonel yöntemler (Triple Sugar Iron Agar,
Simon Sitrat Agar, Üre Agar ve buyyon besiyerleri; Oxoid, Hampshire, UK) ve tam otomatik bakteri
tanımlama sistemi Phoenix 100 (Becton Dickinson and Co., Sparks, MD, USA) beraber kullanılmıştır.
Tanımlama sonucunda; Salmonella olduğu belirlenen mikroorganizmaların serotip tayinleri O ve H
antijenlerine (Difco, Sparks, MD, USA) göre yapılmıştır. Somatik O antijenleri, Kirpik H antijenleri, anti
O serumları ve faktör serumları kullanılarak lam aglütinasyonu ile belirlenmiştir. Somatik O ve kirpik H
antijenleri belirlenen suşlar, Kauffmann-White şemasındaki antijenik formüllerine uygun olarak
adlandırılmıştır (Le Minor, 1984; Le Minor ve Rohde, 1989). Tanımlama sonucunda Salmonella olduğu
belirlenen mikroorganizmaların, tür spesifik anti-serumlar (Difco Shigella Antisera Poly, Sparks, MD,
USA) kullanılarak serolojik doğrulaması ve serogruplandırması yapılmıştır.
İzolatlar arasındaki klonal ilişkinin tespit edilmesi amacıyla, restriksiyon endonükleaz aktiviteli XbaI
enzimi kullanılmıştır. DNA paternleri; %1,2’lik agaroz jelde, CHEF DR II (Bio-Rad Laboratories,
Belçika) PFGE cihazında 6V/cm akım, 14°C ısı ve 0.5x TBE içerisinde başlangıç ve bitiş vuruş
zamanları 2,1 sn ve 64 sn olacak şekilde 19 saat yürütülerek gösterilmiştir. PFGE işleminin ardından
oluşan DNA paternleri BioNumerics software (version 6.01; Applied Maths, Belçika) ile
değerlendirilmiştir.
Benzerlik indeksi “Dice” katsayısı kullanılarak %1 tolerans değerinde oluşturulmuştur. İzolatlar arası
kümelenme ilişkisi UPGMA (Unweighted Pair Group Method of Arithmatic Averages) yöntemi
kullanılarak gösterilmiştir. İzolatlar arası genotipik ilişkinin değerlendirilmesinde Tenover ve arkadaşları
tarafından belirlenen ilkeler uygulanmıştır (Tenover ve ark., 1995).
Bulgular
Salmonella izolatlarının genotipik tiplendirilmesi amacıyla yapılan PFGE çalışmasında Salmonella
DNA’ları restriksiyon endonükleaz aktiviteli XbaI enzimiyle kesildikten sonra çeşitli bant paternlerinin
görüldüğü PFGE jel görüntüleri belirlenmiş, PFGE bant profillerininin sergilendiği Salmonella suşlarının
jel görüntülerinden bir sonraki aşamada dendogram analizi yapılmıştır (Şekil 1). Gel-Compare-II
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kullanılarak yapılan bant profil analizinden sonra PFGE profil dendogramları oluşturularak suşlar
arasındaki ilişkiler belirlenmiştir. Küme analizi Dice benzerlik katsayısı ve UPGMA (Unweighted Pair
Group Method Average) ilişki kuralı parametreleriyle değerlendirilmiştir. 50 adet Salmonella suşunun
dendogramı incelendiğinde; Tenover ve ark.’nın (1995) belirlediği yönteme göre; 38 suş birbiri ile ilişkili
bulunmuştur. On iki suş ise özgün profil sergilemiştir. İki majör klon bulunmakla birlikte kendi içlerinde
suşlar, A ve B klonlarına ayrılmıştır. A klonu 14 suş, B klonu ise 24 suştan oluşmuştur. B klonu, B1 (22
suş) ve B2 (2 suş) alt gruplarına ayrılmıştır. A klonu kendi içerisinde %90, B klonunun ise % 86
benzerlik oranına sahip olduğu tespit edilmiştir. Kümeleşme oranı ise Tenover kriterlerine göre % 76
(38/50) olarak saptanmıştır.

Şekil 1: Salmonella spp.’nin dendogram ve PFGE görüntüsü
Tartışma
PFGE yönteminin uygulanma metotlarının tarif edildiği 1983 yılından günümüze kadar birçok bakterinin
moleküler epidemiyolojik analizlerinde, suşlar arasındaki genetik ilişkiyi saptamada güvenli bir standart
olarak PFGE yöntemi kullanılmaya devam etmektedir (Gatto ve ark., 2006). ABD ve birçok Avrupa
ülkesinde Salmonella kaynaklı salgınların tespit edilmesine dair yapılan araştırmalarda suşlar arası
genetik ilişkiyi saptamak amacıyla, araştırmalar standart bir protokolle yürütülmektedir. Bu amaçla
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Tenover ve ark.’nın (1995) belirlediği yönteme göre; megabaz büyüklüğündeki kromozom DNA’sı
makrorestriksiyon enzimleriyle aralıklı olarak kesilmekte ve bu işlemin ardından DNA parçaları, farklı
yönlerden elektrik akımı uygulayabilme özelliğine sahip elektroforez cihazı ile jel üzerinde yürütülerek
görüntüleme yapılmaktadır.
Salmonella serotiplerinde yaygın olarak XbaI enzimi kullanılmış, çeşitli çalışmalarda ise XbaI enziminin
yanı sıra; BlnI, Spel, NotI gibi farklı enzimler bir arada kullanılmış olup, Salmonella izolatlarının daha
fazla ayırt edilmesinde ve farklı direnç modellerine sahip izolatlar arasındaki genetik ilişkiyi belirlemede
faydalı olacağı bildirilmiştir (Boonmar ve ark, 1998; Laconcha ve ark, 2000; Pang ve ark, 2005; Tsen ve
ark, 2001; Peters ve ark., 2007; Fernandez ve ark. 2003; Us ve ark., 2011).
Salmonella izolatlarının genotipik tiplendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada Salmonella DNA’ları
restriksiyon endonükleaz aktiviteli XbaI enzimi kullanılmış ve kesme işleminden sonra PFGE yöntemiyle
jelde çeşitli bant paternleri tespit edilmiştir. Dendogram görüntüsü incelendiğinde; 50 adet Salmonella
suşunun dendogramı Tenover ve ark.’nın (1995) belirlediği yönteme göre; 38 suş birbiri ile ilişkili
bulunmuştur. On iki suş ise özgün profil sergilemiştir. Kümeleşme oranı % 76 (38/50) olarak
saptanmıştır.
Kalkander ve Şen (2008), XbaI restriksiyon enzimi kullanarak yaptığı PFGE testinde 38 S. Enteritidis
suşunda 7 farklı profil tespit etmiş, suşların % 71'inde aynı PFGE profili saptamış ve suşları % 85
oranında genetik olarak benzer bulmuştur. Kalkander ve Şen (2008), bu çalışmada bazı suşlara ait bant
sayısının ve boyutunun farklılığından dolayı değişik PFGE profilleri elde edildiğinden, suşlar arasında
çok fazla bir genetik farklılık saptanamadığını belirtmiştir. Araştırmacılar, bazı suşlarda görülen bant
sayısı ve boyutlarındaki farklılığın mutasyondan kaynaklanabileceğini bildirmişlerdir (Kalkander ve Şen,
2008).
Senegal’de yapılan diğer bir çalışmada; 79’u Senegalli hastalardan (11 S. Hadar, 9 S. Brancaster ve 59 S.
Enteritidis) ve 63’ü kümes hayvanlarından (30 S. Hadar, 17 S. Brancaster ve 16 S. Enteritidis) izole
edilen toplam 142 Salmonella izolatı kulllanılmıştır. Salmonella DNA’ları XbaI ve Spel restriksüyon
enzimi ile kesilmiş ve PFGE yöntemi ile analiz edilmiş, çalışmanın sonunda S. Hadar 20, S. Brancaster 9
ve S. Enteritidis’in 22 farklı PFGE profili gösterdiği bildirilmiştir. Araştırmacılar; insan ve kümes
hayvanlarından alınan izolatlar arasında benzer PFGE profilleri gözlemlenmesinin, kontamine kanatlı
etlerinden dolaylı olarak Salmonella bulaşmasından kaynaklandığını belirtmişlerdir. (Cardinella ve ark.,
2005).
Kore’de gerçekleştirilen benzer bir çalışmada ise; 36’sı hastalardan ve 64 adedi kanatlı hayvanlardan
izole edilen toplam 100 adet Salmonella izolatı kullanılmıştır. İnsanlarda en fazla S. Enteritidis (17
izolat; % 47.2) ve S. Typhimurium (8 izolat;% 22.2), kümes hayvanlarında ise; S. Typhimurium (15
izolat;% 23.44) ve S. Enteritidis’i (14 izolat; % 21.88) tespit etmişlerdir. Gerçekleştirilen bu çalışmada,
3 farklı PFGE profili belirlendiği ve bu durumun bulaşma olasılığından kaynaklandığı belirtilmiştir.
Çalışmanın sonucunda araştırmacılar; S. Enteritidis’in en yaygın izolat olduğunu ve suşlar arasındaki
genetik benzerlik ilişkisinin %94 düzeyinde bulunduğunu belirtilmiştir. (Cheong ve ark, 2007).
Sonuç
Yapılan çalışmalar sonucunda; PFGE yönteminin, birçok Salmonella suşlarının genotipik tiplendirilmesi
ve genetik ilişkisinin tespitinde oldukça güvenli bir yöntem olduğu vurgulanmıştır. Çalışmamızda
kullandığımız XbaI restriksiyon enziminin Salmonella izolatlarının daha fazla ayırt edilmesinde ve
izolatlar arasındaki genetik ilişkiyi belirlemede etkili olduğu tespit edilmiş, ileride yapılacak çalışmalarla
PFGE yönteminin Salmonella spp. suşlarında uygulanabileceğine dair güncel bilgilere ihtiyaç duyulacağı
sonucuna varılmıştır.
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Investigation of different media combinations effect on in vitro shoot tip proliferation of
Eucalyptus camaldulensis
Damla Ekin Özkaya, Ecem Yüksektepe, Ergun KAYA
Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Science, Molecular Biology and Genetic Department,
48000, Kotekli, Muğla, Turkey
Abstract
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. has medicinal properties such as antibacterial, antihyperglycemic
and antioxidant activities. In vitro propagation techniques are designed to provide optimal levels of
carbohydrates, organic compounds, mineral nutrients, environmental factors and growth regulators
required to obtain high regeneration rates of many plant species in vitro and thereby facilitate
commercially viable micropropagation. In this study was achieved to investigate of different media
combinations effect on in vitro shoot tip proliferation of E. camaldulensis. The results showed that,
the best proliferation of E. camaldulensis shoot tips were obtained from woody plant medium
-1
-1
(WPM) supplemented with 10mgL-1 charcoal, 10mgL FeEDDHA and 1mgL AgNO3. All shoots
derived from in vitro proliferated shoot tips were easily acclimated to greenhouse conditions.
Keywords: AgNO3, Charcoal, MS (Murashige and Skoog), WPM (Woody Plant Medium),
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
Özet
Eucalyptus camaldulensis Dehnh., antibakteriyel, antiperglisemik ve antiosidan aktiviteler gibi tıbbi
özelliklere sahiptir. In vitro çoğaltım teknikleri, pek çok bitki türünde en yüksek rejenerasyon elde
etmek için optimal seviyede karbonhidratlar, organik bileşenler, mineral besleyiciler, çevresel
faktörler ve gereksinim duyulan büyüme düzenleyicilerini sağlamak için dizayn edilirler ve böylece
ticari olarak uygulanabilir mikroçoğaltım kolaylaştırılmış olur. Bu çalışma, E. camaldulensis’in in
vitro sürgün ucu çoğaltımı için farklı besiyeri kombinasyonlarının etkilerini incelemesi
gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, E. camaldulensis’in sürgün uçlarının en iyi çoğaltımının 10mgL-1

aktif kömür, 10mgL-1 FeEDDHA and 1mgL-1
AgNO3 ile desteklenen odunsu bitki besiyeri (WPM) ile elde edildiğini göstermiştir. In vitro
çoğaltılan sürgün uçlarından elde edilen tüm sürgünler sera koşullarına kolaylıkla iklimlendirilmiştir.

Keywords: AgNO3, aktif kömür, MS (Murashige ve Skoog), WPM (Odunsu bitki besiyeri),
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.

1. Introduction
Eucalyptus species belong the Myrtaceae family including over 900 species and subspecies. The oil
of them is extracted from leaves, fruits, buds and wood bark having antibacterial, antiseptic,
antioxidant, antiinflammatory, anticancer activities [1, 2] and for this reason used in the treatment of
respiratory diseases, common cold, influenza, and sinus congestion [3, 4].
Experimental approaches used for propagation of medicinal plants using tissue culture can be divided
into three broad categories. The most common approach is to isolate organised meristems like shoot
tips or axillary buds and induce them to grow into complete plants. This system of propagation is
commonly referred to as micropropagation. Micropropagation of medicinal plants has been achieved
through rapid proliferation of shoot tips and axillary buds inculture [5].
Many factors are reported to influence the success of in vitro propagation of different medicinal plants
and, therefore, it is unwise to define any particular reason for the general micropropagation of
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medicinal plants. These factors effecting micropropagation of medicinal and aromatic plants have been
reviewed in numerous study [6-9].
In this study was aimed to investigate of MS [10] and WPM [11] mediums supplemented with different
combinations of charcoal, FeEDDHA and AgNO3 effect on in vitro shoot tip proliferation of medicinal
plant E. camaldulensis Dehnh.

2. Material and Method
2.1. Plant Material
E. camaldulensis seeds were obtained from Mugla metropolitan municipality, Department of
Agricultural Services.
2.2. Surface sterilization and establishment of in vitro cultures
E. camaldulensis seeds were surface sterilized using a procedure developed for citrus seeds [12]. In
short, the seeds were soaked in 70% ethanol for 5 min, then exposed to 10% H2O2 for 5 min and
subsequently disinfected twice in 20% commercial bleach for 10 min and rinsed in sterile distilled H2O
after the exposure to bleach. For establishment of in vitro cultures, the disinfected seeds were
transferred to semisolid MS medium.

2.3. Shoot tip proliferation
After seed germination, 0,5-1mm size shoot tips (Fig 1a) were excised from seedlings (Fig 2a) and they
were transferred to MS or WPM medium supplemented with different combinations of charcoal,
FeEDDHA and AgNO3.

0,5mm

1cm

a

Figure 1. Shoot tip (a), in vitro grown seedling (b) of E. camaldulensis.
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2.3. Culture Conditions
For shoot tip proliferation were used standart culture condition at 25 ± 2 °C with a 16-hours
photoperiod under a light intensity of 50 μmol−1 m−2 s−1 provided by cool daylight fluorescent lamps
[13].

2.4. Acclimatization
In vitro proliferated shoots of E. camaldulensis were planted into plastic pots under high relative humidity
(65% or more). The humidity level, kept by using transparent plastic pots with a hole over the seedlings,
was checked daily and was gradually decreased. Plants were irrigated daily for the first 3 days, at 2-day
intervals between the 4th and 7th days, and at 3-day intervals for the rest of the acclimatization period.

2.5. Data analysis
The regeneration percentages of E. camaldulensis shoot tips were recorded after each treatment according
to obtained results. Statistical analysis of the non-parametric data (frequencies) was carried out by a
means test for homogeneity of proportions, and significant treatment differences were identified by
the post hoc multiple comparisons test. Discrete data were subjected to ANOVA, followed by the
least significant difference test at P≤0.05 to compare means.

3. Results and discussion
MS and WPM media were used for in vitro shoot tip proliferation of E. camaldulensis and each medium
was supplemented different combinations of charcoal, FeEDDHA and AgNO3 (Table 1). MS and WPM
supplemented with 1mgL-1 6-Benzylaminopurine (BA) was used as control group medium.
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Table 1. Effect of different medium combinations on in vitro shoot tip proliferation of E. camaldulensis.
Medium Combination

Regeneration Rate
(%) ± SE*

MS + 1mgL-1 BA (CONTROL)
MS + 1mgL-1 BA + 1mgL-1 AgNO3
MS + 1mgL-1 BA + 10mgL-1 Charcoal

52,5 ± 7,50fg
62,5 ± 4,12ef

MS + 1mgL-1 BA + 1mgL-1 FeEDDHA
MS + 1mgL-1 BA+ 1mgL-1 AgNO3 + 10mgL-1 Charcoal
MS + 1mgL-1 BA+ 1mgL-1 FeEDDHA + 10mgL-1 Charcoal
MS + 1mgL-1 BA+ 1mgL-1 FeEDDHA + 1mgL-1 AgNO3 +
10mgL-1 Charcoal
WPM + 1mgL-1 BA (CONTROL)
WPM + 1mgL-1 BA + 10mgL-1 Charcoal

WPM + 1mgL-1 BA + 1mgL-1 AgNO3
WPM + 1mgL-1 BA + 1mgL-1 FeEDDHA
WPM + 1mgL-1 BA+ 1mgL-1 AgNO3 + 10mgL-1 Charcoal
WPM + 1mgL-1 BA+ 1mgL-1 FeEDDHA + 10mgL-1 Charcoal

WPM + 1mgL-1 BA+ 1mgL-1 FeEDDHA + 1mgL-1 AgNO3 +
10mgL-1 Charcoal
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77,5 ± 1,30cd
57,5 ± 1,11fg

67,5 ± 0,99de
75,0 ± 3,12cd

92,5 ± 1,59ab**
60,0 ± 2,20fe
80,0 ± 2,07c
87,5 ± 1,74b

52,5 ± 1,66g
60,0 ± 2,73f

70,0 ± 3,28de

97,5 ± 0,58a
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* SE standard error, Percentage values statistically analyzed by a non-parametric test, the post hoc multiple
comparisons test.
** Statistical analysis performed by ANOVA, followed by LSD test at P≤0.05.
The best proliferation of in vitro E. camaldulensis shoot tip percentage was obtained from WPM medium
supplemented with 1mgL-1 BA, 1mgL-1 FeEDDHA, 1mgL-1 AgNO3 and 10mgL-1 charcoal (Table
1), and all shoots derived from shoot tips were well formed (Figure 2a-c) and they were easily acclimated
to greenhouse conditions.

a

c

b

1cm

Figure 2. Shoot tip proliferation of E. camaldulensis on WPM medium supplemented with 1mgL-1 BA,
1mgL-1 FeEDDHA, 1mgL-1 AgNO3 and 10mgL-1 charcoal (a,b), well formed shoots derived from in
vitro grown shoot tips (c).
In this study, all media supplemented with charcoal showed good proliferation and were obtained
well formed shoots. Charcoal has a very fine network of pores with a very large inner surface area, on
which many substances can be adsorbed. Charcoal promotes somatic embryogenesis, androgenesis,
rooting, stem elongation, and bulb formation, but inhibits browning [14]. It also adsorbs growth
regulators, toxic metabolites, and phenolic exudates [15].
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FeEDDHA and AgNO3 supported positive effect on in vitro shoot tip proliferation of E.
camaldulensis. FeEDDHA had a positive effect on micropropagation andreduced chlorosis of plants.
The presence of FeEDDHA in the medium increasedthe ability of multiplication of axillary shoots as
well asinitiating adventitious shoots, rooting of shoots and somaticembryos [16]. Being ethylene inhibitor,
AgNO3 can significantly promote organogenesis, embryogenesis and shoot regeneration. It plays a
important role in somatic embryo production and shoot regeneration of plants [17]. This results
showed that the best media was WPM for shoot tips prolifration of E. camaldulensis and charcoal,
FeEDDHA and AgNO3 supported to obtain well formed shoots.
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ABSTRACT
The N-(4-nitrophenyl)acrylamide (NPA) monomer was previously synthesized and characterized by our
team. The present work describes the molecular interaction of NPA with BRAF, BCL-2, BCL-w, AKT-1
and MCL-1 proteins using a molecular docking analysis software, AutoDock Vina and VMD. The 3D
molecular structure of NPA was drawn using GAUSSIAN09. The water molecules and cofactors were
removed from the protein to clearly see the ligand-receptor interaction and binding affinities were defined
in AutoDock Vina. Furthermore, the structure of anti-apoptotic proteins were freely available from the
RCSB Protein Data Bank as a 3D theoretical model (BCL-2 PDB ID: 4MAN, BCL-W PDB ID: 2Y6W,
MCl-1 PDB ID: 5FDO; AKT PDB ID: 4gv1, BRAF PDB ID: 5vam). According to the results obtained,
the binding energy of NPA molecule with BCl-2 protein was -7.0 kcal/mol, the binding energy with Bcl-w
the was -7.3 kcal/mol, the binding energy with MCl-1 was -7.3 kcal/mol, the binding energy with AKT-1
was -7.8 kcal/mol and the binding energy with BRAF was -8.3 kcal/mol. Results displayed that BRAF
protein showed a high affinity towards NPA molecule thus it can be used a potential inhibitor of BRAF
protein.
Keywords: N-(4-nitrophenyl)acrylamide, molecular docking, anti-apoptotic proteins
1. INTRODUCTION
Acrylamide, a neurotoxic compound and probable human carcinogen, has attracted the attention of the
scientific community in recent years due to its existence high concentrations in thermally processed foods
[1]. Acrylamide is reported as a neurotoxin agent according to the laboratory studies on animals and it is
suspected to be carcinogenic to both animals and humans. Acrylamide monomer consist of acryl and
amide groups that contain vinyl group. Acrylamide is a compound with weak acidic property, has a white
crystalline structure, and is odorless, soluble in solvents such as water, alcohol, ether and acetone [2]. The
subject of this study is the N-(4-nitrophenyl) acrylamide (NPA) monomer synthesized by us is a
compound has a green crystalline structure. NPA is insoluble in solvents such as water, alcohol, ether and
acetone, and soluble in solvents such as N,N-Dimethylformamide, dimethyl sulfoxide. This property of
the NPA probably comes from the phenyl ring and NO2 groups in its structure.
In cancer, the apoptotic pathway is inhibited by overexpression of antiapoptotic proteins. Furthermore,
cancer cells can pass to apoptosis by inhibition of anti-apoptotic genes. One way of treating cancer is
apoptosis-inducing anticancer drugs are designed and the most effective targets are be determined [3]. The
present study was designed to investigate whether the NPA molecule could interact with the antiapoptotic
proteins with molecular docking analysis.
2. MATERIAL and METHODS
2.1. THE SYNTHESIS of N-(4-NITROPHENYL)ACRYLAMIDE
Acrylic chloride, p-Nitraniline and triethylamine Aldrich) were used as received. Solvent as:
tetrahydrofuran and chloroform. p-Nitraniline and as base triethylamine dissolved in tetrahydrofuran.
Acrylic chloride was diluted in tetrahydrofuran and, the reaction mixture was added dropwise to the
solution with stirring at 0-5 °C. It was then kept at room temperature with constant stirring for about 12
hours. The reaction mixture was precipitated in iced water and then, crystallized in chloroform [2,4].
Synthesis of NPA molecule is shown in Figure 1.
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Figure 1. The synthesis of N-(4-nitrophenyl)acrylamide
2.2. PREPARATION OF PROTEINS and LIGAND FOR MOLECULAR DOCKING ANALYSIS
The 3D molecular structure of NPA was drawn using GAUSSIAN09 [5] (Figure 2). (The structure of antiapoptotic proteins were freely available from the RCSB Protein Data Bank as a 3D theoretical model
(BCL-2 PDB ID: 4MAN, BCL-W PDB ID: 2Y6W, MCl-1 PDB ID: 5FDO; AKT PDB ID: 4gv1, BRAF
PDB ID: 5vam) [6]. (Figure 3). At this stage was performed to remove water molecules, add hydrogen
bonds, and adjust formal charges and bond orders of atoms and, finally, optimize and refine the structure
for further analysis [7].
2.3. DOCKING CALCULATION AND DETERMINATION OF INTERACTION
These structures were cleared in the AutoDock program to purify the receptor and ligand then saved in
[.pdbqt] format. In Girid Box, Spacing (angstrom) and X-Y-Z coordinates were determined. The specified
coordinates were saved in the Config file and the cmd program was commanded. Bond energy scores were
observed and visualized in the VMD program and Molegro [8,9].
3. RESULTS AND DISCUSSION
According to the results obtained, the binding energy of NPA molecule with BCl-2 protein was -7.0
kcal/mol, Bcl-w the was -7.3 kcal/mol, MCl-1 was -7.3 kcal/mol, AKT-1 was -7.8 kcal/mol, BRAF was 8.3 kcal/mol. The NPA interacted to target proteins which mode of binding have been presented in 3D
structures (Figure 4-7).

Figure 2. 3D structure of NPA molecule

199

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019

Figure 3. 3D structure of anti-apoptotic proteins

Figure 4. AKT-1 and NPA were visualized by Molegro Molecular Viewer
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Figure 5. AKT-1 and NPA were visualized by VMD

Figure 6. BRAF and NPA were visualized by Molegro Molecular Viewer
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Figure 7. BRAF and NPA were visualized by VMD
On the other hand, the docking energy, number of H bound and residues were determined for evaluating
the binding affinity in Table 1.
Table 1. The determination of the docking energy, number of H bond and residues
Protein

Ligand

Binding Energy
(kcal/mol)

Number of H bond

Residues

AKT-1

NPA

-7.8

2

Asp292
Gly 294

BRAF

NPA

-8.3

1

Lys483

MCL-1

NPA

-7.3

1

Thr266

BCL-2

NPA

-7.0

0

-

BCL-w

NPA

-7.3

1

Thr60

and

4. CONCLUSION
The present work, the possible docking alternatives were studied in AutoDock Vina between NPA
molecule as an inhibitor and human anti apoptotic proteins; BCL-2, BCL-w, MCL-1, AKT1 and BRAF.
Inhibition ability of this molecule on these proteins was evaluated and potential inhibition of NPA
molecule was tested in silico. The most promising result was obtained from interaction between NPA
molecule and BRAF protein. In this interaction, more stable conformation with lower energy in ligandprotein complex was analyzed. Results displayed that BRAF protein showed a high affinity towards NPA
molecule thus it can be used a potential inhibitor of BRAF protein.
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Boraksa maruz bırakılan Drosophila melanogasterlerde üreme performansı ve ömür uzunluğuna
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Fahriye ZEMHERİ-NAVRUZa ve Özge ÇELİKTAŞb
a
Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Biyoteknoloji Anabilim
Dalı, 74100, Bartın, TÜRKİYE
fahriyezmhr@hotmail.com
b
Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 74100, Bartın, TÜRKİYE
celiktasozge@gmail.com
Özet
Boraks, zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal bir insektisittir. Bor ve türevlerinin ökaryotik
canlılara karşı belirli doz aralıklarında toksik özelliği olduğu bilinmektedir. Resveratrol, kırmızı üzüm, yer
fıstığı, yaban mersini, kızılcık vb. gibi yaklaşık 70 bitki türünün ürettiği doğal olarak oluşan bir
fitoaleksindir. Kimyasal adı trans-3,5,4′-trihidroksi stilbendir. Resveratrolün bazı bitkilerin dış etkilere
karşı kendini korumak için üretilen antioksidan, antibiyotik, antifungal ve antimikrobiyal bir madde
olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada boraksın en çok çalışılan model organizmalardan biri olan
Drosophila melanogaster üzerindeki LD50 dozunun belirlenen 500 mg/L, 1000 mg/L ve 1500 mg/L
dozları ve resveratrolün üreme performansının artırdığı en iyi doz (80 µM) belirlenmiştir. D.melanogaster
besi yerlerine belirlenen boraks ve resveratrol dozları 20 gün boyunca ve yaşam süresi devam edene kadar
ilave edildi. Elde edilen sonuçlara göre boraks uygulanan gruplarda üreme performansının azaldığı ve
ömür uzunluğunun kısaldığı buna karşın resveratrolün üreme performansını artırarak ömür uzunluğunu
arttırdığı görüldü. Sonuç olarak D. melanogasterlerde boraksın üreme performansı ve ömür uzunluğu
üzerindeki olumsuz etkilerini resveratrolün engellediği ve koruyucu özellik gösterdiği belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Boraks, Resveratrol, Drosophila melanogaster, Larval toksisite, Ömür uzunluğu
Determination of the protective effect of resveratrol against reproductive performance and
longevity in Drosophila melanogasters exposed to borax
Fahriye ZEMHERİ-NAVRUZa ve Özge ÇELİKTAŞb
a
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Department, 74100, Bartin, TURKEY
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b
Bartın Unıversity, Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Biology, 74100,
Bartın, TURKEY
celiktasozge@gmail.com
Abstract:
Borax is a chemical insecticide used in pest control. Boron and its derivatives are known to be toxic to
eukaryotic organisms at certain dosage ranges. Resveratrol, red grapes, peanuts, blueberries, cranberries
and so on. is a naturally occurring phytoalexin produced by about 70 plant species. Its chemical name is
trans-3,5,4′-trihydroxy stilbene. Resveratrol is reported to be an antioxidant, antibiotic, antifungal and
antimicrobial agent that is produced to protect itself against external influences of some plants. In this
study, the determined doses of LD50 on Drosophila melanogaster, one of the most studied model
organisms of borax, were determined as 500 mg / L, 1000 mg / L and 1500 mg / L, and the best dose (80
µM) increased by the reproductive performance of resveratrol was determined. The determined doses of
borax and resveratrol were added to D. melanogaster medium for 20 days and until the survival was
maintained. According to the results, it was observed that reproductive performance was decreased and
life span was shortened, whereas resveratrol increased reproductive performance and increased longevity.
As a result, it was determined that resveratrol inhibited the negative effects of borax on reproductive
performance and longevity in D. melanogasters and showed protective properties.
Keywords: Borax, Resveratrol, Drosophila melanogaster, Larval toxicity, Lifetime
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1. GİRİŞ:
Boraks (Na2B4O7. 10H2O), sodyum tetraboratın dekahidratıdır ve sert, kokusuz kristaller, granüller veya
kristal tozlardan oluşur. Böcek ilaçları, birçok kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde bulunur (12).
Sodyum tetraborat olarak da bilinen Boraks ticari olarak önemli bir bor bileşiğidir. İnsanlarda
sitoprotektif, antioksidan, antimutagenik, antienflamatuar özellikleri içeren boraksın biyolojik etkileri ve
terapötik faydasını gösteren çok sayıda veri vardır (1).
Özellikle ilaç endüstrisinde kullanılan Boraks, insan, hayvan ve bitki için bir eser element olarak gerekli
bir mineraldir. Birçok enzimin serbest radikallerinde, mineral, hormon ve lipid metabolizmasında etkilidir
(8). Borik asit ve sodyum tetraborat kalsiyum, magnezyum, bakır ve fosfor gibi besinsel elementlerin
metabolizmasını etkiler. Borik asit karbohidratlar (monosakkarit ve polisakkaritler), nükleotidler
(adenozin monofosfat, NAD) ve vitaminler (askorbik asit, pridoksin ve riboflavin) ile kompleks
oluşturarak bu besinsel moleküllerden yeterli derecede yararlanılmasını önler (18).
Borik asit ve sodyum tetraboratın zararlılarla mücadelede kullanılmasının diğer nedeni kısırlaştırıcı
etkisinden dolayı böceğin çoğalmasını önlemesidir (21). Sodyum tetraboratın, Drosophila melanogaster'ın
ergin ömür uzunluğu ve yumurta verimliliği üzerine etkileri araştırılmıştır. (10).
Resveratrol, kırmızı üzüm, yer fıstığı, yaban mersini, kızılcık vb. gibi yaklaşık 70 bitki türünün ürettiği
doğal olarak oluşan bir fitoaleksindir. Kimyasal adı trans-3,5,4′-trihidroksi stilbendir. Resveratrolün cis ve
trans olarak iki izoformu vardır. Trans izomerlerinin biyolojik aktiviteleri, cis izomerlerinden daha
yüksektir. (13;2).
Resveratrol son zamanlarda etkisi merak edilen fenolik bileşiklerden biridir. Eski çağlardan beri şarap ve
benzeri maddelerin sağlık üzerindeki etkileri merak edilmiş olumlu ya da olumsuz etkilerin nedenleri
araştırılmıştır. Canlılar üzerindeki olumlu etkileri ile bilinen resveratrolün Drosophila melanogaster
gelişimi üzerindeki etkilerini bilmek son derece önemlidir. Genetik çalışmaların artmasıyla Drosophila
melanogaster üzerindeki çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalar neticesinde hücre biyolojisi, gelişim
biyolojisi, populasyon genetiği, toksikoloji, genetik, böceklerde direnç gelişimi gibi alanlarda daha fazla
çalışma yapılmıştır (15). Resveratrol, birçok bitki türünde bulunan ve çevresel strese cevap olarak üretilen
doğal bir fitoaleksindir (17).
Anti- aging etkili olan ve yaşlanmayı yavaşlatıcı hatta yaşam süresini uzatıcı etkisi olduğu düşünülen,
üzüm kabuğunda bulunan resveratrolün güçlü AO özelliği E vitamininden 50 kat, C vitamininden ise 30
kat daha fazladır. Resveratrolün ayrıca; karaciğerden lipoprotein üretimi, lipid sekresyonunu baskılayıcı
ve kan yağlarını düşürücü etkileri de saptanmıştır (11).
Resveratrol memelilerde homologu SIRT olarak bilinen sirtiün olarak da adlandırılan NAD+’ya bağlı bir
protein deasetilaz ailesi olan Sir2 enziminin aktivasyonu ile ilgili antioksidan özellikler sunar. Bu
enzimler; gen susturulması, p53’in düzenlenmesi, yağ asidi metabolizması, hücre döngüsü ve uzun
ömürlülük gibi birçok hücresel süreç için önemlidir (3;19).
Resveratrolün Caenorhabditis elegans ve Drosophila melanogaster’in yaşam süreleri üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Resveratrolün ömür uzattığı sonucuna varılmıştır. Yaşam sürelerinin uzaması NAD+’ya
bağlı bir histon deasetilaz, Drosophila'da Sir2 ve C. elegans'ta SIR-2.1'e bağımlıdır (4).
Drosophila melanogaster somatik hücrelerinde resveratrolün antigenotiksik etkisi SMART ve Comet testi
yapılarak araştırılmıştır. Genotoksik madde olan etil metan sülfonat (EMS) ve potasyum dikromat
(K2Cr2O7) 'ye karşı resveratrolün etkilerine bakılmıştır. Resveratrolün EMS ve K2Cr2O7'ye karşı
antigenotoksik etkileri, özellikle K2Cr2O7'nin neden olduğu genotoksik hasara karşı daha güçlüdür (16).
Bu çalışmada, Boraks’ın ve resveratrolün en çok çalışılan model organizmalardan biri olan Drosophila
melanogaster üzerindeki LD50 dozu belirlenecektir. Belirlenen dozlardaki Boraksa maruz bırakılan
Drosophila melanogasterlerde üreme performansı ve ömür uzunluğuna karşı resveratrolün koruyucu
etkisinin belirlenmesi araştırılacaktır.
2. YÖNTEM:
2.1.Deney Materyali:
D.melanogaster kültürleri, laboratuvar koşullarında 24°C sabit sıcaklığa ayarlı havalandırmalı etüvde
yetiştirilirler. Kültür kaplarının büyüklüğü laboratuvar şartlarına ve deneyin amacına göre değişebilir.
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Kültür kabının renksiz camdan olması, sineklerin gelişimlerinin kolay izlenebilmesi sebebiyle tercih
edilmektedir. Kültür kapları için Drosophila Culture Vialleri kullanılacaktır.
2.2.Besiyerinin içeriği
Besiyerine hazırlarken; 104 g mısır unu, 94 g şeker, 9 g bira mayası, 6 g agar, 1020 ml distile su, 6 ml asit
karışımı (7.83 ml Ortofosforik asit + 8.36 ml Propiyonik asit + 1081 ml distile su) kullanılacaktır. Aynı
zamanda hazır besi yerinde de (Drosophila Medium, Blue) deneylerin doğruluğu açısından deneyler
tekrarlanacaktır.
2.3.Besiyerinin hazırlanması
Mısır unu, toz şeker ve bira mayası tartılarak üzerine 500 ml distile su eklenecek ve iyice karıştırılacaktır.
Geri kalan 520 ml distile su içine ise agar tartılarak koyularak ve tamamen eriyinceye kadar
kaynatılacaktır. Bu arada mısır unu, şeker, bira mayası ve sudan oluşan karışımın da pişirilmeye başlanmış
olması gerekir. Kaynama durumundaki bu karışımın üzerine, eritilmiş agar üç aşamada dökülür ve
devamlı olarak karıştırılacak. İyice homojen hale gelince üzerine mantar-bakteri gelişmesini önleyici
özelliği olan asit karışımı ilave edilerek, dağılması için kaşık ile karıştırılacaktır. Fakat asit karışımının
fazlası gerek maya gerekse sineklerin gelişimini engelleyeceğinden sadece yeterli miktarda konulmalıdır.
Böyle bir ortamda mayalar çok hızlı bir şekilde çoğalırlar ve sinekler için iyi bir besin kaynağı olurlar.
Fakat aşırı miktarda maya katılmamasına dikkat edilecektir. Çünkü maya hücreleri sinekler için gerekli
olan O2’yi kullanarak ortamdaki oksijenin azalmasına neden olabilir. Hazırlanan besi ortamı sıcak iken
steril kültür şişelerine yaklaşık 2 cm yükseklikte olacak kadar dökülecek ve ağzı tıpa ile kapatılacaktır.
Soğurken içindeki agar nedeniyle katılaşacaktır. Bu nedenle, kullanılana kadar serin ve temiz bir yerde
saklanacaktır (Quesada-Calderón ve ark., 2017).
2.4.Ömür Uzunluğu
Resveratrol ve Boraks’ın ömür uzunluğu üzerine etkisi, D. Melanogaster’in erkek populasyonlarında
çalışılacaktır. Bu amaçla aynı yaşlı bireyleri elde etmek için, taze besin ortamı içeren kültür şişelerinde
çaprazlamalar yapılarak ön stoklar oluşturulacaktır. Pupadan çıkan aynı yaşlı (1- 3 günlük) çiftleşmemiş
♂♂ sineklerden, her bir grup için ortalama 20 birey toplanacaktır. Toplanan bireyler boş kültür şişelerine
konularak uygulamadan önce 2 saat aç bırakılacaktır. Daha sonra, bu bireyler farklı konsantrasyonlarda
Resveratrol ve Boraks’ın içeren şişelere sinekler atılarak beslenecektir. Uygulama boyunca ♂♂ bireyler
deney şişelerine aktarılmış ve tüm kültür şişeleri uygun sıcaklık kabinlerinde (25±1˚C) tutulacaktır. Deney
süresince besinler haftada iki kez tazelenecektir. Birey sayıları her uygulama günü başlangıcında ve
sonunda kontrol edilmiş ve ölen bireyler kaydedilerek ortamdan uzaklaştırılacaktır. Kontrol ve uygulama
gruplarının tümünde, sayımlara ve uygulamaya en son birey ölene kadar devam edilecektir.
2.5.Larval Toksisite
Hem kontrol grubunda hem de deney gruplarında 3. Evre larvalar kullanılacaktır. Larvalar (72±4 saat)
yalnızca standart besi yeri içeren kültür ortamında 10 erkek 10 dişi birey çaprazlanarak elde edilecektir.
Sineklerin çiftleştirilmesinden sonra 4. Günde 3. Evre larvalar oluşmuştur. Deney gruplarından
oluşturulmuş olan şişelere 50’şer larva konulacaktır. Larvaların gelişimi günlük olarak izlenecektir. Larva
döneminden pupa dönemine pupa döneminden ergen döneme geçebilen bireyler günlük olarak
izlenecektir. Ergin bireyler stereo mikroskop altında incelenecek ve bireyler fenotipik olarak
incelenecektir. Deney iki kez tekrar edilecektir.
3. BULGULAR:
3.1.Larvadan Pupaya Geçiş Oranları:
Drosophila melanogaster’in 20 gün boyunca boraks-resveratrol uygulanan larvalarından pupaya geçenler
sayıldı ve oranlar hesaplandı. I. Ve II. Tekrar sonuçlarına göre oluşan larva sayılarının yüzdesi ve
ortalaması (Tablo 3.1) verildi. Kontrol besinine göre boraksın farklı dozlarını içeren besiyerlerinde
larvadan pupaya geçiş oranı önemli derece de azalmıştır. Kontrol besiyerinde %100 oranında larva
edilmesine karşın bu oran 500 mg/L için %73, 1000 mg/L için %10 ve 1500 mg/L için %14’e düşmüştür.
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Resveratrol de ise larvadan pupaya geçişte kontrole göre azalma olsa da boraksa göre iyi sonuçlar
alınmıştır. Resveratrol içeren besiyerinde %100 larva edilmiştir. Resveratrol + 500 mg/L için %75,
Resveratrol + 1000 mg/L için %25 ve Resveratrol + 1500 mg/L için %23’e düşmüştür.

Tablo3.1: Larvadan pupaya geçiş oranlarının boraks ve resveratrol uygulma dozlarına değişimi.
3.2.Pupadan Ergine Geçiş Oranları
Drosophila melanogaster’in 20 gün boyunca boraks-resveratrol uygulanan gruplarının arasında pupadan
ergine geçiş oranları hesaplandı. Kontrol grubuna göre resveratrolün üreme performansını arttırdığı; 500
mg/L,1000 mg/L ve 1500 mg/L boraksta ise ergin sayısının azaldığı gözlemlenmiştir. Boraks uygulanan
gruplarda üreme performansının azaldığı buna karşın resveratrolün üreme performansını arttırdığı
görülmüştür.

Tablo 3.2: Pupadan ergine geçiş oranlarının uygulama dozlarına göre değişimi.
3.3.Ömür Uzunluğu:
Aynı yaşta 20 erkek birey boraksın farklı dozlarına ve resveratrole maruz bırakılmıştır.(Şekil 4.1). Elde
edilen sonuçlara göre boraks uygulanan gruplarda ömür uzunluğunun kısaldığı buna karşın resveratrolün
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1000 ul BRX
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kontrol
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R+1000
1000 ul BRX
kontrol

GÜN

Şekil 3.1: Erkek ömür uzunluğunun günlere göre dağılımı.
4. TARTIŞMA:
Drosophila melanogaster larvalarına laboratuvarda ergin evreye gelinceye kadar yapay bir besin
içerisinde farklı dozlarda boraks ve resveratrol ilave edilerek meyve sineğinin üreme performansına ve
ömür uzunluğundaki değişimler araştırıldı. Elde edilen sonuçlara göre boraks uygulanan gruplarda üreme
performansının azaldığı ve ömür uzunluğunun kısaldığı buna karşın resveratrolün üreme performansını
artırarak ömür uzunluğunu arttırdığı görüldü. Sonuç olarak D. melanogasterlerde boraksın üreme
performansı ve ömür uzunluğu üzerindeki olumsuz etkilerini resveratrolün engellediği ve koruyucu özellik
gösterdiği belirlendi.
Boraksın yüksek konsantrasyonlarında üçüncü instalar larva ve larva sonrasındaki gelişimini olumsuz
yönde etkilediği, resveratrolün (80µM) ise üçüncü instalar larva ve larva sonrası evrelerdeki gelişimini
olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.
Yapılan bir çalışmada resveratrolün Drosophila melanogaster’in ömür uzunluğunu arttırdığı rapor
edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada Saccharomyces cerevisie, C.elegans, Apis mellifera, N. fuzeri, N. guenteri,
Mus musculus gibi model organizmalarda da resveratrolün ömür uzunluğunu arttırdığı belirtilmiştir (6).
Bu çalışmanın aksine başka bir çalışmada resveratrolün D.melanogaster’in vücut yapısı, yaşam süresi,
strese karşı cevap ve yaşlanmaya neden olan protein genlerinin ifadesi üzerine etkileri araştırılmıştır.
Sonuç olarak ise resveratrolün 500 µM dozu ömür uzunluğuna, vücut yapısına, strese karşı cevaba,
yaşlanmayı geciktirici proteinleri sentezleyen genlerin ifadesine anlamlı bir etkide bulunmamıştır (14.)
Benli ve Türkoğlu’nun yaptığı çalışmada 10 farklı gıda koruyucusunun (sorbik asit, potasyum sorbat,
benzoik asit, sodyum benzoat, potasyum asetat, sodyum metabisülfit, potasyum metabisüfit, sodyum
tetraborat, sodyum sülfit ve borik asit) D.melanogaster’de yaşam yüzdesi ve ömür uzunluğu üzerine olan
toksik etkiler araştırılmıştır. Farklı dozlarda meyve sineğine uygulama gerçekleştirilmiştir. Kontrol
grubuna nazaran tüm maddelerin yaşama yüzdesini ve ömür uzunluğunu azalttığı rapor edilmiştir (5).
Erdem ve ark. yaptığı çalışmada sodyum tetraboratın D.melanogaster’de ergin ömür uzunluğu ve yumurta
verimi üzerine etkisini incelemişlerdir. Farklı dozlarda verilen sodyum tetraboratın (10,30,150,300,400
mg/L) en yüksek doz olan 400 mg/L’nin ergin ömür uzunluğunu ve yumurta verimini düşürdüğü
sonucuna varılmıştır (10).
5. SONUÇ:
Boraksın yüksek dozları D.melanogaster’in üreme performansını azalttığı ve ömür uzunluğunu kısalttığı,
resveratrolün ise boraksa karşı üreme performasını ve ömür uzunluğunu arttırdığı sonuca varabiliriz. Bu
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bilgilerden yola çıkarak resveratrolün ve boraksın etkileri daha kapsamlı araştırılması gerektiği sonucuna
ulaşabiliriz.
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Varisella zoster virüsü enfeksiyonu sonrası
Akut dissemine ensefalomyelit: Olgu Sunumu
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Özet: Akut dissemine ensefalomyelitis (ADEM), sıklıkla enfeksiyon veya aşılama sonrasında ortaya
çıkan, merkezi sinir siteminin multifokal tutulumuyla seyreden nadir enflamatuvar, demiyelinizan bir
hastalığıdır. Tanı, klinik ve nörogörüntüleme bulgularına dayanılarak konulmaktadır. Bu makalede, su
çiçeği enfeksiyonu sonrasında baş ağrısı, kusma, genel durum bozukluğu ve uykuya meyil şikayetleri ile
başvuran, klinik ve nörogörüntüleme değerlendirme sonrası ADEM tanısı alan 7 yaşında bir erkek olgu
sunulmuştur. ADEM, varisella zoster virüsü enfeksiyonun nadir nörolojik bir komplikasyonudur.
Olgumuzda, yüksek doz intravenöz metilprednizolon tedavisi sonrasında hem klinik hem de radyolojik
bulgularında belirgin düzelme gözlendi. Prognoz için uzun süreli izlemi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Akut dissemine ensefalomyelit (ADEM), suçiçeği enfeksiyonu

Acute disseminated encephalomyelitis following
varicella-zoster virus infection: Case report
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Abstract: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) is a rare inflammatory, demyelinating disease
with multifocal involvement of the central nervous system, which often occurs after infection or
vaccination. The diagnosis is based on clinical and neuroimaging findings. In this article a 7 year-old boy
who presented with worsened general condition, headache, vomiting, and drowsiness following varicellazoster virus (VZV) infection who was diagnosed as ADEM after clinical and neuroradiological
evaluations. ADEM is a rare neurological complication of VZV infection. In our case, clinical and
radiological findings excellent improved after high-dose intravenous methylprednisolone treatment. A
long-term follow-up is required for prognosis.
Key words: Acute disseminated encephalomyelitis, varicella-zoster virus infection
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Giriş:
Varisellla-zoster virüsü (VZV) infantlarda varisellaya (su çiçeği) neden olan herpes ailesinin bir üyesidir
(1). VZV’nin merkezi sinir sistemi (MSS) komplikasyonları nadirdir. VZV’nin en sık nörolojik
komplikasyonları, akut serebelllar ataksi, ensefalit, izole konvülziyonlar ve menenjittir, nadiren de akut
dissemine ensefalomyelit (ADEM) ve Guillaine-Barre sendromuna (GBS) neden olabilir (2).
ADEM, erken çocukluk çağında (5-8 yaş) görülen immün aracılı MSS’nin multifokal tutulumuyla
karakterize, yaygın nörolojik bulguların olduğu nadir enflamatuvar, demiyelinizan bir hastalıktır (3).
ADEM’li olguların büyük bir kısmında öncesinde sistemik viral bir enfeksiyonun semptomları, daha az
bir kısmında ise aşılanma öyküsü yer almaktadır (4). ADEM’de bilgisayarlı beyin tomografisinde (BT)
hipodens bölgeler görülebilir veya normal olabilir, bundan dolayı nörogörüntülemede beyin manyetik
rezonans görüntüleme (MRG) tercih edilir (3). ADEM’in tipik beyin MRG bulguları; T2 ağırlıklı (T2A)
görüntülerde bilateral, büyük, multifokal, çoğunlukla serebral beyaz cevheri tutan hiperintens lezyonlardır,
ve bazen ödematöz kitle etkisine benzer hiperintens lezyonlar olarak görülebilir (3, 4). Klinik başlangıç
semptomları genellikle ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma gibi sistemik bulguları takiben hızlı gelişen bilinç
düzeyinde değişiklik, nöbet, meningeal irritasyon bulguları şeklindedir. ADEM’in patofizyolojisi henüz
tam olarak anlaşılamamasına rağmen enfeksiyon yada aşılama sonrasında MSS otoantijenlerin üretiminin
tetiklenmesi sonucu oluştuğu düşünülmektedir (3, 5). Bu yazıda suçiçeği enfeksiyonu sonrasında klinik ve
nörogörüntüleme bulguları ile ADEM tanısı alan 7 yaşında bir erkek olgu sunulmuştur.
Olgu Sunumu:
Öncesinde tamamiyle sağlıklı 7 yaşında erkek hasta, son 2 gündür baş ağrısı, kusma, konuşma bozukluğu,
genel durum bozukluğu ve uyku halinin olması şikâyetleriyle başvurduğu başka bir merkezden
hastanemize sevk edildi. Hikayesinden 2 hafta öncesinde su çiçeği enfeksiyonu geçirdiği öğrenildi.
Hastanın yapılan muayenesinde vücut ısısı: 36.7ºC, nabız: 86/dk, solunum: 26/dk, arteriyel tansiyon:
100/70 mmHg, genel durumu orta, bilinci: uykuya meyilli, ışık refleksi bilateral alınıyor ve pupilleri
izokorik, ense sertliği, kernig ve brudjenski bulgusu yoktu, plantar yanıt bilateral fleksör, hafif ataksik
yürüyüşü vardı ve saçlı deriyi de tutan kurutlanmış döküntüsü dışında diğer sistem muayeneleri doğaldı.
Laboratuvar tetkiklerinde; Beyaz küre: 7200/mm3, Hb: 14.1 g/dL, Htc: %42.7, Plt: 316000/mm3, Sedim: 5
mm/saat, C-reaktif proteini 1.6 g/dL idi, biyokimya, PT-aPTT ve INR değerleri normal sınırlarda idi.
Ayrıca humoral ve hücresel immün sistem değerlendirmeleri de normaldi. Beyin omirilik sıvı (BOS)
incelemesinde; glukoz: 59.9 mg/dL, klor: 127.6 mEq/L, protein: 16.1 mg/dL, mikroskobisinde hücre
yoktu, BOS kültüründe üreme olmadı ve VZV PCR DNA’sı negatifti. Ayrıca BOS’ta diğer virüsler için
bakılan viral PCR analizi de negatifti. Beyin MRG’de, T2A aksiyal ve FLAIR koronal kesitlerde kontrast
tutulumunun olmadığı verteks seviyesinde bilateral santral sulkus komşuluklarında ve sağda belirgin
bilateral frontotemporal bölgelerde kortikal kalınlık ve intensite artışları, beyin sapında da sol ağırlıklı
olmak üzere simetrik intensite artışı izlendi (Resim-1). Elektroensefalografisinde (EEG) sağ hemisfer
tempora-pariyetal bölgede fokal yavaşlaması vardı. Klinik ve laboratuar bulgularıyla varisella enfeksiyonu
sonrası gelişen ADEM olarak değerlendirilen olgumuza intravenöz (İV) sefatoksim, asiklovir ve yüksek
doz metilprednizolon (MTP) (30 mg/kg/gün-maksimum 1 g/gün-5gün) tedavileri verildi. Oral prednizolon
tedavisi (4-6 haftada azaltılarak kesildi) ile taburcu edildi. Tedavi sonrası klinik bulguları düzelen hastaya
2 ay sonra kontrol beyin MRG yapıldı. Radyolojik bulguları öncesi ile karşılaştırıldığında belirgin
düzelme görüldü (Resim-1).
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Resim-1. Olgumuzun tedavi öncesi (A ve B) ve tedaviden 2 ay sonrası (C ve D) beyin MRG’leri; A ve C.
T2A aksiyal kesit, B ve D. FLAIR koronal kesit.
Tartışma ve Sonuç:
Varisella-zoster virüsü, primer, latent ve rekativasyon enfeksiyonlara neden olup primer enfeksiyonu
varisella (su çiçeği), latent enfeskiyonun reaktivasyonu herpes zoster olarak adlandılmaktadır. VZV
enfeksiyonunun komplikasyonları immün sistemi baskılanmış hastalarda daha sık görülür. Sağlıklı
çocuklarda asemptomatik geçici varisella hepatiti ve hafif trombositopeni rölatif olarak daha sıktır.
Nörolojik komplikasyonlar varisellanın nadir komplikasyonlarından olup, aşılanmamış çocuklarda en iyi
tanımlanmış nörolojik komplikasyonu akut serebellar ataksi (1/4000 olgu) ve ensefalittir (1/50000 olgu),
nadiren de ADEM ve GBS’a neden olabilir (1, 2). Science ve ark. 14 yıllık retrospektif çalışmalarında; 1
ay-18 yaş arası, VZV ilişkili nörolojik bulguları olan 84 hastanın 26’sında akut serebellar ataksi, 17’sinde
ensefalit, 16’sında izole konvülziyonlar, 10’unda inme, 10’unda menenjit, 2’sinde GBS, 2’sinde ADEM
ve 1’inde Ramsay Hunt sendromu olduğunu bildirmişlerdir. (2).
ADEM, esas olarak çocukluk yaş grubu içerisinde görülen, nadir, tedavi edilebilir immün aracılı bir
hastalıktır. Enflammatuvar demiyelinizan bir hastalık olan ADEM, viral bir enfeksiyon yada aşılama
sonrasında ortaya çıkan yaygın nörolojik bulgular ve beyin MRG’de primer olarak multifokal beyaz
cevher tutulumu ile karakterizedir (3, 4, 6). ADEM öncesi enfeksiyöz nedenler arasında; influenza,
Epstein-Barr virus, sitomegalovirus, varisella, enterovirus, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, herpes
simplex virüsü ve Mycoplasma pneumonia bulunmaktadır (3). Hastanemizden daha önce bildirilen bir
çalışmada, 6 yıllık periyotta çocukluk çağı ADEM olan toplam 14 hastanın etiyolojik değerlendirmesinde,
9’unda üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu ve bunların 3’ünde mikoplazma ve 1’inde Ebstein-Barr virüs
olduğu, %71.4’ünde ise spesifik bir ajan gösterilemediği bildirilmiştir (5).
ADEM tanısı, tipik klinik başvuru ve beyin MRG bulguları ile konulmaktadır (3, 4, 6). Klinik bulgular
çok değişken olup ateş, baş ağrısı, ataksi, bulantı, kusma, konvulziyonlar, akut ensefalopati ve fokal
nörolojik bulgular gibi yaygın nörolojik bulguları içerir (3, 4). Bisker Kassif ve ark. pediatrik acile
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başvuran 30 ADEM’li hastada en fazla görülen semptomların ateş (%66.7), uykuya meyil (%63.3),
güçsüzlük (%53.3) ve apati (%50) olduğunu; klinik bulgular içerisinde de ensefalopati (%80) ve yaygın
fokal nörolojik bulguların (%50) olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca 7 hastada (%23.3) ataksi yer
almaktaydı. Aynı çalışmada acile başvurusunda ADEM’li hastaların %20’sinin ensefalopatik olmadığı;
ateşi olmayan ve yaygın fokal nörolojik bulgusu olanlara başvuruda çekilen beyin MRG’sinin ADEM ile
uyumlu olduğu ifade edilmiştir (6). Ülkemizden bildirilen bir çalışmada da benzer şekilde ateş, baş ağrısı,
bulantı ve kusma gibi non-spesifik şikayetler en sık görülmüş, ancak Bisker Kassif ve ark. yaptığı
çalışmadan farklı olarak nörolojik başvuru bulgularından en sık yürüme bozukluğu (%71.4) olduğu
bildirilmiştir (5). Bizim olgumuzda da literatürde bildirilenlere benzer şekilde baş ağrısı, kusma, konuşma
bozukluğu, genel durum bozukluğu ve uykuya meyil şikâyetleriyle başvurdu ve hafif ataksisi vardı.
ADEM’in karakteristik beyin MRG bulgusu; T2A görüntülerde bilateral, sınırları net seçilemeyen,
çoğunlukla serebral beyaz cevheri tutan (beraberinde derin gri cevher tutulumu olabilir yada olmayabilir)
büyük hiperintens lezyonlar, nadiren de T1A görüntülerde hipointens lezyonlardır (3, 4). Uluslararası
pediatrik multipl skleroz çalışma grubunun bildirisinde, tanımlanmış ADEM’li olguların başlangıç beyin
MRG’de; en fazla tutulumun bilateral tutulum (%89-100) olduğu, bunu büyük lezyonlar (>2 cm)(%8097), subkortikal beyaz cevher lezyonların (%47-79) izlediği belirtilmiştir. Ayrıca hastaların hepsine Spinal
MRG çekilmediği, çekilenlerde ise spinal kord tutulumu %18-80 oranındadır (4). Yeni yayınlanan bir
yayında, VZV döküntülerinden 15 gün sonra ekstremitelerde uyuşma ve güçsüzlük ve idrar retansiyonu
ortaya çıkan 13 yaşında bir kız olgunun yapılan nörogörüntülemeleri sonucunda ADEM’le uyumlu olarak
beyinde subkortikal multipl hiperintens lezyonlar ve spinal kordda uzun segment hiperintens lezyonun
olduğu belirtilmiştir (7). Olgumuzun beyin MRG’de multifokal (sağ frontotemporal bölgelerde daha
belirgin) hiperintens lezyonlar ve verteks, bilateral santral sulkus seviyesinde kortikal kalınlık artışı izlendi
(Resim-1).
ADEM tanısı için spesifik BOS bulgusu yoktur. MSS enfeksiyonlarını dışlamak için BOS hücre sayımı,
kültürleri ve viral PCR analizi yardımcıdır (4). Hastalara ensefalopati ve klinik nöbetler için rutin olarak
EEG çekimi sıklıkla yapılmaktadır. İnteriktal EEG sıklıkla anormaldir, fakat non-spesifik bulgulardır. En
sık gözlenen EEG bulgusu, diffüz yavaşlama (%88), fokal dikenler veya fokal yavaşlamalardır (%25)(8).
Olgumuzun BOS hücre sayımı, şeker ve protein düzeyleri normal sınırlarda idi, BOS gram boyaması ve
kültürü negatif idi. Ayrıca hem varisella PCR DNA’sı hem de diğer virüsler için bakılan PCR analizi
negatifti. Ayrıca EEG’de gözlenen sağ hemisfer tempora-pariyetal bölgedeki fokal yavaşlama beyin MRG
ile uyumlu idi.
ADEM veya çocukluk döneminin diğer demiyelinizan hastalıklarının akut tedavisi, İV yüksek doz MTP
10-30 mg/kg/gün-5 gün (maksimum doz 1 g/gün) ve sonrasında oral prednizolon 1-2 mg/kg/gün
(maksimum 40-60 mg/gün) dozunda kademeli olarak 4-6 haftada azaltılarak kesilir. Diğer tedavi
seçenekleri İV immunoglobulin (genellikle total 2 g/kg, 2-5 gün sürede) veya plazmaferezdir (tipik olarak
gün aşırı 5-7 exchange) (3, 4). Olgumuza da 30 mg/kg/gün dozunda 5 gün boyunca intravenöz yüksek doz
MTP tedavisi sonrasında 4-6 haftada kademeli azaltılacak şekilde oral prednizolon (1-2 mg/kg/gün)
tedavisi verildi.
ADEM’li çocukların çoğunda tedaviden sonra motor alanda düzelme tam olmakla birlikte kalıcı motor
hasar, ve nadiren de bilişsel bozukluklar veya davranışsal problemler de görülebilir. Düzelme, tedavi ile
birkaç gün yada haftalar içerisinde başlar (3, 4, 7). Wang ve ark. VZV enfeksiyonunu takiben gelişen uzun
seviyeli spinal tutulumu olan ADEM olgusunu IV yüksek doz MTP ve sonrasında kademeli oral
prednizolon ile tedavi etmişler. Bu tedaviyle olgunun klinik ve nörogörüntüleme bulgularının düzeldiğini
bildirmişlerdir (7). Olgumuzun da benzer şekilde yapılan tedavi sonrasında hem klinik hem de beyin
MRG’lerinde belirgin düzelme görüldü.
Sonuç olarak suçiçeği enfeksiyonu sonrasında nadiren de olsa ADEM gibi enflamatuvar, demiyelinizan
nörolojik bir komplikasyon gelişebilir. ADEM’in erken dönemde tanısı için nörogörüntüleme yapılmalı
ve erken dönemde uygulanacak tedavi ile ileri dönemlerdeki kalıcı hasarların önlenebileceği akılda
tutulmalıdır.
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Çocukluk çağında vertigonun nadir bir nedeni:
Fahr Hastalığı (İdiyopatik bazal ganglion kalsifikasyonu)
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Özet: İdiyopatik bazal ganglion kalsifikasyonu olarak da bilinen Fahr hastalığı, beynin hareket kontrol
alanlarında (bazal ganglia, dentat nükleus) ve beyaz cevherde vasküler duvar ve perivasküler alanda
anormal kalsiyum birikimi ile karakterize, nadir görülen nörodejeneratif bir durumdur. Daha çok
erişkinlerde semptom verir ve çocuklarda nadiren görülür. Klinik bulguları parkinsonizm, kore, distoni,
ataksi gibi hareket bozuklukları, başağrısı, nöbet, vertigo, bilişsel bozukluklardan biri veya birkaçıyla
ortaya çıkabileceği gibi asemptomatik de seyredebilir. Bu makalede mental retardasyon, anksiyete
bozukluğu ve vertigo şikayetleri ile polikliniğimize başvuran ve yapılan nörogörüntülemesinde bilateral
globus pallidus, talamus ve dentat nükleusta simetrik kalsifikasyon tespit edilmesi ile Fahr hastalığı tanısı
alan 14 yaşında bir kız olgu sunulmuştur. Sebebi anlaşılamayan nöropsikiyatrik bulguları olan ve
intraserebral kalsifikasyonu tespit edilen olgularda Fahr hastalığının ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmesi
gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Fahr hastalığı, kalsifikasyon, bazal ganglia, vertigo, çocuk

A rare cause of vertigo in childhood:
Fahr's disease (Idiopathic basal ganglia calcification)
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Abstract: Fahr's disease, also known as idiopathic basal ganglia calcification, is a rare neurodegenerative
condition characterized by abnormal deposition of calcium in the walls of vessels and perivascular spaces
of the brain areas controlling movement (basal ganglia, dentate nucleus) and white matter. The symptoms
of Fahr's disease are more common in adults and rarely seen in children. Clinical findings may be
asymptomatic or may present with one or more of the symptoms such as movement problems
(parkinsonism, chorea, dystonia, ataxia, etc.) headache, seizure, vertigo, cognitive impairment. In this
article, we present a 14-year-old girl who was admitted to our outpatient pediatric neurology clinic with
the complaints of mental retardation, anxiety disorder and vertigo and diagnosed as Fahr's disease by
neuroimaging findings of bilateral symmetric calcification of globus pallidus, thalamus and dentate
nucleus. Fahr's disease should be considered in the differential diagnosis of cases with unexplained
neuropsychiatric findings and intracerebral calcification.
Key words: Fahr's disease, calcification, basal ganglia, vertigo, children
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Giriş
İdiyopatik bazal ganglion kalsifikasyonu (İBGK), bilateral striyopallidodentat kalsinozis tablosu olup, Fahr hastalığı
veya Fahr sendromu olarak da bilinmektedir. Klinik bulgular, genellikle 20 ila 60 yaş arasında olmak
üzere herhangi bir yaşta da semptomlar ortaya çıkabilir. Semptomlar heterojen olup bazen de
asemptomatik seyredebilir (1-3). Bazal ganglion kalsifikasyonu olan hastaların büyük bir kısmının
başlangıç semptomları bilişsel, psikotik ve duygu-durum bozuklukları gibi psikiyatrik bulgulardır (1).
Nörogörüntülemede kalsifikasyonlar daha sıklıkla globus pallidusta olup; putamen, kaudat nükleus,
internal kapsül, dentat nükleus, talamus, serebellum ve serebral beyaz cevherde de görülebilir (4). Klinik
ve nörogörüntüleme bulguları ile Fahr hastalığı tanısı alan olgumuzu, çocukluk yaş grubunda nadir
görülmesi nedeniyle bildiriyoruz.
Olgu Sunumu
Ondört yaşında kız olgu, son 1 yıldır olan baş dönmesi, yaşıtlarına oranla davranış ve zekâsında hafif
gerilik yakınmalarıyla başvurdu. Baş dönmesi, 2-3 ayda bir, uyanıkken, genellikle oturduğu yerden aniden
ayağa kalktığında ve açken oluyordu. Baş ağrısı, kusma, çift görme, kulakta çınlama, işitme kaybı,
konuşmada bozulma, güçsüzlük gibi şikayetleri yoktu. Özgeçmişinde; anne ile babası arasında
1.dereceden kuzen evliliği olan olgumuzun prenatal, natal, postnatal dönemde özellik yoktu. Gelişim
basamakları yaşıtlarıyla uyumluydu, ancak okulda ders başarısı kötü olup, anksiyete bozukluğu ve hafif
mental retardasyon nedeniyle dış merkez çocuk psikiyatrisinde takip ediliyordu. Geçirilmiş enfeksiyon,
sistemik hastalık öyküsü, ilaç kullanımı (aminoglikozid vs.) öyküsü yoktu. Beslenmesi ve kırmızı et
tüketimi yeterliydi. Ailede vertigo ve işitme kaybı veya sistemik hastalık hikayesi yoktu. Fizik
muayenede; vücut ağırlığı: 44 kg (10-25 p), boy: 168 cm (75-90 p), baş çevresi: 53 cm (10-25 p), tansiyon
arteriyal: 110/70 mmHg, nabız: 70/dk ve ritmikti, ataksik yürüyüşü dışında diğer muayeneleri doğaldı.
Ortostatik hipotansiyon tespit edilmedi, ritim bozuklukları açısından kardiyak değerlendirilmesi normaldi.
Laboratuvar tetkiklerinde; hemogram, biyokimya, demir, ferritin, B12 tetkikleri normal sınırlarda idi.
Kulak burun boğaz tarafından muayenesi normal olarak değerlendirildi. Beyin manyetik rezonans
görüntülemesinde (MRG) bilateral bazal ganglionlarda özellikle globus pallidusta, talamusta ve dentat
nükleusta T1 ağırlıklı (T1A) görüntülerde hiperintens, T2A görüntülerde hipo-izointens paramanyetik
madde birikimine bağlı simetrik odaklar izlendi (Resim 1. B, C, E, F). Kalsifikasyon açısından çekilen
bilgisayarlı beyin tomografisinde (BT), beyin MRG ile uyumlu şekilde bilateral bazal ganglionlarda
özellikle globus pallidusta, talamusta ve dentat nükleusta simetrik kalsifikasyon ile uyumlu görüntü
izlendi (Resim 1. A, D). Striyopallidodentat kalsifikasyonu olan olgumuz, sekonder nedenler açısından
bakılan parathormon, tiroid hormonları, 25-OH vitamin D3, kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz,
magnezyum, seruloplazmin, TORCH, EBV, HIV ve sfiliz için serolojik testleri, ANA, laktat, amonyak,
kan ve idrar organik asitleri, tandem mass tetkikleri normaldi. Olgumuzun ailesinde benzer hastalık
hikayesi olmayıp, striyopallidodentat kalsifikasyonu, nöropsikiyatrik bulguları olması, sekonder
etyolojiler açısından yapılan tüm tetkikleri normal olması nedeniyle, mevcut klinik ve radyolojik bulgular
eşliğinde idiyopatik bazal ganglion kalsifikasyonu (Fahr hastalığı) teşhisi konuldu. Vertigo açısından aç
kalmama, uzun süre ayakta kalmama vs semptomatik destek tedavisi verildi. İlerleyici nöropsikiyatrik
bulgular açısından izleme alındı.
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Resim 1. Olgumuzun nörogörüntüleme bulguları; A. Beyin BT'de bilateral bazal ganglionlarda özellikle
globus pallidusta, talamusta simetrik kalsifikasyon, B. T1A MRG'de bilateral bazal ganglionlarda özellikle
globus pallidusta ve talamusta simetrik hiperintensite, C. T2A MRG'de bilateral bazal ganglionlarda
özellikle globus pallidusta ve talamusta simetrik hipo-izointensite, D. Beyin BT'de dentat nükleusta
kalsifikasyon, E. T1A MRG'de bilateral dentat nükleusta simetrik hiperintensite, F. T2A MRG'de bilateral
dentat nükleusta simetrik hipo-izointensite.
Tartışma ve Sonuç
Bazal ganglion kalsifikasyonu nörogörüntüleme tetkiklerinde yaygın olarak görülebilmektedir.
Erişkinlerde yapılan son çalışmalarda beyin BT tetkiklerinde bazal ganglion kalsifikasyonu sıklığı %1,320,6 oranında bildirilmiş (5). Yaşlı hastalarda daha sık ve insidental görülür ve idiyopatik bulgu olarak
kabul edilir, ancak 40 yaşından küçüklerde patolojik olabileceği düşünülmelidir (1, 6). Bazal ganglion
kalsifikasyonu; idiopatik (sıklıkla yaşlanmaya bağlı veya Fahr hastalığına bağlı), ailesel olabileceği gibi,
sekonder nedenlere bağlı olarak da görülebilir (6). Literatürde İBGK, Fahr hastalığı ve Fahr sendromunun eş
anlamlı olup olmadığı ve tanımlamaları konusunda farklı görüşler bildirilmiştir. Fahr hastalığı ve Fahr
sendromu ve İBGK’nu, bilateral striyopallidodentat kalsinozis ile eş anlamlı kullanan yayınlar olduğu gibi (1-3,7),
Fahr hastalığı terimini ailesel bazal ganglion kalsifikasyonu (primer ailevi beyin kalsifikasyonu) yerine
kullanan, Fahr sendromu terimini ise sekonder nedenlere bağlı kalsifikasyon gelişmesi durumunda
kullanan ve idiyopatik bazal ganglion kalsifikasyonu terimi tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan
yayınlar da vardır (8).
Ailesel bazal ganglion kalsifikasyonu (primer ailevi beyin kalsifikasyonu) daha çok otozomal dominant
kalıtımlıdır ancak otozomal resesif ve sporadik formları da vardır. Sekonder nedene bağlı bazal ganglion
kalsifikasyonunun etyolojisinde; toksikasyonlar (karbonmonoksit zehirlenmesi, kurşun zehirlenmesi,
mineralizan mikroanjiyopati, radyoterapi ve kemoterapi, nefrotik sendrom), enfeksiyonlar (TORCH, HIV,
sifiliz), tiroid ve paratiroid metabolizma bozuklukları (hipoparatiroidi, psödohipoparatiroidi,
psödopsödohipoparatiroidi, hiperparatiroidi, hipotiroidi), perinatal asfiksi, doğuştan kalıtsal hastalıklar
(MELAS, mitokondriyal hastalıklar), Cockayne sendromu, pantotenat kinaz ilişkili nörodejenerasyon,
Down sendromu ve Tüberoskleroz yer alır (1-3). Olgumuzda ailede benzer bulgusu olan kimse yoktu
ancak, akraba evliliğinden olması nedeniyle metabolik tetkikleri de dahil olmak üzere sekonder nedenler
açısından bakılan tüm tetkiklerinde etiyolojik bir neden tespit edilemedi.
Fahr hastalığında klinik tablo değişkendir ve çoğu kişi asemptomatiktir. Parkinsonizm, distoni, diskinezi
gibi ekstrapiramidal sistem bulguları; ataksi ve disartri gibi serebellar bulgular; psikoz, kişilik
değişiklikleri ve bilişsel bozukluklar gibi psikiyatrik bulgular; nöbetler, baş ağrısı, dizartri, parestezi ve
vertigo gibi çeşitli klinik tabloların bir veya bir kaçı bulunabilir (1). Olgumuzda da bilişsel gerilik, ataksi,
anksiyete bozukluğu ve vertigo vardı.
Fahr hastalığında kalsifikasyon geniş ve nispeten tipik bir dağılıma sahiptir. Beyin BT’de bazal
ganglionlar (sıklıkla globus pallidus), talamus, dentat nükleus, subkortikal ve beyaz cevherde
kalsifikasyon görülür. Beyin MRG bulguları kalsifikasyonun derecesine göre değişebilir; T1A
görüntülerde kalsifiye alanlar hiperintens, T2A görüntülerde hipo- veya izointens görülür. Bazal ganglion
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kalsifikasyonunun tanımlanmasında beyin BT görüntüleme MRG’ye kıyasla daha duyarlıdır (4). Bizim
olgumuzda da literatürle uyumlu beyin BT ve MRG buguları mevcuttu.
Fahr hastalığının patofizyolojisi hâlâ net olarak bilinmemekle birlikte, kapillerlerde ve daha büyük arter ve
venlerin duvarında ve perivasküler boşlukta kalsiyum birikimi ile karakterizedir. Fahr hastalığında ayrıca
mukopolisakaritler ve diğer minerallerin (alüminyum, kobalt, bakır, molibden, demir, kurşun, manganez
vs) damar duvarında ve perivasküler boşlukta birikimi tespit edilmiştir. Depolanan alanların etrafında
nöronal dejenerasyon ve gliozis görülmüştür. Bozuk demir transportu ve serbest radikal üretimi doku
hasarına yol açıp, kalsifikasyona neden olabilir. Progresif bazal ganglion mineralizasyonu damar lümenini
daraltıp, kan akımını daraltabilir, sonuçta nöral doku hasarı ve mineral birikimi görülebilir (9).
Fahr hastalığı, ilerleyicidir ve bilinen bazal ganglionlardaki kalsifikasyonu engelleyici spesifik bir tedavisi
olmayıp semptomatik yaklaşım önerilmektedir. Onay almamış olmakla birlikte, kalsiyum şelatörlerinin
antioksidanlarla beraber kullanımı veya kalsiyum antagonistlerinden fayda görebileceği yapılan bir
çalışmada bildirilmiş (10). Yapılan başka bir çalışmada metal bağlayıcı proteinler ve metal şelatörleri
(bakır şelatörü olan amonyum tetratiyomolibdat gibi) teorik olarak tedavi seçeneklerinden biri olarak
önerilmiş (11). Sekonder nedenlere bağlı Fahr sendromu olan olgularda altta yatan hastalığın tedavisi
önerilir. Özellikle hipoparatiroidi tespit edilen olgularda, erken tedavi kalsifikasyonu ve nöropsikiyatrik
bozulmayı önleyebilir (1,12). Parkinson benzeri bulguları olan erişkinlerde levodopa yanıtı düşük olabilir.
Psikiyatrik belirtileri olanlarda ekstrapiramidal bulgular da eşlik edebileceği için antipsikotikler tercih
edilebilir. İlginç bir şekilde, kalsifikasyon miktarı, hastanın yaşı ile nörolojik bozulma derecesi arasında
doğrudan bir korelasyon göstermez. İlerleyici nörolojik bozulma genellikle sakatlıkta veya ölümle
sonuçlanabilir (1,4).
Sonuç olarak, nöropsikiyatrik bozuklukları olan ve nörogörüntüleme yöntemleriyle globus pallidus başta
olmak üzere bazal ganglion, serebellar dentat nükleus ve beyaz cevherde kalsifikasyon tespit edilen, 40
yaşından küçük genç bireylerde bu durum patolojik olarak kabul edilmeli ve ileri tetkiki yapılmalıdır ve
nedeni bulunamayanlarda Fahr hastalığı ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Fahr hastalığı, çocukluk çağında
nadir görülmekte olup ilerleyici nöropsikiyatrik bozukluklar açısından izlemi ve semptomatik yaklaşım
önemlidir.
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Sodyum Valproat kullanımına bağlı nadir bir yan etki: Enürezis Nokturna
Ahmet Sami GÜVEN1, Dilara Füsun İÇAĞASIOĞLU2
1

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Pediatri AD, Pediatrik Nöroloji BD, Konya,
Türkiye, asamiguven@hotmail.com
2
BezmiÂlem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri AD, Pediatrik Nöroloji BD, İstanbul, Türkiye,
fusundilara@hotmail.com

Özet: Sodyum valproat veya valproik asit (VPA) epileptik sendromlarda ve çeşitli konvülziyon tiplerinde
sıkça kullanılan geniş spektrumlu bir antiepileptik ilaçtır. VPA’nın sedasyon, bulantı, kusma, kilo alımı,
hepatotoksisite ve pankretatit gibi bilinen yan etkileri olmakla birlikte, nadir olarak enürezise neden
olduğu da bildirilmektedir.
Bu retrospektif çalışmada; epilepsi nedeniyle valproat tedavisi başlanan ve sonrasında sekonder nokturnal
enürezisi gelişen 4’ü erkek, 6’sı kız olan 10 hasta incelenmiştir. Olguların yaş ortalaması 9.1 yıl (6-13 yıl)
idi ve bir hasta kriptojenik epilepsi diğerleri idiopatik epilepsi tanısı aldı. Olgulardan 6’sında gece olan
nöbetleri ön plandaydı. Hastalardan biri hariç (valproat ve okskarbamazepin) hepsi monoterapi olarak
valproat tedavisi (ortalama ilaç dozu 20 mg/kg/gün) almaktaydı. Nokturnal enürezise neden olabilecek
diğer tüm nedenler; laboratuvar tetkikleri (hemogram, biyokimya, tam idrar tahlili, idrar elektrolitleri,
VPA kan düzeyleri ve üriner ultrasonografi) ile dışlandıktan sonra bu durum VPA kullanımına bağlı
enürezis nokturna olarak değerlendirildi. Hastaların ilaç başlanmasından sonra enürezis gelişimi ortalama
18.4 gün (7-45 gün) idi, ve ilaç kesildikten sonra tüm hastaların enürezis nokturna şikayeti düzeldi.
Enürezis nokturna, yanlışlıkla gece geçirilen bir epileptik nöbete bağlanabilecek klinik bir durum olarak
yorumlanabilir. Biz bu olgularımızla, çocuk nörolojisinde sıkça kullanılan bir antiepileptik olan sodyum
valproatın nadiren de olsa enürezis nokturnaya neden olabileceğini ve epilepsi nedeniyle VPA tedavisi
alan ve enürezis nokturna şikayeti ortaya çıkan hastaların ilaç yan etkisi açısından da değerlendirilmesinin
önemli olduğunu vurgulamak istedik.
Anahtar kelimeler: Enürezis nokturna, sodyum valproat, yan etki, epilepsi

A rare side effect of sodium valproate: Nocturnal Enuresis
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Abstract: Sodium valproate or valproic acid (VPA) is a broad-spectrum antiepileptic drug commonly
used in epileptic syndromes and various types of convulsions. Although VPA has known side effects, such
as sedation, nausea, vomiting, weight gain, hepatotoxicity and pancretatitis, it is rarely reported to cause
enuresis.
In this retrospective study consisted of 4 (%40) boys and 6 (%60) girls who developed VPA treatment for
epilepsy and developed secondary nocturnal enuresis were evaluated. The mean age of the patients were
9.1 years (6-13 years) and one patient was diagnosed with cryptogenic epilepsy and the others idiopathic
epilepsy. Night seizures were prominent in 6 of the cases. All but one of the patients (VPA and
oxcarbazepine) were taking monotherapy as VPA (mean drug dose 20 mg/kg/day). After all other
conditions causing nocturnal enuresis were excluded by laboratory tests (count blood cell, biochemistry,
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complete urinalysis, urine electrolytes, drug blood levels and urinary ultrasonography), this was
considered as nocturnal enuresis due to VPA use. The enuresis began between the 7th and 45th day (mean
18.4 days). None of these patients experienced diurnal enuresis. Enuresis of all patients improved after
VPA discontinuation.
Nocturnal enuresis can be mistakenly interpreted as an epileptic seizure that occurs during sleep by doctor.
VPA, an antiepileptic commonly used in pediatric neurology, may rarely cause nocturnal enuresis.
Therefore, drug side effects should also be considered in case of enuresis in patients receiving valproate
treatment for epilepsy.
Key words: Nocturnal enuresis, sodium valproate, side effect, epilepsy

Giriş:
Sodyum valproat veya valproik asit (VPA), dünya genelinde fokal ve jeneralize epilepsilerde en sık reçete
edilen geniş spektrumlu antiepileptik ilaçlardan biridir. VPA’nın sedasyon, bulantı, kusma, kilo alımı,
hepatotoksisite ve pankretatit gibi bilinen yan etkileri olmakla birlikte, nadir olarak enürezise neden
olduğu da bildirilmektedir (1-6).
Enürezis nokturna, sinir sisteminin konjenital defekti veya kazanılmış bozukluğu olmayan 5 yaşından
büyük çocuklarda, haftada enaz 2 kez gece uykusundaki istemsiz işemeler olarak tanımlanmaktadır.
Enürezis nokturna çocukluk çağının en sık işeme problemi olup prevelansı 5 yaşında %15-20’dir ve yaşla
birlikte sıklığı azalmaktadır (7). Enürezis nokturna VPA’nın nadir bir yan etkisi olup çoğunlukla
klinisyenler tarafından atlanabilmektedir. VPA kullanımına bağlı sekonder enürezis nokturnanın nedeni
net değildir. VPA kullanımına bağlı enürezis nokturna oluşumunun etki mekanizması ile ilgili 2 ana
hipotez öne sürülmektedir; 1. susama merkezini VPA’nın santral olarak etkilemesine sekonder gelişen
polidipsi (4), 2. VPA tedavisiyle artmış derin uykunun buna neden olabileceğidir (6, 8).
Bu çalışmada epilepsi tedavisi için VPA kullanan ve tedavi sonrasında enürezis nokturnası gelişen 10 olgu
retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
Materyal ve Metod:
Epilepsi tanısı alan ve VPA tedavisi başlandıktan sonra sekonder enürezis nokturnası gelişen 4’ü erkek,
6’sı kız olan 10 olgu retrospektif olarak incelendi. Olguların yaş, cinsiyet, epilepsi tipi, uykuda gelen
nöbetleri, VPA tedavisinden sonra enürezis başlama süresi, VPA kan düzeyi, VPA kesildikten sonraki
enürezisin düzelme süresi, VPA kesildikten sonra yerine verilen antiepileptik ilaçlar kayıt edildi. Tüm
olgularda, rutin kan tetkikleri (hemogram, biyokimya), nefrolojik parametreleri (tam idrar tahlili, idrar
kültürü, idrar elektrolitleri, idrar aminoasitleri ve üriner ultrasonografi) bakıldı.
Sonuçlar:
Olguların yaş ortalaması 9.1 yıl (6-13 yıl) idi ve bir hasta kriptojenik epilepsi diğerleri idiopatik epilepsi
tanısı aldı. Olguların 6’sında gece olan nöbetleri ön plandaydı. Olgulardan biri hariç (valproat ve
okskarbamazepin) hepsi monoterapi olarak VPA tedavisi (ortalama ilaç dozu 20 mg/kg/gün) almaktaydı.
Nokturnal enürezise neden olabilecek diğer tüm nedenler; laboratuvar tetkikleri (hemogram, biyokimya,
tam idrar tahlili, idrar elektrolitleri, idrar aminoasitleri, VPA kan düzeyleri ve üriner ultrasonografi) ile
dışlandıktan sonra bu durum VPA kullanımına bağlı enürezis nokturna olarak değerlendirildi. Hastaların
ilaç başlanmasından sonra enürezis gelişimi ortalama 18.4 gün (7-45 gün) idi, ve ilaç kesildikten ortalama
7 gün (3-10 gün) sonra tüm hastaların enürezis nokturna şikayeti düzeldi (Tablo-1). Olgularımızın uzun
süreli takibinde enürezis nokturna şikayeti tekrarlamadı.
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Tablo-1. Hastaların klinik ve laboratuvar bilgileri
Olgular Cins Yaş
Tanı
Uykuda
(Yıl) (Epilepsi tipi)
gelen
nöbetler
var mı?
Olgu 1
Erkek 13
İdiopatik
Var
Olgu 2
Erkek 8
İdiopatik
Yok
Olgu 3
Kız
10
Kriptojenik
Yok
Olgu 4
Kız
6
İdiopatik
Var
Olgu 5
Kız
6
İdiopatik
Yok
Olgu 6
Erkek 7
İdiopatik
Var
Olgu 7
Kız
12.5 İdiopatik
Var
Olgu 8
Kız
8
İdiopatik
Var
Olgu 9
Erkek 10.5 İdiopatik
Var
Olgu10 Kız
10.5 İdiopatik
Yok
VPA: Valproat; LVT: Levatirasetam; TPM: Topiramat

VPA’dan
sonra
enürezis
başlama
süresi
(gün)
7
30
7
30
7
14
7
30
7
45

VPA
kan
düzeyi
(μg/mL)
73.5
62
96.8
44.5
79.2
41.1
88.6
51.2
64.4
60.8

VPA
kesildikten
sonra
enürezis
düzelme
süresi (gün)
10
7
3
7
5
7
7
7
7
7

VPA’dan
sonra
geçilen
ilaç
LVT
LVT
TPM
LVT
TPM
LVT
LVT
LVT
TPM
LVT

Tartışma ve Sonuç:
Enürezis nokturna, çocuk ve ebeveynlerini oldukça rahatsız eden, çocukluk çağının en sık görülen işeme
problemidir. Uyku bozuklukları, merkezi sinir sisteminin olgunlaşmasındaki gerilik, mesane kapasitesinin
yetersiz oluşu, idrar yollarının malformasyonları, tubulopati, kronik böbrek yetmezliği, diabetes insipitus,
diabetes mellitus, psikolojik problemler ve genetik nedenler enürezis nokturnanın etiyolojisinde yer
almaktadır (3, 6, 7).
VPA’ya bağlı iştah artışı, kilo alımı, bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı, akut karaciğer yetmezliği ve
pankreatit gibi gastrointestinal bozukluklar; koagulasyon bozuklukları, hiperammonemi, alopesi
görülebilmektedir (1, 4). VPA kullanımına bağlı enürezis nokturna, genel olarak vaka bildirimleri
şeklindedir (2, 3, 5). Geniş vaka çalışmalardan birinde Egger ve ark. epilepsi için VPA tedavisi alan 100
çocukta kilo alımını baz almışlar ve olguların %44’ünde kilo alımı, %20’sinde geçici gastrointestinal
bozukluklar, %9’unda halsizlik, %6’sında geçici alopesi, %7’sinde geçici enürezis ve %4’ünde de hırçın
davranışların olduğunu, ayrıca enürezisi olan 7 hastanın ilaç kesiminden birkaç ay sonra şikayetlerinin
düzeldiğini bildirmişlerdir (1).
Yakın zamanda, VPA tedavisi alan 352 pediatrik epilepsi hastası ve 180 kontrol grubundan oluşan
retrospektif geniş bir kohort çalışma bildirilmiştir. Bu çalışmada, yaşları 5-13 yıl arasında olan, 12’si
erkek, 8’i kız toplam 20 hastada (%5.7) VPA kullanımına bağlı enürezis nokturna olduğunu
bildirmişlerdir. Enürezisi olan ve olmayan grup arasında yaş, cinsiyet, kan üre azotu, kreatinin, aspartat
aminotransferaz, alanin aminotransferaz, VPA ilaç dozları ve VPA ilaç düzeyleri açısından herhangi bir
farkın bulunmadığını göstermişlerdir. VPA’ya bağlı enürezis nokturnası olan hastalarda ilaç
başlangıcından enürezis gelişimi arasındaki sürenin ortalama 17.05 ± 1.97 gün (4-34.günler arasında),
hastaların aldığı VPA tedavi dozunun 24.8 ± 1.2 mg/kg/gün ve VPA kan ilaç düzeyinin de 76.50 ± 3.45
mg/mL olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca, VPA kullanımına bağlı enürezisi olan 20 hastanın hepsinin VPA
tedavisinin kesildiği, ilaç kesiminden sonra ortalama 13.7 ± 1.41 günde enürezisin düzeldiği gösterilmiş
(6). Bizim çalışmamızda da olgularımızın hiçbirinde enürezis diurna bulunmamaktaydı, enürezisin diğer
nedenleri için yapılan laboratuvar tetiklerinin hepsi normaldi. Ayrıca benzer şekilde VPA tedavisi
başlangıcından enürezis gelişimi arasındaki süre ortalama 18.4 gün (7-45 gün) idi, VPA tedavi dozu
ortalama 20 mg/kg/gün ve VPA kan ilaç düzeyi de ortalama 66.2 µg/mL idi ve ilaç kesildikten ortalama 7
gün (3-10 gün) sonra tüm hastaların enürezis nokturna şikayeti düzeldi, takiplerde de enürezis nokturnaları
gelişmedi. Bizim çalışmamızın en büyük kısıtlılığı klinik gözlemsel bir çalışma olması ve kontrol
grubunun bulunmamasıdır.
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VPA kullanımına bağlı enürezis nokturnanın patogenezi halen tam olarak açıklanamamıştır, ancak birkaç
mekanizma öne sürülmüştür. VPA’nın böbrek tübüllerini etkilemesine (9, 10), santral susama merkezini
etkilmesine sekonder gelişen polidipsiye (4) ve derin uyku periyodundaki artışa bağlı olarak (6, 8)
VPA’ya bağlı enürezis nokturnanın gelişebileceği öne sürülmüştür.
Enürezis nokturna, yanlışlıkla gece geçirilen bir epileptik nöbete bağlanabilecek klinik bir durum olarak
yorumlanabilir. Biz bu olgularımızla, çocuk nörolojisinde sıkça kullanılan bir antiepileptik olan VPA’ın
nadiren de olsa enürezis nokturnaya neden olabileceğini ve epilepsi nedeniyle VPA tedavisi alan ve
enürezis nokturna şikayeti ortaya çıkan hastaların ilaç yan etkisi açısından da değerlendirilmesinin önemli
olduğunu vurgulamak istedik.
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Meme kanseri olan bir hastada kemoterapi sonrası hepatit B enfeksiyonun reaktivasyonu
The reactivation of hepatitis B infection after chemotherapy in a patient with breast cancer
Duygu Mert
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara,Türkiye.

Özet:
Hepatit B virus (HBV) enfeksiyonu, serolojik iyileşme kanıtı bulunan hastalarda devam etmektedir. Bu
nedenle, immünosüpresif tedavi alan HBV enfeksiyonu öyküsü olan kişiler, HBV enfeksiyonunun
aktivasyonu açısından risk altındadır. Bu yazıda, HBsAg negatif ve anti HBc IgG pozitif olan,
siklofosfamid, doksorubisin ve doksotaksel kemoterapisi sonrası hepatit B enfeksiyonu reaktivasyonu olan
bir olgu sunulmuştur. Altmış bir yaşında kadın hasta yaklaşık yedi ay önce meme kanseri tanısı
almıştır.Tanı anında hepatit markırları HBs Ag ve anti HBs negatif, anti HBc IgG pozitif, HBV DNA
negatif, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normaldir. Siklofosfamid, doksorubisin ve doksotaksel
kemoterapisi sonrası hastanın takiplerinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Kemoterapi
başlanmasından dört ay sonra hastanın kontrol tetkiklerinde AST: 1556 U/L, ALT: 1728 U/L, GGT: 266
U/L, ALP: 224 U/L, total bilirubin: 8,1 mg/dl, direkt bilirubin: 5,4 mg/dl, PT:11,6 sn ve aPTT: 27,6 sn
olarak saptanmıştır. Hepatit markırlarında HBs Ag: 77,5116 s/co (pozitif), anti HBs: 0,000 IU/ml
(negatif), anti HBc IgG (toplam): 8,85 s/co (pozitif), anti HBc IgM: 29,92 s/co (pozitif) ve HBV DNA:
60000000 kopya/ml olarak saptanmıştır. Hepatit B reaktivasyonu tanısı olan hastaya entakavir 0,5 mg/gün
başlanmıştır. Tedavinin üçüncü ayında hastanın tetkiklerinde AST: 31 U/L, ALT: 32,2 U/L, GGT: 135,8
U/L, ALP: 89,5 U/L, total bilirubin: 1,243 mg/dl, direkt bilirubin: 0,434 mg/dl ve HBV DNA: 33.798
kopya/ml olarak saptanmıştır. Hepatit B virüs enfeksiyonu, karaciğerle ilişkili morbidite ve mortalitenin
en sık nedenlerinden biridir. HBs Ag negatif ve anti HBc IgG pozitif olan hastalarda immunsüpresif tedavi
sonrası virüsün aktivasyonu sonucu hepatit B enfeksiyonu gelişebilir. Bu nedenle, immünsüpresif tedavi
alan hastalar, HBs Ag negatif olsa bile yakından ve dikkatle izlenmelidir.
Anahtar kelimeler: Meme kanseri, kemoterapi, HBV reaktivasyonu.

Abstract:
Hepatitis B virus (HBV) infection continues in patients with evidence of serological recovery. Therefore,
people with a history of HBV infection receiving immunosuppressive therapy are at risk for activation of
HBV infection. In this article, a case with HBs Ag negative and anti HBc IgG positive, reactivation of
hepatitis B infection after cyclophosphamide, doxorubicin and doxotaxel chemotherapy is presented. A
61-year-old female patient was diagnosed with breast cancer about seven months ago. Immediate hepatitis
markers were HBs Ag and anti HBs negative, anti HBc IgG positive, HBV DNA negative, and liver and
kidney function tests were normal. After cyclophosphamide, doxorubicin and doxotaxel chemotherapy, no
problem was encountered during the follow-up. Four months after the start of chemotherapy, the patient's
control tests included AST: 1556 U/L, ALT: 1728 U/L, GGT: 266 U/L, ALP: 224 U/L, total bilirubin: 8,1
mg/dl, direct bilirubin: 5,4 mg/dl, PT: 11,6 sec and aPTT: 27,6 sec. In hepatitis markers, HBs Ag: 77,5116
s/co (positive), anti HBs: 0,000 IU/ml (negative), anti HBc IgG (total): 8,85 s/co (positive), anti HBc IgM:
29,92 s/co (positive) and HBV DNA: 60000000 copy/ml. The patient was diagnosed with hepatitis B
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reactivation and entacavir 0,5 mg/day was started. AST: 31 U/L, ALT: 32,2 U/L, GGT: 135,8 U/L, ALP:
89,5 U/L, total bilirubin: 1,243 mg/dl, direct bilirubin: 0,434 mg/dl and HBV DNA: 33.798 copy/ml in the
third month of treatment. Hepatitis B virus infection is one of the most common causes of liver-related
morbidity and mortality. Hepatitis B infection may develop in patients with HBs Ag negative and anti
HBc IgG positive after activation of the virus after immunosuppressive therapy. Therefore, patients
receiving immunosuppressive therapy should be closely and carefully monitored, even if HBs Ag is
negative.
Key words: Breast cancer, chemotherapy, HBV reactivation.

Giriş: Hepatit B virus (HBV) enfeksiyonu, serolojik iyileşme kanıtı bulunan hastalarda devam etmektedir.
Bu nedenle immünosüpresif tedavi alan HBV enfeksiyonu öyküsü olan kişiler, HBV enfeksiyonunun
aktivasyonu açısından risk altındadır. Bu durum serum aminotransferaz seviyelerinin artmasına, fulminan
hepatik yetmezliğe ve/veya ölüme neden olabilir (1). Hepatit B yüzey antijeni (HBs Ag) negatif ve anti
HBc IgG pozitif olan hastalarda, nadiren hepatit B enfeksiyonu gelişebilir.
Bu yazıda, HBs Ag negatif ve anti HBc IgG pozitif olan, siklofosfamid, doksorubisin ve doksotaksel
kemoterapisi sonrası hepatit B enfeksiyonu reaktivasyonu olan bir olgu sunulmuştur.
Olgu: Altmış bir yaşında kadın hasta yaklaşık yedi ay önce meme kanseri tanısı almıştır. Tanı anında
hepatit markırları HBs Ag ve anti HBs negatif, anti HBc IgG pozitif, karaciğer ve böbrek fonksiyon
testleri normaldir (Aspartat aminotransferaz (AST): 18 U/L, alanin aminotransferaz (ALT): 15 U/L,
kreatinin: 1,2 mg/dl, BUN: 19,4 mg/dl). HBV DNA negatif olarak saptanmıştır. Siklofosfamid,
doksorubisin ve doksotaksel kemoterapisi sonrası operasyon planı olan hastanın takiplerinde herhangi bir
sorunla karşılaşılmamıştır (Tablo 1 ve 2).
Kemoterapi başlanmasından dört ay sonra hasta mide bulantısı, kusma ve ikter şikayetleri ile hepatit
polikliniğine başvurmuştur. Fizik muayenede tüm deri ve skleralar ikterik, kardiyovasküler sistem ve
solunum sistemi normaldir. Abdominal muayenede sağ üst kadranda palpasyonla hassasiyet saptanmıştır.
Hastanın kontrol tetkiklerinde lökosit sayısı: 7800 /mm³, trombosit sayısı: 279.000 /mm³, AST: 1556 U/L,
ALT: 1728 U/L, gama glutamil transferaz (GGT): 266 U/L, alkalen fosfataz (ALP): 224 U/L, total
bilirubin: 8,1 mg/dl, direkt bilirubin: 5,4 mg/dl, PT:11,6 sn, PT INR:%1,06, PT%: 94,7 ve aPTT: 27,6 sn
saptanmıştır (Tablo 2).
Hepatit markırlarında HBs Ag: 77,5116 s/co (pozitif), anti HBs: 0,000 IU/ml (negatif), HBe Ag: 0,272
s/co (negatif), anti HBe: 0,03 s/co (pozitif), anti HBc IgG: 8,85 s/co (pozitif), anti HBc IgM: 29,92 s/co
(pozitif), anti delta: 0,18 s/co (negatif), anti HAV IgM: 0,16 s/co (negatif), anti HAV IgG: 2,96 s/co
(pozitif) ve HBV DNA: 60000000 kopya/ml saptanmıştır. Hepatit B reaktivasyon tanısını alan hastanın
böbrek fonksiyon testlerinin sınırda olması nedeniyle entakavir 0,5 mg/gün 1x1 peroral başlanmıştır.
Tedaviden bir ay sonra yapılan tetkiklerde AST:162,8 U/L, ALT: 213,5 U/L, GGT: 237,4 U/L, ALP:
118,1 U/L, total bilirubin: 4,577 mg/dl, direkt bilirubin: 2,002 mg/dl, PT: 11 sn, PT INR: %0,95, PT%:
77,9 ve aPTT: 25,7 sn ve HBV DNA: 434.927 kopya/ml olarak saptanmıştır.
Hastanın tedavinin üçüncü ayındaki en son tetkiklerinde HBs Ag: 0,425 s/co (negatif), anti HBs: 11,63
IU/mL (pozitif), anti HBc IgM: 0,228 coı (negatif), anti HBc IgG (toplam): 0,006 s/co (pozitif), anti delta:
0,10 s/co (negatif), AST: 31 U/L, ALT: 32,2 U/L, GGT: 135,8 U/L, ALP: 89,5 U/L, total bilirubin: 1,243
mg/dl, direkt bilirubin: 0,434 mg/dl ve HBV DNA: 33.798 kopya/ml olarak saptanmıştır.
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Tablo 1. Hastanın viral markırları.
Anti HBc Anti
HBe Anti
IgM
HBc IgG Ag
HBe
+
+

Reaktivasyon

+

-

+

+

-

+

Tdv.nin üçüncü
ayında

-

+

-

+

-

+

HBV DNA
Negatif

Anti
delta
-

6x107kopya/ml

-

Tarih

ALT

33.798
kopya/ml
Tablo 2. Hastanın biyokimyasal analiz sonuçları
AST
GGT
ALP
Tot.bil/d.bil. aPTT
PT

KT öncesi

15

18

41

50

0,5/0,1

29,4

12,9

1,1

Reaktivasyon

1728

1556

266

224

8,1/5,4

27,6

11,6

1,06

31

135,8

89,5

1,243/0,434

-

-

-

Tdv.nin
ayında

üçüncü 32,2

PT INR

Tartışma ve sonuç: Hepatit B virüs enfeksiyonu, karaciğerle ilişkili morbidite ve mortalitenin en sık
nedenlerinden biridir. HBs Ag negatif ve anti HBc IgG pozitif olan hastalarda immunsüpresif tedavi
sonrası virüsün aktivasyonu sonucu hepatit B enfeksiyonu gelişebilir. HBs Ag negatif olan hastalarda,
rituksimab kemoterapisi sonrasında HBV reaktivasyon oranı %3 ile %41 arasında bildirilmiştir (2,3).
Kemoterapi sonrası immün baskılanmış dönemde, karaciğer hücrelerinde gizli olan hepatit B virüsü
çoğalabilir (4). Yüksek riskli kemoterapi alan hastalarda hepatit markırlarının ayrıntılı istenmesi ve HBs
Ag negatif, anti HBc IgG pozitif olan hastalarda reaktivasyonu önlemek için kemoterapi öncesi antiviral
profilaksi gerekmektedir. Bu nedenle, immünsüpresif tedavi alan hastalar, HBs Ag negatif olsa bile
yakından ve dikkatle izlenmelidir.
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Gerçek nörojenik torasik çıkış sendromunda uzun dönem prognoz
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Özet
Gerçek nörojenik torasik çıkış sendromu diğer üst ekstremite ağrı nedenleri arasında son derece nadir
görülen bir klinik tablodur. Elektromiyografik bulguları karakteristik olmasına rağmen ayırıcı tanıda
düşünülmediği takdirde gözden kaçırılabilir. Erken dönemde belirgin klinik nörolojik bulguları
bulunmadığından tanıda gecikme olmaktadır. Literatürde on yıla varan sürelerde gecikme olabildiği
bildirilmiştir. Burada şikâyetlerin başlamasından 2 yıl sonra elektromyografi laboratuvarımızda tanısı
konan ve cerrahi tedaviden 4 yıl sonra kontrol amaçlı tekrar başvuran gerçek nörojenik torasik çıkış
sendromlu bir olgu sunulmuş ve uzun dönem prognozu gözden geçirilmiştir.
Anahtar kelimeler: gerçek nörojenik torasik çıkış sendromu, brakial pleksus, prognoz
Abstract
True neurogenic thoracic outlet syndrome (TN-TOS) is an extremely rare clinical entity among other
upper limb pain syndromes. Despite its characteristic EMG findings, it may be overlooked unless
recognized within the differential diagnosis. The diagnosis of TN-TOS may be delayed since there are no
obvious clinical neurologic findings in the earlier stage. In the literature, more than ten years of delay in
diagnosis have been reported. Herein, we present a case diagnosed with TN-TOS at our institutional
electrodiagnostic laboratory, two years after the onset of symptoms and admitted to our clinic four years
after surgical treatment and long term prognosis of the patient is reviewed.
Key words: true neurogenic thoracic outlet syndrome, brachial plexus, prognosis
Giriş
Torasik çıkış sendromu boyun ve aksilla arasında nörovaskuler yapıların kompresyonu ile ortaya çıkan
klinik tablodur. Vasküler ve nörojenik torasik çıkış sendromu olarak ikiye ayrılır. Nörojenik torasik çıkış
sendromu ise gerçek nörojenik torasik çıkış sendromu (GNTÇS) ve objektif muayene ve elektromyografik
bulguların olmadığı tartışmalı (nonspesifik) nörojenik torasik çıkış sendromu olarak ikiye ayrılır. GNTÇS
üst ekstremitede ağrı nedenleri arasında milyonda bir insidansla oldukça nadir görülen bir tablodur.
GNTÇS, brakial pleksusun alt trunkusunun kemik veya gergin bir fibröz bant nedeniyle gerilmesiyle
oluşur(1). Ön tanı olarak düşünüldüğünde elektromyografi (EMG) bulguları karakteristik olmasına
rağmen klinisyen tarafından gözden kaçırılabilir. Birçok vakada diğer ön tanılar nedeniyle EMG
yapılırken rastlantısal olarak tanı konulmaktadır. Literatürde tanıdaki gecikmenin on yıla ulaştığı olgular
bildirilmiştir(2).Erken tanı ve tedavi ile hastanın prognozu olumlu yönde değişebilir. Burada, bir GNTÇS
olgusu ve uzun dönem prognozu sunulmuştur.
Olgu Sunumu
Sağ elde ağrı ve kaslarda erime, sağ önkolda güçsüzlük ve uyuşma hissi şikâyetleriyle başvuran 22
yaşındaki kadın hastanın ilk değerlendirmesinde şikâyetlerinin 2 yıldır bulunduğu ve daha önce servikal
radikülopati tanısıyla birçok kez tedavi gördüğü öğrenildi. Fizik muayenesinde sağ elde tenar bölgede
atrofi ve sağ önkol ulnar tarafında parestezi olduğu, başparmak oppozisyonu, parmak abduksiyonu ve
adduksiyonunda kas gücünün 4/5 olduğu görüldü. Karşılaştırmalı EMG uygulandı. Sağda brakial
pleksusun alt trunkusunda (T1 kökünde C8’den daha belirgin olmak üzere) kronik dönemde parsiyel
etkilenme bulguları olduğu görüldü. Servikal radyografi ve manyetik rezonans görüntülemede (MRG)
belirgin patoloji saptanmadı, brakial pleksus MRG ve servikal bilgisayarlı tomografi (BT)’de pleksus
basısına neden olan dismorfik servikal vertebra izlendi. Hasta cerrahi tedavi açısından değerlendirilmesi
amacıyla göğüs cerrahisi polikliniğine yönlendirildi. Takipten çıkan hasta 4 yıl sonra polikliğimize kontrol
amaçlı tekrar başvurdu. Hastanın 4 yıl önce dış merkezde GNTÇS nedeniyle opere edildiği öğrenildi.
Fizik muayenesinde tenar bölgedeki atrofisinin,başparmak oppozisyonu, parmak abduksiyonu ve
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adduksiyonundaki kas gücünün halen 4/5 olarak devam ettiği ancak sağ önkol ve elinde daha önce
bulunan ağrının ve C8 dermatomundaki disestezi ve parestezinin düzeldiği izlendi. EMG’si tekrarlanan
hastanın bulgularının ise operasyon öncesi EMG bulguları ile benzer olduğu görüldü.
Tartışma
GNTÇS, oldukça nadir görülür ve diğer üst ekstremite ağrı sendromlarının (servikal radikülopati,
tuzaklanma nöropatileri, brakial pleksit, kitle lezyonları, vasküler lezyonlar ve travma) ayırıcı tanısında
akılda tutulmalıdır(1). GNTÇS, kemik veya gergin bir fibröz bant nedeniyle alt brakial pleksusun
gerilmesiyle oluşur ve T1 dermatom ve myotomunun tutulumu C8’inkine göre daha belirgindir, motor
anormallikler, duyusal sorunlardan daha ön plandadır. GNTÇS olan hastaların çoğu özellikle tenar
kaslarda atrofi gelişince geç evrede başvurur. Erken evrede başvuranlarda objektif muayene bulgusu
olmadığı için klinisyen tarafından tanı atlabilir. Duyusal sorunlar elden çok, önkolun medial kısmında
belirgindir(1-3). Direkt grafi ve bilgisayarlı tomografi ile servikal kosta veya diğer kemik anormallikler
tespit edilebilir. MRG brakial pleksusun deforme olduğu bölgeyi gösterebilirken bası yapan bandı tam
olarak gösteremeyebilir. MR nörografi ve traktografi ile sinir morfolojisi ve sinyali görüntülenebilir ve
fokal sinir lezyonlarının yeri tam olarak tespit edilebilir(3,4). Ancak bu yöntemlere pekçok merkezde
ulaşmak mümkün değildir.
Görüntüleme yöntemlerindeki gelişmelere rağmen, elektrodiagnostik çalışmalar halen GNTÇS’da temel
role sahiptir. Elektrodiagnostik çalışmalar ile GNTÇS ve nonspesifik nörojenik TÇS ve diğer ağrı
sendromları ayrımı yapılabilir, alt trunkustaki lezyon lokalize edilebilir, cerrahi tedavi sonrasında
prognozu gösteren lezyon şiddeti ve kronikliği belirlenebilir. Elektrodiagnostik çalışmalarda GNTÇS’nun
en karakteristik bulgusu akson kaybının bulunduğu alt brakial pleksopatidir. T1 duyusal sinir lifleri C8
duyusal liflerinden çok daha fazla etkilenir. Elektrodiagnostik çalışmaların, özellikle erken evrede,
mutlaka her iki üst ekstremitede karşılaştırmalı olarak yapılması önerilir(2).
Servikal kosta, erken gelişim döneminde C7 vertebranın ossifiye lateral kostal kısmının absorbe olması
gerekirken kaybolmaması nedeniyle oluşur ve çoğunlukla asemptomatiktir. Her iki cinsiyette eşit oranda
ve sağ tarafta daha sık olarak görülür. Genellikle çekilen akciğer grafilerinde rastlantısal olarak tespit
edilir. Semptomatik olgularda C7 kemik anomalisinin boyutu torasik çıkış sendromunun tipi ile korele
olabilir. Komplet servikal kostalar (manubrium ile bağlantılı olanlar) daha geniş olup subklavian arter
basısına neden olarak vasküler TÇS oluştururken, inkomplet servikal kostalar orta uzunluktadır ve ilk
torakal kostaya fibröz bant, kıkırdak veya kemik bir köprü ile bağlanır ve GNTÇS’na neden olur(1).
GNTÇS, erken dönemde belirgin motor bulgular vermez, yavaş ilerleyen bir süreçtir ve brakial pleksusun
alt trunkusu (özellikle T1 kökü) etkilenir. Nöral iyileşmenin prognozunu reinnervasyon potansiyeli
belirler. Reinnervasyon; 1) proksimalden distale aksonal yeniden gelişim ve 2) etkilenmeyen aksonların
kollateral filizlenmesi şeklinde iki mekanizma ile oluşur. İlk rejenerasyon mekanizması zamana bağlıdır,
akson iyileşmesi günde yaklaşık 1 mm hızla gerçekleşir ve denerve kas liflerinin dejenerasyonu 20-24
ayda gelişir. Dolayısıyla GNTÇS’da etkilenen kaslar genellikle 50-60 cm’den daha distalde bulunduğu
için bu mekanizma ile iyileşme beklenmez. Kollateral filizlenme için kas içinde filizlenebilecek sağlam
aksonların bulunması gereklidir. Bu nedenle sadece inkomplet lezyonlarda bu şekilde iyileşme beklenir.
Komplet lezyonlarda bu mekanizmaların ikisiyle de iyileşme olmaz(1). Kollateral filizlenme 2-3 ay içinde
oluştuğu için GNTÇS’da 3 aydan uzun süren nörojenik anormalliklerin cerrahi tedavi sonrası kalıcı olma
ihtimalleri yüksektir. Hastamızda tanının iki yıl gecikmeyle konulması nedeniyle tedavi sonrası motor
bulgularda belirgin düzelme elde edilememiştir.
Sonuç
GNTÇS’un elektrodiagnostik bulguları patognomoniktir, ancak nadir görülmesi nedeniyle klinisyen
tarafından gözden kaçırılabilir. Konservatif tedavisi olmayan GNTÇS’nun cerrahi tedavisi zordur ve
tanıda gecikildiği zaman sonuçlar tatmin edici olmayabilir(1). Erken tanı ve erken cerrahi tedavi ile
hastanın prognozu olumlu yönde değişebilir.
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ÖZET
Türkiye’ deki toplam hayvansal yetiştiriciliği arasında kümes hayvanı yetiştiriciliği önemli bir yer
oluşturmaktadır. Yetiştiriciliği yapılan kümes hayvanları tavuk, ördek, kaz, bıldırcın, keklik başta olmak
üzere birçok tür vardır. Kümes hayvanları arasında en çok yetiştiriciliği yapılanlardan bir tanesi
bıldırcındır. Bıldırcın küçük cüsseli olmuş olmasından dolayı az bir alan içerisinde yetiştiriciliğinin
yapılması, az miktarda yem tüketmeleri, hızlı gelişim göstermeleri ve artan pazar olanakları itibariyle
fazlaca tercih edilmektedir. Ayrıca bıldırcınlarda coturnix japonica, coturnix coturnix ve coturnix
chinensis gibi birçok ırklarının bulunmasından dolayı pet yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Kümes
hayvanları arasında bıldırcın yetiştiriciliği gerek etlik bıldırcın gerekse yumurtalık bıldırcın
yetiştiriciliğiyle büyük önem arz etmektedir. Bıldırcınların yumurtlama dönemi, kuluçka dönemi, civciv
büyütme ve etlik bıldırcın yetiştirme aşamaları ayrı ayrı önemlidir. Yetiştiriciliği yapılan bıldırcınların her
bir yetiştirme aşaması için farklı beslenme protokolleri uygulanmaktadır. Bu beslenme protokollerini
uygulamak için hazırlanan rasyonlardaki ham protein, ham yağ, metabolik enerji, vitamin ve mineral
seviyelerini ayarlamak için birçok yem maddesi kullanılmaktadır. Rasyonları hazırlarken kullanılan yem
maddeleri tek başına yeterli gelememektedir. Bunun için rasyonlara yemlere ilave olarak yem katkı
maddeleri de ilave edilmektedir. Her bir besleme dönemi için farklı yem katkı maddeleri kullanılmaktadır.
Kullanılan farklı yem katkı maddeleri ile hem daha fazla verim elde edilmekte hem de bıldırcınların genel
sağlık durumları korunmaktadır. Ayrıca bunların yanı sıra et de ve yumurtada farklı lezzetler meydana
getirmektedir. Bıldırcın yumurtalarının tavuk yumurtalarına kıyasla daha besleyici olması üretim ve
tüketiminde ekstra artış sağlamaktadır. Bunların yanı sıra bıldırcın yetiştiriciliği giderek artan bir
ekonomik kazanç kaynağıdır. Bu çalışmada bıldırcın rasyonlarına ilave edilen farklı yem katkı maddeleri
ile alakalı ulusal ve uluslararası araştırmalar incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Bıldırcın, Rasyon, Yem katkı maddesi.
ADDING DIFFERENT FEED ADDITIVES TO QUAIL RATIONS
ABSTRACT
Among the total animal breeding in Turkey, poultry farming has an important place. There are many
species of breeding chicken, duck, goose, quail, partridge. Quail is one of the most cultivated among
poultry. Due to the small size of the quail, growing in a small area, consuming a small amount of feed,
rapid development and increasing market opportunities are highly preferred. In addition, quails in coturnix
japonica, coturnix coturnix and coturnix chinensis because of the presence of many breeds such as pet
breeding. Quail breeding among poultry is of great importance with both broiler quail and ovarian quail.
The spawning period of the quails, incubation period, chick growth and broiler quail rearing stages are
important separately. Different feeding protocols are applied for each breeding stage of quails. Many
nutrients are used to adjust the levels of crude protein, crude fat, metabolic energy, vitamins and minerals
in the diets prepared to implement these nutritional protocols. The feed ingredients used in preparing the
diets cannot suffice alone. For this purpose, feed additives are also added to the rations. Different feed
additives are used for each feeding period. Different feed additives are used to achieve higher yields and
to maintain the general health of quails. In addition, it also produces different flavors in meat and eggs.
The fact that quail eggs are more nutritious than chicken eggs provides extra increase in production and
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consumption. In addition, quail breeding is an increasing source of economic gain. In this study, national
and international studies related to different feed additives added to quail diets were examined.
Keywords: Quail, Ration, Feed Additive
1.Giriş
İnsanların en temel ihtiyacı olan beslenmede, hayvansal kökenli proteinler çok önemlidir. Ancak nüfusun
her geçen gün artması ile birlikte hayvansal protein ihtiyacı da artmakta ve mevcut kaynaklar bu ihtiyacı
karşılayamamaktadır. Bu amaçla yeni protein kaynakları arayışında ticari bıldırcın yetiştiriciliği önemli rol
oynamaktadır; kolay üremeleri, kısa bir besi periyodu sonunda kesim ağırlığına ulaşması, 6-8 haftalık iken
yumurta vermeye başlaması ve yumurta verimlerinin çok yüksek düzeyde olması (yılda 250-300 adet), dar
alanda fazla sayıda yetiştirilebilmeleri gibi avantajlar nedeniyle alternatif bir protein kaynağı olarak ön
plana çıkmıştır(Sayılı ve ark., 2014). Bıldırcın yetiştiriciliği diğer kanatlı yetiştiriciliklerine göre çok daha
küçük alanlar içerisinde yapılabilmekte ve yüksek verim elde edilebilmektedir(Djeddi, 1999).
Bıldırcın yetiştiriciliği, yumurta ve et olmak üzere iki ana ürün üzerine kurulmuştur. Bıldırcın yumurtası,
içeriğindeki besleyici maddelerin yoğunluğu nedeniyle yaygın olarak tüketilen tavuk yumurtasından
farklıdır. Ağırlık olarak 5 bıldırcın yumurtasının, 1 tavuk yumurtasına tekabül etmesine karşın; bıldırcın
yumurtası tavuk yumurtasından 5 kat fazla fosfor, 8 kat fazla demir, 6 kat fazla B1, 15 kat fazla B2
vitamini ihtiva etmektedir(Var ve Evliya, 1995). Bıldırcın eti ise; koyu renkli ve yumuşak ve lezzetli bir et
türü olup diğer kanatlı etlerinin kullanıldığı her şekilde kullanılabileceği gibi tütsüleme ve salamura gibi
farklı şekillerde de hazırlanması mümkündür. Bıldırcın karkası yüksek et, düşük kemik oranına sahip olup
bu özelliği itibariyle diğer kanatlılar arasında en yüksek et ve en düşük kemik oranına sahiptir(Karakaya
ve Aktümsek, 1996).
Bıldırcınlar düşük kolesterollü et üretimi, yüksek yumurta verimi, büyüme hızı, erken cinsel olgunluğa
gelmesi ve düşük yetiştirme masraflarıyla son yıllarda dikkatleri üzerinde toplayan bir kümes hayvanıdır.
Bıldırcın üretimi ülkemizde hızla gelişen, talebi olan ve piyasası günden güne büyüyen bir sektör haline
gelmiştir. Ancak, diğer kanatlı hayvanlarda olduğu gibi bıldırcınlarda toplam giderlerin yaklaşık % 7580’ni yem giderleri oluşturmaktadır. Bu nedenle, araştırıcılar tüm giderler içerisinde bu kadar büyük payı
oluşturan yem giderlerini azaltabilmek, gıda olarak kullanılan mısır ve buğday yerine kullanılabilecek
alternatif yem kaynakları bulabilmeyi amaçlamışlardır. Ayrıca, mevcut yem kaynaklardan maksimum
düzeyde yararlanmayı sağlayacak ve büyütme faktörü olarak antibiyotiklere alternatif olabilecek yem
katkı maddelerini ve en etkili dozlarını ortaya koyabilecek çalışmalara da yönelmişlerdir. Bu çalışmada
bıldırcın beslemede farklı yemler ve yem katkı maddelerinin çeşitli verim ve performans üzerine olan
etkileri ile ilgili yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir(Çimrin ve Tunca, 2012).
2.Yem Katkı Maddeleri
Hayvanların büyüme hızı, yemden yaralanma oranları ve verim güçlerinin aynı doğrultuda olmasından
dolayı; hayvanlardan elde edilen verimin arttırılması için hayvanların sağlıklarının iyi olmasının yanında
yemden yararlanma oranlarının da üst seviyelere çıkarılması gerekmektedir. Bunları sağlayabilmek içinde
rasyonlara yem katkı maddeleri ilave edilebileceği ifade edilmiştir(Bilal ve ark., 1999).
Enzim, probiyotik ve antibiyotiklerin hayvan beslemede yem katkı maddesi olarak kullanılma amacı
hayvanların sağlıklı olması, yemden yaralanma miktarının yükseltilmesi, hayvanlardan elde edilen ürün
miktarlarının ve kalitenin yükseltilmesi ve birim maliyetlerini azaltmaktır(Yalçın ve ark., 2000).
Probiyotikler; sindirim sistemi içerisinde bulunan patojen mikroorganizmaların üremesini engelleyen,
yemden elde edilen faydayı arttıran, sindirim sitemindeki mikrofloral dengeyi sağlayan ve rasyonlara katkı
maddesi olarak ilave edilebilen, faydalı mikroorganizmalar tarafından oluşturulmuş biyolojik
maddelerdir(Alp ve Kahraman, 1996).
Enzim, probiyotik ve antibiyotikler, hayvanları sağlıklı tutmak, yemden yararlanmayı arttırmak, elde
edilen ürünlerin miktar ve kalitesini yükseltmek ve birim maliyetini daha düşük düzeye indirmek amacıyla
kullanılan yem katkı maddeleridir(Zhang ve ark., 1990). Optimum şartlar sağlandığı taktirde bıldırcın
rasyonlarına ilave edilen antibiyotik ve probiyotiklerin besi performansı üzerine olumlu etki yapmadığı
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tespit etmişler. Buna ilave olarak arpa-buğday ağırlıklı bıldırcın rasyonlarına enzim(GrindazymTM GP
5000) kullanıldığında arpa ve buğday’ ın enerji değerliliklerinin % 7 oranında arttırıldığını tespit
etmişlerdir(Yalçın ve ark., 2000)
Kanatlı hayvanların yetiştiriciliğinde hayvanların yemden yararlanma oranlarını iyileştirmek için kanatlı
hayvanların bağırsaklarında bulunan patojen mikroorganizmaları yerine yerleştirilebilecek yeni teknolojik
ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır. Antibiyotiklerin kullanımı kanatlıların bağırsak sisteminde yaşayan
patojen bakterilere zamanla dayanıklılık kazandırmaktadır. Bu nedenle insanların tedavisinde kullanılan
antibiyotik sayıları azalma göstermektedir. Antibiyotik kullanımındaki bu olumsuz etkilerin giderilmesi
yemden yararlanma oranlarının artırılması ve hayvan sağlığının olumlu yönde arttırılması için yeni ve
alternatif yem katkı maddelerine ihtiyaç duyulmaktadır(Yalçın ve ark., 1997). Antibiyotikler; büyüme ve
yemden yararlanma, subklinik hastalıkların engellenmesi, bazı hastalıklara karşı vücudun immun
sisteminin kuvvetlendirilmesi, toksinlerin etkisizleştirilmesi ve besin maddelerinin bağırsaklardan
emiliminin arttırılması gibi sebeplerden dolayı rasyonlara yem katkı maddesi olarak katılabilmekte olduğu
bildirilmiştir(Arpacık, 1999).
Yalçın ve ark. yapmış oldukları bir çalışmada bıldırcın rasyonlarına % 5 e kadar eklemiş oldukları laktik
asidin bıldırcınların besi performansları ve karkas randımanlarına olumsuz yönde etki etmediklerini ileri
sürmüşlerdir. Ayrıca hazırlanan bıldırcın rasyonlarına katılan laktik asidin maliyetinin düşük olması
nedeni ile rasyonların daha ekonomik hazırlanacağı kanısına varmışlar(Yalçın ve ark., 1997). Laktik asit
bakterileri konak canlıda sindirim sistemi içerisinde B grubu vitaminler ve birçok eksojen aminoasit
sağlamalarının yanında konak canlıyı heterosiklik aminler ile mikotoksinlere karşı korumaktadır( Yalçın
ve ark., 2002). Parlat ve Göçmen in yapmış oldukları çalışmada bıldırcın rasyonlarına ilave ettikleri
ekmek mayası ve/veya laktik asit bakterilerinin besi performansı olarak japon bıldırcınlarını olumlu yönde
etkiledikleri kanısına varmışlardır(Parlat ve Göçmen, 2010).
Rasyonlara yem katkı maddesi olarak ilave edilen saponinin; kimysal yapısı, miktarı, katıldığı rasyonun
bileşimi ve hayvanların özelliklerine göre etkisini değiştirmektedir. Yem katkı maddesi olan saponinler
rasyon içerisindeki besin maddelerinin sindirim ve metabolizmasını düzenler, oksidatif stresi azaltır,
immun sistemi etkileyerek hayvanların performanslarını olumlu yönde etkilerler. Rasyonlara eklenen
saponinlerin kullanımında kimyasal yapı, rasyondaki diğer besin maddeleri ve hayvanların durumlarına
göre farklı şekillerde kulanılabilmektedir. Rasyonlarda kullanılacak olan bu saponinler besinlerin sindirim
ve metabolizmasını düzenleyerek, oksidatif stresi azaltarak, immun sistemi kuvvetlendirerek rasyonlarına
katılan hayvanlara olumlu katkı sağladığı bildirilmiştir(Gümüş ve İmik, 2012).
Özdemir ve Azman’ın yapmış oldukları çalışmalarında bıldırcın rasyonlarına α-tokeferol asetat ve
Oleuropein(OLE) Zeytin Yaprağı Özütü(YZÖ) ilave etmişlerdir. Çalışmalarını 60 günlük yaşta 120 adet
dişi bıldırcın üzerinde gerçekleştirmiştirler. Yapmış oldukları çalışma sonucunda Ole ve YZÖ’ nün
bıldırcın karma yemlerine 80 ve 120 ppm düzeyinde ilave edilmesinin canlı ağırlık artışı, canlı ağırlık
ortalamaları, yaşam gücü, günlük yem tüketimleri üzerine etkilerinin olmadığını belirlemişler. Ayrıca
rasyonlara 120 ppm’ lik OLE ilavesi yumurta verimi ile yumurta ağırlığını önemli ölçüde azalttığı
belirlenmiş(Özdemir ve Azman, 2013).
Stresin olmadığı ve hijyen koşullarının sağlanmış olduğu kümeslerdeki bıldırcınlarda rasyonlarına
katılacak olan enzim(roxazym-G) ve avoparsin ilavesinin hayvanların besi performanslarına olumlu
katkılar yapacağını bildirmişlerdir(Yalçın ve ark., 2002). Sıcaklık stresi altındaki japon bıldırcınlarının
rasyonlarına ilave edilen NaHCO3 1-7 hafta beslemesi yapılmıştır. Yapılan çalışmaya göre günlük canlı

ağırlık artışı ve yem tüketimi artışı ve yem tüketimini etkilemediği fakat yemden yararlanma oranını
olumlu yönde etkilediği bildirilmiştir(Kaplan ve ark., 2005).
Yağ metabolizması ve enerji üretiminde Karnitin çok önemli rolü sahiptir. Japon bıldırcınlarının
rasyonlarına L-karnitin ilave edilmesiyle yapılan çalışmada; L-Karnitinin besi performansını arttırdığı,
serum kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürdüğü tespit edilmiştir( Yalçın ve ark., 2010). Kara ve
arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada; bıldırcın rasyonlarına eklemiş oldukları % 0.5 oranındaki
humat ile canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma kriterlerinin olumlu yönde etkilendiğini
saptamışlar (P<0.05), yine yapmış oldukları çalışmada yaşama payı ile yem tüketimi üzerine bir değişim
olmadığı belirtilmiştir(Kara ve Ark., 2012).
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Arslan ve ark. araştırmalarında besilik bıldırcın beslemesinde % 10, 20 ve 30 oranında ayçiçeği tohumu
kullanmışlar ve hiçbir olumsuz durumlarla karşılaşmamışlar. Ayrıca istatiksel olarak önemli görülmese
dahi canlı ağırlığı yükselttiği, yem tüketimin düşürdüğü, yemden yaralanma oranını iyileştirdiğini ve buna
ilave olarak damızlık olarak kullanılan bıldırcınlarda ise yem tüketimi, yemden yaralanma, yumurta
verimi ile kalitesi ve döl verimine olumsuz etkileri olamadığını tespit etmişlerdir. Tüm bu bilgilere
dayanarak da ekonomik olarak da kullanılabileceğini belirtmişlerdir(Arslan ve ark., 2000).
Tufan ve ark. yapmış oldukları çalışmada bıldırcın rasyonlarında % 1 oranında ilave etmiş oldukları çörek
otu tohumunun antibiyotik ilave edilen grupta olduğu gibi kontrol grubuna göre canlı ağırlığı önemli
oranda arttırdığı, çörek otu tohumu yada yağının ise canlı ağırlık atışı, yemden yararlanma ve yem
tüketimini ise olumlu veya olumsuz etkilemediği ve de karkas randımanına herhangi bir etki yapmadığını
tespit etmişlerdir. Yine yapmış oldukları çalışma sonucunda yağının hipokolesterolemik etki gösterdiği
kanısına varmışlardır(Tufan ve ark., 2015).
Kocaoğlu Güçlü nün yumurtacı bıldırcın rasyonlarına ilave etmiş olduğu Yucca schidigera tozu yem
tüketimi, yumurta verimi ve yemden yaralanma üzerine önemli bir etki yapmadığı bildirilmiştir. Bunun
yanında yem tüketiminde ortalama %7,70 yemden yaralanmada ise sırasıyla %5,45, 7,27 ve 9,09 oranında
gruplarda olumlu yönde iyileşme gösterdiği bildirilmiştir( Kocaoğlu Güçlü, 2003). Yumurtacı
bıldırcınların rasyonlarına ilave edilen sarımsak tozu ile alakalı olarak yapılan bir çalışmaya göre;
Yumurtacı Bıldırcınlarda sarımsak tozu %1,2 ve 4 düzeyinde ilave edildiğinde performansa olumsuz bir
etki yapmamıştır. Serum biyokimyasal parametrelerini değiştirdiği ve yumurta sarısının kolesterol
seviyesini azalttığı tespit edilmiştir.( Kocaoğlu Güçlü B. ve ark., 2010). Yumurtacı bıldırcınlarda yapılan
çalışmanın verdiği sonuçlara göre; yumurtacı bıldırcın rasyonlarına Fiğ’ in %15 e kadar ilave edilebileceği
bildirilmiştir( Djeddi, 1999).
Karademir ve Ünal yapmış oldukları araştırma neticesinde; broyler rasyonlarına kefir ilavesi ile canlı
ağırlık artışı, yem tüketiminde azalma ve yem tüketim oranında da olumlu durumlar tespit etmişlerdir.
Ayrıca kefirin bağışıklık sistemini de kuvvetlendirerek ölüm oranını düşürdüğünü belirtmişlerdir.
Araştırma neticesinde broyler rasyonlarına eklenen kefirin verim performansını iyileştirdiğini ifade
etmişlerdir(Karademir ve Ünal, 2008). Jacop ve ark. Yapmış oldukları çalışmada broyler civciv
rasyonlarına eklenen % 2,5 düzeyindeki kalsiyum laktatın 4. Hafta sonunda canlı ağırlık artışı, yem
tüketimi ve yemden yararlanma açısından istatistiksel bir önem bulunmamış. %5 ve %7,5 seviyelerinde
yaptıkları çalışmalarda ise canlı ağırlıkların sabit kaldığı yem tüketiminin istatiksel olarak azaldığı fakat
yemden yararlanmanın ise artış (p<0,05) gösterdiği bildirilmiştir(Jacop ve ark., 1990).
Sonuç
Sonuç olarak bıldırcın beslenmesinde rasyona katılan farklı yem katkı maddelerinin katıldığı tespit
edilmiştir. Rasyonlara ilave edilen katkı maddeleri Antibiyotikler, Probiyotikler, Humat, L-Karnitin,
Çörek otu tohumu, Laktik asit vb. birçok farklı olmuştur. Kullanılan yem katkı maddeleri ile birlikte
çalışma sonuçlarında; bıldırcınlarda yemden yaralanma oranı, canlı ağırlık artışı, karkas randımanı, besi
performansı, yumurta kalitesi ve kan parametrelerine önemli katkılar yaptığı bunun yanında yem
giderlerinde ciddi düşüşlere sebep olduğu böylelikle de ekonomik açıdan olumlu oldukları da
bildirilmiştir.
Kullanılan yem katkı maddelerinde hiçbir etki göstermediği veya olumsuz etki gösterdiği belirlenmiş olan
yem katkı maddeleri de olmuştur. Bazı yem katkı maddeleri için ise farklı araştırmacıların bulduğu farklı
sonuçlar elde edilmiştir.
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Bıldırcın rasyonlarına ilave edilen farklı yem katkı maddeleri ile alakalı olarak yapmış olduğumuz
derlemeden elde ettiğimiz sonuç; bıldırcın rasyonlarına yem katkı maddelerinin uygun oranlarda katıldığı
zaman olumlu sonuçlar meydana getirebileceğinin yanı sıra bu konu ile alakalı daha kapsamlı ve daha çok
araştırma yapmaya ihtiyaç görülmüştür.
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ANKİLOZAN SPONDİLİT TANILI OLGULARDA FARKLI EGZERSİZ
PROGRAMLARININ ETKİSİ
Nihal YILMAZ Uşak eğitim ve Araştırma hastanesi/UŞAK
Meryem KÖSEHASANOĞULLARI Uşak eğitim ve Araştırma hastanesi/UŞAK
Giriş: Ankilozan spondilit (AS) insan lökosit antijeni (HLA)-B27 ile ilişkili kronik inflamatuvar bir
hastalıktır. Hastalığın karakteristik özelliği erken dönemlerde sakroiliak eklemi etkilemesi ve ilerleyen
hastalıkla birlikte omurganın tutulmasıdır (1). Hastalık torasik omurgaya ilerlediği zaman normal dorsal
kifozda belirgin bir artış gelişmekte ve hastanın omuzları öne doğru düşmektedir. Servikal ve torakal
tutulumun ciddiyetine bağlı olarak hasta ağırlık merkezini korumak için istemli olarak dizlerden
fleksiyonda kalacak şekilde de ayakta durmaktadır (2,3). Spinal ankiloz değişik hız ve paternde
gelişlebilmesine karşın, AS’in tipik spinal deformiteleri genelde 10 ya da daha fazla sürede oluşur (3).
Tipik deformitelerin postüral denge üzerinde olumsuz etki oluşturabileceği tahmin edilmesine rağmen, bu
konuda yapılan çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Murray ve ark. AS ve postüral denge ilişkisini inceleyen
çalışmalarında AS’li hastaların normal bireylere göre daha yüksek oranda denge bozukluğu olduğunu
göstermişlerdir (4).
AS tedavisinde farmakolojik ve non-formakolojik tedavilerin kombinasyonu önerilir (5). Nonfarmakolojik tedavi eğitim ve düzenli egzersiz yapmayı içerir. Egzersizler eklem hareket açıklığını,
esnekliği, dengeyi, kas gücü ve aerobik kapasiteyi arttırmayı amaçlar (5,6).
Exergame olarak da bilinen video oyunları insanları daha aktif hale getirmek için kullanılan yüksek
teknolojili yaklaşımlardır (7,8) . Sanal gerçekliğe dayalı programlar son günlerde rehabilitasyon ve
egzersiz alanında önem kazanmaktadır. Özellikle obezite, kardiyoloji, hemipleji rehabilitasyonu ve kronik
kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında exergame potansiyel değeri gösterilmiştir (7-12).
Amaç: Bu çalışmada postür ve denge bozukluğu görülen inflamatuvar bir hastalık olan AS’de exergame
olan Wii eşliğinde yapılan egzersizlerin denge, yaşam kalitesi, ağrı, fonksiyonel kapasite ve hastalık
aktivitesi üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Materyal-Metod: Çalışmamıza 01/12/2017 -31/06/2018 tarihleri arasında Uşak Eğitim ve Araştırma
Hastanesi FTR polikliniğine başvuran Modifiye Newyork Kriterlerine göre Ankilozan Spondilit tanısı
alan 10 hasta dahil edilmiştir. Hastalar Wİİ egzersiz grubu ve ev egzersiz grubu olarak iki gruba
randomize edilmiştir. Wii grubuna haftada 3 gün, günde 45 dakika olmak üzere 8 hafta fizyoterapist
eşliğinde hastanede egzersiz verilmiştir. Ev programı verilen hastalara egzersizlerini haftada 3-4 gün
olmak üzere 8 hafta boyunca düzenli olarak yapmaları söylenmiştir. Hastalara eklem hareket açıklığı
egzersizleri, postür egzersizleri, denge egzersizleri, sırt ve karın güçlendirme egzersizleri ile sırt germe
egzersizlerinden oluşan ev programı deneyimli bir fizyoterapist tarafından uygulamalı olarak öğretilmiş ve
egzersiz föyü eve verilmiştir. VAS ağrı skoru ile ağrı değerlendirilmiştir. VAS skoru 0 ve 10 arasında
değişen hastanın kendi ağrısını kendi değerlendirdiği bir ağrı ölçeğidir. O ağrısı yok demektir, 10 cm’lik
çizginin solundadır, sağda çizginin en sonunda 10 rakamı vardır. Ağrının en şiddetli düzeyidir (13).
Olguların fonksiyonel düzeyi Bath Ankylosing Spondilitis Functional Index(BASFI)(14) ile, hastalık
aktivitesi Bath Ankylosing Spondilitis Disease Activity Index(BASDAI)(15) ile, yaşam kalitesi ise
Ankylosing Spondilitis Quality of Life Quetionnaire(ASQoL)(13,16) skalaları ile değerlendirilmiştir.
Hastalık aktivitesini değerlendirmek üzere geliştirilen Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi
(BASDAI) yorgunluk, spinal ve periferik eklem ağrısı, duyarlılık ve sabah katılığından oluşan 6 adet VAS
ölçümünden oluşmaktadır. Kısa sürede tamamlanabilen bu indeksin değişime duyarlılık, tekrarlanabilirlik
özellikleri ile geçerlilik ve güvenilirliği kanıtlanmış ve yaygın olarak kullanıma girmiştir. Bath
Ankylosing Spondilitis Functional Index(BASFI) 8 soruda günlük yaşam aktivitelerinin ve 2 soruda
günlük yaşam ile başa çıkma kabiliyetinin değerlendirildiği toplam 10 sorudan oluşur. Bütün sorular 10
cm’lik VAS ölçümünden oluşmaktadır. Ankylosing Spondilitis Quality of Life Quetionnaire(ASQoL)
hastalığın uyku, duygu durum, motivasyon, başa çıkma, günlük yaşam aktiviteleri, bağımsızlığı, sosyal
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yaşam ve ilişkilerinin sorgulandığı 18 sorudan oluşan yaşam kalitesi ölçeğidir. Berg Balance Testi klinik
denge testi olarak, 1989 yılında Berg ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş ve yine 1992 yılında kendileri
tarafından geçerlik ve güvenirliği ispatlanmıştır. Bu test, kişilerin günlük aktiviteler esnasında sıklıkla yer
alan desteksiz oturma, oturur durumdan ayağa kalkma, desteksiz ayakta durma, yerden bir cisim alma, 360
derece dönme, omuz üzerinden arkaya bakma, yataktan sandalyeye transfer gibi aktiviteleri içerir. BDT‘de
her madde için yapılan aktivitedeki yeterlilik seviyesi 0, ―yapamaz‖; 4 ―bağımsız ve güvenli yapar‖
olmak üzere sıfır ila dört arasında puanlanır. Toplam maksimum puan 56‘dır ve yüksek puanlar daha iyi
dengeyi gösterir (17).
Sonuçlar:
Pilot çalışmamızı 6 erkek ve 4 kadın olmak üzere toplam 10 olgu tamamlamıştır. Wii grubuna ve ev
programı grubuna alınan hastaların 3’ü erkek,2’si kadındı. Wii grubunun yaş ortalaması 37±2, ev
programı verilen hastaların yaş ortalaması 33±3 saptandı.
Wii grubundaki hastaların tedavi öncesi ve sonrası değerlendirilmesinde VAS, BASDAI ve BASFI
skorlarında daha iyi düzeyde iyileşme saptanırken, yaşam kalitesinde ve denge skalasında artış, ağrı
düzeyinde azalma her iki grupta da benzer oranda saptanmıştır.

BASDAI Skoru Ortalaması
BASFI Skoru Ortalaması
ASQOL Skoru Ortalaması
VAS Skoru Ortalaması
Berg
Balance
Skoru
Ortalaması

Wii ile egzersiz grubu n=5
Tedavi
Tedavi
Öncesi
Sonrası
4.5
3.2

Ev programı grubu
Tedavi
Tedavi
Öncesi
Sonrası
5.1
4.9

4.7
15
6.5
45

5.2
16
5
43

3.1
8
4
52

4.8
11
4
51

Tartışma:
Bu çalışmada Wii'nin denge, yaşam kalitesi, ağrı, fonksiyonel kapasite ve hastalık aktivitesi üzerine
etkisinin araştırılmasını amaçladık. Sonuçlar düzenli olarak Wii yapan hastalarda ağrı, disabilite,
fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesinde düzelme göstermiştir.
Daha önce AS’ li hastalarda düzenli egzersiz üzerine yapılan çalışmalarda egzersizin faydalı etkileri
gösterilmiştir (6). Analay ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 45 AS’li olguda hastanede grup olarak
yapılan ve evde tek başına yapılan egzersizlerin etkisini karşılaştırılmıştır. Sonuçlarda grup olarak yapılan
egzersizler istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha başarılı bulunmuştur (18). Lopes S ve ark.
yaptıkları derleme çalışmasında ev egzersiz programını ve hastanede grup olarak yapılan egzersizleri
inceleyen 65 çalışmayı incelemişlerdir. Sonuçta ev egzersizlerinin hiç egzersiz yapmamaktan daha iyi
olduğunu fakat hastanede grup olarak yapılan egzersizlerin klinik ölçümlerde daha başarılı olduğunu
saptamıştır (19).
Ev egzersiz programları hastanın sabah tutukluğunu ve ağrısını azaltarak fonksiyonel kapasitesinde artışı
sağlayabilir (6). Liang H. ve ark. Toplam 1098 olgu içeren 6 çalışmayı inceledikleri derlemede AS’de ev
egzersizlerinin BASDAI, BASFI ve VAS Skorlarında anlamlı derecede etkili olduğunu saptamışlardır
(20). Bizde çalışmamızda ev egzersizlerinin pozitif etkilerini saptadık fakat Wii ile yapılan egzersizlerin
daha etkili olduğunu saptadık.
Wii tedavisi kardiyovaskuler hastalığı olan yaşlı bireylerde, obez çocuklarda kilo kaybı için ve Multipl
skleroz hastalarında dengenin artması ve yürüyüşün düzeltilmesi için kullanılmıştır. Ancak AS’li
hastalarda Wii’nin etkinliğinin değerlendirildiği çalışma sayısı oldukça azdır. 2016 yılında Karahan ve ark.
AS’li hastalarda Wii ile egzersiz tedavisi vererek yaptıkları çalışmada ağrı skoru ve yaşam kalitesi
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üzerinde Wii egzersizlerinin anlamlı etkisini saptamışlardır (21). Biz de yaptığımız bu pilot çalışmada 6
hasta üzerinde Wii egzersizleri ile olumlu sonuçlar yakaladık.
Sonuç;
Evde egzersiz yapmanın sıkıcılığından yakınan hasta ve egzersiz yapmayan hasta grubu için Wii
egzersizlerinin akılda tutulması gereken bir seçenek olduğunu düşünmekteyiz.
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ÖZET
Dünyanın en pahalı baharatlarından biri olan safran (Crocus sativus) Iridaceae (süsengiller) familyasına
aittir. Safran, bitkinin çiçeğinin kırmızı renk, acı tat ve yoğun aromaya sahip stigmalarından elde
edilmektedir. Bu bitki İran, Azerbaycan, Hindistan, Pakistan, Çin, Yunanistan, Türkiye, İtalya, Fransa,
İspanya, Fas, Mısır ve İsrail gibi ülkelerde yetiştirilmektedir. Safran renklendirici, tat verici, kozmetik
amaçlı ve özellikle geleneksel tedavi edici olarak çok eski çağlardan beri kullanılmaktadır.
Safranın, geleneksel tıpta depresyon, kanser gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanıldığı
bilinmektedir. Yapılan araştırmalar safran tüketiminin depresyon, uykusuzluk, anksiyete, kardiyovasküler
hastalıklar ve birçok kanser türü gibi rahatsızlıklarda hastalık riskini düşürücü ve iyileştirici etkilere sahip
olduğunu göstermektedir. Ayrıca öğrenme ve hafıza artışını etkilediği, göz sağlığı için son derece faydalı
olduğu tespit edilmiştir. Antioksidan aktivitesi yüksek olan safranın farmakolojik potansiyelinin
içeriğindeki krosin, safranal ve pikrokrosin bileşikleri ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.
Bu derleme ile önemli bir tıbbi bitki olan safranın içerdiği biyoaktif bileşenlerle sağlık üzerine olan
etkilerine vurgu yapılarak, kalite düzeyi yüksek safranların yetiştirildiği ülkemizde üretiminin ve
tüketiminin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Safran, crocus sativus, krosin, tıbbi bitki, antikanserojen, antidepresan
ABSTRACT
Saffron (Crocus sativus), one of the most expensive spices in the world, belongs to the family Iridaceae.
Saffron is derived from the plant's red color, bitter taste and intense aroma stigmas. This plant is grown in
Iran, Azerbaijan, India, Pakistan, China, Greece, Turkey, Italy, France, Spain, Morocco, Egypt and Israel.
Saffron has been used for coloring, flavoring, cosmetic purposes and especially as a traditional therapeutic
since ancient times.
Saffron has been reported to be used in the treatment of various diseases such as depression, cancer and
anticancer activities in traditional medicine. Research has shown that saffron consumption has a beneficial
effect on reducing the risk of illness in depression, insomnia, anxiety, cardiovascular diseases and many
types of cancer. In addition, it has been found that it affects learning and memory increase and is
extremely beneficial for eye health. The pharmacological potential of saffron with high antioxidant
activity was found to be related to crocin, safranal and picrocrosin compounds.
With this review, it is aimed to emphasize the effects of saffron, which is an important medicinal plant, on
health with bioactive components and to contribute to increase production and consumption in our country
where high quality saffron is grown.
Keywords: Saffron, crocus sativus, crocin, medicinal plant, anticarcinogen, antidepressant
GİRİŞ
Bitkilerle tedavi, bitkisel preparatların güvenliği, etkinliği, kültürel kabul edilebilirliği ve daha az yan
etkilerinin olması nedeniyle dünyadaki sağlık hizmetlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Safranın tıbbi
bitki olarak çok farklı rahatsızlıkların tedavisinde uygulamaları mevcuttur [1].
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Safran (Crocus sativus) L., Iridaceae familyasına ait çok yıllık bir bitkidir ve İran başta olmak üzere
Azerbaycan, Fransa, Yunanistan, Hindistan, İtalya, İspanya, Çin, Fas, Türkiye, Mısır ve Meksika gibi
ülkelerde yetiştirilmektedir [1]. Kırmızı altın olarak bilinen safran, sarı renk veren, acı tat ve yoğun
aromaya sahip çiçeklerin kurutulmuş stigmalarından elde edilen bir baharattır. Gıda boyası ve aroma
verici gibi fonksiyonel özelliklerinden dolayı safran stigmaları antik dönemlerden beri tüketilmektedir [2].
Ayrıca ateş, diyare, hepatit ve idrar enfeksiyonlarının tedavisi için geleneksel ilaç olarak kullanılmıştır.
Safran üzerine yapılan son araştırmalar, pek çok faydalı özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Safran
için antioksidan, antikarsinojenik, antidepresan ve antiobezite özellikleri bildirilmiştir. Ayrıca, anksiyete,
uykusuzluk, mide ve kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde faydalı bulunmuştur [3]. Deneysel
çalışmalar, güçlü antioksidan ve radikal temizleyici özelliklerine sahip safranın, enflamatuar sitokinlere ve
reaktif oksijen türlerine karşı geniş bir koruma sağlayabileceğini göstermiştir [4]. Safranın sağlığı
destekleyici bu özellikleri safranda bulunan çok sayıda biyoaktif bileşene bağlıdır. Krosin, krosetin,
pikrokrosin ve safranal sırasıyla renk, tat ve aromadan sorumlu olan safranın dört ana bileşenleridir [5, 6].
Safran ve aktif bileşenleri; anti-tümör, antioksidan, anti-genotoksik, hafıza ve öğrenme arttırıcı, antienflamatuar, antikonvülsan, anti-depresan, kan basıncı düzenleyici, oksijen arttırıcı, bronkodilatör gibi
etkiler göstermektedir. Safranal, krosin, pikrokrosin gibi safranın biyoaktif bileşenleri oksidatif strese
karşı koruyucu özelliklere sahiptir [4]. Safran geleneksel tıpta farklı rahatsızlıklarda çok sayıda
uygulamaya sahiptir. Bu çalışmada safranın ve ana bileşenlerinin bazı terapötik etkileri derlenmiştir.
1. Antioksidan etkileri
Bilim adamları safranın sağlık yararlarını antioksidan özelliklerine bağlamışlardır. Yang Chen vd. [7] in
vitro ortamda yaptıkları çalışmada safranda suda çözünür karotenoid olan krosinin, α-tokoferolden daha
güçlü olan antioksidan etkilere sahip olduğunu bildirmişlerdir. Safrandaki safranal ve krosin bileşenlerinin
serbest radikalleri süpürdüğünü, böylece kardiyovasküler ve nörolojik bozukluk gibi hastalıkların
tedavisini sağladığı, ayrıca tümör hücrelerinin gelişmesini önlediği belirtilmiştir. Bilimsel bulgular, krosin
ve krosetinin etkili bir serbest radikal temizleyici ve lipit peroksidasyon inhibitörü olduğunu
göstermektedir. Rodriguez-Ruiz vd. [8] safranın sulu ekstraktlarının serbest radikaller tarafından uyarılan
oksidatif stres altındaki insanın vasküler endotel hücreleri üzerindeki etkisini değerlendirmiştir. Sonuçlar,
safranın oksidatif stres kaynaklı hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde terapötik bir yaklaşım
sağladığını göstermiştir. Bu nedenle safran ekstraktının yiyecek ve içeceklerde ayrıca kozmetik ve ilaç
gibi ürünlerde kullanılması önerilmiştir [9].
2. Antitümör etkileri
Safranın gastrointestinal kanserleri de dahil olmak üzere çok sayıda kanser türü üzerinde antikanser
aktiviteleri araştırılmıştır. Yapılan bir çalışmada safran ekstraktlarının sıçanlarda mide kanserinin
ilerlemesini doza bağlı olarak inhibe ettiği görülmüştür [10, 11]. Mousavi vd. [12] safranın etanollü
ekstraktlarının, göğüs kanseri hücresi (MCF-7) proliferasyonunun inhibisyonu üzerinde çalışmışlardır.
Safran ekstraktının MCF-7 hücrelerindeki canlılığı, konsantrasyon ve zamana bağlı bir şekilde azalttığını
tespit etmişlerdir. Rhaiee vd. [13] tedavi edilmemiş kanser hücrelerini kontrol örneği olarak kullandıkları
bir çalışmada, krosin ve krosin yüklü nanopartiküllerin hücre canlılığı üzerindeki etkisini incelemiş ve
krosin konsantrasyonunun (2,5 ila 10 mg/ml) artmasına bağlı olarak kanser hücresinin canlılık yüzdesinin
azaldığını belirlemişlerdir. Sonuç olarak, krosin yüklü nanopartiküllerin antikanser etkisinin olduğunu
rapor etmişlerdir. Yapılan başka bir çalışma da, karbontetraklorürün (CCl4) neden olduğu eritrosit
frajilitesi üzerinde, safranın aktif bileşenlerinin koruyucu etkisinin olduğu tespit edilmiştir [14]. Araştırma
sonuçları safranın ve içerdiği bileşenlerin antikanser etkisinin olduğunu ve yeni bir kemoterapi ilacı adayı
olabileceğini göstermiştir.
3. Antialzheimer etkileri
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Alzheimer hastalığı (AD) ilerleyici bir nörodejeneratif hastalık ve demansın önde gelen nedenidir. AD'nin
en yaygın semptomu, erken bellek azalması ve bilişsel eksikliktir. Bu hafıza kaybı, yeni anılar
oluşturmada rol oynayan beyin nöronlarının işlevsizliği ve ölümünden kaynaklanmaktadır. Safran; AD,
depresyon, anksiyete, gerginlik ve uykusuzluk gibi bazı zihinsel hastalıkları hafifletmek için, ayrıca
kardiyoprotektif ilaç olarak geleneksel olarak kullanılmaktadır [15]. Krosin ve krosetin bileşenlerinin,
sıçan beyninin mikroglial hücrelerinden lpopolisakaritlerin (LPS) neden olduğu nitrik oksit (NO)
salınımını inhibe ederek nörolojik koruma sağladığı bulunmuştur [16]. Yapılan bir çalışmada, 68 adet orta
ve ağır AD hastası bir yıl boyunca memantin (20 mg/gün) veya etanolik safran ekstresi (30 mg/gün)
almışlardır. Katılımcılar her ay ciddi bilişsel bozulma derecelendirme ölçeği (SCIRS) ve fonksiyonel
değerlendirme evrelemesi (FAST) ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar, safran ve memantin grupları için
zaman×tedavi etkileşiminin SCIRS skorları üzerindeki etkisinin anlamlı olmadığını göstermiştir [17].
Khalili vd. [18] farelerde AD üzerine (15 ve 30 mg/kg 3 hafta devam eden) krosinin etkilerini
araştırmışlardır. Günde 30 mg/kg krosin verilen farelerin kontrol farelerine göre Y-labirent testinde daha
doğru seçenekleri bulduğunu ve daha düşük hatalar gösterdiğini tespit etmişlerdir. Ayrıca, krosinin pasif
kaçınma testinde öğrenme ve hafıza bozulmasını önemli ölçüde azalttığı görülmüştür. Yapılan bir
çalışmada 50 mg/kg krosinin, sıçanların kaygı oranını azalttığı ve sıçanların motor aktivitesini
etkilemediği gösterilmiştir [19]. Bir başka çalışmada safranın yüksek antioksidan kapasiteye sahip olduğu
ve CNS nöronlarını oksidatif hasara karşı koruduğu için bellek ve bilişsel işlevlerin bozulmasına eşlik
eden CNS nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği belirtilmektedir. Krosinin öğrenme
davranışı ve bellek üzerinde etkili olmasına bağlı olarak etanolün neden olduğu hafıza problemlerinin
tedavisinde de yeni bir farmakolojik ilaç olarak yarar sağlayabileceği öngörülmektedir [20].
4. Antidepresan Etkileri
Dünyadaki en yaygın beş hastalıktan biri olan depresyon baş ağrısına, düşünce zorluğuna ve ilgi kaybına
yol açabileceğinden kişilerin yaşam kalitesini etkilemektedir. Safranın yararlarına ilişkin en bilinen
bulgulardan biri de antidepresan aktivitesidir. Safranın hafif-orta şiddette olan depresyondaki etkinliğini
değerlendiren klinik çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalar safranın plasebodan daha etkili olduğu, en azından
imipramin ve fluoksetinin terapötik dozlarına denk olduğu bildirilmiştir [21]. Hausenblas vd. [22] safranın
antidepresanlara benzer şekilde beyindeki serotonin dahil olmak üzere bazı kimyasalların seviyelerini
modüle ederek antidepresan etkisi gösterebileceğini tespit etmişlerdir.
SONUÇ
Bu derlemede, safran ve aktif bileşenlerinin faydalı özelliklerine ilişkin farklı çalışmalar özetlenmiştir.
Safranın, sağlığı destekleyici özelliği içeriğindeki biyoaktif bileşenlere bağlıdır. Klinik bulgular safranın
ve aktif bileşenlerinin, antikonvülsan, antidepresan, antienflamatuar, antitümör, antioksidan, öğrenme ve
hafıza iyileştirici etki, kardiyovasküler sağlık yararları, trigliseritleri, kolesterolü düşürmesi ve kronik
hastalıkları tedavi etmesi gibi birçok yararlı farmakolojik etkilere sahip olmasına bağlı olarak çeşitli gıda
formülasyonlarında daha fazla değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca sağlığı koruyucu ve iyileştirici
potansiyele sahip olmasına dayanarak terapötik ajan olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
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Özet
Tüm dünyada su ürünleri temel besin öğelerinin yüksek içeriği nedeniyle sağlıklı bir gıda seçimi olarak
kabul edilmektedir. Su ürünleri, omega-3 yağ asitleri, esansiyel vitaminler, proteinler, mineraller
açısından zengin ve sağlıklı beslenmenin bir parçası olan besleyici maddelerdir. Gıda tarım ve hayvancılık
bakanlığı su ürünleri istatistikleri Mart 2019 verilerine göre 2017 yılında Türkiye su ürünleri üretimi
630.820 ton olarak bildirilmiştir. Bu üretimin 156.681 tonu ihracat 100.444 tonu ithalattır. Bununla
birlikte, tüm taze deniz ürünleri hızlı ve kolayca bozulur. Dünyada su ürünleri hasadının % 10'unun her yıl
bozulduğu tahmin edilmektedir. Su ürünlerinde bozulmaya sebep olan mikroorganizmaların tespiti, bu
gıdaların bozulmasında, kalitesinde ve güvenliğinde başlıca rol oynadıklarından önemlidir. Başlıca su
ürünleri kaynaklı insan patojenleri Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus aureus,
Clostridium botulium, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus, Escherichia coli, Bacillus
cereus, Norovirüs, Hepatovirüs A veya Hepatit A Virüsü (HAV), Shigella spp., Aeromonas spp.’dir. Hastalık
Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) elde edilen son veriler, dünyada bu mikroorganizmalarla ilişkili
gıda kaynaklı enfeksiyonların önemli ölçüde arttığını göstermektedir. Bu çalışmanın amacı su ürünleri
kaynaklı patojen mikroorganizmaların genel özellikleri ve gıdalarla ilişkilerini son veriler kullanılarak ilgili
literatürün derlenmesidir. Anahtar Kelimeler: Su ürünleri, bozulma, patojen, enfeksiyon.
EVALUATION OF THE PRESENCE OF PATHOGENIC MICROORGANISMS IN SEAFOOD WITH DATA
Abstract
All over the world seafood is recognized as a healthy food choice due to high contents of essential
nutrients. Seafood is nourishing, omega-3 fatty acids, essential vitamins, proteins, rich in minerals and is
part of a healthy diet. Food, Agriculture and Livestock Ministry of Fisheries Statistics by March 2019,
Turkey aquaculture production in 2017 was reported to be 630 820 tonnes. Of this production, 156,681
tons and 100,444 tons of exports were reported as imports. However all fresh seafood is highly
perishable. It has been estimated that 10 % of the world seafood harvest is spoiled yearly. Detection of
microorganisms causing degradation in seafood is important because they play a major role in the
degradation, quality and safety of these foods. Human pathogens originating from the major aquaculture
products are Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Clostridium botulium,
Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Norovirüs,
Hepatovirüs A veya Hepatit A Virüsü (HAV), Shigella spp., Aeromonas spp.. Recent data from the Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) indicate that foodborne infections associated with these
microorganisms have increased significantly in the world. The aim of this study is to review the general
characteristics of seafood pathogens and their relationship with foods using the latest data. Keywords:
Seafood, spoilage, pathogen, infection.
1. Giriş
Üç tarafı denizlerle çevrili olan yarımada konumundaki yurdumuzun 8.333 km’lik kıyı şeridi ve 177.714
km uzunluğunda nehirleri bulunmaktadır. Deniz ve içsu kaynaklarımızın toplam yüzey alanı 25 milyon
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hektardır ve bu rakam Türkiye’deki toplam tarım alanlarına yakındır [1, 2, 3]. Mart 2019’ da Tarım ve
Orman Bakanlığı, Su ürünleri istatistikleri kapsamında Türkiye su ürünleri üretimini (ton) avcılık,
yetiştiricilik ve toplam üretim olarak açıklamış, veriler Tablo 1’ de gösterilmiştir. Bu veriler kapsamında
ülkemizde 2016 yılında toplam avcılık 335.320 ton, toplam yetiştiricilik ise 253.395 ton olarak
bildirilmiştir. 2017 yılında toplam avcılık 354.318 tona yükselmiş, toplam yetiştiricilik ise 276.502 tona
yükseldiği bildirilmiştir. 2016 ve 2017 yıllarında toplam su ürünleri üretimi sırasıyla 588.715 tondan
630.820 tona yükseldiği görülmektedir.
Tablo 1. Türkiye su ürünleri üretimi(ton) [4].
AVCILIK (ton)
Yıllar
Deniz
İçsu
Toplam

YETİŞTİRİCİLİK (ton)
Deniz

İçsu

Toplam

2015

397.731

34.176

431.907

138.879

101.455

240.334

672.241

2016

301.464

33.856

335.320

151.794

101.601

253.395

588.715

2017

322.173

32.145

354.318

172.492

104.010

276.502

630.820

TOPLAM (Ton)

Mart 2019’ da Tarım ve Orman Bakanlığı, Su ürünleri istatistikleri kapsamında Türkiye su ürünleri üretimi,
ihracatı, ithalatı ve tüketimi olarak açıklamış, veriler Tablo 2’ de gösterilmiştir. Ülkemizin 2016 ve 2017
yılları toplam su ürünleri ihracatı sırasıyla 145.469–156.681 ton olarak gerçekleşmiştir. Yapılan bu
ihracata karşılık ise bu yıllarda sırasıyla 82.074–100.444 ton su ürünü ithal edilmiştir. Türkiye’de su
ürünleri üretimi 2017 yılında bir önceki yıla göre % 7,2 artarak 630 bin 820 tona yükselmiştir. Üretimin %
42,8’ini deniz balıkları, % 8,3’ünü diğer deniz ürünleri, % 5,1’ini iç su ürünleri ve %43,8’ini yetiştiricilik
ürünleri oluşturmuştur. 2017 yılı üretiminin 354.318 tonu avcılık yoluyla, 276.502 tonu yetiştiricilik
yoluyla elde edilmiştir.
Tablo 2. Türkiye su ürünleri üretimi, ihracatı, ithalatı ve tüketimi [4].
İthalat
Tüketim (ton)
Değerlendirilemeyen Kişi
başına
Üretim İhracat
Yıllar
tüketim (kg)
(ton)
(ton)
(ton)
İç tüketim Bal.un/yağ* (Ton)
2015

672.241 121.053

110.761

479.741

176.138

6.070

6,1

2016

588.715 145.469

82.074

426.085

93.096

6.139

5,4

2017

630.820 156.681

100.444

441.573

130.917

2.093

5,5

2018

_

98.314

_

_

_

_

177.539

2019 yılının Ocak ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre tüm sektörlerdeki toplam ihracatımız %
5,9 artışla 13,2 milyar $ olarak gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı Ocak ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk
5 alt sektör sırasıyla, 91,5 milyon dolarla su ürünleri, 48,6 milyon dolarla kümes hayvanları etleri, 37,3
milyon dolarla yumurta, 25,5 milyon dolarla süt ve süt ürünleri ve 2 milyon dolarla tabii baldır. Tüm bu
sonuçlar ışığında ülkemizin su ürünleri sektörünün can damarının Ege Bölgesi olduğu anlaşılmaktadır [5].
2018 yılı Nisan ayında Tarım ve Orman Bakanlığı, V. Su Ürünleri Değerlendirme Toplantısında su ürünleri
istatistik ve bilgileri paylaşılmış olup Türkiye de su ürünleri sektöründe 55 bin aktif çalışan (38 bin
balıkçılık, 10 bin yetiştiricilik ve 7 bin işleme), ülke genelinde 550 kooperatif, 31 bin ortak (16 Bölge, 1
Merkez), 31 üretici birliği, 1214 üye (2 Merkez), 43 ilde Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, 384
adet balıkçı barınağı, 44 adet balıkçılık idari binası, 110 adet kontrol gemisi, Yılda 80-90 bin denetim ve
yılda 5-6 milyon balıklandırma, 210 adet işleme tesisi, 13 balık unu-yağı, 23 yem fabrikası, Yıllık kişi başına
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5-6 kg tüketim, 25 adet fakülte, 4 Bakanlık ve 4 üniversite araştırma enstitüsü buluğunda bildirilmiştir [6].
2001-2017 yılları arasındaki süreçte, Türkiye’deki su ürünleri yetiştiriciliği 67.244 tondan 276.502 tona
ulaşmıştır. Son açıklanan istatistiklerde yetiştiricilikte % 9,1’lik artış bulunmaktadır. Bu da yetiştiricilikteki
istikrarlı artışın devam ettiğine işaret etmektedir [7]. Su ürünleri sektörünün ülkemiz de yaklaşık beş yüz
bin kişinin geçimine katkı sağlayan ve yaklaşık yüz bin ailenin geçimini direkt etkilediği belirtilmektedir
[8].
2. Gıda ürünü olarak su ürünleri
Su ürünlerinde bozulma faktörü, enzimatik, kimyasal ve mikrobiyolojik değişimleri içeren karmaşık bir
süreçtir ve raf ömrünün birincil belirleyicisi olarak raporlanmaktadır [9]. Küresel deniz ürünleri hasadının
% 10‘ unun her yıl bozulduğu tahmin edilmektedir [10, 11]. Mikroorganizmaların balık ve balık
ürünlerinin bozulmasında önemli bir rolü vardır, bu nedenle su ürünleri üretim zincirindeki mikrobiyolojik
koşullar hakkında daha fazla bilginin bilinmesi, ürün kalitesini ve kaynak kullanımını optimize etmeye
yardımcı olabilecektir [12]. Genellikle, sağlıklı balıkların kasları ve iç organları sterildir. Balık kaslarının
kontaminasyonu, balığın bağışıklık sistemi direnci tehlikeye girdiğinde, mümkün olur. Yapılan bazı
çalışmalarda, kaslarda bakterilerin varlığı (Pseudomonas spp., V. harveyi, V. pelagius, V.splendidus,
V.fischeri’nin dahil olduğu Vibrio türleri) bildirilmiştir [13]. Su ürünleri üzerinde mikrobiyal büyüme, çeşitli
besin bileşimi, uygun bir pH (6-7), su aktivitesi (aw) ∼0,99 tarafından desteklenmektedir. Ancak,
balıkların hasattan hemen sonra hızlı bir şekilde düşük sıcaklıklarda depolanması, mikrobiyal bozulmayı
geciktirebilir [15]. Çabuk bozulan gıdaların raf ömürleri atmosferik oksijenin kimyasal etkisi ile aerobik
mikroorganizmaların gelişimi ile oluşmaktadır [16,17]. Gıda işleme yüzeylerine hakim bakteriler,
patojenik olmayan gram negatif bakteriler, özellikle Pseudomonas spp., Enterobacteriaceae ve
Acinetobacter spp.’dir. Pseudomonas spp. nin varlığı, düşük sıcaklıklarda büyüme, biyofilm oluşumu,
biyositlere tolerans ve düşük büyüme gereksinimlerinden kaynaklanmaktadır. İşleme yüzeylerinde
bulunan bakterilerin, son ürüne kadar çapraz kontaminasyona neden olduğu düşünülmekte ve gıda
kalitesini etkiliyebilmektedir [14]. CDC(Hastalık kontrol ve önleme merkezi) dünyada 1998-2008 yılları
arasında 48 milyon kişide gıda kaynaklı mikrobiyal hastalık görüldüğü ve bu hastaların 128.000 nin
hastaneye başvurduğunu 3.000 inin ise ölümle sonuçlandığını bildirmiştir [20]. Herhangi bir yıldaki gıda
kaynaklı salgınların yaklaşık % 10 'u deniz ürünlerinin tüketimi ile ilişkilidir ve Tablo 3’de 1998-2015 yılları
arasında su ürünleri kayaklı mikrobiyal salgınlar ve ilgili etiyolojik ajanlar verilmiştir [18, 19, 21].
Tablo 3. 1998-2015 su ürünleri kayaklı mikrobiyal salgınlar ve ilgili etiyolojik ajanlar [21].
Doğrulanmış
etiyolojik Salgınlar Hastalıkla Su ürünleri çeşidi
ajan
Sayı
r
%
Sayı
%
Norovirüs
86
2314
Ton balığı, çiğ istridye, çiğ-pişmiş yengeç, fileto
36
48
tilapya
Vibrio parahaemolyticus
71
994
Çiğ istridye, ıstakoz, yangeç salatası, karides (ve
29
21
kokteyli)
Vibrio vulnificus
Sonuç
bulunama Vibrio cholera
5
2 dı
Çiğ yengeç, istridye, belirtilmemiş su ürünleri
SalmonellaentericaTyphim
4
17
tabağı
urium
1.7
0.4
Karides, suşi, dumanlanmış su ürünleri
Salmonella
enterica 28 12 82
Pişmiş yengeç salatası, somon, suşi, karides
Enteritidis
2
0.8 1.7
Çeşitli türde balıklar
Salmonella
enterica 2
0.8 511
Su ürünleri çorbası, ton balığı
İnfantis
1
0.4 11
Karides
Salmonella enterica Agona 1
0.4 13
Çiğ istridye
Salmonella
enterica 3
12 0.3
Ton balığı, çiğ karides
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Oritamerin
Salmonella enterica Typhi
Salmonella
enterica
Weltevreden
Salmonella
enterica
Paratyphi B
Salmonella
enterica
Sandiego
Salmonella
entericaBarranquilla
Salmonella
enterica
Heidelberg
Salmonella
enterica
Nchanga
Salmonella
enterica
Bareily
Salmonella
enterica
Anatum
Hepatitis A virüs
Listeria monocytogenes
Shigella
Clostridium botulinum

4
1.7
1
0.4
1
0.4
1
0.4
1
0.4
2
0.8
1
0.4
3
1.2
2
0.8
Sonuç
7
3

29
0.6
26
0.5
6
0.1
73
1.5
103
2
2
0.04
4
0.08
16
0.3
425
9
10
0.2
2
0.04
27
0.6
7
0.1
bulunama
dı
31
0.6

Balıklar, sarı ton balığı
Ton balığı salatası
Balık, ton balığı
Somon balığı
Ton balığı, suşi
Suşi
Pişmiş balıklar
Yengeç, istridye
Ton balığı salatası, yengeç, istridye
Ton balığı, donmuş-fermente balıklar, çiğ-pişmiş
somon

3. Su ürünleri kaynaklı patojen mikroorganizmalar
Su ürünleri ile ilgili patojen bakteriler genel olarak 3 grup içinde sınıflandırılabilir: 1-Deniz veya kıyı
çevresinin normal bileşenleri olan bakteriler (Doğal mikroflora bakterileri): Vibrio cholerae, Vibrio
parahaemolyticus, Vibrio vulnificus, Listeria monocytogenes, Clostridium botulinum ve Aeromonas
hydrophila. 2-Fekal kontaminasyondan dolayı bulunan enterik bakteriler (Doğal mikroflorada
bulunmayan bakteriler): Salmonella spp., patojenik Escherichia coli, Shigella spp., Campylobacter spp. ve
Yersinia enterocolitica (birkaç patojenik serotipi). 3-İşleme sürecindeki kontaminasyondan kaynaklanan
bakteriler: Bacillus cereus (yalnız toksik suşları), L. monocytogenes, S. aureus ve Clostridium perfringens
olarak sınıflandırılmaktadır [22]. Canlı balığın florası, içinde yaşadığı suyun mikrobiyal içeriğine bağlı
olarak değişmektedir [23]. Canlı ya da taze balıkların yüzeyinde 102-107/cm2, solungaç dokusunda 103106/g, bağırsakta ise 103-108/g canlı mikroorganizma bulunur. Soğuk muhafaza (0°C) koşullarında
mikrobiyal aktivite yavaşlatılabilir fakat inhibe edilemez [24]. Başlıca su ürünleri kaynaklı insan patojen
mikroorganizmaları ve gıdalarla ilişkileri şöyledir:
3.1

Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes, Gram(+), fakültatif, anaerob mikroaerofilik, basit boyamada çubuk ve
kokkobasil, spor oluşturmayan, psikrotrof, katalaz(+), oksidaz(-) ve 30 oC'nin altındaki sıcaklıklarda
hareketsizdir. Gıda maddesi 105 cfu/g'dan fazla sayıda L.monocytogenes ile kontamine ise listeriozise
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yakalanma riski yüksektir. Genellikle grip ve mide iltihabına benzer semptomlar gösterir [24]. Süt ve süt
ürünleri ile et ürünlerinin enfeksiyona neden olduğu düşünülse de birçok araştırmada midye ya da soğuk
dumanlanmış balıklar gibi az korumalı su ürünleri de zehirlenmeye neden olmaktadır. L. monocytogenes,
genellikle, gıdalar hasat edildiğinde, işlendiğinde, hazırlandığında, paketlendiğinde, L. monocytogenes ile
kontamine olmuş ortamlarda saklandığında veya depolandığında bulaşır [25]. L.monocytogenes ve diğer
Listeria türlerinin su ürünlerinde bulunma yüzdeleri yapılan çeşitli araştırmalarla verilmiştir. Gombas ve
ardaşlarının [26], deniz ürünleri salataları ile yaptıkları çalışmada L.monocytogenes görülme olasılığını %
4,7 olarak belirlemişlerdir. Miettinen and Wirtanen [27] tarafından tatlı sulardan avlanmış olan taze
balıklar ile yapılmış olan çalışmada Listeria türleri % 30 oranında saptanmış iken L.monocytogenes % 27
oranında saptandığını bildirmişlerdir. Soultos ve arkadaşlarının [28] gerçekleştirdiği bir çalışmada
denizden avlanmış olan taze balıklarda Listeria türleri % 4 iken L.monocytogenes % 1’den az
bulunmuştur. Pagadala ve arkadaşlarının [29] yaptıkları çalışmada, çiğ yengeç (% 6), pişmiş yengeç eti (%
0,1) işleme ortamlarındaki (% 10) Listeria türlerinin ve L. monocytogenes'in varlığını bildirmişler ve işleme
sırasında kontaminasyonun meydana gelebileceği sonucuna varmışlardır. Öngörü insidansı Listeria
tespitinde ham yengeçte% 19.5 yengeç etinde% 10,8 işleme ortamında % 65.9 olarak bildirilmiştir.
Veriler, çiğ deniz ürünlerinin % 93'ünün 1 cfu/porsiyondan daha azıyla kontamine olduğunu
göstermektedir. Bununla birlikte, ham ve işlenmiş yengeç eti, Listeria'yı ileten en önemli su ürünleridir
[19]. Tüm bu çalışmalarda taze balıktaki Listeria oranlarının, su ürünleri işleme ortamlarında daha da
fazla olduğu görülmektedir.
3.2

Salmonella

Salmonella Gram(-), çubuk şeklinde, anaerobik, peritrik flagella ile hareketli, katalaz(+), oksidaz(-) ve
glukozdan gaz üretmektedir. Salmonella enterotoksinler üretmekte ve insanlarda salmonellozise sebep
olmaktadır. Semptomları diyare, abdominal kramplar ve ateştir. Semptomlar 8-72 saat arasında
gözlenmekte, 4-7 gün sonunda genellikle kaybolmaktadır. Genellikle çiğ gıdaların tüketimi salmonellozise
neden olmaktadır. Balık etinin orta nokta sıcaklığının 62.8oC'ye ulaştırılarak pişirilmesi Salmonellozisin
önlenmesi için yeterlidir [30]. Salmonella, işçilerin yiyecek hazırlama adımları sırasında kullandıkları
yüzeyleri ve aletleri, çiğ veya az pişmiş yiyecekleri yediğinde ellerini yıkamamakta olan gıda işleyicileri
tarafından yayılabilir [31]. Salmonella’ların gıda enfeksiyonlarında ilk sırada yer almasının en önemli
nedenlerinden birisi, etkenin çevresel koşullara olan yüksek dirençliliğinden ve gıdalarda uzun süre
canlılığını koruyabilmesinden kaynaklanmaktadır [32]. Su ürünlerinin tüketiminden elde edilen
Salmonella enfeksiyonları en yaygın olarak çiğ, az pişmiş ve / veya yetersiz pişirilmiş balık ve kabuklular
ile ilişkilidir. Salmonellozis dünya çapında bir sağlık tehlikesidir ve ABD'de gıda kaynaklı hastalıkların ikinci
önde gelen nedenidir [21]. CDC (2012a) verilerine göre Salmonellozis Amerika da 1.4 milyon gıda
zehirlenmesi vakasının nedenidir ve her yıl 400 den fazla ölüme neden olmaktadır [30].
3.3

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus, Gram(+), 0.5-1.5µm çapında, kok şeklinde, spor oluşturmayan, hareketsiz,
katalaz(+) ve fakültatif anaerobtur. Stafilakokkal gıda zehirlenmesi gastrointestinel bir rahatsızlıktır.
S.aureus tarafından üretilen toksinle bulaşmış gıdaların tüketilmesinden kaynaklanır. Genellikle gıdalara
insanlardan çapraz kontaminasyon ile bulaşır. Kontamine gıdadaki 1µg dan daha az miktardaki toksin,
stafilokoksal enfeksiyonun semptomlarının görülmesi için yeterlidir. Tüketilen gıdadaki S.aureus
popülasyonu 105 cfu/g'a ulaştığında toksin tehlikeli düzeyine ulaşır [24].
3.4

Clostridium botulium

Bacillaceacea familyasının üyesi olan Clostridium botulinum Gram(+), anaerobik, endosporlu ve çubuk
şeklidedir. Gıda kaynaklı botulizm, C.botulinum tarafından üretilen bir nörotoksin tarafından kontamine
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olmuş gıda tüketiminin neden olduğu bir zehirlenmedir. Botulizim toksini ısıya dayanıksızdır, 80oC'de 10
dakika ya da daha fazla bekletildiğinde inaktive olur [24]. İnsan botulizminin dört iletim kategorisinde,
deniz ürünleri, yara, bebek, yaşlı ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler de dahil olmak üzere gıda
kaynaklı olduğu belirtilmiştir [21]. Botulinum toksininin 7 tipi olduğu bilinmektedir ve bunlar arasında tip
E balık ve kabuklular ile ilgili zehirlenmelere neden olanıdır. Dünyanın pek çok bölgesinde C. botulinum
tip E sporları hem tatlı hem de tuzlu sularda geniş bir dağılım göstermektedir [24]. Kuzey Amerika'da,
botulizm salgınları konserve ve fermente tuzlu deniz ürünlerinin tüketilmesiyle bağlantılı olduğu
bildirilmiştir. Clostridium botulinum tip E sporları ve toksinleri beyaz balık, pisi balığı, morina balığı, kaya
balığı, füme balık vb. balıklarda yaygın olarak bulunmuştur [34]. 1 dakika boyunca 78 ° C'ye kadar iç
ısınma bakterinin vejetatif formunu öldürür; fakat spor durumu etkilemez. Clostridium botulinum 3.3 0C
gibi düşük sıcaklıklarda bile toksin üretebilir. Su ürünlerindeki hastalıkların büyük çoğunluğu, sıcak
suistimali ve/veya yetersiz koruma işleminden kaynaklanmaktadır [21].
3.5

Vibrio

Vibro Gram(-), çubuk, şekilli ve kavisli, halofilik, fakültatif anaerobik, spor oluşturmayan, polar flagella ve
kılıflı hareketli, oksidaz(+)’tir. Doğal yaşam alanları, nehirlerde, planktonlarda ve kıyı ortamlarında
bulunan hemen hemen tüm flora ve faunlarda serbest olarak bulunmaktadırlar. Başlıca insan patojen
Vibrio türleri V.parahaemolyticus, V.vunificus ve V.cholerae'dir.
3.5.1

Vibrio cholerae

V. cholarea 130 serotipe sahiptir ve bunlardan sadece O1 ve O139 serotipleri epidemik ve pandemik
kolera ile ilgilidir. Bu 2 tip deniz ve nehir sularında yaygındır. Kanalizasyon suları ile kontamine olan sular
koleranın ana kaynağı iken, kolera ile kontamine olmuş sulardaki su ürünleri de hastalık sebebi
olabilmektedir. V.cholerae sıcaklık, asit ve soğutmaya karşı oldukça hassastır. Su ürünleri kaynaklı kolera
hastalıklarının büyük bir çoğunluğu çiğ ürünler, özellikle yumuşakçalarla ilgilidir [24].
3.5.2

Vibrio parahaemolyticus

V.parahaemolyticus, sporadik enfeksiyonlara ve gastroenterit salgınlarına neden olan ve ilk sırada yer
alan etiyolojik patojenlerden biri olarak kabul edilmektedir. 2013 yılında CDC, dokuz eyalette 28 hastalık
tespit edildiğini, bunların crustecea, bivalve ve molluskaya bağlı V.parahaemolyticus (Pasifik Kuzey Batı
suşu) salgını olduğunu bildirmiştir. Aynı suşun neden olduğu diğer salgınlar, ABD Atlantik Kıyısı boyunca
rapor edilmiş ve yaz aylarında 13 eyaletten 104 kişide hastalığa neden olduğu bildirilmiştir [35].
3.5.3

Vibrio vulnificus

Diğer Vibrio kaynaklı rahatsızlıklarla kıyaslandığında bu bakterinin gastrointestinal hastalıklara neden
olmadığı söylenebilir. Genellikle istiridye gibi çift kabuklu yumuşakçaların tüketimi sonucunda ortaya
çıkmaktadır. V.vulnificus ekstraselüler sitotoksin üretir. Genellikle su sıcaklığına bağlı olarak
V.vulnificus'dan kaynaklanan rahatsızlıklar azalıp artmaktadır. Enfekte doz bilinmemekle birlikte
kabuklular için gramda 103 adet V.vilnificus varlığı rahatsızlığa neden olmaktadır [24].
3.6

Escherichia coli

Escherichia coli Gram(-), sporsuz, çubuk şeklinde, fakültatif anaerobik, çoğu hareketli, katalaz(+),
oksidaz(-) ve karbon kaynağı olarak glikozu kullanmaktadır. Escherichia coli, insanlar ve sıcak kanlı
hayvanların gastrointestinal kanalında bulunmaktadır. E. coli suşlarının çoğu zararsız olsa da, bazıları
patojeniktir ve insanlarda çeşitli hastalıklara neden olabilmektedir [36]. Dünya genelinde geniş salgınlara
neden olan E. coli geleneksel olarak su ve su ürünlerinde dışkı kontaminasyonunun bir göstergesi olarak
kabul edilmiştir ve tüketiciler için risk olarak görülmektedir [37,38,39]. Bazı E. coli türleriyle kontamine
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olmuş yiyecek, su tüketimi hafif ve şiddetli mide bağırsak hastalıklarına neden olabilir. Bazı patojenik E.
coli türleri, Shiga toksin üreten E. coli (STEC) gibi, yaşamı tehdit edici olabilir [40]. Çift kabuklu
yumuşakçalar, filtre ile beslenen organizmalar oldukları için, patojenler dahil, mikroorganizmaları,
kendilerini çevreleyen sudan ve sudaki konsantre bakterileri yüksek sayılarda bünyelerinde
biriktirebilmektedirler ve böylece gıda kaynaklı hastalıkların neden olduğu E.coli ve diğer önemli zoonotik
patojenlerin taşınmasında bir araç olurlar [34]. Bazı ülkeler, E. coli veya fekal koliform sayısını belirlemek
için çift kabuklu yumuşakça sayısının yanı sıra kendi yetiştirme alanlarını kullanarak düzenleme limitleri
ve izleme programları oluşturmuştur ve E. coli'nin tespiti geleneksel mikrobiyolojik kültüre bağlı
yöntemler olarak belirlenmektedir [41]. Bu yöntemler hala seçici ortam, biyokimyasal reaksiyonlar ve
bakteriyel tanımlama için diğer parametrelerin kullanımına dayanmaktadır. Türk Gıda Kodeksi
Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde [33] farklı su ürünlerinin insan tüketimi için uygunluğunu ortaya
koyacak mikrobiyolojik kriterleri incelendiğinde, Üretim Hijyeni Kriterlerinde (EK-2), E.coli (1/g-101cfu/g)
ve koagülaz pozitif stafilokokların da (102 cfu/g-103 cfu/g), üretim işleminin sonunda belirlenmiş limitler
dahilin de olması istenmektedir.
3.7

Bacillus cereus

Bacillus cereus Gram(+), çubuk şeklinde, endospor oluşturur ve fakültatif anaerobiktir. Bacillus cereus,
insanlarda gıda kaynaklı hastalıkların önemli bir nedenidir ve sıklıkla gıda kaynaklı salgınlarda etken
olarak bildirilmektedir [42]. Rasool ve arkadaşlarının [43] yaptıkları çalışma da, Jammu bölgesinde var
olan balıkların B.cereus ve B.cereus ile kontaminasyon olmuş balıkların seviyesini belirlemeye çalışmışlar
ve bu amaçla Jammu'nın çeşitli bölgelerinden 140 örnek toplamışlardır. Örnekler arasından 44 (%
31.42)’ün de B.cereus bulunmuş ve seçici PEMBA üzerinde karakteristik tavuskuşu mavisi renkli
kolonilerin oluştuğu gözlenmiştir.
3.8

Norovirüs

Norovirüs, insanlarda enfeksiyona neden olan oldukça bulaşıcı bir RNA calicivirüstür. Klinik semptomları
mide bulantısı, kusma, karın krampları, diyare, ateş ve baş ağrısını içermektedir. Norovirüs enfeksiyonları,
ham veya kısmen pişmiş kabuklu balıkların, özellikle istiridyelerin ve kontamine suyla etkileşimde
olmasından dolayı bakteriyel gastroenteritin önde gelen nedeni olduğu bildirilmiştir. Kanalizasyon
suyuyla kirlenmiş suların yakınında yetiştiriciliği yapılan balıklardan ve kabuklulardan, insanlara patojen
bulaşma olasılığını arttırmaktadır [34]. İnsan norovirüs salgınlarının %48’nin kontamine kabuklu deniz
hayvanlarının tüketiminden kaynaklandığı bildirilmiştir. Genel olarak, ABD ve Avrupa Birliği'ndeki (AB)
gıda kaynaklı gastroenteritin % 50'si norovirüs enfeksiyonundan kaynaklanmıştır [21]. İtalya'da yapılan bir
çalışmada, 9 yıllık bir dönemde (2003-2011) kabuklu deniz ürünleri örneklerinin % 4.1'inin norovirüs
bakımından pozitif olduğu bildirilmiştir [44].

3.9

Hepatovirüs A veya Hepatit A Virüsü (HAV)

Hepatovirüs A veya Hepatit A Virüsü (HAV), Hepatovirüs ve Picornaviridae familyasına ait olan zarfsız
virüs türüdür. Hepatit A, karaciğer hastalığına neden olabilecek bulaşıcı bir virüstür. Hepatit A
enfeksiyonları, kirli yiyecek veya suları yiyip içmekten kaynaklanmaktadır. Enfekte olmuş bir gıda işleyicisi
yiyecekleri uygun el yıkama hijyeni olmadan hazırladığında, yiyecek ve suyun kirlenmesi oluşabilir [45].
Semptomlar asemptomatiktir. Hastalar da ateş, halsizlik, iştahsızlık, karın ağrısı, diyare ve sarılık klinik
belirtileri olarak gösterebilir [46]. HAV, düşük ölüm oranıyla akut bir hastalıktır. Fekal kontamine deniz
ürünleri ve/veya su, yetersiz temizlik ve yetersiz kişisel hijyen ile bulaşır. Dünya çapında 1986 ve 2012
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yılları arasında; HAV'nin 46 salgını bildirilmiş ve bu salgınların istiridye, deniz tarağı, midye ve cockles gibi
deniz ürünleri ile bağlantılı olduğu bildirilmiştir. 1995 yılında İsveç'te büyük HAV salgını (629 vaka) ham
istiridye tüketimi ile ilişkili olduğu bildirilmiştir [21].
3.10

Shigella

Shigella Gram(-), çubuk şekilli, hareketsiz, oksidaz negatif ve laktozu fermente edemeyen (uzun süre
inkübasyondan sonra laktozu fermente edebilen Shigella sonnei hariç) bir mikroorganizmadır. Shigella
türlerinin sebep olduğu Shigellosis hastalığının klinik özellikleri, ateş, karın ağrısı, kanlı diyare dahil daha
şiddetli semptomlara kadar değişiklik göstermektedir [21]. Wang ve arkadaşlarının [48] gerçekleştirdiği
çalışmada, deniz ürünlerinin (karides, tilapia ve somon) % 32 'sinin Shigella için PCR(Polimeraz Zincir
Reaksiyonu) ile pozitif olarak test edildiğini bildirmişler fakat ürünlerin hiçbirinin kültürünün
yapılmadığını bildirmişlerdir.
3.11

Aeromonas

Aeromonas Gram (-), anaerob, oksidaz(+), katalaz (+) bir mikroorganizmadır. Aeromonadaceae üyelerinin
her yerde bulunmasından dolayı, insanlara kolayca temas etmekte ve patojenik türlerle enfekte
olmaktadır [49]. Aeromonas'lar , solunum yolu enfeksiyonları, gastroenteristler, septisemi, idrar yolu
enfeksiyonu, diyareye sebep olmaktadır [50]. Aeromonas spp. gıda kaynaklı patojenler olarak her yerde
bulunan su bakterileridir. Kontamine su ve deniz ürünlerinin tüketimi, insan Aeromonas ile ilgili
enfeksiyonlarının ana kaynakları olarak kabul edilmektedir [48]. Aeromonas spp. gıdalarda, çoğu tür için
en uygun yaklaşık 28 °C sıcaklıkta, örneğin <0 °C ila 45 °C arasında değişen sıcaklıklarda, geniş çevre
koşullarında yetişme kabiliyetleri olduğu bilinmektedir [51]. Suşi, çeşitli nigiri ve maki sushi
seçeneklerinden oluşan ≤4 °C'de üç güne kadar raf ömrüne sahip olan popüler bir perakende satışa hazır
(RTE) üründür. Duyusal ve mikrobiyolojik kaliteyi sağlamak için pirinç asitlenmesi (pH-4.6) ve soğutma
mikrobiyal gelişime engel olmaktadır. Bu gıdalarda Aeromonas spp. çoğunlukla soğutma sırasında yaygın
olarak görülmektedir [52].
4. Sonuç ve öneriler
Vibrio, Salmonella, E.coli, Campylobacter, Shigella, C.botulinum, S.aureus, Norovirüs ve Hepatovirüs A
deniz ürünleri ile bulaşan hastalıklar arasında etiyolojik olarak kabul edilmektedir [21]. Su ürünlerinin
hasat öncesi tehlikelerini, olağan kontrol önlemleri kullanarak yönetmek zor veya imkansızdır [18,19]. Su
ürünleri de dahil olmak üzere patojenlerle kontamine olmuş gıdalar dünya çapında önemli ekonomik
kayıplara yol açmaktadır. Su ürünlerinde gıda güvenliği ön plandadır ve bu ürünler uluslararası olarak en
çok satılan gıda ürünlerini temsil ettiği için sıklıkla kalite iyileştirmeleri yapılmaktadır [53]. Gıdalarda,
kültürden bağımsız yöntemler, kültüre bağımlı yöntemlere değerli bir alternatif olarak kabul edilmiştir.
Bu yöntemler, hiçbir kültür basamağı olmadan gıda örneğinden ekstrakte edilen doğrudan DNA veya RNA
analizine dayanmaktadır. Kültürden bağımsız yöntemler arasında, nicel gerçek zamanlı polimeraz zincir
reaksiyonu (qPCR), gıdalardaki mikrobiyal popülasyonların nicelleştirilmesi için güçlü bir yöntem olarak
karşımıza çıkmaktadır [54]. Geleneksel yöntemlerin aksine hızlı tanı yöntemleri, özellikle geniş
mesafelerde hızlı taşıma gerektiren küresel ticaretteki su ürünlerinde hızlı ve güvenilir sonuçların
oluşturulmasını sağlar. Bavisetty ve arkadaşlarının [53] yaptıkları çalışmada su ürünlerinde ve diğer
çevresel örneklerde gıda kaynaklı patojen tespiti için geleneksel yöntemlerin sınırlamalarının üstesinden
gelmek için çeşitli hızlı tespit yöntemleri geliştirilmiştir. Su ürünlerinde ve su ürünleri işleme tesisi
ortamlarında patojenlerin hızlı bir şekilde tespit edilmesinde yer alan yöntem ve teknikler sonuçta şunları
sağlayabilir: (i) hammaddelerdeki, bitmiş ürünlerdeki ve çevresel numunelerdeki spesifik patojenlerin
saptanması, (ii) karmaşık matrislerdeki düşük sayıda patojenin saptanması patojenik olmayan
mikroorganizmalarla yüklü organik malzemelerin, (iii) üretim sırasında proses kontrolünün, temizlik ve
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hijyenik uygulamaların izlenmesi ve (iv) zaman ve işçiliğin azaltılması. Sonuç olarak, elimizdeki verilerle
vurgulamaya çalıştığımız su ürünleri patojen mikroorganizmalarının çoğu deniz veya tatlı su ortamlarının
doğal sakinleri olmalarına rağmen, deniz ürününün hasattan çatala kadar her zaman kontamine
edebilmektedirler. Su ürünleri kaynaklı hastalıkların riski, su kirliliği düzeylerinin izlenmesi; hijyenik
üretim uygulamalarını kullanmak (GMP'ler), iyi üretim uygulamaları HACCP, üretim alanlarında ISO 22000
ve HACCP uygulamalarının oluşturulması, ürüne özel uygun pişirme ve depolama sıcaklıkları, hasat,
işleme ve işleme sırasında çapraz kontaminasyonun önlenmesi gibi spesifik kontrol önlemleri kullanılarak
azaltılabilir.
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Doku kültürü yöntemiyle geliştirilen farklı B.nigra türlerinin, ağır metal taşıyan genlerinin anlatımı
Fatma Kusur ve Abdul Razaque Memon
Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
Bir Eylül Kampüsü,Uşak
fatmakusur@hotmail.com-armemon@usak.edu.tr
Turpgiller ya da lahanagiller olarak bilinen Brassicaceae familyasına ait olan Siyah hardal (B.nigra)
genellikle baharat olarak kullanılan tek yıllık bir bitkidir. Beslenme amaçlı olarak kullanılmasının yanında
bazı ülkelerde tıbbı bitki olarakta kullanılmaktadır. Ayrıca birçok B.nigra türünün kirlenmiş toprak ve
suların temizlenmesinde hiper akümülatör bitki olarak kullanılması bu bitkinin önemini dahada
artırmaktadır. Bu araştırmadaki hedef farklı B.nigra türlerini kallus ve mikroçoğaltım doku kültürü
yöntemiyle çoğaltıp, ağır metal uygulamasından sonra metal alınımı ve birikiminde rol oynayan genlerin
anlatımında ki değişimleri incelemektir. Çalışmanın başlangıç aşamasında bitkiler perlit + vermikülit
karışımı içinde yetiştirildi. Farklı siyah hardal türlerinden micropropagation yöntemiyle alınan eksplantlar
steril edildi ve MS (Murashige & Skoog) ortamına aktarıldı. İki hafta arayla alt kültürü yapılan bitkilerin
aktarma işlemi tamamlandı. Hormonlu MS ortamında gövde, yaprak, nod ve inter nod eksplantalarıyla
kallus kültürü kullanılarak kök ve gövde oluşumu için çalışılmaktadır. Doku kültürü yöntemiyle kök ve
gövdeleri yetişen bitkiler perlit + vermikülit karışımı içine transfer edilecek ve farklı seviyelerde Cu
(0µM, 25µM, 50µM, 100µM, 200µM) uygulanacaktır. İki hafta metal verilen bitkiler sonrasında hasat
edilecektir. Bitkilerin yaprak ve kök kısımlarında ki metal miktarı atomik absorbsiyon (AAS) yöntemiyle
tayin edilecektir. Moleküler aşamada ise her bir bitki türünün yapraklarında metal alınımı ve birikiminden
sorumlu genlerin anlatım profilleri RT-PCR kullanılarak analiz edilecektir. Bu araştırmanın sonuçlarıyla
doku kültürü yöntemiyle geliştirilen bitkilerin Cu alınım ve birikim mekanizması anlaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: B. Nigra, Gen anlatımı, Metal akümülatör, Kallus, Mikroçoğaltım.
In vitro micropropagation of different black mustards varieties by method of tissue culture and
expression of metal transporting of genes
Fatma Kusur and Abdul Razaque Memon
Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Science and Letters, Usak University,
Usak, Turkey
fatmakusur@hotmail.com-armemon@usak.edu.tr
B.nigra, the black mustard, which belongs to the Brassicaceae family known as crucifer or cabbage, is
annual plant and commonly used as a spice. Besides being used for nutritional purposes, it is also used as
a medical plant in some countries. In addition, B. nigra Diyarbakir ecotype was found to be a
hyperaccumulator plant of Cu. The purpose of this research is to propagate five different mustard species
through tissue culture methods and observe the changes in the expression of genes involved in metal
uptake and accumulation when these plants subjected to different levels of Cu. Plants were grown in
perlite + vermiculite mixture in the initial stage of the study. Explants from mature plants were sterilized
and cultured on MS (Murashige and Skoog's) media and then sub-cultured at every two-week intervals.
After development of callus, plant shoots and roots will be regenerated with supplification of different
hormones to grown in MS media. After root and shoot formation, plants will be transferred to perlite +
vermiculite mixture and will be supplied with different Cu concentration (0µM, 25µM, 50µM, 100µM,
200µM). After 2 weeks of Cu treatment plants will be harvested. The metal content in the shoots and roots
will be analyzed by Atomic Absorption Spectrophotometer and the expression of Cu induced genes
especially metal transporters will be analyzed by using R-T qPCR. This research we give us valuable
information regarding the accumulation and tolerance mechanism in different varieties of B.nigra.
Key words: B. Nigra, Gene expression, Cu acumulation, Callus, Micropropagation.
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GİRİŞ
Brassicaceae familyası daha çok kuzey yarımkürede yayılmış, nadiren de tropiklerde görülen 330 cins ve
3700 türle bitkiler aleminin en geniş familyalarından birisidir. Türkiyede ise 85 cins ve 515 türü
bulunmaktadır. Dünya genelinde bilimsel ve ekonomik açıdandan önemli bir değere sahip olmasından
dolayı araştırmacılar tarafından odak noktası olmuştur (1,2). En iyi bilinen türleri Brassica, Draba,
Cardamine, Erysimum, Nasturtium, Lepidium, Alyssum dır. Model bir bitki olan A. thaliana bu familyaya
ait bir türdür. Ekonomik, gıda ve tarım açısından önemli olan B. rapa, B. oleraceae, B. Napus, Armoracia
rusticana gibi türlerde bu aileye dahildir (3,4). B. nigra ve B.juncea hiperakümülatör bitki olarak bilinen
türleridir.
B. nigra Yaklaşık 1 m yüksekliğe kadar yetişen tek yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları saplı ve tüylüdür.
Alt yapraklar büyük, kaba ve düzensiz bir şekildedir. Üst yapraklar pürüzsüz ve orta lobludur. Çiçekler
küçük, parlak sarı renkli, dört yapraklı haç biçimli olup, stamenleri tetradynamus, pistil bikarpellattır.
Meyveleri silikat, dörtgen ve pürüzsüzdür. Tohumlar 2mm kadar, kırmızı-kahverenklidir (5).
Bitkiler, çoğunlukla kök rizosfer mikroorganizmaları ile birlikte organik ve inorganik kirleticilerin
bozulmasını hızlandırabilir veya tehlikeli ağır metalleri toprak ve sudan uzaklaştırabilir (6).
“Hiperakümülatör” terimi fazlaca metal bulunan topraklarda fitotoksik etki olmadan yetişebilen ve hava
organlarında çok yüksek miktarlarda ağır metal biriktirme kabiliyetine sahip bitkiler kullanılmaktadır (7).
Ağır metallerin yapraklara alınımı ve translokasyonunun yönlendirilmesi daha sonra vakuollerde veya
hücre duvarlarında biriktirilmesi, hiperakümülatör bitkilerin detoksifikasyon mekanizmasının önemli
kısımlarından biridir (8,9). Metal biriktiren türler: fitoremediasyon (yeşil bitkiler kullanarak kirletici
maddelerin topraktan veya sudan temizlenmesi) veya fitoekstraksiyon (metalleri hasat etmek için büyüyen
bitkilerin toprak üstü organlarında biriken metallerin hasat edilerek yok edilmesi) için kullanılabilir (10).
Bu çalışmanın temel amacı metal akümülatörü olan beş farklı B.nigra türünü bitki doku kültürü ile
geliştirip, farklı konsantrasyonlarda metal muamelesinden sonra metal akümüle etmekten sorumlu
genlerinin ifadeleri hakkında bilgi edinmektir.

BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ
Bitki doku kültürü, aseptik koşul ve yapay besin ortamlarında bitki hücre (meristematik hücreler, hücre
süspansiyonu, kallus hücreleri) doku, organ (apikal meristem, kök, gövde, yaprak vb. Gibi çeşitli bitki
kısımları) veya bitkilerin üretildiği ya da bitkisel ürünlerin (metabolitler) elde edildiği bir teknikdir. (11).
Bitki doku kültürü ;yeni bitki çeşitleri geliştirip mevcut bitki çeşitlerinde genetik çeşitlilik meydana
getirmek, yetiştirilmesi zor olan bitkileri doku kültürü ile yetiştirilmek ve kaybolma tehlikesi olan türleri
korunmak amacıyla kullanılmaktadır. (12)
Temel olarak bitki doku kültürü üretiminde üç farklı sistem vardır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;
1. Farklılaşmış ve organize olmuş dokulardan doku kültürü
2. Farklılaşmamış ve organize olmamış dokulardan doku kültürü
3. Mikroçoğaltım
Kallus Kültürleri
Ana bitkiden kesilip çıkartılan farklılaşmamış ve organize olmamış dokulardan alınan, bölünme
yeteneğini yitirmemiş olan organ veya doku parçalarının in vitro koşullarda geliştirilmesi sonucunda
meydana gelen morfolojik düzensizliğe sahip kütleler olarak ifade edilebilir (13).
Mikroçoğaltım
Mikroçoğaltım bir çok bitki türünün vejetatif olarak hızlı ve çok miktarda çoğaltılabildiği bir üretim
şeklidir. Mikroçoğaltımla ana bitkiden tam bir bitkiyi meydana getirme potansiyeline sahip olan kısımlar
(embriyo, tohum, gövde, sürgün, kök, kallus, tek hücre ya da polen tanesi) alınıp, in vitro koşullar altında
yeni bitkilerin üretmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Eğer bitkilerin besin maddesi ihtiyaçları ve
büyüme düzenleyileri yeterince biliniyorsa, mikroçoğaltımla birlikte neredeyse her bitki türünün
üretilmesi mümkün olmaktadır (14).
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MATERYAL VE METOD
Araştırmada bitkisel materyal olarak beş farklı B.nigra kullanılmaktadır. Araştırma 2019 yılında başlamış
olup, araştırada kullanılacak bitkiler Uşak Üniversitesi Moleküler Biyolojı ve Genetik bölümünün
iklimlendirme odasında yetiştirilmektedir. İlk olarak her bir bitki tohumu %40 perlit+ %60 vermikülit
karışımı içerisinde çimlenmek üzere yetiştirilmiştir. Bu karışımda yetiştirilen B.nigra Firma ve B.nigra
Diyarbakır ekotipinin resimleri şekil 1 ve şekil 2 de verilmiştir. Bitkiden alınan eksplantlar sterilizasyon
aşamasında fırça yardımıyla temizlenip ardından antibakteriyel sıvı sabunla yıkanarak bol suyla
durulanacaktır. Eksplantlar steril kabin içerisine alınarak ticari sodyum hipokloritin %5
konsantrasyonunda 5 dakika yıkanacaktır. Ardından 3 defa saf su içinde 1-2 dakika durulama işlemi
gerçekleştirilecektir. Eksplantların kültüre alınıp en uygun rejenerasyon ve köklenme gerçekleştirilmesi
için MS besi ortamında bulunması gerekenler: makro ve mikro besin elementleri, 5 ml/L A, 5 ml/L B1, 5
ml/L B2, 5 ml/L C, 10 ml/L D, 5 ml/L E, 5 ml/L F, 10 µl/L G vitaminleri ve 0,6 ml/L BAP
(Benzylaminopurine), 100µl/L NAA (Naphthylacetic Asit) hormonlarıyla, 30 g/l sukroz ve 6 g/l agar
eklenmelidir. Temel MS besi ortamına çoğaltma aşamasında hazırlanan besi ortamlarına agar eklenmeden
önce ortam pH’sı 6’ya ayarlanıp ve besin ortamları 200 ml’lik kavanozlara 20-30 ml kadar dökülecektir.
Daha sonra kavanozlar 121°C sıcaklık ve 1.2 kg/cm2 basınç altında 20 dakika otoklavlanacaktır.
Otoklavlanmış olan ortamlar steril kabin içine konulup ve oda sıcaklığına gelinceye kadar soğumaya
bırakılacaktır. Kavanozda ki ortamlara aktarılan eksplantlar 16 saat aydınlık ve 8 saat karanlık olmak
üzere 25°C sıcaklıktaki iklim odasında yetiştirilecektir. Mikroçoğaltım ve kallustan üretilen bitkiler 2-3
hafta arayla yeni MS ortamlarına taşınarak çalışmalara devam edilecektir. MS ortamında yetiştirilen bitki
daha sonra perlit+vermikülit karışımı bulunan plastik kaplara taşınacak bu ortamlara adapte olması
beklenecektir. Ardından bu bitkilere farklı seviyelerde Cu (0µM, 25µM, 50µM, 100µM, 200µM) metali
verilecek 2-3 gün arayla bitkilere uygulanacaktır. Daha sonra bitkiler hasat edilip bitkinin yaprak, kök ve
gövdenin yaş ve kuru ağırlıkları alınıp, metal konsantrasyonu Atomik Absorbsiyon Spektrometresi (AAS)
yöntemiyle tespit edilecektir. Moleküler aşamada her bir bitki türünün yapraklarında metal alınımından
sorumlu genlerin ifadeleri RT-PCR kullanılarak analiz edilecektir. Son olarak doku kültürü ile yetiştirilen
bu bitkilerin gen ifadeleri, doğal koşullarda ki gen ifadeleriyle karşılaştırılacaktır.

Şekil 1. Moleküler Biyoloji ve Genetik
laboratuvarı iklim odasında perlit+vermikülit
karışımı içinde yetiştirilen B.nigra Firma

Şekil 2. Moleküler Biyoloji ve Genetik
laboratuvarı iklim odasında perlit+vermikülit
karışımı içinde yetiştirilen B.nigra Diyarbakır
Ekotipi
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Bitki doku kültürü, bitki yetiştirmede geçen zamanın azaltılması ve maliyetin düşürülmesi bakımından
üretimde önemli bir gelişme sağlayacaktır. Ayrıca bitki doku kültürü yöntemleriyle; son zamanlarda
tarım alanlarının azalması, iklimsel değişiklikler ve bazı türlerin yok olma tehlikesine karşı alternatif
çözümler sunulmaktadır. Bitki doku kültürü sayesinde bitkiler çoğaltılabilir. Özellikle ekonomik ve
tıbbi açıdan değerli türler In vitro üretimle çoğaltmak için çalışmalar artırılmalıdır. Günden güne artan
çevre kirliliğini azalmak için doku kültürü ile çok sayıda yetiştirilen hiperakümülatör bitkiler
fitoremediasyonda aktif bir şekilde kullanılabilir. Tamamlanacak bu çalışmayla doku kültürüyle
yetiştirilen B.nigra türlerinin metal alınımı ve taşınımından sorumlu genlerinde ki ifadeleri RT-PCR
ile analiz edilip elde edilen sonuçlar doğal koşullarda yetişen hallerinin gen ifadeleriyle
karşılaştırılacaktır. Literatürde daha önce bitki doku kültürüyle yetiştirilmiş B.nigra türleriyle yapılmış
çalışmalar bulunmaktadır (15) fakat doku kültür- doğal ortam gen ifadesi karşılaştırma anlamında
herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma bu bağlamda ilk olacaktır. Daha sonra ki çalışmalarda
doku kültürüyle geliştirilen bitkilerde bulunan metal alınımı ve taşınımıyla ilişkili genler araştırılacak
ve sorumlu genlerin transferi yapılmaya calışılacaktır.
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Giriş
Biyomimikri doğayı taklit eden ilhamını doğadan alan, öğrendiklerini doğadan öğrenen bir daldır.
Doğadaki canlıların yaşayışlarını, formlarını, meydana geliş süreçlerinden ve sistemlerinden ilham
alan, doğadaki tasarım prensiplerini kullanarak bulunan problemlere sürdürülebilir çözümler
geliştirme disiplinidir. Doğa ve yaşama saygıyı çıkış noktası almakla birlikte felsefesinin de ilerisine
gitmiştir. Yani insanların sorunlarını çözmek için doğadan ilham alarak ve doğayı taklit ederek çeşitli
buluşlar meydana getirmesidir. Örneğin hızlı tren modelini oluştururken yalıçapkını kuşunun
gagasından ilham alınmıştır. Biyomimikrinin Türkçe karşılığı biyotaklit olarak bilinmektedir. Aslında
biyotaklit doğadaki canlıların yaşadıkları ortama ayak uydurmak ve hayatta kalmak için yaptıkları
davranışlardır. Mesela ağaç kurbağaları yeşil renktedir ve biraz yaprağa benzerler. Başka bir örnek
verecek olursak çalı çekirgeleri de çalı ve bir ağaç sapına benzemektedirler buda biyotaklite bir
örnektir. Bu biyotaklit örnekleri canlıların kendi içinde olan taklit örnekleridir. Buna bakarak
insanların doğadan ilham alması da biyotaklite örnek olarak gösterilip farklı bir şekilde tanımlamaya
gerek duyulmamıştır. [1]
Biyomimikrideki temel ideal az harcayarak çok yaratmaktır. Bu müthiş tasarrufu doğaki örneklerini
incelersek:
Kutup balıkları ve kurbağalar soğukta donduktan sonra tekrar hayata döndüklerinde organlarının hiç
birisi donma sonrası hasara uğramaz,
Bukalemun ve mürekkep balıkları içerisinde bulundukları ortama tehlike vs durumuna göre renk
değiştirebilir,
Kuşların, karıncaların, arıların ve kaplumbağaların yön tayin edebilir,
Yarasaların çok frekanslı bir ileticisi vardır, ve bu iletici insanların yaptığı radardan daha verimli ve
duyarlıdır,
Midyelerin kayalara yapışma kapasiteleri ve güçleri çok güçlüdür,
Yusufçukların çok çok iyi bir şekilde manevra yapabilirler,
Termitlerin kulelerinde bulunan iklimlendirme ve havalandırma sisteminin çalışması, donanım ve
enerji bakımından biz insanların yaptıklarına kıyasla çok daha üstündür,
Yaprakların fotosentez yaparak, yılda 300 milyar ton şeker üretimi yapar ve bu dünyanın en büyük
kimyasal işlemidir. [2]
Günümüzde kullanım alanları.
1.Güneş Paneli Sistemi.
Buda bir biyomimikri ürünüdür. Güneş paneli sistemi yolu hasat enerjisini bırakır taklit eder. Tabii ki
yeni
"yapay
yapraklar", yenilenebilir
enerji
ve
rüzgar
üretmek
için klorofili
karbon malzemelerle birleştiriyor (Şekil 1). Bu daha fazla verimlilik ve daha düşük maliyetle
sonuçlanır. [3]
Şekil 1. Hasat enerjisi takliti ile yapılan güneş paneli

https://www.arch2o.com/biomimicry-enhances-architecture/
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2.Sentetik Malzeme.
Bu son teknoloji yapı malzemesi, organizmanın yaralanma anında kendini iyileştirme mekanizmasını
tersine çevirir(Şekil 2). Yani, cildimiz gibi kanar ve iyileşir. Hasar veya çatlakları kendi kendine
onarabilmek için iyileştirici ajanlar içeren küçük kapsüller içerir. Bundan dolayı oldukça az bakım
gerektiren ve dayanıklı bir malzemeye sahibiz. [4]
Şekil 2. Kendini onarabilen sentetetik yapı malzemesi

https://www.arch2o.com/biomimicry-enhances-architecture/
Duyarlı Cephe:
Meyveyi veya içindeki tohumları koruyan dikenli veya lifli kabuğu konseptinden
kaynaklanmaktadır. Örneğin: Esplanade Tiyatrosu’nun cephesi durian bitkisinin iç içeriğini korumak
için dikenlerle kaplı yarı sert cildini taklit eder(Şekil 3). Binanın dış kısmı gün boyunca, alanı fazla
ısınmadan güneş ışığına izin verecek şekilde ayarlar. [5]
Şekil 3. Esplanade Tiyatro Binası

https://www.arch2o.com/biomimicry-enhances-architecture/
Termit höyüğün havalandırma yapısı.
Minik termitler, mantarları (ana besinleri) büyütmek ve büyütmek için dev höyükler inşa
eder. Şaşkınlık bu yapının karmaşık havalandırma sistemi ile başlar. Dış hava sıcaklığı 35 F (gece) 104 F (gün) arasındayken Mantar 87 F'de tutulmalıdır. Termitler bunu, höyüğün yüzeyindeki binlerce
ısıtma ve soğutma deliğini sürekli açıp kapatarak başarır. Höyüğün alt kısmına hava emilir, çamur
muhafazalarına iner ve en üstteki kanallardan yukarı çıkar. Termitler sürekli olarak yeni delikleri
kazar ve eskileri sisteme ince ayar yapmak için bağlar. Zimbabwe'deki Eastgate Center da benzer bir
kavramı taklit ediyor(Şekil 4). Beton bina kütlesi, hangisinin daha sıcak olduğuna, betona veya
havaya bağlı olarak binaya giren rüzgarları ısıtır veya soğutur. [6]
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Şekil 4. Temit höyük sistemini taklit ederek ısıtma ve soğutma sağlayan bina.

https://www.arch2o.com/biomimicry-enhances-architecture/
Robotlar ve Dronlar Tarafından İnşa Edilen Larva İpek İlham Köşkü.
Birçok araştırmacı ve tasarımcı için, maddi, yapısal ve kavramsal yeniliğin en büyük anahtarı
biyomimiklikte yatmaktadır ve uygulamaları hayal gücünün izin verdiği kadar geniştir. MIT Atomistik
ve Moleküler Mekanik Laboratuvarı deniz solucanının güçlü çenesi tarafından oluşturulan jel benzeri
bir malzemeden ilham alan bir materyal geliştirdi(Şekil 5). Bu günlerde bitki ve hayvan sistemlerinden
ilham alan daha fazla yapı sınırsız olacak gibi görünüyor. ICD – ITKE ekibi, proje açıklamasına göre
“entegre bir kompozit sarma çerçevesi oluşturmak için“ bükülmeye aktif bir altyapı ve çekirdeksiz bir
yara elyaf takviyesi ”geliştirdi(Şekil 6).
Şekil 5. Larva ilham köşkü pavilyonu

https://www.architectmagazine.com/technology/larvae-silk-inspired-pavilion-constructed-by-robotsand-drones_o
Şekil 6. Larva ilham köşkü pavilyonu başka bir bakış açısı
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https://www.architectmagazine.com/technology/larvae-silk-inspired-pavilion-constructed-by-robotsand-drones_o
Şekil 7. . Larva ilham köşkü pavilyonu inşa modellemesi.

https://www.architectmagazine.com/technology/larvae-silk-inspired-pavilion-constructed-by-robotsand-drones_o
Araştırmacılar, konsollu bir pavyon yapısını dokumak amacıyla iki sabit endüstriyel robot kol arasında
184 sürekli kilometreyi (yaklaşık 144 mil) reçine dolgulu cam ve karbon elyafı geçmek için özel
olarak inşa edilmiş bir dronu programladı.Entegre bir sensör sistemi kullanarak robotlar ve drone,
üretim koşullarına bağlı olarak fiber gerginlik seviyelerini uyarlayabildiler(Şekil 7). [7]
Çelik Levhalarla Kendini Tasarlayan DNA.
Hergangi bir biomimimkri tasarımının amacı budur.Kendilerini monte etmek, onarmak, kendi başına
büyümek ve evrimleşmek için üretken geometriyi kullanan binalar ve yapılar meydana getirmek. Ağaç
gibi büyüyen, maddelerini malzemenin içinde kodlanan genomik talimatlar gibi bir şey aracılığıyla
birleştiren binalar (Şekil 8). [8]
Şekil 8. Çelik Levhalarla Kendini Tasarlayan DNA.

https://www.archdaily.com/805416/biomimicry-with-steel-sheets-designing-dna-into-materials-cancreate-architecture-that-constructs-itself?ad_medium=gallery
Chlorella Pavillion.
Tasarımdan bahsedersek, tabiatananın bize öğretecek çok şeyi var.
Biodesign alanı, doğadan gelen en iyi fikirleri modern teknolojinin en son teknolojisiyle birleştiren ve
çevremize daha iyi bir yaşam sürdürebilmemiz için teknolojik atılımları teşvik eden heyecan verici
yeni bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır(Şekil 9). Miklosi yapının içinden alanın dışına ve iç kısmına
dönen bir “yosun çeşmesi” oluşturmak için boruların canlı algılarını önermektedir. Tüm fotosentez
yapan organizmalar gibi, algler doğal olarak CO2 tüketir ve solunum yoluyla oksijen üretir(Şekil 10).
Uzayda gevşeyen (ve nefes alan) insanlar alglere hayatta kalabilmek için ihtiyaç duydukları CO2'yi ve
buna bağlı olarak alg, Chlorella Pavilion ziyaretçilerine ekstra bir oksijen artışı sağlayacaktır. [9]
Şekil 9. Chlorella Pavillion 3D modelleme
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https://inhabitat.com/biodesign-competition-winners-announced-algae-takes-center-stage/chlorelladetails/
Şekil 10. Chlorella Pavillion 3D modelleme

https://inhabitat.com/biodesign-competition-winners-announced-algae-takes-center-stage/chlorelladetails/
Katar kaktüsler binası:
Kaktüsün çöldeki çevresiyle olan ilişkisini model alarak bir bina yapılmak isteniyor.İş yerinde sessizce
çalışan işlevsel işlemler. Kaktüslerin kuru ve kavurucu bir iklimde kendilerini sürdürme şekillerinden
ilham alıyor .Pencerelerdeki güneş gölgeleri , sıcaklığa cevaben açılıp kapanır, aynı kaktüslerde
olduğu gibi suyu korumak adına gündüz yerine gece terleme geçirir.Proje: atık su yönetim sistemi,
suyu koruyan ve minimum atık verimine sahip işlemleri takip eden bitişik botonik kubbesinde
ekosistem seviyesine uzanmaktadır(Şekil 11). [10]
Şekil 11. Katar kaktüsler binası
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http://www.aksamuzeri.com/2009/03/katardan-kaktus-gokdelen-tasarimi.html
Gelecekte biyomimikri
Biyomimikri için zor koşullar ve kıt kaynaklara nasıl etkili bir şekilde adapte olunur bunu
gözlemlemek önemlidir. Doğadan ilham alarak gerçek sistemlerde kaynak kullanımı ve süreç
yönetimini düzenlemek oldukça zengin ve yeni bir saha olarak karşımıza çıkmaktadır. Verimlilik
artırmak adına uygulamalar ortaya koymak bu alan için kıymetlidir. Biyomimikri uygulamalarının
etkinkiliğini artırmak için Da Vinci Endeksi geliştirilmiştir. Bu endeks Leonardo da Vinci den
esinlenilmiştir. Bu endeks sanayide biyomimikri nin yaygınlığını gözlemlemek ve kullanılabilirdiğini
arttırmak için teknoloji ve tekniklerin gelişmesini sağlayan bir endekstir. Amacı, doğa kaynaklarını
yok olma hızını yavaşlatmak ve etkin kaynak kullanımı ile yaygınlaştırarak ülkelerin ekonominilerine
katkı sağlamaktır. Da Vinci Endeksi , biyomimikri tasarımlarının ve işlerinin iyileştirmesindeki
önemini vurgulamaktadır. Gelecekteki sürü zekası biyomimikriye ciddi bir katkı sahası olacağı
öngörülmektedir. Sürü zekası, sürülerin sergilediği hareketleri taklit eder. Karınca kolonileri, arı
kovanları, balık sürüleri gibi bireysel olarak değil toplu hareket ederek amaçlarına toplu ulaşırlar.
Takım lideri olmadan organize olabilmek ve sistem bileşenlerinin iyi bir şekilde yönetmek adına ciddi
bir katkısı vardır. Bahsettiğimiz sistemlerin sürdürülebilir olması için bütünlüğe dair biyomimimikri
uygulamaları artırılmalıdır. Burada söz konusu mevcut sistemlerin hem daha iyileştirilmesi hemde
sürdürülebilir sistemlerin tasarlanıp, ortaya konmasında hangisinin önceliklendirilmesidir. [11]
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1.Giriş
Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık % 75’i bitkisel kaynaklı konvansiyonel olmayan ilaçları
kullanmaktadır. Bu bitkiler toksik ağır metallerle kirlendiğinde tüketiciler için ciddi sağlık riskleri
oluştururlar [1].. Bu nedenle Bitkisel ilaçların yetiştirilme sürecinde çevresel risk faktörleri de
değerlendirilmelidir[2].
Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü (WOH) bitkisel ilaç kalitesinin
değerlendirilmesi için kılavuzlar geliştirmiştir. (WOH Rehberi, 2007). Öte yandan, bitkisel ilaçlarda
bulunan makro ve mikro element içeriği ve miktarı önemli olup belli sınırlar içerisinde bulunmalıdır
[3].
Bitkilerin yaşamaları için gerekli olan elementlere, “Bitki besin elementleri” denilmektedir.
Bitki dokularının analizinde doğada mevcut olan bütün elementleri hemen hemen bulmak
mümkündür. Ne kadar bitkilerin besin iyonları alımı seçici olsada, yetiştiği ortamda yararlı formda
bulunan besin elementleri oranı arttıkça, bitki bünyesine pasif yollarla geçebilen bazı ağır metaller,
bitkilere alınarak besin zincirine katılmış olmaktadırlar. Bunun sonucunda bitkilere ve bitkilerle
beslenen insan ve hayvanlara toksik etkiler yapabilmektedirler.
Bitkiler yetiştikleri ortamda bulunan elementleri, kendileri için gerekli olsun veya olmasın az da olsa
bünyelerine almaktadırlar. Ancak bu elementlerden 16 tanesi (C, H, 0, N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn,
Cu, B, CI, ve Mo) bütün bitkiler için mutlak gerekli besin maddeleridir. Diğer altı element (Co, AI,
Na, Si, Ni ve V) ise sadece bazı bitkilere veya proseslere gerekli olduğu kabul edilen yararlı
elementlerdir [4].
2. Yöntem
2.1. Bitki Materyalinin Tür Tayini
Halk arasında Bohça otu, Kara çöpleme, Siyah harbak ,Boynuz otu, Danabağırtan, Danakıran gibi bir
çok isim alan H. orientalis, zehirli bir tür olarak bilinmekte, kökleri Kuzey Anadolu köylerinde,
büyükbaş hayvanların bronşit ve benzeri akciğer hastalıklarında kullanıldığı bilinmektedir [5].
Türkiye’deki bilinen adı çöpleme olan H. orientalis (Ranunculaceae) Giresun Piraziz ve çevresinde (
Enlem 40.924°- Boylam 38.128°- Yükseklik 290 m) tepelik alanların çalılıklarında yetişir (resim1.).
Bu bitki Uşak Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Öğretim .İbrahim
Bulduk tarafından 10.04.2017 tarihinde tedarik edilmiştir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında Prof. Dr. Mustafa Kargıoğlu tarafından
Flora of Turkey and the East Aegean Islands adlı eserinden faydalanılarak, 12.04.2017 tarihinde teşhis
edilmiştir[6]. Türkçe isminin belirlenmesinde ise Türkiye Bitkiler Listesi (Damarlı Bitkiler) adlı esere
bakılmıştır [7]. Herbaryum adı ve kayıt numarası AKU-9324’dır.

Resim1. Helleborus orientalis
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2.2. Kütle Spektrometresi (MS) metal tayini
Kurutululup ve öğütülen bitki numunelerinden 0,5 gram alınıp tartıp, erlenmayer içerisine
aktarılmıştır. Üzerine 5 mL nitrik asit eklenip çalkalanarak bitki materyalinin tamamen ıslatılmasıyla
erlenmayer içerisine küçük huni konularak çeker ocak içerisinde magnetik karıştırıcı üstünde 90 dk
karıştırılmıştır.(resim 2.)

Resim 2.Nitrik asit ile yıkama işlemi
Ortamdan nitrik asit uzaklaştıktan sonra bitki eriği açık sarı bir renk halini almıştır. Geride kalan
materyalin parçalanması için üzerine 2 mL perklorik asit ilave edilip çeker ocakta magnetik karıştırıcı
üzerine bırakılmıştır. Perklorik asitin keskin beyaz dumanları erlenmayer içini tamamen
doldurulduktan sonra en az 30 dk daha yakmaya devam edilmiştir. Yakma sonucunda erlenmayer
içerisinde en az 1 mL olacak şekilde perklorik asit kalmıştır. Kalan bitki içeriği beyaz renkte olmuştur.
Soğuma işlemi olduktan sonra erlenmayere 5 mL saf su ilave edilip çalkalanmıştır. Beyaz bant süzgeç
kâğıdı ile 10 mL'lik falkon tüplerine filtre edilerek hacim 10 mL'ye distile su ile tamamlanmıştır.
Böylelikle nitrik-perklorik asit ile yaş yakma işlemi tamamlanmıştır. Falkon tüpleri ICP-MS (İndüktif
Eşleşmiş Plazma (ICP) ve Kütle Spektrometresi (MS))'e yerleştirilmiştir(resim 3.). Thermo marka İcap
Q model, (kütle dedektörü ) Q-tegra programı kullanılarak 10 mL çözeltiden 1 mL çekilip hazır halde
bulunan ağır metal standartları (11B, 24Mg, 55Mn, 59Co, 60Ni, 63Cu, 64Zn, 66Zn, 80Se, 82Se, 83Kr)
kullanılarak tayin yapılmıştır.

Resim 3. ICP-MS cihazı
3. Bulgular
H. orientalis bitkisine ait kök, gövde, yaprak ve çiçek kısımları incelendiğinde rizomlarının toprak
altında yatık durumda silindir şeklinde koyu kahve renkli ve 5-10 mm çapında olduğu görülmüştür.
Gövde kısmının 60 cm silindir şeklinde, açık yeşil renkli ve zor kırılan bir yapıya sahip olduğu
gözlemlenmiştir. Ayrıca gövdesinde büyüklükleri az çok farklı olan brakteler bulunmaktadır.
Rizomdan çıkan ve sapı hemen hemen gövde kadar uzun olan parçalı rozet yaprağa sahip olduğu
görülmektedir. Yaprakları 3-9 parçalı, tüylü veya çıplak, çanak yaprakları yeşil ve 5 adet, taç
yaprakları ise sarı veya krem renginde 5-10 adettir. Yeşil yapraklarının yanında tipik 5 ya da 7
santimetrelik çiçeklere sahip olduğu görülmüştür. H. orientalis’in çiçekleri 5 yapraklıdır ve küçük
fincanımsı göbeğin etrafını çevrelemiştir. Tohumlarının 2-3 mm, kahverengi, 6 adetten fazla olduğu
görülmüştür.
Bu çalışmada doğal ortamından toplanan H. orientalis bitkisinin kök, gövde, yaprak ve çiçek
kısımlarının ağır metal içerik sonuçları (Çizelge 1.1)’de verilmiştir. Kök kısmında zengince bulunan
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metal 24Mg 35,767 ppm (mg/kg), gövde kısmında bulunan en fazla metal 24Mg 23,700 ppm, yaprak
kısmında bulunan en fazla metal içeriği 24Mg 31,786 ppm ve çiçek kısmında en fazla metal içeri
24Mg 53,993 ppm olarak belirlenmiştir buna ek olarak Se elementide bitkinin kök,gövde,yaprak ve
çiçeğinde çizelge.1. de gösterildiği miktarlarda bulunmuştur.
Selenyum; somatik hücrelere ve bağışıklık sistemine saldıran serbest radikalleri nötralize eden bir
elementtir. Selenyum E ve C vitaminlerini yeniden oluşturarak serbest radikallerle savaşıma devam
etmelerini sağlayan bir antioksidandır. Selenyum, insan ve hayvan beslenmesi için önemli bir mikro
besin elementidir. Yüksek dozda alındığında insanlar ve hayvanlar için toksik etki yapabilir. Selenyum
antioksidatif etkilerinden dolayı bitki büyüme ve gelişmesine, ürün kalitesine faydalı katkılar
sağlamaktadır [8]. Bitkilerdeki Se miktarı % 2.5’dan azdır (kuru ağırlık) (Hartikainen, H. 2005),.
Bitkiler, insan gıdası zincirinde Se transferinde çok önemli rol oynamaktadır [9, 10,11]. Tahıllar,
kırmızı et ve balık en önemli Se kaynaklarıdır [10].
Selenyumun bitkiler, hayvanlar ve insanlar üzerindeki etkileri ve kullanımlarıyla ilgili çeşitli
çalışmalar vardır bunlardan bir kaçı şu şekildedir.
Cucumis sativus yetiştiriciliğinde selenyum ve silisyum yaprak gübrelerinin etkilerinin incelendiği
çalışmada, yapraktan selenyum (Se) ve silisyum (Si) gübrelemelerinin açık tarla koşullarında
yetiştirilen Cucumis sativus L. bitkisinde büyüme, verim, bitki besin maddeleri alımı ve bazı meyve
kalite özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Bitkinin kök ,gövde ,yaprak,ve meyvesinde
tespitedilmiştir ve büyümeye olumlu etkilerinden bahsedilmiştir.[12].
Bir diğer çalışmada İnsan sağlığı açısından son derece önemli bir bitki olarak bilinen sarımsağın
tansiyon düzenleyici ve güçlü bir antiseptik olarak kullanıldığı bilinmektedir. Selenyum bitkiler için
mutlak gerekli bir bitki besin elementi olmasa da insan ve hayvanlar için oldukça önemlidir.
Selenyumun topraktan insan ve hayvanlara olan döngüsünde bitkiler önemli rol oynamaktadır [13].
yaptığı çalışmanın amacı selenyumlu gübreleme ile sarımsak bitkisinin selenyumca
zenginleştirilmesidir. İnsan ve hayvanların günlük Se ihtiyacının karşılanması hedeflenen bu
çalışmada güzel bir örnek teşkil etmektedir.
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Çizelge 1. H. orientalis Kısımlarının Metal Tayini Sonuçları
Test Maddeleri
11B
24Mg
55Mn
59Co

60Ni

63Cu

64Zn

66Zn

77Se

80Se

82Se

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.064384

0,148

0,748

0,760

0,615

0,491

0,003

0,003

0.033217

0,115

1,152

1,175

0,686

0,576

0,001

1.956

0.017

0.060859

0.164

0.428

0.428

1.011

0.789

0.007

2.011

0.007

0.064615

0.152

0.531

0.620

1.612

0.739

0.002

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Blank

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kök

0,195

35,767

2,276

0,014

Gövde

0,993

23,700

0,570

Yaprak

0.511

31.786

Çiçek

0.599

53.993

B:Bor , Mg:Magnezyum ,Mn:Mangan ,Co:Kobalt ,Ni:Nikel ,Cu:Bakır ,Zn:Çinko ,Se:Selenyum
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4. Tartışma Sonuç
H. orientalis (Ranunculaceae), Yunanistan ve Türkiye'ye de doğal olarak bulunur. Ülkemizde bu tür
Kuzey Anadolu’da özelliklede Karadeniz kıyılarında yayılış gösterir [14]. Çalışmamızda 2017 Nisan
ayında Giresun (Piraziz) bölgesinden toplanan (Herbaryum adı ve kayıt numarası: AKU-9324) bitki
materyali analizler için teşhis edildikten sonra kullanılmıştır Giresun, Piraziz ilinde doğal olarak
yetişen H. orientalis’in kök,gövde,yaprak gibi kısımlarından elde edilen çeşitli elementlerin tayini ve
bu elementlerden Se gibi elementlerin nerelerde kullanılabileceği değerlendirilmiştir. Daha önce Se
elementi yapılan çalışmalar incelenmiştir. Çalışmamızda bitkinin kök kısmında 0,491mg 80Se,
0,615mg 77Se ,gövde kısmında 0,576 mg 80Se , 0,686mg 77Se ,yaprak kısında 0.789 mg 80Se ,
1.011mg 77Se,çiçek kısmında ise 0.739mg 80Se 1.612mg 77Se Kütle Spektrometresi (MS) metal tayini
ile tayin edilmiştir. Elde edilen sonuçlarda Se kullanım alanları bitkiden elde edilen Se elementinin
kullanılabilirliği öne çıkarmıştır
.
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Giriş
Biyomimikri, insanın sorunlarını çözmek için doğanın formlarından ve süreçlerinden ilham almak
olarak tanımlanabilir Biyomimikri disiplinin lideri olan biyolog Janine Benyus, daha sürdürülebilir bir
gelecek sağlamak için doğayı taklit etme ihtiyacını savunarak ortaya çıkan bu disiplin için bir temel
oluşturmuştur (Benyus, 1997). Benyus ve diğer biyomimikri liderleri, biçimin doğanın açık bir
bileşeni olmasına rağmen, yalnızca doğal formu taklit etmenin birçok noktayı gözden kaçırdığını
vurgulayarak tam bir doğa öykünmesinin biçim, süreç ve ekosistem olarak en az üç taklit düzeyi
içerdiğini savunmaktadırlar: (Benyus, 2008).
Biyomimikri Enstitüsü, “biyoloji” yi, tasarım kriterlerini değerlendirmede kullanılan biyomimetik bir
yaklaşım olarak tanımlamaktadır [1]. Bu yaklaşım ile doğa modelleme, mentor ve ölçümlemenin
ardından tasarımın tüm seviyelerinde uyarlanabilir[1, 2]. Doğa, tasarımcıların uğraştığı birçok sorunu
çözdüğünden, “Doğanın yolunu yapmak”en akılcı yoldur [3, 4].
Biyomimikri, doğal bir nesneyi veya sistemi yeniden üretmekten daha fazlasıdır. Ayrıca “yeşil” veya
sürdürülebilir olarak kabul edilen bir şey tasarlamakolarakta düşünülmemelidir. İlk önce bir
organizmanın veya ekosistemin yakından incelenmesi, ardından doğal çözümde bulunan temel tasarım
ilkelerinin dikkatli bir şekilde uygulanması gerekir. Doğadan öğrenmek doğayı öğrenmekten başka bir
şeydir. Doğa, zamanla test edilmiş kalıplara ve çözümlere sahiptir ve Biyomimikri, doğal çözümlerin
tasarım zorluklarına karşı incelenmesi ve uygulanmasıdır. Doğa zorunluluktan yaratıcıdır ve bugün
uğraştığımız sorunların çoğunu çözmüştür. Etrafımızdaki dünya, canlılığın yaratıcı bir
ansiklopedisidir. Bu ansiklopediyi doğru okumak disiplinler arası bir yaklaşımla mümkündür.
biyomimikri birbirinden çok farklı olduğu düşünülen, doğa ile teknolojiyi, inovasyonu ve tasarımı bir
araya getiren multidisipliner bir yaklaşımdır. Bu nedenle doğadaki mükemmel adaptasyonu en verimli
şekilde kullanabilmek için mimari ve biyoloji arasında bir köprü kurulmalıdır. Bu ortaklık ile hem
farklı form ve şekilde hem de sürdürülebilir mimari tasarım stratejilerinin ortaya çıkması kaçınılmaz
bir avantaj sağlayacaktır. Şunu da unutmamak gerekir biyomimikri doğadaki şekilleri kopyalamanın
(Biyomorfik biyomimikrinin) ötesinde doğadan esinlenen fikirler, çözümler veya ilhamları mimari
sorunların çözümünde kullanmaktır (5).Ançak bu yaklaşımın ilk dönemleri mimaride biyomorfik
biyomimikri tasarımları ile başlamış olup zamanla günümüze sürdürülebilir biyomimetik tasarımlar
olarak yansımıştır. Burada bina ve mekân tasarımında Biyomimetiğin morfolojiye yansımalarından
geçmişten günümüze örnekler verilecektir
Geçmişten Günümüze Mimaride Biyomorfik Biyomimikri Tasarıma Örnekler.
Eski Mısır mimarisinde sütun başlıkları ilk dönemlerde sade ve şekillendirilmeden bırakılırken
zamanla bitkisel şekillerden ilham aldıkları görülmektedir. Özellikle Mısır’a mahsus Nilüfer (Lotus)
Ç,çiçeği, papirüs ve hurma yapraklarıyla şekillendirmiştir ve Palmiform başlıkları hurma ağacına
benzemektedir. Mezopotamya uygarlıklarından sonra doğadan esinlenen bir başka uygarlık da
Mısırlılardır. Sanatı hayatlarının önemli bir parçası haline getiren Mısırlılar, mimarisiyle dikkat
çekmişlerdir. Mısır sanatında doğa gözlemleri sonucunda geometrik bir düzen ortaya çıkmıştır.
Eserlerinde matematiksel bir düzen dulunmaktadır. Temaları doğayı taklit etmek değil, ondan
yararlanmak olduğu için ilk sürdürülebilir biyomimetik tasarım düşüncesinin bu dönemde ortaya
çıktığı söylenebilir. Doğayı taklit etmemişler, onu kendilerine göre işleyerek sunmuşlardır (Şişman,
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2011, s. 95-101;Genç, 2013). Yunan Uygarlığı döneminde doğa felsefesi ve mimesis kuramları ortaya
çıkmıştır. Aynı zamanda doğa filozofları olarak adlandırılan Thales, Platon, Aristoteles gibi
felsefeciler doğayla sanat arasındaki bağlantıyı felsefi açıdan açıklamaya çalışmışlardır. Mimesis
kuramı ile de sanatçının doğa ile ilişkisi tartışılmıştır.
XII. ve XIII. Yüzyıllar da Gotik sanat doğmuştur. İnsan ve doğa ilişkisi temel alınarak mimari yapılar
tasarlanmış olup sivri çatı ve kuleleriyle göğe doğru yükselen dev boyutlu katedral yapılar göze
çarpmaktadır. Rönesans döneminde, Bilginin kaynağı doğa olarak kabul edilmiş ve doğadan
gözlemlerin sonucunda kişiden kişiye değişen yorumlar ortaya çıkmıştır. Böylelikle farklı bakış açıları
oluşmuştur.1789 yılında Fransız ihtilali ile birlikte toplumsal olaylar insanların yaşamlarını etkilemiş,
bu etkilenme sanatta içerik ile daha fazla ilgilenmelerine neden olmuştur. Romantizm akımı böyle bir
ortamda ortaya çıkmıştır (Genç, 2013). .
18. yüzyıl sonlarında tasarımda aşırıya kaçan çarpıcı örneklere rastlanır. Fransızlar’ın “konuşan
mimari’ olarak nitelendirdiği yapı örneklerinde ünlü mimarlar, binalara doğrudan gönderme yapmıştır.
Bu yapıların özelliği, biçimlerinin işlevlerini hemen hemen yansıtmasıdır. Bu fikirde aşırıya
kaçanlarda olmuştur, Jean Jacques Leuge bir mandırayı inek şeklinde tasarlamış, Robert Venturi’de
büyük bir ördek şeklinde mağaza tasarlamıştır (Jormakka, 2007)
Biyomorf 19. yüzyılın sonunda doğanın ve canlıların şekil ve desenlerini sanatsal tasarım öğeleri ve
modelleri içinde barındıran bir hareket olarak ortaya çıkmış ve mimarlık alanda büyük ilgi odağı
haline gelerek canlı organizma motiflerinin yer aldığı mimari eserler çoğalıp, çeşitlenmiştir. 20. Yüzyıl
başlarında ise biyomorfik mottifler daha bilinçli bir şekilde uygulanan ve atıfta bulunulan bir kavram
haline gelmiştir. Canlıları ilk defa sınıflandıran Haeckel’ın Deniz canlıları ve tek hücrelileri ile ilgili
yaptığı çizimler mimari tasarım açısından değerli bulunmuş ve Biyomorfoloji ve biyomimes gibi
kavramlar konuşulurken referans gösterilen anahtar imgeler olmuşlardır (Şekil 1). Bu görseller
sayesinde canlıların morfolojik gelişimlerinin matematiksel formülünü ortaya konulmuştur (Cevizci,
2010).
Şekil 1 Haackel’ın çizimlerinden bazı örnekler

Sanat hareketi olarak. Rene Binet’in 1900 yılı Dünya fuarında tek hücrelilerin biçiminden referans
alınarak, canlı bir organizmanın bütün bir bina üzerinden betimlemesi nadir projelerdendir (Şekil
2)(Cevizci, 2010; Gruber, 2011). Charles Jencks (1971) Mimarlık ve doğanın etkileşimli birlikteliğine
dikkat çeken teorisyendir. Charles Jencks 1980 sonrası mimarlığında Biyomorfik Hareket’in
(Biomorphic Movement) yeniden etkili olacağını öngörmüştür.
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Şekil 2: Haeckel’in Tek hücreliler Çizimi, 1900-Paris, Rene Binet Dünya Fuarı (Gruber, 2011)

Günümüzde mimarlar tarihi benzerleri taklit etmekten kaçınmış, doğadan modeller almaya veya genel
bilimlerden yeni şekiller çıkartmaya başlamışlardı. Yani yeni düşünce kuralları ve düzen ilkeleri
geliştirmek hedeflenmiştir (Jormakka, 2007).
Lotus 5 bin yıldan fazla zamandır insanlar için kutsal sayılmış, insanlar tarafından sanatın her dalında
sıkça kullanılmıştır (Pedram 2011). Lotus bitkinin gizemi ancak 1990’ların sonuna doğru Wilhelm
Barthlott ve Christoph Neinhuis ‘ın tarayıcı elektron mikroskop (TEM) kullanarak yaptıkları
çalışmada ortaya çıkmıştır (Şekil 3). Lotus yapraklarının nanoölçekte pürüzlü bir yapıya sahip
olduğunu ve yaprak yüzeyinde su damlacıklarını geri püskürten hidrofobik yapılar ve miniskül mumsu
boruların bulunduğunu, su damlacıkları süreğen düz bir zemin üzerinde yer almak yerine bu boruların
üzerinde tutulduklarından, yaprağı ıslatmak yerine kayarak üzerinden düştüklerini bildirmişlerdir.
Yuvarlanan su damlalarının kir partiküllerinide taşıdığını, böylece yaprakların temiz kıldığını
göstermişlerdir (Bhushan, 2016).

Şekil 3. Lotus yaprağı Papil ile yaprağın üst tarafının epidermis hücreleri. Yüzey yoğun olarak mum tübülleri ile kaplıdır
(SEM görüntüsü -10mμ) (Hans, 2011)

Mimari açıdan friz ve rölyef olarak yapılarda lotus çiçeğinin örnekleri birçok kültürde özellikle M.Ö.
ilk çağ Mısır kültüründe süsleme objesi olarak kullanılmıştır. Özellikle bahçede yer alan havuzları
çevreleyen çatıyı destekleyen sütunlar lotus şeklinde yapılmıştı. Bu tür sütunlara lotiform denilirdi
(Günel 1972, Özçalık, 2017 ). Mısır sanatında lotus mimarinin yanı sıra duvar resimlerinde, pişmiş
toprak ve metal eserlerde yaygın olarak betimlenmiştir. Hem gündelik hayatta hem de kutsal
törenlerdeki eşyalarda yaygın olarak kullanılmıştır (Özçalık, 2017).
Türk Kültüründe de Lotus, Mısır kültüründe olduğu gibi birbirine zıt kavramlar olan yaşam ve ölümü
birlikte simgeliyorlardı (Sevgi Kutluay 2000, Özçalık, 2017). Mimar Sinan’ın ustalığının en önemli
eserlerinden biri olan ve 1575 yılında tamamlanmış bulunan Selimiye Camii (Edirne)’nin mihrap ve
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Hünkâr mahfili (padişahlar için ayrılmış ibadet bölümü) çinileri çok zengin dekorlu fidanlar,
yapraklar, hatayiler ve lotus motifleriyle bezenmiştir (Şekil 4)(Seçil 2002).
Şekil 4. Mimar Sinan Mesih Mehmet Paşa Cami Lotus Çiçeği (Yaşam Çiçeği)

http://yarinneolacak.net/mimar-sinan-ve-yasam-cicegi/

Lotus, Hindu geleneğinde de tanrısal bir semboldür ve tanrılar, genellikle lotus çiçekleri ile birlikte
betimlenirler (Rezania 2011: 309) Günümüzde 1986 yılında tamamlanmış Hindistan’ın başkenti
Delhi’de yer alan Bahai Tapınağı Lotus Tağınağı’ olarak tanınır. Yapının en alt kısmında bulunan ve
lotusun taç yaprakları gibi dışarı doğru uzanan dokuz kanat ana şekli oluşturur. Her yöne doğru uzanan
ve dairesel bir format oluşturan yapı, yukarı doğru bakan bir Lotus çiçeğin yapraklarını andıran bir
görünüme sahiptir (Şekil 4).
Şekil 4. Delhi’deki Bahai Tapınağı ve Lotus Çiçeği

(http://en.wikipedia.org/wiki/Lotus_Temple )

Çin (Wujin)de bir nilüfer çiçeğinin tomurcuktan çiçeğe, duruşuna kadar geçirdiği üç aşamayı yansıtan
bina çelikten taç yapraklarla çevrilidir (Şekil 5). Belediye binası, sergi salonları, konferans merkezi,
VIP odası gibi bölümlerin bulunduğu binada estetiğin yanı sıra çevresel sürdürülebilirliği de dikkate
alınmıştır.. 10.000 m² büyüklüğünde akvaryum balıkları olan göl, binayı yazın serinletip, kışın ısıtmak
için kullanılan.
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Şekil 4. Lotus Çiçeği Yapısı, Çin - Gün

https://www.ensonhaber.com/galeri/modern-mimarlardan-nilufer-cicegi-seklinde-bina

Acanthus (ayı pençesi) “acanthacea” familyasından bir bitki türüdür. Ülkemizde en çok Akdeniz
Bölgesi’nde yetişen ayı pençesi, dikenli ve yüksek boylu otsu bir bitkidir. Çok fazla sayıda küçük,
erdişi çiçeğin oluşturmakta olduğu dik çiçek salkımları bulunmaktadır.[Demiriz,1984]
Acanthus, ilkçagdan beri başta Roma ve Bizans olmak uzere, çesitli çevrelerin sanatma yogun sekilde
girmis bir bitkidir. Az veya çok stilize acanthus yapraklan, korent ve kompozit sutun basliklarmm
ayrilmaz bir parçası olarak kullanılmıştır..
Acanthus bitkisinin Roma'da MS 126'da inşa edilen Pantheon'da Korint sütunu başında betinlenmesi
(Şekil 5A), Yunan ve Roma mimarisinde kolon başlarında, Art Nouveau döneminde cephelerde
görülen bitkisel figürlerde buna örnek gösterilebilir (Şekil 5B).
Şekil 5. Acanthus bitkileri; ve Roma'da Pantheon'da bulunan ve sütunlarda MS 126'da inşa edilen Korint sütunu başı (A).
Korint Sütun Başlığındaki Yaprak Motifi(B) Ankara’da ki Arslanhane Camii Korint Sütun Başlığı(C)

(http://turkmayasi.tr.gg/Bizan s-Anitlari.htm)

İslâm mimarisinin başlangıç aşamasında özgün bir başlık ortaya konmamıştır. Kudüs'teki KubbetüsSahra(687-692) mimari ve dekorasyon ayrıntıları geç Antikçağ mimarlık geleneğine bağlıdır. İslâm
dünyasında özgün sütun başlıkları Endülüs Emevi mimarlığında, Elhamra Sarayı’nda, 14. yüzyıl
ortalarında gerçekleştirilmiştir. Bu başlıklar üsluplaştırılmış bitkisel bezemeli küp biçimi bir yastıkla,
onun
altında
birkaç
boğumlu
uzun
bir
bölümden
oluşur
(http://www.milliyetsanat.com/haberler/sanat-terimi/sutun/760). Anadoluda da biyolojik motifleri
mimari eserlerde kullandığı birçok örnek bulunmaktadır. Bunlardan biri Anadolu Selçuklu ya da
Beylikler döneminde 13.yüzyıl civarlarında Ahi Hüsameddin ve kardeşi Ahi Hasaneddin tarafından
inşa edildiği düşünülen Ankara’da ki Arslanhane Camii diğer adıyla Ali Şerafettin cami olarak bilinen
yapıdır. Yapı dışardan sade görünse de iç mekanı oldukça süslü ve güzel tasarlanmıştır.24 ahşap ayak
ceviz ağacından yapılmıştır ve bu ayakların yani sütunların her birinin sütun başlıkları devşirme
mermer Roma-Bizans malzemelerinden oluşmaktadır (Şekil 5C)
Notilus, kafadan bacaklılar sınıfına dahil familyalardan Nautilidae'nin üyesi olan deniz canlısıdır.
Notilus’un kabuğunun içinde, sedef duvarlarla bölünmüş bir sürü odacığın oluşturduğu içsel bir sarmal
uzanır. Hayvan büyüdükçe, sarmal kabuğun ağız kısmında, bir öncekinden daha büyük bir odacık inşa
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eder ve arkasındaki kapıyı bir sedef tabakasıyla örterek daha geniş olan bu yeni bölüme ilerler.
Kabuğun içindeki boş odacıkları da gaz ya da hava ile doldurduğundan, kabuğun tümü suda kolaylıkla
yüzebilmektedir. Notilus kabuğun içinde büyüdükçe sürekli olarak kendisine uygun büyüklükte yeni
bir odacık inşa etmekte ve bu durum canlı belli bir olgunluğa erişinceye kadar devam etmektedir.
Canlının bu davranışı oldukça dikkat çekicidir. Çünkü Notilus her defasında kendisi için yeni
odacıklar yaptığında ortaya hem estetik hem de temel matematik kurallarına uygun geometrik bir şekil
çıkmaktadır. Canlı her yeni oda yapımında eşit açılı sarmal şeklin geometrik kurallarını bozmamakta,
adeta odacıkları ne oranda ve hangi şekle göre yapması gerektiğini biliyormuş gibi hareket etmektedir.
her defasında kendi büyüklüğüne uygun bir oda yaparken kabuğunun şeklini hiç bozmaz ve daima
altın orana göre büyütür.
Nautilus, tasarımcı Javier Senosiain’ın tuhaf, salyangoz şeklindeki konutları, sanatsal bir deneyim ve
basitleştirilmiş yaşamı düşünen bir birlikteliktir (Şekil 6). Senosiain, Gaudi ve Frank Lloyd Wright'ın
çalışmalarından esinlenerek, Mexico City'ye “Biyo-Mimari” adını verdiği başka bir parlak örnek
organik formların doğal prensiplerine dayanan binaların bizi yerel tarihe döndürdüğü fikri, gelenek ve
kültürel kökler, sırayla doğa ile uyum yaratıyor.
Şekil 6. Javier Senosiain tarafından tasarlanmış Nautilus Evi

https://inhabitat.com/the-nautilus-giant-snail-shaped-home-fit-for-a-family/naut91/

21. yüzyılda Mimariyi biyoloji ile birleştirme çabası içinde olan Kulper (2003) ve Roy (2005), Çin'in
güneybatısındaki Sichuan eyaletinin bölgesel başkenti olan Chengdu'da bulunan Nanobiyomedikal
Teknoloji ve Membran Biyoloji Enstitüsü için hücre şeklindeki bir bina tasarladı. Hücre şeklindeki
binanın içindeki bahçede, endozom ve mitokondri şeklindeki havuzlar yer almaktadır. Ayrıca yapıda
X ve Y kromozomlarını temsil eden köprülere sahip iç atriyum yer almaktadır (Şekil 7).
Şekil 7. Nanobiyomedikal Teknoloji ve Membran Biyoloji Enstitüsü için hücre şeklindeki bina.

https://yousongblog.wordpress.com/2013/04/28/bioinspired-architecture-in-china/
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Şekil 8 de gözüken Esplanade Tiyatrosu’nun dış kabuğu sadece biçimsel bir özenmeye değil durian
meyvesinin sağlamlığını bina dış cephesine taşımayı hedefleyen işlevsel bir yaklaşıma sahiptir
(Kalaycı, 2010).
Şekil 8. Esplanade Tiyatrosu’

Singapur - 21 Mayıs 2012: durian meyve şeklinde esplanade sahne sanatları merkezi
İri bir fareyi andıran enteresan görüntülü armadillo, dünyanın en tuhaf küçük bir köpek boyutundadır
ve. bedeni çapraz sıralar biçiminde düzenlenmiş boynuzumsu, çokgen pullardan oluşan bir kabukla
kaplıdır. Genellikle Orta ve Güney Amerika’da bulunurlar. Zoomorfik yapılara örnek gösterilen
önemli yapılardan biride, dış görünümü ile Armadillo denilen zırhlı bir hayvanı andıran Clyde
Oditoryum’dur (Şekil 9). 1997 yılında açılmıştır. Strüktürel arayışlar içerisinde doğadan yararlanılmış,
bina bütünü ile çelik kaburgalar ve kirişlerle desteklenen bir iskelet sistemi oluşturmaktadır (Türkçü,
2009).
Şekil 9: NormenFoster, Clyde Oditoryum, 1997 (Türkçü, 2009)

Organik biçim arayışında en araştırmacı mimarlardan biri olan Amerikalı mimar Eero Saarinen’dir
(Şekil 10). Uluslararası bir havayolları terminali tasarlanması istendiğinde Saarinen uçuş mucizesini
çağırıştıran bir yapı yapmaya karar vermiştir. Bir martının açık kanatlarının profiline sahiptir. Bu
çizimler bize iki ayağı yere basan, kanatlarını açıp başını öne uzatan büyük bir kuşu anımsatmaktadır.
Saarinen, bu eserini doğadaki canlılardan esinlenerek yaratmıştır. Bu mimari eserde iç ve dış bir
özdeştir. Saarinen mimarlığın, terminal binasını statik, kapalı bir yer olarak değil, hareket ve değişme
yeri olarak ifade etmesini amaçlamıştır. Standart formlarından kurtulma, serbest ve organik biçimlere
yönelme fikri devam etmiştir (Kortan, 1996).
Şekil 10. : Eero Saarinen, T.W.A Terminal Binası
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http://www.mimarizm.com/Diger/YaziciyaGonder.aspx?Type=Makale&ID=109

Mikro boyutta yük dağılımı konusunda bitkilere öykünen birçok hava alanı, pazar yeri, geniş ofis
yapıları mevcuttur. Bitki ve ağaçlar diğer organizmalar gibi, kendi bireysel varlıklarını özel düzen
yasalarına uygun olarak geliştirirler.
Von Gerkan’ın tasarımı olan Stutgart Havaalanında da yine aynı şekilde, ağaçların dallanma
sistemlerinin, biçimsel ve işlevsel özelliklerinden öykünerek tasarlanmıştır. 2004 yılında tamamlanan
havalimanı Karaorman (Schwarzwald) ağaçlarından esinlenilmiş bu tasarımda, küçük dallar üzerinde
duruyormuş izlenimi veren görkemli çatıyı devasa çelik gövde ve dallar taşımaktadır (Şekil 11).
Mimariye yerleşmiş düz ve dik açılı yüzeyler yerine eğrisel, lifsi yapılara ve ağaç gövdelerine öykünen
tasarımlara imza atan önemli mimarlardan biride Macar Imre Makovecz’tir. 1935-2011 yılları arasında
yaşamış olan mimar, çok sayıda çarpıcı organik bina tasarlamıştır ve bu tasarımları arasında kolon
sistemlerinin ve sütun ayaklarının ağaç gövdelerine benzeyenleri geniş yer kaplamaktadır. Makovecz,
ağaç gövdelerinin prensiplerini sistem olarak uygulamanın yanında biçimsel bir yaklaşımla ağaçlara
benzer birçok yapı üretmiştir. Mimar, özellikle kilise gibi ibadet yapılarında ağaçların organik
formlarını kullanarak etkileyici ve doğal unsurlar taşıyan atmosferler yaratmıştır
Şekil 11. Stutgart Havaalanı, Almanya, Von Gerkan

http://www.fotogalerie-stuttgart.de/displayimage.php?album=411&pos=45

Çin’in milli çiçeği olarak bilinen Peony’den esinlenerek tasarlanan Qizhong Stadyumu’nda bitkisel
unsurlar hem fonksiyonel hem de biçimsel olarak kullanılmıştır (Şekil 12). Stadyumun üst örtüsünü
oluşturan yaprak görünümlü sekiz hareketli metal levha kapandığında yukarı yükselen sıcak hava
tekrar stadyumun içine üflenerek ve aynı metal parçalar açıldığında dışardan gelen serin hava kontrol
edilerek çiçeklerin güneş ve rüzgara göre taç yapraklarını hareket ettirmesi prensibi taklit edilmiştir
(Starford, 2005).
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Şekil 12. Çin’in Milli Çiçeği ve Qizhong Stadyumu’nun İç ve Dış Görünüşü (Starford, 2005)

Örümceklerin kurdukları ağlar, çalıların üzerine bırakılmış bir örtüye benzer. Zemin boyunca yayılan
ağ, çalıların uçlarına tutturulan gergin iplikçiklerle taşınır. Bu taşıma sistemi, örümceğe, sağlamlıktan
ödün vermeden, oldukça geniş bir alanda ağ kurmasına imkân tanır. Örümceklerin kullandığı bu
tasarım insanlara esin kaynağı olmuş ve büyük mekânların üstünü kapamak amacıyla insanlar
tarafından birçok yapıda taklit edilmiştir. Bu yapılardan bazıları şunlardır: Cidde Havaalanı Hac
Terminali, Sydney’deki Ulusal Atletik Stadyumu, Kanada ve Münih'teki hayvanat bahçeleri, ABD'de
Denver Havaalanı ve Cambridge'teki Schlumberger Araştırma Merkezi Binası. Şekil 52a’da bir çalının
üzerine kurulan bir örümcek ağı görülmektedir. Şekil 52b’de ise bu ağ yapısından esinlenilerek
tasarlanmış Münih Olimpiyat Stadyumu görülmektedir. Örümcek ağıyla, stadyum mimarisi arasında
görülen bu benzerlik dikkat çekicidir (Yuran ve Taşgetiren, 2010).
Şekil 13. Mimari Tasarımda Hayvanlardan Öğrenme (Türkçü, 2009)

(a) Örümcek Ağı (b) Münih Olimpiyat Stadyumu’nun Ağsı Yapısı
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Uşak İlinde Uyuşturucu Madde Kullanım Sıklığının Değerlendirilmesi
Evaluation of Drug Use Frequency in Usak
Soycan MIZRAK
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya A.B.D, Uşak, Türkiye,
soycan.mizrak@usak.edu.tr
Özet: Uzun yıllardır madde kötüye kullanımı tüm dünyada yaygın bir sorun olarak bulunmaktadır.
Ülkemizde Sağlık bakanlığı bununla ilgili savaş başlatarak denetimli serbestlik kapsamında kullanımı
engelleme çalışmaları yapmaktadır. Biz de ilimizdeki madde kullanım sorununa ışık tutabilmek
amacıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde analiz edilen uyuşturucu madde testlerinin
pozitiflik oranlarını kullanıcıların demografik özelliklerine göre değerlendirdik. 01.Aralık.2016 –
31.Ağustos.2019 tarihleri arasındaki 33 aylık dönemde Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
analiz edilen 8 farklı uyuşturucu test analiz sonuçları retrospetif olarak değerlendirilmiştir. Uyuşturucu
testler spot idrarda Cloned Enzyme Donor ImmunoAssay (CEDIA) yöntemiyle çalışılmıştır. Tüm
idrarlar idrar bütünlük testlerinden geçirilmiş, uygun olanlar analiz edilmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 2016 yılında
yayınladığı İdrar Numunelerinde Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi
Laboratuvarlar ile Madde Bağımlılığı Teşhis ve Tedavi Merkezlerindeki Tıbbi Laboratuvarların İşleyiş
Esasları kapsamında belirlediği eşik değerlerine göre pozitiflikleri saptanmıştır. Test istemi yapılan
kişilerin cinsiyet, yaş ve başvurma nedenleri incelenmiş ve yüzde oranları hesaplanmıştır.
01.Aralık.2016 – 31.Ağustos.2019 tarihleri arasında toplam 7073 Kişide uyuşturucu test paneli
bakılmıştır. Popülasyon yaş ortalaması 27 olup minimum (min) 7, maksimum (maks) 83 ‘tür. Bakılan
uyuşturucu testlerden 2418’inde eşik değerinin üstünde saptanmıştır. Başvuru sayıları ve pozitiflik
oranları ay ve yıllara göre değerlendirildiğinde başvuru sayıları ve idrarda uyuşturucu madde pozitiflik
sayıları artmış ancak birbirlerine olan oranlarında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Madde kötüye
kullanımına karşı yapılan tüm mücadelelere rağmen kullanım yaygınlığı azalmamaktadır. Bu yüzden
olay ailesel, fizyolojik ve psikolojik boyutları ile incelenerek toplumsal bazlı daha fazla sosyo
demogrofik çalışmalar yapılmalıdır.
Abstract: For many years, substance abuse has been a common problem all over the world. In our
country, the Ministry of Health has started a war to prevent the use of it within the scope of probation.
To shed light on the problem of substance use in our province, we evaluated the positivity rates of the
drug tests which analyzed in Uşak Training and Research Hospital according to the demographic
characteristics of the users. The results of 8 different drug tests analyzed at Uşak Training and
Research Hospital between the dates 12 01.2016 – 08.31.20119 were evaluated retrospectively. Drug
tests were performed with Cloned Enzyme Donor ImmunoAssay (CEDIA) method in spot urine. All
urine samples have been tested for urine integrity. The appropriate ones have been analyzed and the
positivity cut off values was determined according to the Operating Principles of Illegal and Abuse of
Urine Specimens Medical Laboratories and Drug Addiction Diagnosis and Treatment Centers
published in 2016 by the T.C Ministry of Health General Directorate of Health Services Department of
Medical Laboratory Services. Gender, age and reasons for applying to the hospital were examined and
percentages were calculated. A total of 7073 drug test panels were examined between 12.01.2016 and
08.31.20119. The mean age of the population is 27 and the minimum (min) is 7, the maximum (max)
is 83. In 2418 of the drug tests were found to be above the cut off values. When the number of
applicants and positivity rates were evaluated according to months and years, the number of applicants
and the number of drug positivity in urine increased, but there was no significant difference between
them. Despite all the fight against substance abuse, the prevalence of use does not diminish. Therefore,
more socio-demographic studies should be conducted by examining the event with familial,
physiological and psychological dimensions.
Giriş: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, madde kötüye kullanımı, psikoaktif maddelerin zararlı veya
tehlikeli kullanımına işaret eder(World Health Organization (1). Bu nedenle, bu araştırmadaki madde
kötüye kullanımı, yasa dışı ilaçlar veya benzodiazepinler ve opioid analjezikler gibi bazı reçeteli
ilaçlar (2) dahil olmak üzere psikoaktif maddenin zararlı veya tehlikeli kullanımları ile ilgilidir. Madde
kullanımı ile mücadelede etkin ve yapıcı gelişmeler oluşturabilmek için öncelikle ilgili bölgenin
madde kullanım yaygınlığının saptanması ve problemin büyüklüğünün ortaya konulması gerekir.
Türkiye coğrafi olarak, üretim bölgeleri ile tüketim bölgelerinin arasında olup yasa dışı uyuşturucu
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ticareti açısından en önemli transit yol olarak adlandırılan “Balkan Rotası” üzerinde bulunmaktadır
(3). Eskiden madde analizleri ülkemizde adli tıp kurumları ve jandarma kriminal laboratuvarlarında
standardize edilmiş yöntemler ile instrumental olarak analiz edilmekteydi. Sağlık bakanlığına bağlı
hastanelerde ise sadece tıbbi gerekliliği olan numuneleri immunassay yöntemler ile analiz etmekteydi.
Sağlık Bakanlığı madde kötüye kullanımına karşı başlattığı mücadele kapsamında madde analizlerini
daha kolay ulaşılabilir ve ülke genelinde yaygın bir pozisyona getirmiştir. Bu amaçla tıbbi
laboratuvarlar; mevzuat değişikliği ile madde analizleri yapmaya görevlendirilmiş, madde analizleri
hakkında uyulması gereken kalite gereklilikleri yayınlanmış ve madde analizlerinin ücretlendirilmesi
için gerekli adımlar atılmıştır (4,5). Koruyucu adımlar için hangi maddenin ne dar yaygınlıkta
kullanıldığını bilmek önemlidir. Ayrıca bunun yanında kullanıcı popülasyonun demografik verileri ile
sosyo ekonomik özelliklerinin saptanması gerekir. Bu bağlamda ülkemizde yapılan incelemeler ve
istatistikler oldukça sınırlıdır. Bu sınırlılığın sebebi madde kullanıcıların kendini gizleme eğiliminde
olmasıdır. Bu konuda yapılan ilk çalışma 1991 yılındadır. 1500 lise öğrencisi ile yapılan bu anket
çalışmasında herhangi bir maddeyi hayatında en az bir kez kullanan gençlerin oranı %2.6, esrar
kullanım oranı ise %0.7 olarak bulunmuştur. Bu anket İstanbul’da dört okulla sınırlı olarak
yürütülmüştür (6). Anket çalışmaları dışında yüz yüze yapılan tek bir çalışma vardır. 2002 yılında 72
ilde yapılan bu çalışmada yaşam boyu en az bir kez madde kullandığını belirtenlerin oranı %1.3’tür.
Erkeklerde kadınlara göre, 15-24 yaş grubunda ise 25 yaş üstüne göre madde kullanım yaygınlığı daha
yüksek olarak bulunmuştur (7). İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla
Mücadele Daire Başkanlığı’nın Türkiye uyuşturucu raporu 2016 yılı verilerine göre toplam
uyuşturucu olayları ve bu olaylardaki şüpheli sayıları bir önceki yıla göre yaklaşık %11 oranında
artmıştır. Bununla korele olarak da 2016 yılı kamu harcamaları bir önceki yıla göre yaklaşık %11,7’lik
artış ile 721.885 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir (3). Bu çalışma, ilimizdeki madde kullanım
sorununa ışık tutabilmek amacıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde analiz edilen uyuşturucu
madde testlerinin pozitiflik oranlarını
kullanıcıların demografik özelliklerine göre
değerlendirmektedir.
Yöntem: Bu çalışmada 01.Aralık.2016 – 31.Ağustos.2019 tarihleri arasındaki 33 aylık dönemde Uşak
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde analiz edilen amfetamin/metamfetamin, kannabinoid, kokain,
barbitürat, benzodiazepin, opiat ve sentetik kannabis olmak üzere 8 farklı uyuşturucu test analiz
sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Uyuşturucu testler spot idrarda Cloned Enzyme
Donor ImmunoAssay (CEDIA) yöntemiyle çalışılmıştır. Tüm idrarlar idrar bütünlük testlerinden
geçirilmekte idrar bütünlük testleri kapsamında idrarın ilk 4 dakikada ölçülen ısısı, dansite, nitrit, pH
ve kreatinin düzeyleri bakılmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tıbbi
Laboratuvar Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 2016 yılında yayınladığı İdrar Numunelerinde Yasadışı
ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarlar ile Madde Bağımlılığı Teşhis
ve Tedavi Merkezlerindeki Tıbbi Laboratuvarların İşleyiş Esasları kapsamında belirlediği uygunluk
kriterlerine göre uygun olanlar analiz edilmiş (Tablo 1), yine bu esaslar kapsamınca belirtilen eşik
değerlerine göre pozitiflikleri saptanmıştır. Test istemi yapılan kişilerin cinsiyet, yaş ve başvurma
nedenleri incelenmiş ve yüzde oranları hesaplanmıştır.
Bulgular: 01.Aralık.2016 – 31.Ağustos.2019 tarihleri arasında toplam 7073 Kişide uyuşturucu test
paneli bakılmıştır. Popülasyon yaş ortalaması 27±8,5 olup minimum 7 maksimum 83 ‘tür. Toplam
başvuru sayıları ve cinsiyet farklılıkları incelenmiş, erkek popülasyonda anlamlı yükseklik tespit
edilmiştir(Tablo 2). Ayrıca 33 aylık dönemdeki hastanemize başvuru sebepleri her mevsim için ayrı
ayrı incelenmiş, sonuçlar yüzdelerle ifade edilmiştir (Tablo 3).
Dönem

Ortalama ±
Std.Sapma yaş

Min –
Maks yaş

Başvuru
Sayısı

ERKEK
(n)

ERKEK
(%)

KADIN
(n)

KADIN
(%)

Yaz 2019

27,7 ± 9,1

9 - 70

788

746

94,7

42

5,3

İlkbahar 2019

27 ±8,1

14 - 59

683

638

93,4

45

6,6

Kış 2019

28 ± 8,6

7 - 58

538

495

92,0

43

8,0

Sonbahar 2018

28,7 ± 10

10 - 81

490

459

93,7

31

6,3
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Yaz 2018

27,9 ± 8,2

14 - 61

592

573

96,8

19

3,2

İlkbahar 2018

27 ± 8,3

12 - 72

832

803

96,5

29

3,5

Kış 2018

27,8 ± 8

14 - 69

783

756

96,6

27

3,4

Sonbahar 2017

26,8 ± 8,3

12 - 58

553

521

94,2

32

5,8

Yaz 2017

27,4 ± 9,0

10 - 77

630

600

95,2

30

4,8

İlkbahar 2017

26,6 ± 8,6

11 - 83

661

628

95,0

33

5,0

Kış 2017

26,2 ± 8,2

11 - 62

523

475

90,8

48

9,2

Tablo 2: Mevsim değişme dönemlerine göre ortalama ± std.sapma yaş ve minimum (min) ve
maksimum (maks) yaş değerleri ve toplam başvuru sayılarına göre % olarak cinsiyet dağılımları
Dönem
Yaz 2019
İlkbahar
2019
Kış 2019
Sonbahar
2018
Yaz 2018
İlkbahar
2018
Kış 2018
Sonbahar
2017
Yaz 2017
İlkbahar
2017
Kış 2017

Deneti
mli
501

%
63,58

Adli
270

%
34,26

Acil
14

%
1,78

Psikiatri

%

Diğer*

%

3

0,3
8

0

0

2

0,2
9

422

61,79

201

29,43

42

6,15

16

2,3
4

279

51,86

212

39,41

26

4,83

21

3,9
0

0

0

208

42,45

217

44,29

38

7,76

27

5,5
1

0

0

6

1,0
1

0

0

0

0

415

70,10

144

24,32

27

4,56

581

69,83

204

24,52

37

4,45

10

1,2
0

599

76,50

136

17,37

30

3,83

11

1,4
0

7

0,8
9

265

47,92

232

41,95

41

7,41

6

1,0
8

9

1,6
3

10

1,5
9

10

1,5
9

23

3,4
8

13

2,4
9

331

52,54

205

32,54

74

11,75

398

60,21

180

27,23

43

6,51

17

2,5
7

219

41,87

241

46,08

41

7,84

9

1,7
2

Tablo 3: Mevsim değişme dönemlerine göre madde kötüye kullanıcılarının hastaneye başvuru
sebepleri ve % dağılımları
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*: Anestezi, çocuk servisi ve yoğun bakım servisleri
Bakılan uyuşturucu testlerden 2418’inde eşik değerinin üstünde sonuç saptanmıştır. Başvuru sayıları
ve pozitiflik oranları ay ve yıllara göre değerlendirildiğinde başvuru sayıları ve idrarda uyuşturucu
madde pozitiflik sayıları artmış ancak birbirlerine olan oranlarında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır
(Tablo 4).

kannabinoid % benzodıazepın % opıat
Dönem
Yaz 2019
128 16,2 15
1,9 51
İlkbahar 2019
108 15,8 9
1,3 29
Kış 2019
129 24,0 8
1,5 25
Sonbahar 2018
151 30,8 10
2,0 19
Yaz 2018
72
12,2 14
2,4 26
İlkbahar 2018
148 17,8 16
1,9 16
Kış 2018
163 20,8 8
1,0 16
Sonbahar 2017
158 28,6 15
2,7 10
Yaz 2017
120 19,0 16
2,5 8
İlkbahar 2017
162 24,5 21
3,2 15
Kış 2017
136 26,0 11
2,1 2

% Amp/metamp
6,5
75
4,2
63
4,6
53
3,9
34
4,4
55
1,9
50
2,0
47
1,8
35
1,3
37
2,3
45
0,4
55

% Sentetik cannabis % kokaın
9,5
1
0,1 0
9,2
1
0,1 2
9,9
1
0,2 10
6,9
0
0,0 3
9,3
4
0,7 0
6,0
0
0,0 4
6,0
0
0,0 1
6,3
0
0,0 2
5,9
0
0,0 3
6,8
0
0,0 2
10,5
0
0,0 0

% toplam pozitif toplam %
0 788
270 34,26
0,3 683
212 31,04
1,9 538
226 42,01
0,6 490
217 44,29
0 592
171 28,89
0,5 832
234 28,13
0,1 783
235 30,01
0,4 553
220 39,78
0,5 630
184 29,21
0,3 661
245 37,07
0 523
204 39,01

Tablo 4: Mevsim değişme dönemlerine göre uyuşturucu madde çeşitlerinin pozitif sonuç yüzdeleri
Tartışma: Çalışmadaki sonuçlara göre madde kötüye kullanıcıların yaşları genellikle ergenlik ya da
genç erişkinlik dönemidir. Az bir sayıda ileri yaş bulunmaktadır. Bunların çoğu ev bireylerinden
herhangi birinin kullandığı veya ortada buldukları hatalı ilaç içiminden kaynaklanmaktadır.
Araştırmada madde kötüye kullanımı ile hastaneye gelen kişilerin sayısının özellikle son 2 yılda çok
arttığının buna sebep de bu sorunun daha ciddi ele alınarak yakalanan olgu sayısının artmasına
bağlıyoruz. Nitekim sayı artışındaki ana başvuru nedeni denetimli serbestlik kapsamında gelen
kişilerdir. Türkiye’de uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadelede etkin olarak Emniyet Genel
Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrükler
Muhafaza Genel Müdürlüğü (GMGM) görev almaktadır. Bu kurumlar ile birlikte Toprak Mahsulleri
Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO), Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Mali Suçlar Araştırma Kurulu
Başkanlığı (MASAK) ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı (TİTCK) gibi kurumlar da
uyuşturucu maddelerin takibatında çok önemli görevler yerine getirmektedir. Türkiye’de madde
kullanım sıklığındaki artış ve kullanma yaşının düşük olması endişe yaratmaktadır. Hızlı ve kontrolsüz
nüfus artışı, göç, işsizliğin artışı, sosyo-ekonomik sorunlar, maddelere erişimlerindeki kolaylıklar,
eğitim düzeyinin düşüklüğü gibi etkenlerde madde kullanımına eğilimi arttırmaktadır. Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası’nın 58. Maddesi’nde; “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu
maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli
tedbirleri alır” hükmü gereğince toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit edici bu unsurun sebeplerinin
irdelenerek önlenmesi ve tedavi edilip yok edilmesi ülkemizin öncelikli hedeflerindendir. Temin
kolaylığı ve ucuz alımı sebebiyle Uşak ilimizdeki en yüksek madde kötüye kullanım oranı
kannabinoid yani esrar ve türevlerinde saptanmıştır. Bu pozitiflikte idrar yarılanma ömründeki
uzunlukta etkili olabilmektedir. En düşük madde kötüye kullanım oranı da sentetik kannabiste
saptanmıştır. Bunun sebebi az kullanılmasından ziyade üreticilerin farklı bir sürü form üreterek
çoğunluk üretilen formlarının da idrarda hali hazırda tarama için kullandığımız ölçüm yöntemleri ile
saptanamıyor olmasıdır.
Madde kötüye kullanımına karşı yapılan tüm mücadelelere rağmen kullanım yaygınlığı
azalmamaktadır bu yüzden olay ailesel, fizyolojik ve psikolojik boyutları ile incelenerek toplumsal
bazlı daha fazla sosyo demogrofik çalışmalar yapılmalıdır.
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Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
kliniğine çeşitli sebeplerle başvuran ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografi(KIBT) görüntüleri elde
edilen hastalardaki KIBT istenme nedenlerini ve bunların dağılımlarını retrospektif olarak
değerlendirmektir.
Materyal ve Yöntem: Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Anabilim Dalına başvuran hastalar arasında KIBT görüntüleri olan hastalara ait 462 adet KIBT istek
formu incelendi. İnceleme yapılan bölge ve nedeni, demografik özelliklere göre değerlendirildi.
Bulgular: KIBT isteklerinin sırasıyla: pre-operatif implant planlaması (%21.9), üçüncü molar diş
köklerinin mandibular kanal ile olan ilişkisi (%17.3), periapikal lezyonlar (%14.9), kistler (%12.8),
gömülü dişlerin(3. molarlar hariç) lokalizasyonunun saptanması (%5.2), kalan köklerin
değerlendirilmesi (% 4.8), gömülü kanin dişlerin lokalizasyonunun saptanması (%3.5), periapikal
semental displazi(psd)(%1.9), odontom (%1.9), üst üçüncü molarların lokalizasyonunun
belirlenmesi(%1.7), mesiodens(%1.5), paranasal sinüs incelemesi(%1.1), stafne kemik kavitesi(%0.6),
periodontal dokuların değerlendirilmesi(%0.6), basit kemik kisti(%0.2) ve diğer nedenler (%7.6) için
olduğu görüldü.
Sonuç: KIBT incelemesinin daha çok pre-operatif implant planlaması ve üçüncü molar diş köklerinin
mandibular kanal ile olan ilişkisini değerlendirmek için yapıldığı saptandı. Sonuç olarak net görüntü
vermesi ve elde edilen kesitlerin farklı açılardan incelenebilmesi gibi sağladığı avantajlarından dolayı
oral ve maksillofasiyal yapıları görüntülemede KIBT günümüzde sık kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Konik-ışınlı bilgisayarlı tomografi inceleme nedenleri, dental implant,
mandibular üçüncü molar
Abstract
Aim: The aim of this study was to retrospectively evaluate the reasons and distribution of the cone
beam computed tomography (CBCT) in patients who presented to the Department of Oral and
Maxillofacial Radiology, Faculty of Dentistry, Uşak University for various reasons and obtained
CBCT.
Materials and Methods: 462 KIBT request forms were evaluated among patients who applied to
Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Faculty of Dentistry, Uşak University . Information
of the location and reason of the request was evaluated according to demographic characteristics.
Results: The requested CBCT images were found to be for pre-operative implant planning (21.9%),
relationship of third molar tooth roots with mandibular canal (17.3%), periapical lesions (14.9%),
cysts (12.8%), localization of impacted teeth (excluding third molars) (5.2%), evaluation of radix
(4.8%), determination of localization of impacted canine teeth (3.5%), periapical cemental dysplasia
(1.9%), odontoma (1.9%), localization of upper third molars (1.7%), mesiodens (1.5%), paranasal
sinus examination (1.1%), stafne bone cavity (0.6%), evaluation of periodontal tissues (0.6%), simple
bone cyst (0.2%) and other causes (7.6%).
Conclusion: It was found that most of the CBCT examinations were requested for pre-perative
implant planing and relationship between mandibular canal and third molar tooth roots. As a result,

285

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019

KIBT is widely used in imaging of oral and maxillofacial structures due to its advantages such as
providing clear images and examination of the obtained sections from different sections.
Keywords: Cone-beam computed tomography examination requests, dental implant, mandibular third
molar
Giriş
Konik ışınlı bilgisayarlı tomografik (KIBT) görüntüleme, panoramik radyografilerden sonra oral ve
maksillofasiyal bölgenin görüntülenmesinde en önemli teknolojik gelişmedir. KIBT görüntüleri tanı
koymak amacıyla diş hekimliğinin tüm alanlarında kullanılmıştır. KIBT dokuların 3 boyutlu
görüntülenmesine olanak sağlasa da panoramik veya konvansiyonel radyografik uygulamaların yerini
alamaz. Radyografi istemlerinde temel prensip; görüntülenecek bölgenin mümkün olan en düşük
radyasyon dozu kullanılarak görüntülenmesinin sağlanmasıdır. ALARA (As Low As Reasonably
Achievable: mümkün olan en düşük doz) prensibinin temel ilkesine göre, radyografik tanısal
yararların, hastanın başlı başına radyasyona maruz kalmasının neden olabileceği zarardan daha fazla
olması durumunda radyografi uygulanmalıdır.(1, 2)
KIBT görüntüleri, implant bölgesinin değerlendirilmesinde, apikal lezyon ve kistlerin çevre anatomik
yapılarla ilişkisinin değerlendirilmesinde, kök kanal sistem anomalilerinin tanımlanması ve
endodontik kökenli olmayan patoloji tanısında, maksillofasiyal ortodontik ve ortopedik anomalilerin
tanısı, değerlendirilmesi ve analizinde, mandibular üçüncü molarların inferior alveoler sinir ile
ilişkisinin değerlendirilmesinde, temporomandibular eklemde dejeneratif değişiklik veya kondilin
gelişimsel anomalilerini göstermede ve gömülü kaninler, süpernumerer dişler, kırık ya da çatlak dişler
ile periodontal hastalığı göstermede oldukça yarar sağlamaktadır.(2)
Bu çalışmanın amacı Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
kliniğine çeşitli sebeplerle başvuran ve KIBT görüntüleri elde edilen hastalardaki KIBT istenme
nedenlerini ve bunların dağılımlarını retrospektif olarak değerlendirmektir.

Yöntem
Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalına Ağustos
2016 - Aralık 2018 tarihleri arasında başvuran hastalar arasında KIBT görüntüleri olan hastalara ait
462 adet KIBT istek formu incelendi.(Tablo 1) İnceleme yapılan bölge ve nedeni, demografik
özelliklere göre değerlendirildi. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistik yöntemi ile değerlendirildi.
İstatistiksel analizler SPSS 20.0 yazılım paketi (SPSS Inc, Chicago, Illinois, ABD) kullanarak yapıldı.
Tablo 1. Çalışmada kullanılan KIBT istek formu
KIBT incelemesi istek nedenleri
Periapikal lezyon değerlendirmesi
Kistlerin değerlendirilmesi
Periapikal semental displazi değerlendirilmesi
Basit kemik kisti değerlendirilmesi
Odontomların değerlendirilmesi
Paranazal sinüs patolojilerinin değerlendirilmesi
Stafne kemik kavitesi değerlendirilmesi
Kalan köklerin değerlendirilmesi
Periodontal dokuların değerlendirilmesi
Mesiodens değerlendirmesi
Üçüncü molar diş köklerinin mandibular kanal ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi
Üst üçüncü molarların lokalizasyonunun belirlenmesi
Gömülü kanin dişlerin lokalizasyonunun saptanması
Gömülü dişlerin(3. molarlar hariç) lokalizasyonunun saptanması
Pre-operatif implant planlaması
Diğer
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Değerlendirme istenen bölge/bölgeler
Maksilla: maksilla anterior, maksilla posterior, maksilla anterior ve posterior
Mandibula: mandibula anterior, mandibula posterior, mandibula anterior ve posterior
Bulgular
Çalışmaya dahil edilen 462 hastaya ait KIBT istek nedeni değerlendirildi. KIBT isteklerinin sırasıyla:
pre-operatif implant planlaması (%21.9), üçüncü molar diş köklerinin mandibular kanal ile olan ilişkisi
(%17.3), periapikal lezyonlar (%14.9), kistler (%12.8), gömülü dişlerin(3. molarlar hariç)
lokalizasyonunun saptanması (%5.2), kalan köklerin değerlendirilmesi (% 4.8), gömülü kanin dişlerin
lokalizasyonunun saptanması (%3.5), periapikal semental displazi(psd)(%1.9), odontom (%1.9), üst
üçüncü molarların lokalizasyonunun belirlenmesi(%1.7), mesiodens(%1.5), paranazal sinüs
incelemesi(%1.1), stafne kemik kavitesi(%0.6), periodontal dokuların değerlendirilmesi(%0.6), basit
kemik kisti(%0.2) ve diğer nedenler (%7.6) için olduğu görüldü. Maksiller anterior bölgeden en çok
apikal lezyonların değerlendirilmesi(%26.9) için KIBT istenirken, maksiller posterior bölgeden en sık
implant planlaması(%34.5) için KIBT istendiği saptandı. Maksiller anterior bölgede en fazla istek
nedeni apikal lezyon değerlendirilmesi olup diğer istek nedenlerinden fazlaydı. Bu da istatistiksel
olarak anlamlı bulundu.(p=0.000) Maksiller posterior bölgede pre-operatif implant planlaması istek
nedeni diğer istek nedenlerinden istatistiksel olarak fazla bulundu.(p=0.000) Mandibular anterior
bölgeden en sık kistler(%19), psd(%19) ve diğer nedenler(%19) için KIBT istemi yapılırken
mandibular posterior bölgeden ise en sık üçüncü molar diş köklerinin mandibular kanal ile olan
ilişkisini(%39.2) değerlendirmek için istekde bulunulduğu tespit edildi. Mandibular posterior bölgede
en fazla istek nedeni üçüncü molar diş köklerinin mandibular kanal ile olan ilişkisini değerlendirmek
olup diğer istek nedenlerinden fazlaydı. Bu da istatistiksel olarak anlamlı bulundu.(p=0.000)(Tablo 2)
Tablo 2. KIBT istenme nedenlerinin dağılımı
KIBT incelemesi istek nedenleri
Periapikal lezyon değerlendirmesi
Kistlerin değerlendirilmesi
Periapikal semental displazi değerlendirilmesi
Basit kemik kisti değerlendirilmesi
Odontomların değerlendirilmesi
Paranazal sinüs patolojilerinin değerlendirilmesi
Stafne kemik kavitesi değerlendirilmesi
Kalan köklerin değerlendirilmesi
Periodontal dokuların değerlendirilmesi
Mesiodens değerlendirmesi

69
59
9

1.5

Üçüncü molar diş köklerinin mandibular kanal ile
olan ilişkisinin değerlendirilmesi
Üst
üçüncü
molarların
lokalizasyonunun
belirlenmesi
1.7
Gömülü kanin dişlerin lokalizasyonunun saptanması
Gömülü dişlerin(3. molarlar hariç) lokalizasyonunun
saptanması
Pre-operatif implant planlaması
Kanal tedavisi değerlendirilmesi
Patoloji yok
7
Diğer
35
Toplam
462
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N
9
1
5
3
3
7

22

80

14.9
12.8
1.9
0.2
1.9
1.1
0.6
0.6

%

4.8

17.3

8
16
24

1.5

101
4
7.6
100

3.5
5.2
21.9
0.9
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Tartışma
KIBT görüntüleri alveoler kemik yüksekliği, genişliği ve açısını gösteren cross-sectional görüntüler
sağlar. Ayrıca mandibulada inferior alveoler sinir kanalı, mental foramen ve maksiller sinüs gibi
önemli vital yapılar ile dişsiz bölgelerdeki kemik kaybının seviyesinin net bir şekilde
görüntülenmesine olanak tanır. Dental implant cerrahisi öncesinde KIBT görüntüleri implant
bölgesinin değerlendirilmesinde oldukça yarar sağlamaktadır.(2-4) Calışmamızda, pre-operatif implant
değerlendirmesinin en çok KIBT istenme nedeni olduğu görüldü. Başarılı bir implant operasyonu için,
operasyon öncesi KIBT ile çevre anatomik yapıların implant planlanan bölgeye yakınlığını
değerlendirmek, cerrahın gerekli önlemleri almasını sağladığından olası komplikasyonları önlemede
yardımcı olur.
KIBT görüntüleri mandibular 20 yaş dişleri ile mandibular kanal ilişkisini değerlendirmede rutin
olarak kullanılmamaktadır. İki boyutlu radyografik tekniklerde, mandibular kanalın kortikal sınır
bütünlüğü bozulduğunda, ilgili diş köklerinin mandibular kanal üzerine süperpoze olduğu durumlarda
ve kök ucunda radyolusensi görüldüğünde KIBT görüntülerine ihtiyaç duyulmaktadır.(5-7) Üç boyutlu
değerlendirme ile gömülü dişin pozisyonu, mandibular sinir ve çevre anatomik yapılar ile ilişkisi
değerlendirileceğinden cerrahi komplikasyonlar engellenmiş olur. Bu çalışmada, pre-operatif implant
planlamasından sonra, üçüncü molar diş köklerinin mandibular kanal ile olan ilişkisini belirlemek için
yapılan KIBT istekleri ikinci sırada yer almaktaydı.
Oral ve maksillofasiyal bölgedeki kist,tümör, periapikal lezyon ve farklı patolojik yapıların
değerlendirilmesinde, bu patolojilerin çevre vital yapılarla olan ilişkisini incelemede ve kortikal
kemikte sebep olduğu değişiklikleri belirlemede KIBT’ın kullanımı avantaj sağlamaktadır.(2, 8) Bizim
çalışmamızda, periapikal lezyonlar ve kistlerin incelenmesi amacıyla istenen KIBT oranının, preoperatif implant planlaması ve üçüncü molar diş köklerinin mandibular kanal ile olan ilişkisinden
sonra üçüncü sırada yer aldığı saptandı.
KIBT görüntüleme, paranazal yumuşak doku atenüasyonlarının içeriğini ayırt edebilmek için yeterli
yumuşak doku kontrastı sağlamamasına rağmen, lezyonların morfolojik özelliklerini ve boyutlarını
belirlemede oldukça güvenilirdir.(2) Periapikal lezyonlu dişlerde, endodontik tedavili dişlerde,
periodontal problemi olan hastalarda, çürük veya devital dişlerde komşu maksiller sinüs etkilenir ve
bunun sonucunda mukozal kalınlaşma gelişebilir.(2, 9) Çalışmamızda paranazal sinüs patolojilerinin
değerlendirilmesi için yapılan KIBT isteklerinin oldukça az olduğu tespit edildi.
Dentoalveoler travma tanısında(alveol kemik fraktürü, kök kırığı), eksternal ve internal kök
rezorpsiyonlarının şiddetini ve lokalizasyonunu belirlemede, kök apekslerinin tam yerinin
belirlenmesinde,
kök
sayı
anomalisinde
ve
dilaserasyonda
KIBT
görüntülerinden
yararlanılmaktadır.(2, 10)
Sonuç
Sonuç olarak en sık KIBT istek nedeninin pre-operatif implant planlaması olduğu tespit edildi. Alt
üçüncü molar dişlerin mandibular kanal ile olan ilişkisini değerlendirmek ve periapikal lezyon ve
kistlerin çevre anatomik yapılar ile ilişkinin değerlendirilmesi için de KIBT’ın oldukça sık tercih
edildiği görüldü. KIBT’ın avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurularak gerekli olduğu
durumlarda tetkik istenmelidir.
Kaynakça
1.
Dawood A, Patel S, Brown J.(2009). Cone beam CT in dental practice. British dental journal,
207(1):23-8.
2.
Pharoah M.J. White S.C. (2018).Oral Radyoloji İlkeler ve Yorumlama 7. Baskıdan Çeviri.
Ankara: Palme Yayınevi; 185-228 p.
3.
Allen F, Smith DG.(2000). An assessment of the accuracy of ridge-mapping in planning
implant therapy for the anterior maxilla. Clinical oral implants research, 11(1):34-8.
4.
Angelopoulos C. (2008). Cone beam tomographic imaging anatomy of the maxillofacial
region. Dental clinics of North America, 52(4):731-52, vi.

288

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019

5.
Ghaeminia H, Meijer GJ, Soehardi A, Borstlap WA, Mulder J, Berge SJ. (2009). Position of
the impacted third molar in relation to the mandibular canal. Diagnostic accuracy of cone beam
computed tomography compared with panoramic radiography. International journal of oral and
maxillofacial surgery, 38(9):964-71.
6.
Neves FS, Souza T, Almeida S, Haiter-Neto F, Freitas D, Bóscolo FN. (2012).Correlation of
panoramic radiography and cone beam CT findings in the assessment of the relationship between
impacted mandibular third molars and the mandibular canal. Dentomaxillofacial radiology, 41(7):5537.
7.
Ülker Y, Merve G, Ersan N, Çapar GD, Özçakır Tomruk C, İlgüy D, et al. (2016). Alt yirmi
yaş dişlerinin mandibular kanalla olan ilişkisinin panoramik radyografilerde ve konik ışınlı bilgisayarlı
tomografi görüntülerinde incelenmesi. 7tepe Klinik Dergisi.12(1):41-5.
8.
Treister NS, Friedland B, Woo S-B.(2010).Use of cone-beam computerized tomography for
evaluation of bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaws. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral
Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, 109(5):753-64.
9.
Brullmann DD, Schmidtmann I, Hornstein S, Schulze RK.(2012). Correlation of cone beam
computed tomography (CBCT) findings in the maxillary sinus with dental diagnoses: a retrospective
cross-sectional study. Clinical oral investigations, 16(4):1023-9.
10.
Cotton TP, Geisler TM, Holden DT, Schwartz SA, Schindler WG.(2007). Endodontic
applications of cone-beam volumetric tomography. Journal of endodontics, 33(9):1121-32.

289

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019

BULKAZ DAĞI’NIN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehtap DÖNMEZ ŞAHİN
Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, 64100,Uşak,
Türkiye
mehtap.sahin@usak.edu.tr
1

1

Özet: Araştırma alanı Uşak ili, Sivaslı İlçesi sınırları içinde bulunan Bulkaz Dağı’dır. Bu alanda
kireçsiz kahverengi topraklar ve kırmızı-kahverengi topraklar vardır. Bu alanın çoğunu kahverengi
orman toprakları kaplanmıştır. İnceleme alanında yükseklik 900 m ile 1800 m arasında değişir.
Araştırma alanı içerisinde 50 bitki taksonu bu alanda bulunan köylüler tarafından etnobotanik
amaçlı kullanılmaktadır. 22 bitki taksonu tıbbi, 3 bitki taksonu tıbbi ve yakacak, 5 bitki taksonu tıbbi
ve yiyecek, 13 bitki taksonu yemek, 1 bitki taksonu yemek ve yakacak, 1 bitki taksonu yakacak ve
mobilya yapımı, 2 bitki taksonu hayvan yemi, 1 bitki taksonu da yemek ve mobilya yapımı amacıyla
kullanılmaktadır. Bu araştırma, Bulkaz Dağı’nda bulunan bitki taksonlarının, hangilerinin etnobotanik
amaçlı kullanımının tespiti için yapılmıştır.
Anahtar sözcükler: Bulkaz Dağı(Sivaslı-Uşak), Flora, Etnobotanik.
Abstract: The research area is Bulkaz Mountain which is located in Sivaslı District of Uşak. This
area contains lime-free brown soils and red-brown soils. Most of this area is covered with brown forest
soils. The height varies between 900 m and 1800 m. 50 plant taxa are used by the villagers in this area
for ethnobotanical purposes. 22 plant taxa medical, 3 plant taxa medical and firewood, 5 plant taxa
medical and food, 13 plant taxa food, 1 plant taxa food and firewood, 1 plant taxa firewood and
furniture making, 2 plant taxa animal feed, 1 plant taxa food and used for furniture making. This study
was conducted to determine which plant taxa on Bulkaz Mountain are used for ethnobotanical
purposes.
Key words: Bulkaz Dağı (Sivaslı-Usak), Flora, Ethnobotany.
Giriş
Araştırma alanı Uşak ili, Sivaslı İlçesi, sınırları içinde bulunan Bulkaz Dağı’dır. Dağ yaklaşık
600 km2 alanı kapsamaktadır ve Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında geçiş alanında
bulunmaktadır. Alan 900 m ile 1830 m arasındaki yüksekliği kapsamaktadır. Bu alanın en yüksek
tepesi Kirazlı tepe olup 1830 m’dir. Bu alan üzeride birçok vejetasyon birliği vardır. Dağa çok yakın
olan Sivaslı ilçesi bulunmakta buranın nüfusu 6500 dır. Dağın eteklerinde yerleşim alanı olarak köyler
bulunmaktadır. Bu köylerin adları; Susuz, Öksüz, Hanoğlu, Cinoğlu, Eldeniz, Bulkaz. Köyleridir. Bu
dağın eteğinde ve ova kısmında, Yüzbaşıdamları, Erice,Yenierice, Karaboyalık, Tatar köyleri de
vardır. Bu köylerin nufusları da 300-600 kişi arasında değişir. Ayrıca Dağ eteklerinde ilkbahar ve yaz
aylarında keçi yetiştiriciliği yapan az da olsa yörüklere rastlanabilir.
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Şekil1: Bulkaz Dağı ve Köyleri haritası (Anonim, 1997)
Materyal Metod
Bu çalışmada Sivaslı İlçesi(Uşak), Bulkaz Dağı ve etrafındaki doğal florasına ait bazı bitki
örnekleri ele alınmıştır. Ekimi yapılan veya kültür, ziraat bitkileri bu çalışmaya dahil edilmemiştir.
Bölgeden toplanan bu bitki örnekleri kurutulup herbaryum örneği haline getirilmiş ve örneklerin
teşhisi “Flora of Turkey” adlı eserden yararlanılarak yapılmıştır (Davis, 1965-1985; Davis vd. 1988).
Toplama sırasında bitkiler halka tek tek gösterilip bilgiler alınmıştır.
Bulgular bölümünde önce bitkilerin Latince familya ve Latince takson isimleri verilmiş, bunu
sırasıyla, mahalli adı, toplayıcı adı, numarası, toplanan yer izlemiştir. Daha sonra biliniyorsa bitkinin,
kullanılan kısımları, kullanım alanları yazılmıştır. Bitkiler alfabetik sıra ile sunulmuştur.
Bulgular
Cupressaceae, Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus, ardıç, Dönmez 75, Evrenli Mevkii, dal, kozak,
dallarından elde edilen katranı cilt hastalıklarında özellikle egzamada kullanılır. Kozalakları kaynatılıp
içilerek soğuk algınlığı, astım, bronşit tedavisinde, böbrek taşı, ülser, diyabet ve hemoroid tedavisinde
kullanılır. Hayvancılıkta, hayvanların yaralarını iyileştirmede kullanılır.
Pinaceae, Pinus brutia Ten., Kızılçam, Dönmez 250, Karboyalık Köyü, gövde, odun, çiçek tozu,
yakacak olarak kullanılır. Ayrıca çiçek tozları toplanıp suyla karıştırılarak içilirse mayasıl tedavisi için
kullanılır.
Apiaceae, Bunium microcarpum (Boiss.) Freyn ssp. microcarpum, Dönmez 778, Evrenli Mevkii,
incirop, yumru, yumruları çiğ veya pişirilerek yenir.
Apiaceae, Caucalis platycarpos L., Dönmez 780, Öksüz Köyü, Pıtırak, bıtırak, yaprak, kök,,yaprakları
romatizma ağrılarını giderir.Yaşlı kadınlar romatizmalı dizlerine pıtırağı ezip sardıklarında romatizma
ağrılarının dindiğini söylemişler. Mide iltihaplarını iyileştirir. Kökü deri iltihaplarında ve egzama
tedavisinde kullanılır. Karaciğer hastalıklarını iyileştirir.
Apiaceae, Scandix pecten-veneris L., Dönmez 784, Erice Köyü, Canavar ağzı, sapa kalkmadan önce
yapraklar, taze yapraklarından yemeği yapılır.
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Asteraceae, Achilla phrygia Boiss.&Bal., Dönmez 202, Yüzbaşı damları mahallesi, ayvadana,
çiçekli ve yapraklı dallar, bitkinin çiçekli dalları çiçekler tamamen açılmadan toplanır, gölgede
kurutulur. Kuru çiçek kaynatılmadan demleme usulüyle çayı yapılır. Mide ve kan temizleyici, iştah
açıcı, hazmı kolaylaştırıcı, kusmayı durdurucu etkisi vardır. Hemoroid tedavisinde ve kadın
hastalıklarında oturma banyosu yapılarak kullanılır. Ağrı kesicidir. Özellikle küçük çocukların karın
ağrılarında ve adet ağrılarında sıklıkla kullanılır. İltihap atıcıdır.
Asteraceae, Senecio vernalis Waldst.&Kit., Dönmez 434, Cabar Köyü, kanarya otu, toprak üstü
kısımları, yumuşatıcı, kurt düşürücü, yara iyileştirici, adet ağrılarını hafifletici olarak kullanılır.
Asteraceae, Taraxacum officinale Wiggers., Dönmez 140, Karaboyalık Köyü, Kara kavuk, taze
yapraklar, gövde
Yörede bitkinin taze yaprakları ve gövdesi yıkanıp tuzlanarak elde yenilir. Salatalara katılır.
Asteraceae, Tragopogon longirostris Bisch.ex Schultz. Bip. var. longirostris Boiss. Dönmez 289,
Cabar Köyü,teke sakalı,tüm bitki,yemeği yapılır.Kavrularak yenir.
Boraginaceae, Alkanna sp., Dönmez 77,20,214 Karaboyalık Köyü, Havaciva otu, kök, köklerinden
koyu kırmızı boya elde edilir. Besin sanayinde kullanılır.
Boraginaceae, Anchusa azurea Mill. var. azurea, Dönmez 181, Bulkaz Köyü, Balık otu, sığır dili,
yaprak, çiçek, kök, Tüm bitki terletici, idrar artırıcı ve temizleyicidir. Köklerinden kırmızı boya elde
edilir. Yaprak ve çiçeklerinin kaynatılmasından elde edilen su egzama tedavisinde kullanılır.
Brassicaceae, Capsella bursa- pastoris, Dönmez 44 , Susuz Köyü, Gayışlık, bici, bici, cıngıldaklı ot,
çiçekleri dışında tüm bitki, yörede birden fazla isimle adlandırılan bitki, demir kaynağı olarak
bilinmektedir .Sebze olarak çiğ veya kavrularak yenir.Salatalara katılır.Kan dindirici özelliği
vardır.Burun kanamalarını durdurur.Ağrı kesici özelliği vardır.Böbrek kumu ve taşının düşürülmesine
yardımcı olur.
Brassicaceae, Cardaria draba(L.)Desv.ssp. chalepensis(L.)O.E., Schutz, Dönmez 205,Karaboyalık
Köyü.Yabani tere,Tüm bitki, Genç yapraklar yıkanıp çiğ olarak elde veya salatalara katılarak yenilir.
Gaz gidericidir. Kuvvet verdiği söylenmektedir.
Brassicaceae, Eruca sativa Miller., Dönmez 72, Tatar Kasabası, roka, yaprak, tohum, Taze yaprakları
çiğ olarak elde yenir veya salatalara katılır. İştah açıcı, kuvvet verici, afrodizyak etkili, kan temizleyici
özelliği vardır. Cilt hastalıklarını iyileştirir. Tohumu tiroid bezlerini çalıştırır.
Brassicaceae, Nasturdium officinale L., Dönmez 838, Erice Köyü, gerdeme, su teresi,yapraklar,Taze
yaprakları yıkanıp, yenir. Salatalara katılır.
Brassicaceae, Sisymbrium altissimum L.,228 Dönmez , Özbeyli Köyü, yabani hardal,yaprak,
çiçek,genç yapraklar ve sürgünler çiğ olarak veya pişirilerek yenir.Çiçek ve yapraklar damar veya
doku büzücüdür.
Chenopodiaceae, Chenopodium album L. ssp. album var. album, Dönmez 3, Yenierice Köyü, Sirgen,
sirken, yaprak, gövde, çiçek, yapraklarından yemek yapılır, .
Cistaceae, Cistus laurifolius L. Dönmez 131, Eldeniz Köyü, pıynar, tavşanak, kök, çiçek, yaprak.
Karın ağrılarında ve göbek düşmelerinde yaprakları dıştan sarılarak kullanılır. Köy fırınlarında ekmek
yapılırken kökleri yakılır. Dizanteride kullanılır.Öksürük kesici ve balgam söktürücüdür.
Eleagnaceae, Eleagnus angustifolia L., Dönmez, 590. Evrenli Mevkii. iğde, yaprak, meyve, iğde
meyvesi kurutulur. Kabukları soyularak yenir. Bağırsak bozukluklarında, idrar yolu rahatsızlıklarında
kullanılır. Ağız pasını giderir.
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Fagaceae, Quercus coccifera, L. Dönmez 894, Evrenli Mevkii, Meşe, Kabuk, meyve, mazı, yaprak.
Ses kısıklığında ve hemoroid tedavisinde kullanılır. Gövdesi ve dalları yakacak olarak kullanılır.
Odunundan kereste elde edilir.
Fabaceae, Medicago sativa L. ssp. sativa, Dönmez 57, Erice Köyü, yonca, tüm bitki, hayvan yemi
olarak kullanılır.
Fabaceae, Melilotus officinalis (L.)Desr., Dönmez 628, Yenierice Köyü, taş yoncası, tüm bitki,
hayvan yemi olarak kullanılır.
Hypericaceae, Hypericum perforatum L., Dönmez 600, Bulkaz Köyü, Kantaron, Çiçek, yaprak,
iltihap giderici, yara iyileştirici ve yatıştırıcı etkiye sahiptir. Çiçekleri zeytinyağında bekletilerek cilde
sürülür. Çiçeklerin süzülmesinden sonra suyu gastrit ve ülser tedavisinde kullanılır. Yapraklarının
sıcak suda 2 dakika demlenmesiyle elde edilen çayı karaciğer, safra kesesi, böbrek rahatsızlıklarına iyi
gelir. Depresyon ve bazı sinirsel hastalıklarda, uykusuzluk ve huzursuzluk durumlarında kullanılır.
Juglandaceae, Juglans regia L. Dönmez 315, Erice Köyü,Ceviz, Meyve, gövde, Meyvesi yenir,
Kolesterolü düşürür, odunu mobilya yapımında kullanılır.
Lamiaceae, Ajuga chamaepitys (L.)Screb. ssp.chia (Schreb.) Arcangeli var. chia, Dönmez 249,
Eldeniz Köyü, Mayasıl otu, Toprak üstü kısımları, bitki az miktarda kaynatılıp içildiğinde, alerji ve
mantar hastalıklarına iyi gelir. Ayrıca adet söktürücü, idrar artırıcı, kuvvet verici olarak ve üriner
sistem hastalıklarında kullanılmaktadır.
Lamiaceae, Origanum sp.. Dönmez 319, 859, Cabar Köyü, Bulkaz Köyü, Oğlan çiçeği, güveti
otu,çiçek, yaprak ve dallar, çayı yapılır,öksürük ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır.
Lamiaceae, Salvia tomentosa Mill., Dönmez 610, Karboyalık Köyü, Adaçayı, Yaprak,Soğuk algınlığı,
bademcik ve boğaz hastalıkları ve gribin tedavisinde çayı içilir.Çay demleme usulu yapılır.Kaynayan
suya 6-7 yaprak atılır.2 dakika demlenir ve yaprakları çıkarılır.İştah açıcıdır ve hazımsızlıkta
kullanılır.
Lamiaceae, Thymus zygioides Griseb.var. lycaonicus(Celak.)Ronniger, Dönmez 210, Evrenli Mevkii,
Kekik, Toprak üstü kısımları, Solunum yolu enfeksiyonlarında.
Loranthaceae, Viscum album ssp. austriacum(Wiesb), Dönmez 7, Eldeniz Köyü, çam burcu, yaprak,
çamdan toplanan burç astım ve bronşitte nefes açmada kullanılır. Kolesterol ve tansiyon düşürücü
etkisi vardır. Meyveleri zehirlidir.
Malvaceae, Malva negletta L., Malva sylvestris Wallr., Dönmez 166,349, Tatar Kasabası,
Karaboyalık Köyü, Ebe gömeci, ebemgömeci, Yapraklar ve yeni açan çiçekleri, kök, Yaprakları sebze
olarak kullanılır. Yemeği yapılır. Yaprakları ve yeni açan çiçekleri kaynatılarak, boğaz ağrılarında
kullanılır. Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Kökü kaynatılarak boğaz ve bademcik
iltihaplarını gidermede kullanılır.
Plantaginaceae, Plantago major L. ssp. intermedia(Gilib.)Lange, Dönmez 866, Sinirli ot, Yaprak,
tohum. Yapraklarından elde edilen çayı, kanı, akciğeri, mideyi temizler. Balgam söktürür. Şeker
hastalıklarında kullanılır. Göğsü yumuşatır. Yaprakları yara iyileştirici, yara patlatıcı özelliktedir. Taze
yapraklar hafif sıcak suda bekletilir ve yaranın veya çıbanın üzerine konulur.
Plantaginaceae, Plantago lanceolata L., Dönmez 709, Evrenli Mevkii, Sinirli ot, yaprak, tohum.
Topraklarının özsuyu antibakteriel etkiye sahiptir. Ağız, üst solunum yolu enfeksiyonlarında gargara
şeklinde, göz iltihabında damla şeklinde kullanılır. Çayı altını ıslatan çocuk ve yaşlılara içirilir.
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Yapraklarından lapa yapılarak, yara iyileştirmede ve çıban açmada kullanılır. Çiğ olarak tüketilebilir.
Tohumları iyi bir müshildir.
Polygalaceae, Polygala anatolica Boiss.et Heldr., Dönmez 190, Yenierice Köyü, Süt otu, Tüm bitki,
Balgam sökücü, göğsü yumuşatıcı, anne sütünü artırıcı, idrar artırıcı ve terleticidir.
Polygonaceae, Polygonum arenastrum Bor., Dönmez 647, Erice Köyü, Kuş pidesi, madımak,
yapraklı dallar.Taze yapraklarından yemek yapılır. Taze yapraklar yıkanır, doğranır, yağda soğanla
kavrularak yenir.
Polygonaceae, Rumex acetocella L., Dönmez 649, Cinoğlu Köyü, Ekşi kulak,yaprak, bitkinin
yaprakları ekşi olduğundan genellikle çiğ olarak yenir veya salatalara katılır.İştah açıcı ve kan
temizleyici olarak bilinir.
Polygonaceae, Rumex crispus L., Dönmez 867, Tülüce Mevkii, İlebada, Yaprak,Kansızlığa iyi
geldiği söylenir.İdrar artırıcı ve kan temizleyicidir.Yapraklarından yemek ve sarma yapılır . Kıyma,
pirinç, salça, soğan, baharatlarla karışım yapılır ve yapraklarına üçgen şeklinde sarılarak dolma yapılır.
Portulacaceae, Portulaca oleraceae L., Dönmez 715, Bulkaz Köyü, Semizotu, semizlik, Yaprak, Taze
yapraklar yıkanır çiğ veya pişirilerek yenir. Yemeği ve yoğurtlu salatası yapılır. Fazla yenildiğinde
diyare yapılabilir.
Ranunculaceae, Ranunculus arvensis L., Dönmez 110, Evrenli Mevkii, düğün çiçeği, tüm bitki, taze
iken bitki zehirlidir. Haşlanıp çıban üzerine konur. İltihap atıcı özelliği vardır. Cildi tahriş eder, yaralar
açabilir.
Ranunculaceae, Nigella arvensis ssp. glauca L. Dönmez 186, Eldeniz Köyü, çörek otu, tohum,
kavrulduktan sonra balla karıştırılırsa kansızlıkta ve süt salgısını artırıcı olarak kullanılır. Öğütülüp
suyla karıştırılarak içilirse bağışıklık sistemini güçlendirir. Mide hastalıklarında kullanılır. Çörek otu
tohumları ezilir, balla karıştırılır ve her sabah aç karnına 1 tatlı kaşığı yenir. Tulum peyniri yapılırken
peynirin içine atılır. Çörek otu tohumu ayrıca gelin olacak kızların çeyizine serpilir.
Rosaceae, Crataegus monogyna Jacq.ssp. azarella (Gris.)Franko, Dönmez 732, Tülüce Mevkii, Alıç
Çiçek, meyve, Kaynatılıp suyu içilir. Nefes darlığında ve kalp hastalıklarında kullanılır. Meyvesi
yenir.
Rosaceae, Potentilla recta L. Dönmez 188, Özbeyli Köyü, Beş parmak otu, acı hayıt. Kök, çiçek.
Kökü suda haşlanarak günde 1 fincan içilir. İshali keser. Mide ekşimelerini giderir. Çiçeklerinin
haşlanmasıyla yapılan lapa cildi güzelleştirir. Lekeleri giderir. Cildi yumuşatır. Bademcik ve boğaz
hastalıklarında, ağız yaralarında suyu ile gargara yapılır. Kökü çiğnenirse diş ağrısını dindirir.
Rosaceae, Rosa canina L. Dönmez 9, Özbeyli Köyü, Kuşburnu. Meyve. Meyvesinden çay yapılır.
Soğuk algınlığı, grip ve nezlede kullanılır. Meyvelerinden reçel yapılır. C vitamini kaynağıdır.
Rosaceae, Fragaria vesca L. Dönmez 735, Evrenli Mevkii, Çilek Meyve. Meyveler yenir. Tatlılara
pastalara katılır. Reçeli yapılır. Krem, sabun, kolonya vb. kozmetik ürünlerin yapımında kullanılır.
Salıcaceae, Salix alba L. Dönmez 653, Erice Köyü, Ak söğüt, Dal, gövde, Taze dalları kesilerek
sepet yapılır. Odunu kereste yapımında ve yakacak olarak kullanılır.
Solanaceae, Hyoscyamus niger L. Dönmez 772, Susuz Köyü, Köpek gaglıdan, gavur haşhaşı,
Tohum.
Yörede yaşayan halk tarafından hayvanların kulak kurdunu dökmede kullanıldığı belirtilmiştir. Bunun
için tohumun köze konulup üzerine kapak kapatıldığı, biraz su döküldüğü söylenmiştir. Kulak eğilerek
açığa çıkan buhara tutulur. Böylece kulaktaki kurtlar dökülür.

294

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019

Urticaceae, Urtica dioica L. Dönmez 47, Öksüz Köyü, Gidişken, ısırgan otu, Yaprak, tohum,
Yapraklarından yemek yapılır. Böreklerin içine konur.Yöre halkı tarafından kanser önleyici,
bağışıklık sistemini güçlendirici, olarak bilinir. Isırgan yaprağının kaynatılmasıyla elde edilen suyu saç
dökülmelerini önlemede, kepeklenmeyi gidermede, saçları güçlendirmede kullanılır. Ayrıca kan
temizleyici, iştah açıcı, bedeni güçlendirici etkileri nedeniyle kullandıkları saptanmıştır.
Sonuç ve Tartışma
Doğal floradan etnobotanik amaçlı kullanılan 25 familyaya ait, 50 takson tespit edilmiştir.
Bunlar;
Cupressaceae 1, Pinaceae 1, Apiaceae 3, Asteraceae 4, Boraginaceae 4, Brassicaceae 5,
Chenopodiaceae 1, Cistaceae 1, Eleagnaceae 1, Fagaceae 1, Fabaceae 2, Hypericaceae 1,
Juglandaceae 1, Lamiaceae 5, Loranthaceae 1, Malvaceae 2, Plantaginaceae 2, Polygalaceae 1,
Polygonaceae 3, Portulacaceae 1, Ranunculaceae 1, Rosaceae 4, Salicaceae 1, Solanaceae 1,
Urticaceae 1.
Araştırma alanı içerisinde 50 bitki taksonu bu alanda bulunan köylüler tarafından etnobotanik
amaçlı kullanılmaktadır. 22 bitki taksonu tıbbi, 3 bitki taksonu tıbbi ve yakacak, 5 bitki taksonu tıbbi
ve yiyecek, 13 bitki taksonu yemek, 1 bitki taksonu yemek ve yakacak, 1 bitki taksonu yakacak ve
mobilya yapımı, 2 bitki taksonu hayvan yemi, 1 bitki taksonu da yemek ve mobilya yapımı amacıyla
kullanılmaktadır.
Tıbbi amaçlı kullanılan taksonlardan bazıları; Achilla phyrigia Boiss&Bal., Senecio vernalis
Waldst. &Kit., Eruca sativa Miller.,Hypericum perforatum L., Ajuga chamaepitys(L.)Screb.ssp.chia
(Schreb.) argengeli var. chia, Origanum sp, Salvia tomentosa Mill., Thymus zygioides Griseb. var.
lycaonicus (Celak.), Viscum album ssp. austriacum (Wiesb), Malva negletta L. Malva sylvestris
Wallr., Plantago major L. ssp. intermedia (Gilip)Lange., Plantago lanceolata L., Polygala anatolica
Boiss. et. Heldr.
Tıbbi ve yakacak amaçlı kullanılan bitki taksonları; Pinus brutia Ten., Cistus laurifolius L.,
Quercus coccifera L.
Tıbbi ve yiyecek amaçlı kullanılan bitki taksonlarından bazıları: Eleagnus angustifolia L.,
Sisymbrium altissimum L., Nigella arvensis ssp., glauca L., Rosa canina L.,Crataegus monogyna
Jacq.ssp. azarella (Gris.)Franko.
Yemek amaçlı kullanılan bitki taksonlarından bazıları; Bunium microcarpum(Boiss.) Freyn
ssp. microcarpum , Scandix pecten-veneris L., Taraxacum officinale Wiggers., Tragopogon
longirostris Bisch. Ex Schultz. Bip.var. longirostris, Alkana sp., Cardaria draba (L.) Desv. ssp.
chalepensis (L.).O.E.,Schultz, Nasturdium officinale L., Chenopodium album L. ssp., album var.
album, Polygonum arenastrum Bor., Rumex acetocella L., Rumex crispus L., Portuca oleraceae L.
Yemek ve mobilya amaçlı kullanılan bitki taksonu; Juglans regia L,, Hayvan yemi amaçlı
kullanılanlar; Medicago sativa L., ssp. sativa, Melilotus officinalis (L.) Desr., yakacak ve mobilya
yapımında Salix alba L., dır.
Araştırma alanımızda bulunan bitkiler ile Türkiye’de bulunan ve etnobotanik amaçlı kullanılan
bitkiler isimleri ve kullanım amaçları benzerlik göstermektedir. (Baytop, 1963-1984; Bremness, 1999;
Tekin, 2005;Mamıkoglu, 2007; Kıvçak, 2007; Zeybek ve Zeybek, 2007; Maranki, 2008; Asımgil,
2009; Deniz, Serteser ve Kargıoğlu, 2010; Tuzlacı, 2011; Güner, 2012; Yıldırımlı, 2015;).
Uşak’ta yapılmış etnobotanik kapsamlı araştırmada (Deniz, Serteser, Kargıoğlu, 2010) Uşak
Üniversitesi Kampüsü ve etrafındaki köylerden, 63 bitki taksonu araştırma alanından ve 4 adet bitki
taksonu da aktardan olmak üzere 67 bitki taksonu tespit edilmiştir. Araştırmada zirai bitkiler de
kullanılmıstır. En fazla, bitki taksonu içeren familyalar; Brassicaceae 8, Asteraceae 9 dir. Bu
araştırmada en fazla kullanım alanı, tıbbi alanda, diğerler ise sırasıyla gıda, çay, yem, baharat, süs,
yakacak, insaat, boya, nazara karşı, muska, sepet yapımında kullanılan bitki taksonlarıdır. Bu sonuçlar
araştırma sonuçlarımızla benzerlik göstermektedir.
Uşak Sivaslı Bulkaz Dağı üzerinde bulunan köylerde bulunan insanlar, çevrelerinde bulunan,
tanıdıkları, kullandıkları bitkilere ilgi göstermektedirler. Bunun nedeni, alışılagelmiş atasal öğretiler,
medya iletişim araçları, köylerde bulunan birçok insanın işlerinin yine köy içinde olması, tarım ve
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hayvancıkla uğraşmaları, eczaneye olan ulaşım zorluğu, sağlığı korumada bitkilere olan güvenin
artması gibi nedenlerle bitkiler etnobotanik anlamda kullanılmaktadır.
Yapılan bu araştırma, araştırma alanı olan Bulkaz Dağı ve çevresi için ilktir. Araştırma
alanındaki, bitkilerin etnobotanikte kullanımlarının kayda geçmesi, hangi bitkilerin neye yararlı
oldukların kayıt altına alınması ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması anlamında önemlidir.
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Quercus cinsine ait türlerde matK geni/trnK gen intronu ve rbcL geninin DNA
barkodlama ve filogenetik ilişkilerin değerlendirilmesinde önemi
Aykut YILMAZ
Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
Uşak/Türkiye, aykut.yilmaz@usak.edu.tr
Özet
DNA barkodlama; tür çeşitliliğinin tayininde, filogenetik ilişkilerin değerlendirilmesinde ve
özellikle taksonomik olarak problemli türlerin tanımlanmasında önemli bir moleküler
yaklaşımdır. Bu amaçla DNA barkodlama için moleküler marker olarak, tür seviyesinde
ayrım yapabilecek ve tür çeşitliliğini ortaya koyabilecek yeterli bilgi ve varyasyon içeren kısa
DNA sekansları kullanılmaktadır. Özellikle meşeler (Quercus L.) gibi rüzgarla geniş coğrafik
bölgelere yayılabilen, hibridizasyonu arttıran karışık popülasyonlarda büyüyen ve bunun
sonucu olarak yüksek morfolojik varyasyon gösteren türlerde, filogenetik ilişkilerin
değerlendirilmesinde en iyi sonuç veren barkodlama bölgelerinin tayini ve kullanımı büyük
önem taşımaktadır. Bu amaçla bu çalışmada, Yaşam Barkot Konsorsiyumu’na (CBOL) bağlı
farklı bitki çalışma grupları tarafından test edilen ve en iyi sonuç verdiği tespit edilen plastid
genom bölgelerinden matK geni/trnK gen intronu ve rbcL geni, meşelerde DNA barkodlama
bölgesi ve filogenetik ilişkilerin değerlendirilmesi amacı ile kullanılmıştır. Çalışmada matK
geni/trnK gen intronunun 17 meşe türü için ve rbcL geninin 15 meşe türü için sekans bilgileri,
National Centre of Biotechnology Information (NCBI) dan temin edilmiştir. Her iki bölge için
çalışılan türleri kapsayan DNA sekansları, Molecular Evolutionary Genetics Analysis
(MEGA) programı kullanılarak hizalanmış ve varyasyon gösteren sekanslar Tablo halinde
gösterilmiştir. Ayrıca bir bazdan diğer baza değişimler ve nükleotit frekansları, her iki
barkodlama bölgesi için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Son olarakta matK geni/trnK gen intronu
içeren bölge için ve rbcL gen bölgesi için ayrı ayrı türler arsındaki flogenetik ilişkiyi gösteren
Neighbour-joining dendrogram hazırlanmıştır. Uluslararası barkodlama sistemi tarafından
güvenirlilik ve tür ayrım yeteneği açısından bu bölgeler değerli bir kaynak olarak görülmesine
karşın, çalışılan meşe türlerinde türlerin seksiyonel ayrımında başarılı olsada tür ayrımında
yetersiz olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Quercus, matK, trnK, rbcL, NCBI
Abstract
DNA barcoding is an important molecular approach for determination of species diversity,
evaluation of phylogenetic relationships and especially for identification of taxonomically
problematic species. For this purpose, short DNA sequences are used as molecular markers
for DNA barcoding containing sufficient information and variations to distinguish species and
reveal species diversity. The determination and using of barcoding regions which give the
best results in the evaluation of phylogenetic relationships is very important, especially in
species like oaks (Quercus L.) with high morphological variation that grow in mixed
populations which result in increased hybridization and which can spread to large
geographical regions. In this study; the matK gene / trnK gene intron and rbcL gene from
plastid genome regions tested by different plant working groups affiliated to the Life Barcode
Consortium (CBOL) were used to evaluate DNA barcoding region and phylogenetic
relationships in oaks, In the study, sequence information for the 17 oak species of the matK
gene / trnK gene intron and for the 15 oak species of the rbcL gene was obtained from the
National Center of Biotechnology Information (NCBI). The DNA sequences covering the
studied species for both regions were aligned using the Molecular Evolutionary Genetics
Analysis (MEGA) program, and the varying sequences are shown in Table. Furthermore,
changes from one base to another and nucleotide frequencies were calculated separately for
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both barcoding regions. Finally, Neighbor-joining dendrogram showing the flogenetic
relationship between the species was prepared for the regions containing the matK gene / trnK
gene intron and the rbcL gene. Although these regions are regarded as a valuable resource by
the international barcoding system in terms of their reliability and ability to distinguish
species, it has been found that although they are successful in the sectional separation of
species in the studied oak species, they are insufficient in species separation.
Keywords: Quercus, matK, trnK, rbcL, NCBI
Giriş
DNA barkodlama çalışmaları; son yıllarda türlerinin tanımlanmasında, filogenetik ilişkilerin
belirlenmesinde ve tür çeşitliliğinin tayininde sıklıkla kullanılan ve popülerliği gün geçtikçe
artan bir teknik olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmalar DNA dizisi temeline dayanmakta olup,
bir veya birkaç DNA bölgesi kullanılarak türlerin tanımlanması, evrimsel ilişkilerinin
belirlenmesi, tür çeşitliliğinin tayini, taksonomik problemlerin çözümüne katkı sağlamak
amaçlanmaktadır. Öncelikli olarak bu amaçları gerçekleştirebileceğimiz sekans bilgisine sahip
ilgili DNA bölgesini tespit etmek ve bölgenin dizi analizinden elde edilen bilgileri elde
etmemiz gerekmektedir. DNA barkodlama çalışmalarında çekirdek DNA ve plastid DNA bu
amaçla kullanılmaktadır.
Genel olarak barkodlama için çekirdek DNA bölgeleri, plastid DNA bölgelerinden daha fazla
bilgi içermesine rağmen, tek lokus kullanımından kaynaklanan dezavantajı nedeniyle plastid
DNA bölgelerinden daha az tercih edilmektedir. Bununla birlikte, çekirdek DNA
bölgelerinden 18S rRNA/5.8S rRNA genleri arasındaki ITS1 ve 5.8S rRNA/28S rRNA
genleri arasındaki ITS2 (Internal Transcribed Spacer) bölgeleri barkodlama amaçlı yaygın
olarak kullanılmaktadır (1-5). Yaşam Barkot Konsorsiyumunca (CBOL), yukarıda ifade
edilen amaçlara en uygun DNA bölgeleri, farklı barkot bölgeleri olarak önerilmekte ve bu
bölgelerin çoğunu plastid genom bölgeleri oluşturmaktadır. Özellikle bu bölgelerden matK,
rbcL, rpoB, rpoC1, atpF–atpH, trnH–psbA ve psbK–psbI bölgeleri, türleri ayırt edilebilme ve
türler arası ilişkileri ortaya koyabilme özelliği nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir (6-8).
Günümüzde barkodlama çalışmaları, özellikle taksonomik olarak problemli türlerin
sınırlarının belirlenmesi ve evrimsel ilişkilerinin tayininde sıklıkla kullanılmaktadır (9-13).
Kuzey yarımkürede yayılış gösteren ve 500’ün üzerinde türle temsil edilen Quercus cinsi
üyeleri, geniş coğrafik alana yayılmaları ve türler arası hibridizasyon davranışları gibi
sebeplerle, yüksek fenotipik varyasyon göstermektedir. (14-16). Bu sebeple morfolojik
karakterler özellikle melez türlerin ayrımında yetersiz kalmakta ve bu durum taksonomik
problemleri beraberinde getirmektedir. Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de meşeler geniş
yayılım göstermekte ve 3 seksiyon da 18 türle zengin bir tür çeşitliliği ortaya koymaktadır
(17). Bu durum Türkiye’de de meşeleri Dünya’da olduğu gibi problematik kılmakta ve
taksonomik ilişkilerin ve sınırların net olarak çizimini zorunlu kılmaktadır.
Bu sebeple bu çalışmada; farklı türden bireylerin karışık populasyonlar oluşturması, türler
arası sıklıkla görülen hibridizasyon davranışı, çok geniş coğrafik bölgelere polenlerinin
rüzgarla yayılması gibi nedenlerle taksonomik anlamda problemli türler içeren meşeler
materyal olarak tercih edilmiş ve bu türlerin matK geni/trnK gen intronu ve rbcL gen
bölgeleri DNA barkodlama ve filogenetik ilişkilerin değerlendirilmesi amacı ile
kullanılmıştır.
Yöntem
Bu çalışmada bitki türlerinde daha önceki çalışmalarda iyi sonuç veren ve Yaşam Barkot
Konsorsiyumunca önerilen iki kloroplast DNA bölgesinin (matK geni/trnK gen intronu ve
rbcL geni) Quercus cinsine ait türler için DNA sekans analizleri yapılmıştır. matK geni/trnK
gen intronunu içeren bölgenin 17 Quercus türü için ve rbcL gen bölgesinin 15 Quercus türü
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için ayrı ayrı sekans bilgisi National Centre of Biotechnology Information (NCBI)’dan
sağlanılmış ve analizleri yapılmıştır. Çalışmada kullanılan her iki DNA bölgesi için, sekans
analizleri yapılan türler ve bu bölgelere ait varyasyon gösteren sekanslar Tablo 1 ve Tablo
5’de gösterilmektedir.
Daha sonraki aşamada MEGA X (Molecular Evolutionary Genetics Analysis) programı
kullanılarak her iki DNA bölgesinin çalışılan türlerini kapsayan sekans dizileri hizalanmıştır.
Bu aşamadan sonra MatK-trnK ve rbcL bölgesine ait; bir bazın diğerine değişim durumları,
pürin ve pirimidinler için transisyon/transversiyon oranları ve her bir baz nükleotid frekansları
hesaplanmış ve tablo haline getirilmiştir.
Son olarak her bir bölge için çalışılan türlerin filogenetik ilişkilerini gösteren Neighbourjoining dendrogramlar oluşturulmuştur.
Bulgular ve Sonuç
Bu çalışmada matK-trnK ve rbcL bölgesi için Quercus cinsine ait türler, filogenetik olarak
karşılaştırılmış ve ilişkileri ortaya konmuş, ayrıca elde edilen sekans bilgilerinden her iki
bölgenin meşelerde barkodlama ve filogenetik ilişkileri ortaya koyma yetenekleri bakımından
karşılaştırmaları yapılmıştır.
MatK geni-trnK gen intronunu kapsayan bölge için analiz sonuçları
Bu bölge 694 nükleotidlik hizalanmış DNA uzunluğuna sahiptir ve bu bölgeye ait çalışılan
türlerin varyasyon gösteren bölge sayısı 13 tür (Tablo 1).
MatK-trnK bölgesi için bir bazın diğer baza değişim olasılıkları hesaplanmış, burada
transisyonel baz değişimleri koyu renkli olarak ve transversiyonel baz değişimleri ise italik
olarak Tablo halinde gösterilmiştir (Tablo 2). Transisyonel baz değişimleri, transversiyonel
baz değişimlerinden çok daha sık görülmekle birlikte, özellikle sitozin ve timin bazları
arasındaki değişimler var olan toplam değişimlerin %70’ den fazlasını oluşturmaktadır (Tablo
2). Pirimidinler için transisyon/transversiyon oranı olan 15.46, ilgili bazların değişiminin çok
yüksek
oranda
birbirlerleri
arasında
olduğunu
gösterirken,
pürinler
için
transisyon/transversiyon oranı olan 1.80, bu baz gurubunda birbirleri arasındaki değişimlerin
diğer baz gurubuna değişimleri ile daha dengede olduğunu göstermektedir (Tablo 3).
Herhangi bir baz gurubuna bakılmaksızın transisyonel değişimlerin transversiyonel
değişimlere oranı ise 3,71’dir. MatK-trnK bölgesine nükleotid frekanslarına bakıldığında ise
ilgili bölgenin sekansının büyük bir kısmının adenin ve timin bazlarından oluştuğu
görülmektedir (Tablo 4).
MatK-trnK bölgesi için sekans bilgisi değerlendirilen 17 Quercus türünün, flogenetik
ilişkilerini analiz etmek üzere, Neighbor-Joining dendrogramı MEGA X programı
kullanılarak hazırlanmıştır (Şekil 1). Filogenetik ağaç incelendiğinde, çalışılan 17 meşe
türünün ortak özelliklerine göre 3 guruba ayrıldığı, fakat tür bazında bir ayrım olmadığı
görülmektedir.
MatK geni-trnK gen intronunu kapsayan bu bölge için analiz sonuçları değerlendirildiğinde;
694 nükleotidlik hizalanmış DNA uzunluğu ile sadece 13 bölgede, değerlendirilen 17 tür için
varyasyon göstermesi, CBOL tarafından önerilmesine rağmen bu bölgenin, Quercus cinsine
ait türler için oldukça korunmuş bir bölge olduğu ve tür tanımlaması için yeterli varyasyona
sahip olmadığı söylenebilir.
Ayrıca türler arasındaki ilişkileri değerlendirmek üzere oluşturulan filogenetik ağaç türleri 3
guruba ayırmış ve her bir guruptaki örnekler incelendiğinde ise seksiyonel bir ayrımın
yapıldığı görülmüştür. Başka bir deyişle, MatK geni-trnK gen intronunu kapsayan bölgenin,
türler arası ilişkileri değerlendirmek için yeterince uzun bir sekansa sahip olmasına rağmen az
varyasyon gösterdiği, buradan elde edilen bilginin ise tür ayrımında yeterli olmamakla birlikte
türlerin seksiyonel ayrımı için yeterli bilgiye sahip olduğu söylenebilir.
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Tablo 1. Çalışılan türler ve matK-trnK bölgesine ait varyasyon gösteren bölgeler
Türler

Sekans Bilgisi
1

1 2

3 3

4

4

4 4 4 5

4

4

3

4 4

1 8

2

3

3 4 5 8

0

7

1

0 8

0 8

5

0

8 1 4 8

Quercus coccifera

T A A T G T T G C C C C C

Quercus ilex

.

.

.

.

.

.

.

.

A T .

T A

Quercus aucheri

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quercus vulcanica

G C C C A .

A T .

.

T .

A

Quercus robur

G C C C A C A T .

.

T .

A

Quercus hartwissiana

G C C C A .

A T .

.

T .

A

Quercus trojana

.

.

Quercus frainetto

G C C C A C A T .

.

T .

A

Quercus pubescens

G C C C A .

A T .

.

T .

A

Quercus cerris

.

.

.

.

.

.

.

.

A T .

T A

Quercus brantii

.

.

.

.

.

.

.

.

A T .

T A

Quercus ithaburensis

.

.

.

.

.

.

.

.

A T .

T A

Quercus petraea

G C C C A .

A T .

Quercus libani

.

.

Quercus pontica

G C C C A .

A T .

.

T .

A

Quercus macranthera

G C C C A .

A T .

.

T .

A

Quercus infectoria

G C C C A .

A T .

.

T .

A

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

A T .

.

T A

T .

A T .

.

A

T A

Tablo 2. MatK-trnK bölgesine ait bir bazın diğerine değişim durumları
A

T

C

G

A

-

3.25

1.45

2.79

T

3.13

-

22.47

1.55

C

3.13

50.31

-

1.55

G

5.64

3.25

1.45

-

Tablo 3. Pürin ve pirimidinler için matK-trnK bölgesine ait transisyon/transversiyon oranları
Transisyon/transversiyon oranı
Pürinler

1.80

Pirimidinler

15.46
3.71

Genel

Tablo 4. Her bir baz için matK-trnK bölgesine ait nükleotid frekansları
Nükleotid

Frekans (%)

A

33.37

T/U

34.64

C

15.47
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G

16.52

Şekil 1. MatK-trnK bölgesine ait,17 Quercus türü için Neighbor-Joining dendrogram
(Bootstrap değerleri dendrogram üzerinde gösterilmektedir).

RbcL gen bölgesi için analiz sonuçları
Bu bölge 743 nükleotidlik hizalanmış DNA sekans bilgisine sahiptir. Bu bölgeye ait DNA
bilgisi dikkate alınarak 15 meşe türü incelenmiş ve türler arasında varyasyon gösteren 5 bölge
tespit edilmiştir (Tablo 5).
MatK-trnK bölgesinde olduğu gibi rbcL gen bölgesi içinde varyasyon gösteren bölgeler için
bir bazın diğer baza değişim olasılıkları hesaplanmış ve Tablo olarak gösterilmiştir (Tablo 6).
Hesaplanan baz değişimlerinin yaklaşık olarak %90 gibi büyük bir kısmının transisyonel
değişimler olduğu, transversiyonel baz değişimlerinin ise toplam değişimlerin küçük bir
kısmını oluşturduğu söylenebilir (Tablo 6). Ayrıca transisyon/transversiyon oranları pürinler
ve pirimidinler için ayrı ayrı hesaplanmış, sırasıyla 19,05 ve 19,39’luk oranlar ile oldukça
yüksek olduğu ve her iki baz gurubu için dengede olduğu görülmüştür.
Herhangi bir baz gurubuna bakılmaksızın, rbcL bölgesi için genel transisyonel değişimlerin
transversiyonel değişimlere oranı ise 9,48 olarak tespit edilmiştir (Tablo 7).
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RbcL bölgesine ait, çalışılan 15 Quercus türü için hizalanmış 743 nükleotidlik DNA
sekansının nükleotid frekanslarına bakıldığında ise bu bölgeyi oluşturan nükleotitlerin
frekanslarının birbirine çok yakın olduğu, başka bir deyişle baz dağılımlarının oranının 4 baz
için birbiri ile benzer olduğu söylenebilir (Tablo 8).
RbcL bölgesine ait sekans bilgisi elde edilen Quercus türleri için, filogenetik ilişkileri
gösteren Neighbor-Joining dendrogramı hazırlanmış (Şekil 2) ve oluşturulan filogenetik ağaç
incelendiğinde, çalışılan taksonların tür bazında birbirlerinden ayrılmadığı fakat sekans bilgisi
üzerinden türlerin birbirlerine benzerliği temeline dayanan guruplara ayrıldığı görülmüştür.
RbcL bölgesine ait sekans bilgisinden elde edilen analiz sonuçları değerlendirildiğinde;
743 nükleotidlik uzunluğa sahip bu bölge filogenetik ilişkilendirme için makul bir uzunluğa
sahip olmasına rağmen, sadece 5 bölgede çalışılan türler için varyasyon göstermiştir. Dolayısı
ile birçok tür için başarılı sonuç vermesinden dolayı barkodlama amaçlı sıklıkla önerilen
bölgelerden olmasına rağmen, Quercus cinsi türleri için bu bölgenin oldukça düşük varyasyon
göstermesi nedeni ile tür ayrımı ve türlerin birbiri ile olan ilişkilerinin değerlendirilmesinde
yeterli bilgi içermediği söylenebilir. Ayrıca benzer sonuç sekans bilgisinden elde edilen
filogenetik ağaçtada gözlenmiş, birkaç tür dışında genel olarak türler seksiyonel olarak
ayrılsada tür ayrımında yetersiz kaldığı görülmüştür.
Table 5. Çalışılan türler ve rbcL gen bölgesine ait varyasyon gösteren bölgeler.
Türler

Sekans Bilgisi
2

4

5

6

6

8

6

5

3

9

4

5

5

0

9

Quercus coccifera

A A T G T

Quercus ilex

A C C A C

Quercus aucheri

A C C A C

Quercus cerris

G C C A C

Quercus trojana

G C C A C

Quercus ithaburensis subsp. macrolepis

G C C A C

Quercus libani

A C C A T

Quercus frainetto

G C C A T

Quercus pontica

A C C A T

Quercus pubescens

G C C A T

Quercus robur

G C C A T

Quercus petraea

G C C A T

Quercus infectoria

A C C A T

Quercus macranthera

G C C A T

Quercus virgiliana

G C C A T

Tablo 6. RbcL gen bölgesine ait bir bazın diğerine değişim durumları
A

T

C

G

A

-

1.31

1

20.51

T

1.32

-

19.46

1.08

C

1.32

25.43

-

1.08

G

25.19

1.31

1

-

Tablo 7. Pürin ve pirimidinler için rbcL bölgesine ait transisyon/transversiyon oranları
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Transisyon/transversiyon oranı
Pürinler

19.05

Pirimidinler

19.39

Genel

9.48

Tablo 8. Her bir baz için rbcL bölgesine ait nükleotid frekansları
Nükleotid

Frekans (%)

A

28.05

T/U

27.82

C

21.29

G

22.84

Şekil 2. RbcL bölgesine ait,15 Quercus türü için Neighbor-Joining dendrogram (Bootstrap
değerleri dendrogram üzerinde gösterilmektedir).
Her iki bölgeden elde edilen veriler değerlendirildiğinde, Quercus türleri için;
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bu bölgelerin taksonomik problemlerin çözümünde, tür sınırlarının belirlenmesinde ve türlerin
filogenetik ilişkilendirilmesinde yetersiz kaldığı, başka bir deyişle iyi bir barkodlama adayı
olmadığı, ancak diğer barkodlama bölgeleri ile kullanımının faydalı olabileceği söylenebilir.
Referanslar
(1) Alvarez, I., Wendel, J.F. (2003). Ribosomal ITS sequences and plant phylogenetic
inference. Molecular Phylogenetics and Evolution, 29, 417-434.
(2) Baldwin, B.G., Sanderson, M.J., Porter, J.M., Wojciechowski, M.F., Campbell, C.S.,
Donoghue, M.J. (1995). The its Region of Nuclear Ribosomal DNA: A Valuable Source of
Evidence on Angiosperm Phylogeny. Annals of the Missouri Botanical Garden, 82(2), 247277.
(3) Bailey, C.D. (2003). Characterization of angiosperm nrDNA polymorphism, paralogy, and
pseudogenes. Mol. Phylogenet. Evol., 29, 435-455.
(4) Sramko, G. (2008). Sequence variability of the nrITS in the Ophrys fuciflora speciescomplex of the Mediterranean bee-orchid (Ophrys L.) genus. Department of Botany.
University of Debrecen, Debrecen.
(5) Sramko, G., Molnar, A.V., Hawkins, J.A., Bateman, R.M. (2014). Molecular phylogeny
and evolutionary history of the Eurasiatic orchid genus Himantoglossum s.l. (Orchidaceae).
Annals of Botany, 114, 1609-1626.
(6) Selvaraj, D., Sarma, R.K., Sathishkumar, R. (2008). Phylogenetic analysis of chloroplast
matK gene from Zingiberaceae for plant DNA barcoding. Bioinformation, 3(1), 24-27.
(7) Borsch, T., Quandt, D. (2009). Mutational Dynamics and phylogenetic utility of
noncoding chloroplast DNA. Plant Systematics and Evolution, 282, 169-199.
(8) Pıredda, R., Sımeone, M.C., Attımonellı, M., Bellarosa, R., Schırone, B. (2011). Prospects
of barcoding the Italian wild dendroflora: oaks reveal severe limitations to tracking species
identity. Molecular Ecology Resources, 11, 72-83.
(9) Kato, Y., Aioi, K., Omori, Y., Takahata, N., Satta, Y. (2003). Phylogenetic analyses of
Zostera species based on rbcL and matK nucleotide sequences: Implications for the origin and
diversification of seagrasses in Japanese waters. Genes Genet. Syst., 78, 329-342.
(10) Poczai, P., Hyvönen, J. (2010). Nuclear ribosomal spacer regions in plant phylogenetics:
problems and prospects. Mol Biol Rep., 37, 1897-1912.
(11) Filiz, E., Koç, İ. (2012). Bitkilerde DNA Barkotları. Afyon Kocatepe Üniversitesi-Fen
Bilimleri Dergisi, 12, 53-57.
(12) Yang, J., Vazquez, L., Chen, X., Li, H., Zhang, H., Liu, Z., Zhao, G. (2017).
Development of Chloroplast and Nuclear DNA Markers for Chinese Oaks (Quercus Subgenus
Quercus) and Assessment of Their Utility as DNA Barcodes. Frontiers in Plant Science, 8,
816.
(13) İnal, B., Karaca, M. (2019). MatK ve trnH-psbA Barkot Genleri Kullanılarak Bazı Bitki
Taksonlarının Moleküler Olarak Sınıflandırılması. Turk. J. Agric Res., 6(1), 87-93.
(14) Manos, P.S., Zhou, Z., Cannon, C.H. (2001). Systematics of Fagaceae: phylogenetic
tests of reproductive trait evolution. Int J Plant Sci., 162,1361-1379.
(15) Borazan, A., Babaç, M.T. (2003). Morphometric leaf variation in oaks (Quercus) of
Bolu, Turkey. Ann. Bot. Fennici, 40, 233-242.
(16) Yılmaz, A. (2018). Karyomorphology of some Quercus L. species from section Quercus
and Cerris in Turkey. Caryologia: International Journal of Cytology, Cytosystematics and
Cytogenetics ,71(3), 210-216.
(17) Yaltirik, F. (1984). Türkiye meşeleri teşhis kılavuzu. İstanbul: Yenilik Basımevi.

304

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019

BIOINFORMATIC ANALYSIS OF DIFFERENTIALLY EXPRESSED GENES IN
PD1-EXPRESSING CD8 CELLS USING MICROARRAY DATA
Rahşan Ilıkçı Sağkan, Aynur Karadağ Gürel
Usak University School of Medicine Department of Medical Biology , 64100, Uşak,
Türkiye
INTRODUCTION
T cells have a main regulator player in the cellular immunity and lead to regulate complex
signal transduction. T cell disfunction is a crucial characteristic of human chronic viral
infections. PD-1 is expressed on the surface of activated T cells and negatively regulates Tcell receptor. If the PD-1 is a good marker for chronic viral infection, It is important that
determine to association between the level of PD-1 expression and affected genome wide
gene expression profile in healthy adult population. DNA microarray technology is used to
identify new potential drug targets and to identify genes early makers of the diseases as a
good technique for system biology. The aim of study is to investigate comparing gene
expression profiles of PD-1 activated (high) CD8 cells, PD-1 low CD8 cells and naive T
cells as a control.
MATERIAL AND METHOD
Bioinformatic analysis was performed to demonstrate molecular pathways in CD8 cells
expressing different PD1. Microarray datasets were downloaded from the NCBI Gene
Expression Omnibus (GEO) database (Accession number: GSE26495). Microarray data were
analyzed using the GEO-2R bioinformatics program. Target gene lists were analyzed using
DAVID and KEGG pathway analysis programs and significant pathways were determined
and we used P <0.0001 as the cut-off standard to define the DEGs.
RESULTS
In the PD1-low group, 197 genes were changed according to the control group. In PD1-high
group, 194 genes were changed according to the control group. When altered genes in both
groups were compared, 141 genes were found to overlap. The result of KEGG pathway and
DAVİD analysis revealed that target genes were enriched in Natural killer cell mediated
cytotoxicity, CTL mediated immune response against target cells, Immunoglobulin domain,
Cytokine-cytokine receptor interaction, Pathways in cancer, Human immunodeficiency virus
1 infection, TNF signaling pathway, Natural killer cell mediated cytotoxicity pathway. In the
PD1-low group, 178 genes were changed according to the PD1-high group.
DISCUSSION
Our analysis demonstrates that PD-1 high-expressing cells have a different gene signature
than low-expressing cells and also their controls.
Key words: Bioinformatic analysis, PD-1 expression, Tcells

GİRİŞ

Son 20 yılda moleküler biyoloji araçlarının gelişmesiyle birlikte tümöre ve viral
enfeksiyonlara karşı immün cevabın varlığı daha iyi anlaşılmıştır. İmmün sistem öz olmayan
antijenleri tanıma öz antijenleri ise tanımama yönünde çalışmaktadır. Kendi dokularımızdan
kaynaklanan tümöre karşı immün cevapta, doğal immün sistem hücrelerinden doğal
öldürücüler (NK) ve edinsel immün sistem hücrelerinden T hücreler merkezi rol
oynamaktadır. Tümör hücresi fagosite edildikten sonra CD40-CD40L bağlantısı ile yardımcı
T hücreler sitokin salınımıyla ve kosiitimülasyon sinyallerinin varlığında Sitotoksik T
Lenfositler (CTL) aktive olur. Ekzositozla granüllerini bırakarak tümör hücresini ölüme
götürmektedir. Granzim ve perforin salınımı ile hücre ölümü gerçekleşmektedir. Eğer tümör
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hücresi Fas eksprese ediyorsa aktive olan T hücresi Fas L eksprese ettiği için bu karşılaşma
sonucu apoptozis ve tümör hücresinin ölümü gerçekleşmektedir. CD4+ yardımcı T hücreleri
salıverdikleri sitokinlerle tümöre karşı olan immün cevabı desteklemektedir. T hücreleri
timusta üretilditen sonra öz olmayan antijenlere spesifik olarak programlanır. Dentritik
hücreler (DC) gibi antijen sunan hücrelerin (APC) yüzeyinde Major Histokompatibilite
Kompleks (MHC) molekülleri ile sunulan antijene T hücre reseptörü (TCR) ile bağlanır. T
hücrelerinin aktivasyonu için ilk sinyal sağlanmış olur. T hücrelerinin çoğalması için
kostimülasyon sinyallerine gerek vardır. T hücresi yüzeyinde CD-28, APC yüzeyindeki B7
moleküllerne bağlanır. Böylece T hücresi çoğalmaya başlar. Sonraki aşamada öz olmayan
antijene spesifik T hücrelerini durdurmak gerekir. Koinhibitör molekül olan CTLA4, CD28
ile yarışarak B7’ye bağlanır. Sonuçta immün cevap baskılanır [1]. Diğer koinhibitör sinyal
olan Programlanmış hücre ölümü-1 (PD-1), ligandlarına bağlandığında olumsuz sinyaller
veren CD28 süper ailesinin bir üyesidir. PD-1 ve ligandları T hücrelerinin aktivasyonu ve
toleransında önemli bir immünregülatör rol oynarlar. PD-1 ve ligandları organizmayı
otoimmüniteden korumakla birlikte aynı zamanda enfeksiyon ve tümör immünitesinde ve
kronik enfeksiyon ve tümör ilerlemesinin kolaylaştırılmasında rol oynarlar. PD-1 ve
ligandının biyolojik önemi, PD-1 yolağının çeşitli insan hastalıklarına karşı manipülasyonu
terapötik potansiyelini ortaya koymaktadır [2].
MATERYAL VE METOD
Mikroarray tekniği çok geniş kapsamlı bir teknoloji olup, aynı anda binlerce genin
ifade düzeyini, birbirleriyle olan ilişkisini, birbirlerini nasıl etkilediklerini görebilme imkanı
sağlamaktadır. Ayrıca bir hücreye yapılan bir uygulamanın hücreyi nasıl etkilediği, hangi
yolakların uyarıldığı hangilerinin sustuğu uygulama öncesine göre kıyasla ortaya konulması
ve hangi genlerin ifadesinin artıp hangilerinin inhibe olduğu, yeni genlerin/ yolakların
keşfedilmesi açısından tercih edilme sebebidir. Mikroarray yöntemi ile elde edilmiş ham
verilerin ve örneklerin klinik ve/ veya patolojik özelliklerinin bulunduğu halka açık
veritabanları bulunmaktadır. Gene Expression Omnibus (GEO) Amerika kökenli ve dünyanın
en kapsamlı biyolojik veritabanı olan NCBI’nın (National Center for Biotechnology
Information) altındaki mikrodizin veritabanıdır. GEO veritabanını yapılan yüksek hacimli
çalışmalara erişmek, örneklerin klinik bilgilerine ulaşmak ve basit analizler yapmak
mümkündür. KEGG ve DAVİD analizi yapılarak genlerin zenginleştikleri yolaklar ortaya
çıkarılmaktadır.
Farklı düzeylerde PD-1 eksprese eden CD8+ T hücrelerinde moleküler yolakların
biyoinformatik analizleri yapıldı. NCBI Gene Expression Omnibus (GEO) database
(Accession number: GSE26495) veritabanından Microarray datasetleri kullanıldı [3].
Mikroarray verilerinin analizi GEO-2R biyoinformatik programı ile yapıldı. Hedef gen
listeleri ve önemli yolaklar DAVID ve KEGG yolak analizi programları ile belirlendi. P
<0.0001 değeri cut-off olarak kullanıldı.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Şekil 1’de ifade edildiği gibi PD1 düşük ve yüksek ifade eden gruplar önce kontrol
grup ile karşılaştırıldı. Daha sonra yüksek ve düşük ifade edenler genler gruplar arasında
karşılaştırıldığı zaman 103 gen her iki gruptada ortak olarak artmakta, 38 gen ise ortak olarak
azalmaktadır. PD1 düşük ve yüksek ifade eden gruplar kendi aralarında ve kontrol grubuna
göre karşılaştırıldığında en çok ve en az ifade edilen 10 gen Tablo 1’de gösterilmiştir.
İmmünregülasyonunda önemli olan genlerden bazılarının işlevleri ve biyoinformatik analiz
sonucunda elde edilen sonuçları bir bakışta ele alalım.
PD1 düşük ifade eden grup ile yüksek ifade eden grupları kendi aralarında
karşılaştırdığımızda 125 genin ifadesin arttığı 53 genin ifadesinin azaldığı görülmüştür. Artan
genlerin yolak analizi yapıldığı zaman, PD1 düşük ifade eden grupta yüksek ifade eden gruba
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göre artan genler Natural killer cell mediated cytotoxicity (17 gen), Antigen processing and
presentation - (15 gen), Chemokine signaling pathway - (5 gen ) yolaklarına dağılırken, PD1
yüksek eden grupta düşüklere göre Cell adhesion molecules (CAMs) - (6 gen), T cell receptor
signaling pathway - (4 gen) yolaklarında toplanmıştır.

A.Yüksek
ifade
karşılaştırılması

gösteren

genlerin B. Düşük ifade
karşılaştırılması

gösteren

genlerin

Şekil 1. PD1 low ve PD high kendi kontroolerine göre karşılaştırıldıktan sonra değişen genlerin karşılaştırılması
Tablo1. PD1 düşük ve yüksek ifade eden gruplar arasında en çok ve en az ifade edilen 10 genin listesi
Gruplar

PD1 low vs
C-UP

PD1 low vs
C DOWN

PD1 high vs
C UP

PD1 high vs
C DOWN

PD1 Low vs High UP

PD1 Low vs
High DOWN

Genler

RASGEF1A
HOPX
KLRF1
NKG7
GZMA
PTGDR
GZMB
GZMH
GNLY
ADGRG1

LRRN3
NOG
SCML1
LINC00282
RUNX2
ACTN1
LEF1-AS1
MMP28
TCEA3
TRABD2A

SLAMF7
GZMK
PTGDR
CST7
CCL5
NKG7
RASGEF1A
GZMA
GZMH
ADGRG1

LRRN3
MAL
NOG
SCML1
RUNX2
LINC00282
LEF1-AS1
CCR7
MMP28
LEF1

KIR3DL3
YME1L1
NCAM1
DRAXIN
GNLY
KIR2DS2
KLRC3
SH2D1B
KIR3DL2///KIR3DL1
TYROBP

CD28
CD27
CTLA4
SIRPG
CXCR6
MEGF6
GZMK
TBC1D4
SGPP2
PASK

PD-1 geni yüksek derecede ifade olan hücrelerde kontrol grubuna göre; hematopoetik
sistemde önemli bir transkripsiyon faktörü olan RUNX2 geninin ekspresyonunun düştüğü
gözlenmiştir. Bu gen integrin gibi adezyon moleküllerinin ve dentritik hücrelerin
fonksiyonlarının desteklenmesi, tip 1 interferon üretiminin düzenleyicisi olarak viral
enfeksiyonlara yanıtta önemli rolleri bulunmaktadır [4].
PD-1 geni yüksek derecede ifade olan hücrelerde kontrol grubuna göre; Noggin
geninin ekspresyonunun düştüğü gözlenmiştir. Noggin geni süperailesi sinyal proteinlerine
bağlanarak onları inaktive eder. TGF-β, düzenleyici T hücrelerinin indüklenmesinde (Treg) ve
immünolojik toleransın korunmasında önemli bir rol oynar [5] .
PD-1 geni düşük ve yüksek derecede ifade olan hücrelerde kontrol grubuna göre;
Granzim A,K,H genlerinin ekspresyonunun arttığı bulunmuştur. Sitotoksik T lenfosit (CTL),
hücre içi patojen ya da tümör hücresini yok etmek için granzimlerini hedef hücre zarının
yakın çevresine salıverir. Kalsiyum iyonlarının (Ca2 + ) varlığında , hedef hücre zarına
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bağlanır ve poliforforin kanalları oluşturur. Bu moleküller hedef hücre zarındaki kanallardan
geçerek hücre hasarına veya ölüme neden olabilir [6].
NK hücreleri, perforin ve granzim salarak tümör hücresini doğrudan lizise uğratır.
Ayrıca tümör hücresi üzeyinde MHC Class I antijenlerinin ekspresyonunu kaybeder. NK
hücresi inhibitör reseptörleri ile MHC Class I bağlanması gerçekleşemez ve NK aktive olarak
tümör hücresi üzerine perforin ve granzim moleküllerini salarak hücre ölümünü gerçekleştirir.
Bu mekanizmayla NK hücrelerinin tümör hücresi tarafından tanınırlığı sağlanmış olur.
killer cell Ig-like receptor (KIR) inhibitör reseptörleri NK ve T hücre alt gruplarında eksprese
olmaktadır. İmmün sistemin çalışmasında kritik rol oynarlar. KIR-HLA bağlanması NK
hücrelerinin tümörleri öldürme etkilerini engellemektedir. Küçük hücreli olmayan akciğer
kanserinde yapılan bir çalışmada, KIR inhibitör genlerinin ekspresyonu ile PD-1 ekspresyonu
arasında korelasyon gösterilmiştir [7]. Sağlıklı bireylerin periferik kan örneklerinde yapılan
biyoinformatik analizde; bazı inhibitör Killer cell Ig-like receptor (KIR) genlerinin
(KIR3DL3, KIR3DL2, KIR3DL1) ekspresyonları, PD1 düşük eksprese eden hücrelerde PD-1
yüksek eksprese edenlere göre daha yüksek bulunmuştur. Şekil 2’de NK hücre aracılı
sitotoksisite sinyal yolağında değişen gen ekspresyonları grafiksel olarak gösterilmiştir.

Şekil 2. NK hücre aracılı sitotoksisite sinyal yolağı

PD-1 düşük eksprese eden hücrelerde PD-1 yüksek eksprese eden hücrelere göre gen
profili açısından değerlendirildiğinde;
T hücreleriyle birlikte NK’lar da lenfokinler (IL2,IL12) gibi sitokinlerle aktif hale
getirilip çoğaltılarak adoptif terapide kullanılmaktadır. İmmün sistem transforme olmuş
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hücrelerin büyümesini engellemek veya zararlı hale gelmeden bu hücreleri yok etmek üzerine
kurgulanmıştır. Dentritik hücreler (DC), NKT, NK gibi hücreler IFNγ salıvererek tümöre
antiproliferatif sinyaller gönderir. İlk aşamada doğal immün sistem çalışır. Tümörden alınan
tümmör örneği antijen sunan hücrelerce (APC) alınır, işlenir ve en yakın lenf noduna giderek
APC üzerinde ifade edilir. Burada dolaşan naif T hücreleri bu antijenleri tanır çoğalmaya
başlar. Daha sonra spesifik olarak tümörün bulunduğu alana giderek tümör dokusunu yok
etmeye yönelik olarak çalışır.
PD-1 inhibitör yolakları tümörlerde olduğu gibi kronik viral infeksiyonlarda da önemli
rol oynamaktadır. Tümör reaktif T hücrelerinde PD-1 ekspresyonu, tümör mikroçevresinden
gelen sinyallerlerle indüklenebilir. PD-1, T hücre fonksiyonlarını düzenleyici bir öneme
sahiptir. Eğer bu genin ekspresyonunda önemli bir eksiklik var ise T hücre tolerans
mekanizmalarında bozukluklar oluşabilir ve bunun neticesinde otoimmünite reaksiyonları
ortaya çıkabilmektedir.

Şekil 3. Hücre adezyon molekül yolağı (CD28; CD28 molecule; CTLA4; cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4; HLADOA; major histocompatibility complex, class II, DO alpha; ICOS; inducible T cell costimulator; ITGA6; integrin subunit
alpha 6; VCAM1; vascular cell adhesion molecule 1)

Adezyon molekülleri hücre-hücre ve hücre-matriks bağlantısına aracılık eden pekçok
fizyoojik ve patolojik süreçte rol alan önemli moleküllerdir. Tümörün ilerlemesine katkı
sundukları çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Adezyon moleküllerinin tümörün
patogenezindeki rolleri göz önüne alındığında immünoterapi yaklaşımlarında önemli hedefler
arasında yerlerini almışlardır. Buna ilaveten integrin gibi adezyon moleküllerindeki değişiklik
seçici olarak efektör T hücrelerin yerine Treg’lerin alana toplanmasına sebep olabilmektedir
[8]. Yaptığımız biyoinformatik analizde de PD-1 yüksek-PD-1 düşük ve kontrol grupları
kendi içlerinde karşılaştırıldığında hücre adezyon moleküllerini içine alan sinyal yolaklarında
bazı gen ekspresyonlarında değişimler Şekil 3’de ifade edilmiştir. . Hücre adezyon molekül
yolağında 6 gen PD1 yüksek ifade eden grupta artmış ifade göstermiştir. Örneğin; CTLA4
ekspresyonu artmıştır.

309

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019

Kostimülasyon sinyallerle aktif hale geçen T hücresi PD-1, CTLA4 gibi moleküllerle
baskılanır. Tümör hücreleri bu molekülleri eksprese ettikleri için T hücrelerinin sürekli
baskılanması söz konusudur. T hücresi anti-PD1, anti-CTLA4 gibi moleküllerle muamele
edilirse T hücresinin aktivasyonu devam eder. Bu molekülleri hedef alan immünoterapi
yaklaşımları arasında en önemli seçenekler arasındadır.
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INTRODUCTION
Leishmaniasis is a common parasitic disease caused various clinical tables, from deadly internal
organ involvement to self-healing skin lesions, in many countries. The parasites can be uptook or
recognized by phagocytic cells, or dendritic cells (DCs). Initially, DCs were described to play a
protective role in activating the immune response against Leishmania parasites. However, several
reports showed a dichotomic role of DCs in modulating the host immune response to susceptibility or
resistance in CL. This study aims to determine altered molecular pathways of dendritic cells infected
with Leishmania major for 2,4,8,24 hours using bioinformatics assays.
MATERIAL AND METHOD
A microarray dataset was downloaded from the NCBI Gene Expression Omnibus (GEO) database
(Accession number: GSE42088). Microarray data were analyzed using the GEO-2R bioinformatics
program. P-value p<0.0001 was considered to be significant. Target gene lists were analyzed using
DAVID and KEGG pathway analysis programs and significant pathways were determined.
RESULTS
In the dendritic cells infected with Leishmania major for 2, 4, 8 and 24 hour, the expression levels of
228, 216, 228 and 221 genes were changed in comparison to the control group, respectively. When
compared to the dendritic cells infected with Leishmania major for 2 hours and dendritic cells infected
with Leishmania major for 4, 8 and 24 hours; 33, 24 and 11 genes were found to overlap,
respectively. In the dendritic cells infected with Leishmania major for 4 hours, compared to 8 and 24
hours infected group; 39 and 12 genes were found to overlap, respectively. When compared to the
dendritic cells infected with Leishmania major for 8 hours and dendritic cells infected with
Leishmania major for 24 hours; 14 genes were found to overlap. The signaficant signaling pathways
are MAPK, NOD-like, TNF-α, PI3k-AkT, Apoptosis, JAK-STAT, IL-17, TGF-β, Toll-like receptors,
Protein processing in endoplasmic reticulum, C-type lectin receptor signaling pathway .
DISCUSSION
Leishmania species and its interaction with DCs were limited studies. Our computational study would
be very helpful for a better understanding about the role of these cells and the mechanisms that
regulate their antigen presentation and other immunomodulator signalling pathway. In this way, the
use of DCs is promising for generation of potential alternatives therapies and vaccines protocols to
improve the quality of life of patients infected by these protozoan parasites.
Key words: Dentritic cells therapy, Leishmania major, Bioinformatic analysis
INTRODUCTION
Leishmaniasis is a common parasitic disease caused various clinical tables, from deadly
internal organ involvement to self-healing skin lesions, in many countries [1]. The parasites can be
uptook or recognized by macrophages, neutrophils, or dendritic cells (DCs). Initially, DCs were
described to play a protective role in activating the immune response against Leishmania parasites.
However, several reports showed a dichotomic role of DCs in modulating the host immune response to
susceptibility or resistance in cutaneous Leishmaniasis [2].
There are different vaccination protocol according to the type of microbial antigens. Current
vaccines generally include antibodies against bacterial and viral antigens. The vaccines based on
antibodies related to humoral immune reponse against extracellular microorganisms. In the recent
years, cellular therapeutical constructs based on DC for intracellular pathogens like Leishmania
species in the protective immunity. Effective vaccination based on DCs require the induction of
cellular immunity mediated by T cells. DCs play a critical role in antigen presenting process and
especially T cell mediated cellular immune response. Several experimental and clinical studies have
performed that the immunotherapeutic potential of DCs for the treatment of tumor and infectious
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diseases [3–5]. This may have important implications for the development of advanced strategies
against various microbial pathogens as well as Leishmania major.
The aim of our study was to identify the common genes or pathways on DCs infected with
Leishmania major.
MATERIAL AND METHOD
A microarray dataset was downloaded from the NCBI Gene Expression Omnibus (GEO) database
(Accession number: GSE42088). In their study dendritic cells infected with Leishmania major were
divided into four groups; group 1 that were exposed to for 2 hour, group 2 was that were exposed to
for 4 hour, group 3 exposed to for 8 hour and group 4 was that were exposed to for 24 hour [2].
Microarray data were analyzed using the GEO-2R bioinformatics program. P-value p<0.0001 was
considered to be significant. Target gene lists were analyzed using DAVID and KEGG pathway
analysis programs and significant pathways were determined.
RESULTS AND DISCUSSION
In the dendritic cells infected with Leishmania major for 2, 4, 8 and 24 hour, the expression
levels of 228, 216, 228 and 221 genes were changed in comparison to the control group, respectively.
When compared to the dendritic cells infected with Leishmania major for 2 hours and dendritic cells
infected with Leishmania major for 4, 8 and 24 hours; 33, 24 and 11 genes were found to overlap,
respectively. In the dendritic cells infected with Leishmania major for 4 hours, compared to 8 and 24
hours infected group; 39 and 12 genes were found to overlap, respectively. When compared to the
dendritic cells infected with Leishmania major for 8 hours and dendritic cells infected with
Leishmania major for 24 hours; 14 genes were found to overlap (Figure 1).

Figure 1. The overlap in between in the dendritic cells infected with Leishmania major for different
hours were determined using Venny program
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The signaficant signaling pathways are MAPK, NOD-like, TNF-α, PI3k-AkT, Apoptosis,
JAK-STAT, IL-17, TGF-β, Toll-like receptors, Protein processing in endoplasmic reticulum,
Endocytosis, C-type lectin receptor signaling pathway. List of the top 10 most increasing and
decreasing genes of the study groups according to the control group as shown in Table 1.
Table 1. List of the top 10 most increasing and decreasing genes of the study groups according
to the control group.
2hrs vs C
4hrs vs C
8hrs vs C
24hrs vs C
upregulated genes
upregulated genes
upregulated genes
upregulated genes
THBS1
IL12B
IL12B
GIMAP1
CSF1
RSAD2
CCR7
FAM86DP
DUSP4
CSRP2
C1orf21
GEMIN4
SLC2A3
DDX58
SLC1A2
ATP2A3
NR4A3
CMPK2
RGS1
ZNF844
INSIG1
IFIT3
IL32
DPP9
MALT1
MX1
MYO1G
DUSP16
BIRC3
NEURL3
SLAMF7
ZNRD1
MIR6732
RGS1
HERC5
SLC6A10PB
SPRED2
RNF213
NUPR1
TTC3P1
downregulated genes downregulated genes downregulated genes downregulated genes
DEPDC7
EGR3
THBD
KLK4
TIGD2
NR4A2
SLC40A1
NR4A2
GIMAP4
NUDT7
FOXQ1
EGR3
GDPD1
HBEGF
EGR3
TNF
PRIM1
SNORD3D
EGR1
HBEGF
GPR82
EGR1
CH25H
EGR1
METTL18
GDPD1
GPR34
F7
GIMAP2
MEF2C
NR4A2
ANKRD20A4
GIMAP7
LRRC25
NLRP3
CXCL2
GIMAP1
DDIAS
CD93
OSM
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Figure 2. MAPK signaling pathway genes in the dendritic cells infected with Leishmania major
p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) has been reported to play a role in the activation of
DCs induced by allergens. [6] Our pathway analysis results indicate that MAPK signaling pathways
involved in the expression level fluctuation of several genes as shown in Figure 2.
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 hsa:330 BIRC3; baculoviral IAP repeat containing 3
 hsa:843 CASP10; caspase 10
 hsa:841 CASP8; caspase 8
 Figure
hsa:1435
colonycells
stimulating
factor
1
2. InCSF1;
the dendritic
infected with
Leishmania
major for 2 hour
 hsa:3725 JUN; Jun proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit
 hsa:6885 MAP3K7; mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7
 hsa:1432 MAPK14; mitogen-activated protein kinase 14

Figure 3. TNF pathway genes in the dendritic cells infected with Leishmania major for 2h
TNF is a well-known cytokine and plays important role in DC’s maturation process by
enhanced cell surface maturation molecules. This study demonstrated that DC maturation and DC
survival can be regulated through independent signaling pathways. [7] TNF signal transduction
cascade genes expression profile determined DCs infected Leishmania major for 2h and 24h as shown
in Figure 3 and Figure 4 respectively.
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hsa:10000 AKT3; AKT serine/threonine kinase 3
hsa:2920 CXCL2; C-X-C motif chemokine ligand 2
hsa:153090 DAB2IP; DAB2 interacting protein
hsa:6885 MAP3K7; mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7
hsa:5599 MAPK8; mitogen-activated protein kinase 8
hsa:7124 TNF; tumor necrosis factor

Figure 4. TNF pathway genes in the dendritic cells infected with Leishmania major for 24 h
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Figure 5. Endocytosis pathway genes in the dendritic cells infected with Leishmania major
DCs trigger the maturation process for inection stimuli and then initiate T cell responses. A study
about DCs maturation demonstrated that down-regulation of endocytosis, which is assumed to restrict
the ability of mature DCs to capture and present antigens encountered after the initial stimulus [8].
Gene expression profile has been changed in the DCs infected by Leishmania major as shown in
Figure 5.
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Figure 6. Apoptosis pathway genes in the dendritic cells infected with Leishmania major
Programmed cell death is essential for the maintenance of immune system cells homeostasis and
immune tolerance mechanisms. Programmed cell death in DCs is essential for regulating DC
homeostasis. It has been shown that defects in programmed cell death in DCs leads to overactivation
of T cells and cause to autoimmunity [9]. Analysing the apoptotic pathway gene profile is important
in the immune reponse capability of DCs. Our bioinformatic data demonstrated that fluctuation of
some programmed cell death genes in the DCs infected Leishmania major as shown in Figure 6.
CONCLUSION
Leishmania species and its interaction with DCs were limited studies. Our computational study would
be very helpful for a better understanding about the role of these cells and the mechanisms that
regulate their antigen presantation and various immunomodulator signalling pathway. In this way, the
most critical step in vaccination is the effective presentation of non-self antigens to T cells using DCs.
They are the promising option to improve of therapeutic vaccines and potential alternatives therapies
for the quality of life of patients infected by these protozoan parasites.
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Abstract
In recent years, edible films, which are of interest in active packaging, serve as a barrier by protecting
food from external factors, providing controlled oxygen, oil and moisture permeability, and
prolonging the shelf life of food by decreasing or preventing microbiological growth. Edible films can
be formed using whey proteins which are produced as a by-product of dairy plants. Thermal
denaturation and enzymatic hydrolysis are some of the methods used in the production of edible films.
Physicochemical and mechanical properties of the target edible films can be obtained by various
intramolecular bindings, electrostatic, hydrophobic and ionic interactions among molecular chains in
protein structure. There is also a need for the use of plasticizers to increase the elasticity of the films
following to drying. In this study, edible film formation is proposed due to different treatments
including thermal denaturation and enzymatic hydrolysis from whey. Protein composition after these
treatments were tracked using electrophoresis and chromatography. It is also aimed to reduce the use
of plasticizer, especially in films obtained by enzymatic hydrolysis. Film structures and protein
profiles obtained in various blends were comparable and promising for the target applications.
Keywords: edible films, whey proteins, enzymatic hydrolysis, SDS-PAGE, HPLC
1.
Introduction
Edible films and coatings produced from different biopolymers have been getting attention in recent
years. Edible films are biodegradable packaging materials obtained mostly from natural sources,
applied to food surfaces or between food layers, which serve as a barrier to protect food from external
factors and prolong the shelf life by reducing or preventing microbiological growth (Paviath & Orts,
2009).
Proteins isolated from whey become an increasingly popular functional and active foodstuff, as it is
commonly available. The specific physicochemical properties of whey proteins make it an excellent
ingredient for inclusion in food products. Whey protein-based films showed better mechanical and
barrier properties than other films (Henriques, Gomes, & Pereira, 2016). Whey protein films show
antioxidative properties due to low molecular weight peptides such as carnosine and anserine (Yılmaz
lütfiye , Akpınar Arzu, 2007). It is possible to obtain products with targeted nutritional value by
bioactive agents to be added to the protein matrix.
Protein films are brittle due to strong bonds between polymer chains. Plasticizers such as sorbitol,
glycerol added to the film formulation give the film structure a viscoelastic property (Lacroix & Vu,
2013). Physical and functional properties of protein films can be controlled by changes in protein
structure such as thermal denaturation and enzymatic hydrolysis (Chiralt, González-Martínez, Vargas,
& Atarés, 2017).
Edible films must fulfill a number of specific requirements to function as moisture, gas barrier,
prevent water / lipid dissolution, maintain color and appearance, provide mechanical and rheological
properties, and be non-toxic. These properties depend on the type of raw materials used, the
production process and the final intended application (Lacroix & Vu, 2013).
Whey proteins can be recovered by thermal precipitation from whey by ultrafiltration, centrifugation
or by regular filtration. Whey proteins are produced in industrially concentrated and isolated form.
Whey protein concentrates have 25-80% protein while isolates have 90% protein (Skurtys, 2010). In
addition to its essential nutritional properties, whey proteins exhibit a variety of functional properties
necessary for the formation of edible films. Furthermore, the presence of triglycerides in the milk
protein structure significantly increases the water vapor barrier properties due to their low polarity.
Disulfide bonds contained in whey proteins make their structures stable (Ramos, Fernandes, Silva,
Pintado, & Malcata, 2012).
Edible films produced from whey proteins are transparent, flexible, colourless and have low moisture
permeability (Skurtys, 2010). Water vapor permeability can be improved by the addition of
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hydrophobic materials as lipids. However, the addition of lipid can adversely affect the sensory
properties of the film (Ramos, Fernandes, Silva, Pintado, & Malcata, 2012).
As a result of denaturation of the proteins by heat treatment, the three-dimensional structure changes
and the side chain amine groups and hydrophobic groups are exposed to intermolecular interaction
with the folded proteins approaching each other during drying. The protein networks resulting from
disulphide and hydrophobic interactions serve as matrices for active substances and plasticizers that
can be added to the film structure (Wittaya, 2012). The covalent disulphide bonds formed during
polymerization form edible films which are insoluble in water.
Enzymes are proteins with catalytic activity synthesized by organic cells. Hydrolysis takes place when
protease enzymes break down peptide bonds in the protein chain (Zink, Wyrobnik, Prinz, & Schmid,
2016). Enzymatic hydrolysis of whey proteins reduces intermolecular forces along the polymer chain,
reducing polymer molecular weight and increasing free volume. Consequently, the use of plasticizers
which can increase the permeability of edible film can be reduced (Sothornvit & Krochta, 2000).
2.

Materials and Methods
Whey protein isolate, WPI (90% protein ratio) was supplied by Davisco International Foods and whey
protein concentrate, WPC (80% protein ratio) was supplied by Kimbiotek Kimyevi Maddeler San. Tic.
A.Ş.. Alcalase was provided by Novozymes. Chemicals used in the experimental part were purchased
from Sigma Chemicals. SDS-PAGE marker and chemicals used for electrophoresis was supplied by
BioRad. HPLC was carried out using Agilent Zorbax (15 cm, 5µm) column.
2.1. Methods
In order to prevent pH changes during hydrolysis, 5% (w/v) solutions prepared in Tris-HCL (75 mM,
pH 7.5) buffer were allowed to dissolve at 4 ° C overnight with magnetic stirring. The solutions placed
in glass tubes were denaturated in a 90 ° C water bath for 10 minutes. At the same time, WPI and
WPC solutions were added to 5% (w / w) alcalase enzyme and hydrolyzed for 8 h in a 50 ° C water
bath. The rapidly cooled solutions were poured onto the surface of plastic petri dishes and allowed to
dry at room temperature for 24 h.
2.1.2 SDS-PAGE Analysis
Protein samples were prepared in sample buffer solutions and vortexed in Eppendorf tubes. After
denaturation at 100 °C for 5 min, 20 µl protein samples were loaded to each well. Electrophoresis was
performed at 90 V for 100 min with 4% stacking gel and 10% separating gel. The gels were fixed and
stained using a Coomassie brilliant blue for 30 min and destaining was performed for a few hours.
Finally, protein bands were examined.
2.1.3. HPLC Analysis
Protein samples were analysed by HPLC using Agilent Zorbax (15 cm, 5 µm) column. The mobile
phases are solvent A was 0.1% (v/v) TFA in water, and solvent B was 20% (v/v) methanol in water.
Elution was performed by applying linear gradient, 100% A for 5 min, %20 A next 5 min, %40 A next
10 min, %60 A next 10 min, %80 A next 10 min and %0 A next 10 min at a flow rate of 0.8 ml/min.
The eluate absorbance was monitored at 280 nm by UV detector. Finally, chromatograms were
recorded.
3. Results and Discussion
3.1 Formation of Protein Films
Whey protein films obtained after 24 h drying were homogeneous and transparent. Figure 1 represents
images of whey protein gels produced using heat and enzyme treatment. Heat denatured edible films
was more brittle than enzyme hydrolysed films. Hydrolysed one showed more elastic structure and
this result is in agreement with previous research about characterization of protein films (Zhang et al.,
2019). Because of containing shorter chains of amino acid groups and polar groups of hydrolysed
whey proteins, weaker protein network interactions occur during drying process. This is why
hydrolysed whey proteins act as internal plasticizer. Because of aggregation of the side chains and the
hydrophobic groups, which are exposed by the unfolding of the protein chains during the denaturation,
denatured protein films form a more integrity structure than the control groups.
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denatured WPI- and WPC-based protein films. Upper line: a) denatured, b) hydrolysed, c) control of
WPI gels. Lower line: d) denatured, e) hydrolysed, f) control of WPC gels.
3.2. Electrophoresis of hydrolysed and denatured Whey Proteins
The WPI and WPC film-forming solutions were analysed by SDS-PAGE and the obtained gel image
was given in figure 2. It was clearly seen that major protein components have been lost in denatured
and hydrolysed whey proteins. It is observed a considerable decrease in the intensity of the bands for
the treated whey proteins. A light and thin layer was observed for the enzyme hydrolysed whey
proteins. This means that the peptides formed during hydrolysis were not stained since molecular
weight is very low. It was seen that molecular weight was less for hydrolysed whey than denatured
whey because of the breakage of the protein chain structure. This result is similar to the previous study
(Doucet, Gauthier, Otter, & Foegeding, 2003).

Figure 2. SDS-PAGE gel patterns of heat denatured and enzyme hydrolysed WPI and WPC samples
3.3. HPLC
When WPI and WPC chromatograms are compared, shifts in retention times were observed for WPI
control (Figure 3). This can be because of the high mineral content. It has been seen more peaks for
hydrolysed wpi than hydrolysed wpc. This may be due to high protein content and thus the higher
number of peptides formed during hydrolysis. It can be said that the reason of the being more peaks
for hydrolysed proteins than denaturated proteins is the formation of more soluble aggregate due to
intermolecular bonding of peptides. It can be seen that from the figure 3 heat denaturation of the
proteins in the whey protein solutions resulted in the loss of native proteins and extensive aggregation.
This finding is supported by previous study (O’Loughlin, Murray, Kelly, Fitzgerald, & Brodkorb,
2012).
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Figure 3. HPLC chromatograms of heat denatured and enzyme hydrolysed a) WPI and b) WPC
4.

Conclusion
As food applications of edible films and coatings increase, the use of packaging materials of chemical
origin will be reduced and both the negative effects of chemicals on the environment and the negative
health effects on consumers will be avoided. Further studies are needed to improve the structural and
functional properties of whey proteins and to expand their use in the development of new technologies
for food production. Additional research should be conducted to assess long-term toxicity before
commencing commercial applications.
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ÖZET
Teknolojinin gelişmesine paralel olarak artış gösteren endüstriyel çalışmalar daha fazla enerji
talebini doğurmuştur. Bu enerji ihtiyacı öncelikli olarak petrol kullanılarak karşılanmaya
çalışılmaktadır. Bu süreç içerisinde ise petrolün çıkarılması, işlenmesi ve taşıma faaliyetleri sonucu
oluşan kazalar çok büyük çevre felaketlerine sebep olmaya başlamıştır. Kara tanker taşımacılığı ile
kara ve denizden ilerleyen petrol boru hatlarının geçtiği tarım alanları ve denizler gibi sucul
ekosistemler petrol kirliliği tehdidi altında bulunmaktadır.
Petrolün yaratacağı kirlilik ilk olarak kullanılabilir su ve toprak alanlarına zarar verecek, böylece besin
zinciri bu durumdan negatif yönde etkilenecektir. Bu durum da insan ve hayvan sağlığı için büyük
tehlike oluşturmaktadır.
Bu sorunun çözümü için öncelikli olarak fosil yakıtlardan uzaklaşılması gerekmektedir fakat bunun
gerçeklik düzeyinde maalesef önemi çok az dikkate alınmaktadır. Bu nedenle eldeki sorunlara
dayanarak çözümler üretilmesi gerekmektedir. Böylece kirleticilerin etkilerine karşı doğal yöntemler
geliştirilebilir.
Bu çalışmada petrolün verdiği zararlara değinilmiş ve sorunun biyoteknolojik yöntemler
kullanarak doğal bir şekilde çözülmesi ile ilgili bazı çalışmalar derlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Petrol, Mikroorganizma, Biyoteknoloji, Bakteri.

ABSTRACT
Increasing industrial activities in developing and developed countries have led to more energy
demand. This increasing energy demand is primarily met by using fossil fuel. During this process,
accidents caused by oil extraction, processing and transportation activities have created great
environmental disasters. Aquatic ecosystems such as seas and agricultural areas where oil pipelines
move from land and sea and tanker transportation through land are under the threat of oil pollution.
First, the pollution of oil will damage the usable water and soil areas, so that the food chain will be
negatively affected. This poses a great danger for human and animal health. In order to solve this
problem, it is necessary to reduce the consumption of fossil fuels, but unfortunately no any alternative
source for energy has been developed to replace the fossil fuel completely. Therefore, solutions should
be produced based on the problems at hand. Thus, natural methods can be developed against the
effects of pollutants.
In this study, the damages caused by oil are discussed and some studies about the natural
solution of the problem using biotechnological methods are reviewed in this paper.
Key Words: Petroleum, Microorganism, Biotechnology, Bacteria.
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GİRİŞ
Petrol, milyonlarca yıl önce yaşamış hayvan ve bitki kalıntılarının denizlerde biriken çökmüş
katmanlar içerisinde çürüyerek belirli bir sıcaklık ve basınç altında ayrışmasından oluşmakta olup
bileşim olarak oldukça karmaşıktır. İçerisinde parafinik ve naftenik hidrokarbonlar, oksijen, kükürt,
azot ve metal içeren bileşiklerin bir karışımından oluşmaktadır (1).
Hidrokarbonlar, parçalanma ve destilasyon yöntemleriyle değişik petrol ürünlerinin elde
edilmesine yarayan ham petrolün %55-98'ini oluşturmaktadır. Petrolün yapısında bulunan bu
hidrokarbonlar sınıflandırıldığında; %30'unu parafinik hidrokarbonlar, %50'sini sikloalkanlar, %15'ini
aromatik bileşikler ve %5’ini kükürt, oksijen ve azotlu hidrokarbonlar oluşturmaktadır (2).
Yerküre içerisinde bulunan organik materyalin başkalaşımıyla oluşan ve gözenekli kayaçlar
içerisinde saklanan sıvı formdaki hidrokarbonlara ham petrol ismi verilmektedir. Petrolün önündeki
"ham" terimi işlenmediğini ifade etmektedir. Ham petrol, rafinerilerde damıtma yöntemi ile
bileşenlerine ayrıştırılıp günlük hayatımızda kullandığımız birçok madde ve akaryakıt ürünü elde
edilmesinde kullanılmaktadır (3).
Petrolden üretilen kaynaklar taşınırken öncelikle deniz kirlenmesine sebep olmakta olup,
denizlerin kendini temizleme yeteneğinden fazla kirletici madde ile dolmasına neden olmaktadır (10).
Her yıl yaklaşık 6 milyon ton petrol (Dünya’daki petrol üretiminin yaklaşık % 0,25’i) okyanus ve
denizlere karışmaktadır (4).
Doğal olarak gerçekleşen sızıntıların dışında petrolün üretimi, işlenmesi, taşınması
aşamalarında meydana gelen kazalar sebebiyle petrol kirliliği ortaya çıkmaktadır. Mikroorganizmalar,
petrol ve petrol ürünleri ile kirlenmiş ortamlardaki biyokimyasal süreçlerle petrol hidrokarbonlarını
enerji kaynağı olarak tüketebilmektedirler (5).
Petrol sızıntıları genellikle; doğal olarak, tanker kazalarıyla, deniz taşımacılığıyla, deniz
yatağındaki petrol arama veya çıkarma çalışmaları gibi sebeplerle görülmektedir.
İnsanoğlunun en önemli ve olmazsa olmaz ihtiyaçlarından biri de enerjidir. Dünyanın birincil
enerji kullanımında petrol %40 payı ile ilk sırada bulunurken, %28 pay kömürün, %23 ise
doğalgazındır (7). Türkiye’de de birincil enerji olarak fosil yakıtlar % 90’lık payla ilk sırada
tüketilmektedir (8). Tarım ve sanayide öncül enerji kaynağı olarak rağbet gören petrol; Orta Doğu,
Türki Cumhuriyetler ve Rusya Federasyonu’ndan çıkarıldıktan sonra Türkiye üzerinden tüm dünyaya
dağıtılmaktadır. Bu sebeple Türkiye’nin boğazlar sistemi ve petrol boru hatları, petrol ve petrol
ürünlerinin Avrupa’ya veya Uzak Doğu ülkelerine yayılmasında köprü görevi görmektedir. Özellikle
Türkiye’nin kıyı şehirlerinde petrol dökülmesi riski çok yüksektir (9).
Çevre kirliliği sonucunda oluşan petrol ve petrol türevlerinin bertaraf edilmesinde doğa
kendini çok uzun sürelerde yenilerken; ortama bakteri ve bitki eklenerek müdahale edilmesi prensibine
dayanan ve biyoremediasyon (biyolojik iyileştirme) olarak adlandırılan çalışmalarla 1-2 yıl gibi kısa
sürede, daha verimli sonuçlar alınabilmektedir. Bu sebeple, petrol ve petrol türevlerinin
temizlenmesinde fitoremediasyon (bitkilerle iyileştirme) oldukça fazla kullanılan etkili yöntemlerden
biridir. Fitoremediasyon çalışmalarında ortamın özellikleri ve bunlara uygun bitkinin seçilmesi
oldukça önemlidir.
Denizler dışında okyanuslarda bile yüzen petrol kalıntılarına sık sık rastlanılması ve tüm
büyük sucul ekosistemlerde ölçülebilir oranda petrol hidrokarbonlarının bulunması ise, sorunun ne
denli büyük olduğunu bize göstermektedir (2).
Deniz suyunda, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi
uluslararası örgütler tarafından belirlenen petrol hidrokarbonu kirliliği sınır değeri 13 μg/l’dir.
Ülkemizde bulunan denizlerdeki petrol hidrokarbonlarının değerlerine baktığımızda ise; 1997-2001
yılları arasında Karadeniz’de petrol kirliliği miktarları 16,1 – 126,9 μg/l ve Marmara Denizi’nde 31,7
– 106,4 μg/l olduğu tespit edilmiştir (5).
Ülkeler ve kıtalararası ulaşımın önemi zaman ilerledikçe artmakta olup sanayi kollarının hızlı
gelişmesiyle de petrol hidrokarbonlarının kullanımı dikkat çekecek düzeylere ulaşmıştır. Bundan
ötürü, dünyada bir çok örneğine rastladığımız büyük çaplı petrol tankeri kazalarından bazıları
‘İspanya’da (2002) Prestige, Japonya’da (1997) Nakhodka, Alaska’da (1989) Exxon Valdez,
Fransa’da (1978) Amoco Cadiz; ve (1999) Erika’dır. Türkiye’de ‘(2004) Gotia, (2002) Volgoneft-248,
(1994) Nassia, (1979) Independenta’. İstanbul Boğazı’nın Marmara denizine açıldığı ağızda yaşanan
Independenta kazası (1979) 95000 ton ve İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e olan kuzey ağzında
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yaşanan Nassia kazası (1994) 13500 ton ham petrolün denize dökülmesiyle neticelenmiştir (6).
Örneğin İstanbul Boğazı’nda Nassia tanker kazasından sonra gerçekleştirilen ölçümlerde boğazın
kuzey ve güney ağzında tespit edilen petrol konsantrasyonları; İstanbul Boğazı kuzeyindekinde
(1996), 27.0 μg/l ve güneyinde ise (1996), 39.5 μg/l’dir (10).
Tanker kazaları sonucu okyanuslara karışan ham petrolün miktarı, gün geçtikçe artış
göstermektedir. Kazaların dışında bir diğer önemli kirlenme biçimi de, enerji üretim tesislerine yakıt
taşıyan gemilerin sintine ve balastlarını denize boşaltmaları ya da atık yağların tersanelerden denize
dökülmesi eylemidir. Bu durum körfezleri ve haliçleri kirletmekte, deniz ekosisteminde hem kısa hem
uzun vadede çok çeşitli türlerde zararlara sebep olabilmektedir (2).
Yolcu gemilerinde yasal olmamasına rağmen denize bırakılan petrol ve petrol türevi
atıklarının, yaklaşık 1 milyon ton/yıl gibi inanılmaz boyutlara ulaşmış olması tüm dünya ülkelerinde
yoğun endişelere sevk etmektedir (10). Bu konularda petrol kirlenmesinin, uluslararası önlemler
gerektiren bir konu olarak kabul edilmesiyle ilgili ilk antlaşma, Birleşmiş Milletler aracılığıyla 1954’te
imzalanmıştır (11).
Petrol, deniz ortamındayken yayılma, buharlaşma, emülsifikasyon ve çökelme davranışları
göstermektedir. Genellikle herhangi bir sebepten ötürü denize dökülen yağ, ham petrol ve petrol türevi
kirleticilerin kalınlığı kısa sürede 1 mm'nin altına düşmekte ve kilometrelerce büyüklükte bir alana
yayılmaktadır. Rüzgar ve dalgalar buharlaşmayı arttırır, buharlaşma miktarı; kirleticinin uçuculuğu,
ortam sıcaklığı, kirleticinin dağıldığı yüzey alanı ve kirleticinin kalınlığı gibi sebeplerle doğru
orantılıdır (12).

Şekil 1. Petrol dökülmeleriyle deniz ortamında oluşan süreçler (6)
Petrolün bir kısmı emülsiyon haline gelmeden önce fotolitik olarak, bir kısmı da
mikroorganizmalar tarafından parçalanmaktadır. Yağın yoğunluğu deniz suyundan daha az
olduğundan dolayı, yüzeyde bir tabaka oluşturur, bu da canlılar için ana hayat kaynağı olan oksijenin
deniz içerinde yayılmasını önler. Petrol deniz ortamına döküldüğünde yapısındaki hafif ve çabuk
buharlaşabilen kısımları bu saçılma sırasında hızla atmosfere yayılır ve arkada sudan daha ağır olan
katranımsı kısımlar kalır (10). Dalgalar, yüzeydeki kirletici tabakanın parçalanmasına ve kirletici
damlacıkların oluşmasıyla suya batıp yüzeyin altında ikinci bir tabaka oluşturmasına sebep olur (12).
Türbülans, dalga ve akıntı hareketleriyle çalkalanan yüzey kısımlarında değişik kalınlıklarda yağ/su
emülsiyonları oluşmaktadır. Yüzeyden kopan yağ damlacıkları su kütlesinde kısmen çözünür,
çözünmeyecek kadar ağır kısımlar ise küresel biçimlerini koruyarak dibe çökerler. Çökelme sırasında
çarpışıp yapışarak ağırlıkça büyüyen bu küreler dip akıntıları sayesinde hareket ederek sedimentleri
kaplamaktadır (10). Sudaki petrol hidrokarbonları bu şekilde çeşitli buharlaşma, çözünme, emülsiyon,
oksidasyon, sedimentasyon veya mikrobiyolojik ayrışma olaylarına maruz kalmaktadır. Hidrokarbon
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molekülleri ya çözünmekte ya da birleşerek katranları meydana getirmektedirler. Çözünme oranı;
kirleticinin miktarına, cinsine, ortamın ısısına, dalgalara ve dağılma yüzeyine bağlıdır. İnce filmler,
güneş ışığı altında 24 saatte % 1'in altındaki oranlarda parçalanmaktadır. Bununla birlikte kirleticiye
temas eden organik maddeler ve ısı farklılıkları çökelmeye neden olmaktadır. Isının 10°C yükselmesi,
deniz suyunun yoğunluğunu % 25, kirleticinin yoğunluğunu ise ortalama % 0.5 oranında değişime
uğratmaktadır. Bu nedenle gündüz yüzer halde olan kirleticiler geceleri batabilmekte ve çok daha
tehlikeli olan dip kirlenmesine sebep olabilmektedir (12).
Petrol, atmosfer ve deniz arasındaki gaz alışverişini engelleyerek sudaki çözünmüş oksijen
konsantrasyonunun düşmesine neden olup ışık geçirgenliğini azaltarak deniz ortamındaki fotosentez
olayına engel olmaktadır. Ayrıca deniz kuşlarının kanatlarına yapışıp kuşların yüzme ve dalma
yeteneklerini engellemekte ve soğuğa karşı dayanıklılıklarının yok olmasına ve ölümlerine sebep
olmaktadır (5).
Petrol ile kontamine olmuş ortamlarda mikroorganizmalar, biyokimyasal süreçlerle enerji
kaynağı olarak petrol hidrokarbonlarını kullanabilmektedirler (Boopathy, 2000). Dolayısıyla petrol
hidrokarbonlarıyla kirletilmiş bölgelerin temizliğinde, özel mikrobiyal floralar kullanılarak
gerçekleştirilen biyolojik iyileştirme uygulamaları son zamanlarda rağbet görmektedir (14).
Petrol hidrokarbonlarıyla kirlenmiş ortamlara mikroorganizmaların eklenmesiyle başlayan
biyolojik parçalama mekanizması, hem ekosisteme zararsız olması yönünden, hem de diğer
yöntemlere kıyasla çok düşük maliyetli olup cazip bir arıtma alternatifi olarak görülmüştür.
Mikrobiyal metabolizmada, ekzoenzimler yardımıyla hücre membranlarından geçebilecek boyutlara
küçültülen protein, karbonhidrat, lipit vb. maddeler sitoplazma içerisinde de parçalanmaya devam edip
en küçük yapı taşlarına dek ayrışmaktadırlar. Gerekli olduğu durumlarda da fazla ayrışmadan hücre
içinde tekrar kullanmak maksadıyla depo edilebilmektedirler. Sitoplazmada görülen ayrışma olaylarını
endoenzimler katalize etmektedir ve mikroorganizmalar bu yapı taşlarından veya daha büyük
moleküllerden, kendilerine gerekli olacak maddeleri (protein, lipit, enzim vs.) sentezlemektedirler.
Metabolik olaylar, birçok enzimin etkisiyle ardışık olarak yönlendirilmektedir ve enzimlerde
oluşabilecek minimal değişimler, bu seri biyokimyasal süreçlerin bozulmasına veya yön
değiştirmesine sebep olabilmektedir. Literatürde incelenen bu mikrobiyal metabolizma gözlemleri
sonucunda, tanker kazaları yoluyla petrol dökülmelerine biyolojik yöntemle müdahaleyi gösteren
biyoreaktör uygulamaları da bulunmaktadır (15).
Deniz ortamındaki mikrobiyal topluluk içerisinde bakterilerin, baskın hidrokarbon parçalama
özelliği gösteren en önemli canlılar oldukları tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, toprakta da
görülen hidrokarbonların fungus ve bakteriler tarafından parçalanma oranlarının karşılaştırıldığı bir
çalışmada, kum dolu bir alanda n-heksadekanın kullanımının %82’sinin bakteriler ve %13 gibi düşük
bir oranın ise funguslar tarafından yapıldığı gözlenmiştir (16).
Mikroorganizmalar aerobik biyolojik parçalanma mekanizmasında, kirleticideki karbonu
parçalayıp karbondioksite (CO2) yükseltgemek için oksijeni kullanmakta olup reaksiyon sonucu; su,
biyokütle ve karbondioksittir gibi ürünler açığa çıkmaktadır (5).
Biyooksidasyon reaksiyonlarında serbest oksijenin bulunduğu durumlarda genellikle hidrojen
peroksit oluşmaktadır. Aerobik mikroorganizmalar bunu kendilerinde bulunan özel katalaz enzimleri
ile ayrıştırmaktadırlar fakat anaeroblar oksijen ile ilişkili herhangi mekanizmaya (katalaz, sitokrom,
oksidaz, vs.) sahip olmamaktadırlar dolayısıyla bu enzim bulunmadığından, H2O2
ayrıştırılamamaktadır. Su ve toprak ekosistemlerindeki anaerob mikroorganizmalarda (sferoforus,
klostridium, aktinomices vs.) oksijen toksik etkiye neden olmaktadır (19).
Hidrokarbonların biyolojik parçalanması genellikle birçok bakteri türünün bir arada olmasıyla
gerçekleşmektedir. Mikroorganizmaların hidrokarbonları yalnızken, sadece sınırlı oranlarda
metabolize edebildiklerinden dolayı su ve toprak ortamlarında karmaşık hidrokarbonları
parçalayabilmek için geniş enzimatik kapasitelerinden kaynaklı karışık kültürlere ihtiyaç vardır (16).
Petrolün reçine kısmı, polar fraksiyonunu temsil etmekte olup asfaltik malzemeler kısmı ise
biyolojik parçalanmaya yüksek direnç gösteren kısmı ifade etmektedir (15). Bununla birlikte,
kometabolizma yoluyla asfaltenin’in biyolojik olarak parçalandığı görülmüştür. Kometabolizma, iki
bileşiğin eş zamanlı metabolizması olarak tanımlanmaktadır. Örneğin; metanın biyolojik
parçalanmasında bazı bakteriler klorlu solventleri de parçalayabilirler (37).
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Monoaromatik hidrokarbonlar, bazı mikroorganizmalar için toksik etkilere neden olmaktadır
fakat çoğunlukla aerobik şartlar altında düşük konsantrasyonlarda kolaylıkla biyolojik parçalanmaya
uğrayabilirler (38).
Doğanın kendini yenileme ve iyileştirme yeteneğinin üstündeki seviyelerde kirletici maddelere
maruz kalması sonucu kirlenme oluşmaktadır. Petrol ve petrol türevleri nedeniyle oluşan hidrokarbon
kirliliği; rafineri, doğal sızıntılar ve petrokimya tesislerinde üretim-işleme, petrol arama-çıkarma
çalışmaları, taşımacılık ve tanker kazaları kaynaklı birçok yolla ekosistemi tahribata uğratmaktadır (5).
Petrol dökülmeleri çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Petrol
hidrokarbonlarıyla kirlenmiş ortamlardan alınan örnekler için kirlenme seviyelerine göre uygulanan
ayırma, uzaklaştırma ve geri kazanma yöntemlerinin dışında mikroorganizmaların petrol
hidrokarbonlarıyla kirlenmiş ortamlara ilave edilmesiyle harekete geçen biyolojik parçalanma
mekanizmalarından da yararlanılabilir (5).
Petrol hidrokarbonlarının biyolojik parçalanması, önce alifatik kısmın ve düşük moleküler
ağırlıklı aromatiklerin, daha sonra ise yüksek moleküler ağırlıklı aromatiklerin yıkımı şeklinde
gerçekleşmekte olup yağ molekülleri bakterilerin ekzoenzimleri yardımıyla hidrolize uğramaktadırlar
(30).
Petrol temizliği için biyoteknolojik yöntem olarak Kurtoğlu, H. (2009) yaptığı çalışma da
Vibrio fluvialis, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis ve Escherichia coli’nin birlikte bulunduğu
karışık kültür ortamının Siberian Light ham petrolü ile 10 gün inkübasyon süresi için kullanımını
önermektedir (5).
Kirletici özelliklerinden dolayı canlılığa büyük ölçüde zarar veren ham petrol ve türevlerinin
doğal kaynaklardan uzaklaştırılması çok önem arz etmektedir. Bakteriler vasıtasıyla kirleticilerin
ortamlardan uzaklaştırılması veya daha az toksik olmayan formlara dönüştürülmesi yani
“biyoremediasyon” çalışmaları son zamanlarda çok önem kazanmıştır. Taştan, S. ve Mater, Y.’nin
(2018) yaptığı bir çalışmada, Marmara denizi ve Karadeniz’den izole edilmiş 698 deniz bakterisi
izolatının petrol ve petrol türevlerini parçalama yeteneklerinin taranması ve bu yeteneğe sahip
bakterilerin belirlenmesi amacıyla yaptığı deneyde tüm türlerin en yüksek petrol konsantrasyonlarında
bile yaşayabildiği ve petrolü parçaladığını onaylamışlardır. VITEK sistemi ile 5 izolatın Serratia
plymuthica, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae, Staphylococcus lentus,
Staphylococcus sciuri olarak ön tanımlaması yapılmış olup bu türlerin denizlerde oluşabilecek petrol
kirliliğinin biyoremediasyonunda kullanılabilecek aday bakteriler olduğunu belirtmişlerdir (13).
Alaska’da 1989 yılında meydana gelen Exon Valdez kazası, biyolojik iyileştirme
çalışmalarının dikkat çekici ilk örneğidir. Kaza sonrası Prince William Sound adaları ve Alaska
körfezi kıyılarının %15‘inin petrolle kaplanması sonucu ortamdaki petrolün bertaraf edilmesi için aynı
ortamdan alınan bakterilerden Pseudomonas spp., Vibrio spp., Alcaligenes sp. ve bunların karışık
kültürleri kullanılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır (20,21).
Doğada karmaşık moleküllerin parçalanması, biyolojik parçalanma (biyodegradasyon) olarak
kendiliğinden devam ederken, insan etkisiyle yapılan değişiklikler de bu olguyu hızlandırmakta ve
biyolojik iyileştirme çalışmaları olarak karşımıza çıkabilmektedir. Biyolojik iyileştirme, kontamine
olmuş toprak, su ve benzeri ortamların iyileştirilmesi veya temizlenmesi maksadıyla canlı
organizmaların veya enzimlerinin, bu ortama aktarılması ya da çevresel koşulların ayarlanmasıyla
endojen faunanın yıkım oranının yükseltilmesi gibi işlemleri kapsayan bir dizi yöntemdir (22).
Petrol ve petrol türevlerinin doğada kendiliğinden biyolojik olarak parçalanmaya uğraması 510 yıl sürerken, ortama nutrient veya bakteri eklenmesi ile yapılan biyolojik iyileştirme çalışmaları ile
2-5 yıl gibi daha kısa sürelerde gerçekleştiği rapor edilmektedir (23).
Petrol kirliliğini önlemede fiziksel ve kimyasal yöntemler bulumakla beraber, bu yöntemler
hem yeterli temizlik gerçekleştirmemekte hem de çok zahmetli ve pahalı olabilmektedir. Bu
yöntemlerin aksine doğal bir yöntem olan biyolojik iyileştirme maliyeti az, daha hızlı uygulanabilecek
bir yöntemdir (21).
Biyolojik iyileştirme; mikroorganizmaların kirleticileri bulundukları çevreden tüketmeleri ve
bu maddeleri, büyüme ve metabolik faaliyetleri için kullanmaları prensibine dayanır. Bu amaçla
mikrobiyal büyüme ve metabolik aktivite için en uygun şartların oluşması gereklidir.
Mikroorganizmaların metabolik aktivitelerini ve büyümelerini dengede tutmak için ilk aşamada;
oksijen, nem ve sıcaklık gibi çevresel faktörler, azot, karbon ve fosfor gibi besin istekleri, oksidasyon
için uygun elektron alıcısının varlığına bağlı olan şartların düzenlenmesi gerekmektedir. Buna ilave
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olarak, biyolojik iyileştirme faaliyetlerinin devam ettiği çevresel ortamdaki toksik-kirleticilerin
miktarı, rekabetçi mikroorganizmaların bulunmaması, ortamdaki bakterilerin metabolik
dekompozisyon farklılıklarının bilinmesi de çok önemli olmaktadır (24).
Yapılan literatür incelemelerinde Achromobacter, Acinetobacter, Alcaligenes, Arthrobacter,
Bacillus, Flavobacterium, Burkholderia, Enterobacter, Nocardia ve Pseudomonas spp. gibi su ve
toprakta yaşayan bakteri türlerinin petrol hidrokarbonlarını karbon ve enerji kaynağı olarak kullanıp
biyolojik parçalanmaya uğrattıkları rapor edilmiştir (22, 25, 26).

Resim 1. Petrol yiyen bakterinin mikroskop görüntüsü (Tony Gutierrez, Heriot-Watt University)
Büyük petrol kazalarına baktığımızda petrolün zararının ve temizliğinin önemi Deepwater
Horizon örneğinden açıkça anlaşılmaktadır. 2010 yılında dünyaca ünlü petrol şirketi BP’nin
Deepwater Horizon petrol döküntüsü, Meksika Körfezi’ne tahminen 4.2 milyon varil (1 varil = 119.2
litre) petrol akıttı; bu miktar, ABD tarihindeki en büyük açık deniz petrol dökülmesiydi. Dökülme,
deniz canlıları, balıkçılık ve gelgitsel bataklıklardan derin okyanus tabanına kadar uzanan
ekosistemlere geniş çapta zarar verdi. Acil durum müdahale ekipleri, petrolü Körfez’den çıkarmak
için; petrolü su yüzeyinden sıyırmak, yakmak ve küçük damlacıklara ayırma amacıyla kimyasal
dağıtıcılar kullanmak gibi birçok taktik kullandı. Fakat uzmanlar, petrolün çoğuna ne olduğunu
açıklayamadılar. Bu önemli bir konuydu, çünkü serbest kalan petrolün ne kadarının kısa bir süre içinde
doğal olarak çözüneceği belirsizdi. Eğer dökülen petrol kalmaya devam edip okyanus tabanına
çöktüyse, bilim insanları bunun çevreye daha geniş zarara yol açacağının farkındaydılar. Deepwater
Horizon döküntüsünden önce bilim insanları, deniz bakterilerinin petrolü deniz suyundan ayırmada
etkili olduklarını tespit etmişlerdi. Bu yüzden birçok uzman; deniz mikroorganizmalarının, BP
döküntüsündeki büyük miktarlardaki petrolü tüketeceğini ve Körfez’i düzeltmeye yardımcı olabileceği
fikrini öne sürdü. Körfezde yapılan gözlemler, mikroorganizmalarının BP’nin hasar görmüş sondaj
kuyusundan çıkan petrolün büyük bir kısmını çözdüğünü onayladı. Döküntüden önce Meksika
Körfezi’ndeki sular, birkaç farklı filuma ait veya geniş biyolojik familyalardan oluşan bakteriler
açısından oldukça fazla tür çeşitliliğine sahipti. Döküntüden hemen sonra, bu bakteri türleri daha az
çeşitli hale geldi fakat bir filumda sayıca artış olduğu belirlendi. Bu durum, çoğu bakterinin yüksek
dozlardaki petrole duyarlı olduğunu fakat birkaç türün dirençli olduğunu bize gösterdi (27).
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Resim 2. Bakteriyel genomu oluşturan tekil DNA parçaları. (Her renk ayrı bir genomu ve her nokta
ise DNA parçasını göstermektedir) (27)
Colwellia gibi bazı bakteriler Deepwater Horizon dökülmesindeki petrolün indirgenmesinde
etken olarak tespit edilmişlerdi fakat pek çok yeni bakteri türü de gözlemlendi. Bunlar içerisinde,
dökülme esnasında Neptuniibacter gibi önceden önemli bir petrol indirgeyicisi olduğu bilinmeyen ve
Alcanivorax gibi aromatik hidrokarbonları indirgeme yeteneğine sahip olduğu bilinmeyen bakteri
türleri keşfedildi. Bu sonuçlar irdelendiğinde, birçok farklı bakterinin karmaşık petrol karışımlarını
indirgemek için bir topluluk gibi hep birlikte çalıştığı görüldü. Diğer taraftan Neptuniibacter‘in ayrıca
sülfürü çözebildiği de bulundu. Bu durum önemliydi çünkü acil müdahale ekipleri, Deepwater
Horizon temizleme girişiminde su yüzeyinin altı ve üstünde 6.96 milyon litre seyreltici kullanmıştı ve
seyrelticiler çoğunlukla karbon ve sülfür içeren moleküllerden oluşan kimyasal karışımlardan
oluşmaktaydı (27).
Bütün denizlerdeki petrol sızıntıları, deniz ekosistemi için birçok zararlı etkiye neden olur.
Örneğin, petrol kirliliği balık göçleri zamanında olursa göçler olumsuz etkilenir. Su canlılarının
yumurta ve larvaları bu kirliliğe çok daha fazla duyarlıdır. Petrol denizlerde ilk olarak yüzeyi
kapladığından dolayı havanın ve ışığın suyun alt katmanlarına geçişini engeller. Oksijenin kıtlığında
oksijen solunumu yapan canlılar yaşamını sürdüremez, özellikle sahile yakın bölgelerde toplu ölümler
görülür, ışığın daha alt katmanlara ulaşamaması sonucunda ise su bitkileri fotosentez yapamaz ve
ötrofikasyon gerçekleşir. Petrol, deniz kuşlarının kanatlarına yapışarak uçamamasına, balıkların
solungaçlarına yapışarak solunumunu engellemesine ve canlıların bünyesine girmesiyle onları
zehirleyici etkilere sebep olur, hatta bu canlıları avladığımızda petrol ve türevleri bizlere kadar
ulaşmaktadır (18).
Biyoremidasyonda petrol kökenli ürünler; bakteri, maya, mantar ve mikroalg gibi
mikroorganizmalar tarafından parçalanabilirler. Fakat bakteriler hidrokarbonların parçalanmasında
büyük rol oynamaktadır (Bundy vd. 2004, Riser-Roberts 1992). Bu bakteriler arasında Pseudomonas,
Micrococcus ve Bacillus cinsi türlerinin önemli bir yeri vardır (28).
Kishore ve Ashis, (2007) Güneydoğu Hindistan’da petrol ile kirlenmiş bir alandan izole
ettikleri bakterileri topraksız invitro ve kirli toprak koşullarında incelemiştir. Topraksız ortamda
Pseudomonas aeruginosa (M) bakterisinin Bacillus subtilis (DM-04)’e göre daha etkin olduğunu
tespit etmiş ve petrollü toprak deneyinde 120 gün süren inkübasyon süreci sonunda P. aerugionasa
(M) ve kirli toprak izolatında % 100’e varan bir ayrışma sağlarken Bacillus subtilis DM-04’ün % 50
düzeyinde ayrışma sağladığı tespit edilmiştir (29).
Memon ve ark. (2005) yaptıkları çalışma Landoltia punctata'nın petrol fitaterizasyonu için
potansiyelini değerlendirdi ve sonuç olarak %1'e kadar ham yağ ile kirlenmiş tatlı su kaynaklarının
arıtılması için kullanılabilir olduğunu gözlemlediler (9).
Aldisi vd. (2016) petrol ile kontamine olmuş topraktan %10 oranında dizel ve petrolü
parçalama kabiliyetindeki mikroorganizmalar arasında en iyi sonucu veren bakteri olarak
Pseudomonas aeruginosa bakterisini tespit etmişlerdir (31).
Jung vd. (2010) petrol ve dizel parçalayan bakteriler olarak Arthrobacter, Bacillus,
Citrobacter ve Klebsiella türlerini rapor etmişlerdir (32).
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İslam vd. (2013) petrolle kirlenmiş su ve topraktan elde ettikleri bakterileri %7 petrol
varlığında üretmişler ve 2-3 hafta sonra besiyerinde çoğalan bakterileri tanımlayarak Staphylococcus,
Micrococcus, Streptococcus, Bacillus, Klebsiella ve Corynebacterium olarak isimlendirmişlerdir (33).
Erdoğan vd. (2013) tarafından Adana, Adıyaman ve Batman illerinde petrol ile kirlenmiş
topraklardan 33 bakteri izole edilmiştir. %1 ham petrollü ortamda parçalama düzeyleri en yüksek olan
6 bakteri suşu olarak Pseudomons aeruginosa (2 suş), Pseudomonas putida (2 suş), Citrobacter
amalonaticus, Acinetobacter genomospecies türlerini rapor etmişlerdir (34).
Prakash vd. (2014) petrolle kirlenmiş alanlardan 59 bakteri izole etmiş ve bunların içerisinde
%1 ham benzin içeren ortamda en iyi gelişme gösteren bakteriler olarak 1 Bacillus türü, 2
Pseudomonas türü ve 1 Micrococcus türünü belirlemişlerdir (35).
Subathra vd. (2013) topraktan elde ettikleri 113 bakterinin petrol parçalama yeteneğini
araştırdıklarında %1 ham petrol varlığında Bacillus subtilis ve Pseudomonas aeruginosa türlerini en
iyi gelişme gösteren bakteriler olarak açıklamışlardır (36).
Erdoğan vd. (2013) yaptıkları çalışmada ham petrollü ortamda en iyi gelişme gösteren ve ham
petrolü parçalama düzeyleri en yüksek olan 6 bakteri suşu Pseudomons aeruginosa (2 suş)
Pseudomonas putida (2 suş), Citrobacter amalonaticus, Acinetobacter genomospecies seçmiştir. 120
günlük inkübasyon sürecinin sonunda bu 6 bakteri suşu toprakta % 56 oranında petrol ayrışması
sağlamıştır (34).
Demirkan vd. (2018) yaptıkları çalışmada 600 Bacillus sp. suşu arasından 141 Bacillus sp.
suşunu aktif olarak benzin ve dizel parçalayan bakteriler olarak değerlendirilmişlerdir (17).
SONUÇ
Sonuç olarak yapılan çalışmalarda da görüldüğü üzere bazı bakteri ve bitki türleri kullanılarak
petrolün doğal ortamlardan temizlenmesi kullanılabilir olabilmekte olup diğer yöntemlere göre daha
ucuz, daha sağlıklı ve daha kısa sürede etki göstermektedir. Fakat insan müdahalesinin bu bakterileri
nasıl etkilediğini daha iyi anlayarak, en uygun bakteri nüfuslarını desteklemeyi başarabilir ve onların
doğal petrol indirgeyici yeteneklerinden daha fazla fayda elde edebiliriz. Aynı zamanda toprak ve
gölleri temizlemek için bazı önemli tarla ve su bitkileri geliştirip bu önemli sahaları temizleyerek tarım
için uygun ortamlar oluşturarak ülke için önemli ekonomik katkılar sağlayabiliriz.
Ancak hepsinden öte petrolle uğraşmak tehlikeli bir iştir ve petrol dökülmelerinin tekrar
yaşanacağını tahmin etmek güç değildir. Bu nedenle mutlaka enerji kaynağı olarak doğa dostu
alternatif kaynaklara yönlenilmesi tavsiye edilmektedir.
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Özet
Gram negatif enterik bakterilerden Enterobacter spp. cinsinin hastane infeksiyonu etkeni olarak önemi
son yıllarda gittikçe artmaktadır. Enterobacter spp. suşları sağlıklı bireylerde nadiren infeksiyona
sebep olan fırsatçı patojendirler. Bu çalışmada hastanemiz poliklinik ve servislerinde Üst Solunum
Yolları İnfesiyonu (ÜSİ) tanısı ile takip edilen hastaların idrar kültürlerinden izole edilen Enterobacter
spp. suşları kullanılmıştır. Çalışmaya dahil edilen suşların yayılımı, çapraz bulaşın durumu ve izole
edilen suşların arasındaki klonal ilişkiyi belirlemek için PFGE (Pulsed-Field Jel Elektroforez) yöntemi
kullanılmıştır. Enterobacter spp. izolatları PFGE yöntemi ile SpeI enzimi kullanılarak kesilen
genomik DNA ile yapılan dendogram analizi ile izolatlar arasındaki klonal ilişki belirlenmiştir. Buna
göre hastanemizden izole edilen suşlar birbiri ile %85 oranında ilişkili bulunmuştur. Bu kümeleşme
oranı Tennover kriterlerine göre ise %100 olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak PFGE Enterobacter
spp. suşlarının genotipik tiplendirilmesi ve genetik ilişkinin belirlenmesi açısından önemli olduğu
görülmüştür. Bunun için de gelecekte yapılacak olan güncel bilgilere ihtiyaç duyulacağı
görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Enterobacter spp. PFGE, ÜSİ
Abstract
The importance of Enterobacter genus, one of gram negative enteric bacteria, as a causative agent of
nosocomial infections, has been increasing in recent years. Enterobacter strains are opportunistic
pathogens that rarely cause infection in healthy individuals. In this study, Enterobacter spp. Strains
isolated from urine cultures of patients followed up with upper respiratory tract infection (UTI) in
hospital outpatient clinic and wards. strains were used. PFGE (Pulsed-Field Gel Electrophoresis)
method was used to determine the spread of the strains included in the study, the status of crosscontamination and the clonal relationship between the isolated strains. Enterobacter spp. The clonal
relationship between the isolates was determined by the dendogram analysis of genomic DNA cut by
using SpeI enzyme by PFGE method. Accordingly, 85% of the strains isolated from our hospital were
related to each other. This clustering rate is 100% according to Tennover criteria. As a result, PFGE
Enterobacter spp. strains were found to be important in terms of genotypic typing and determination of
genetic relationship. For this, it is seen that up-to-date information will be needed in the future.
Key words: Enterobacter spp. PFGE, ÜSİ
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Giriş
Enterobacter cinsi son yıllarda özellikle hastane infeksiyonlarında önemi giderek artan bir bakteri türü
olarak karşımıza çıkmaktadır. Enterobacter türleri toprakta, suda, bitkilerde, süt ürünlerinde ve ayrıca
insan ve hayvanların kalın barsağında ve dışkısında bulunmaktadır (1). Enterobacter türleri arasında
insanlardaki infeksiyonlardan en fazla sorumlu olan türler E.aerogenes ve E.cloacae’dır (5).
Enterobacter cinsi toplum kökenli infeksiyonlarda etken olarak karşımıza çıkmasına rağmen bu
mikroorganizma ile oluşan infeksiyonların büyük bir çoğunluğu hastane kaynaklıdır. Özellikle
Enterobacter cloacae ve Enterobacter aerogenes alt solunum yolu infeksiyonları, cilt ve yumuşak
doku infeksiyonları, idrar yolu infeksiyonları, endokardit, karın içi infeksiyonları, septik artrit, kemik
iliği ve göz infeksiyonlarını da kapsayan çeşitli infeksiyonlardan sorumlu nozokomiyal patojenlerdir
(7). Bunlardan E. cloacae ve E. agglomerans’a ait intravenöz yolla bulaştığı saptanan bakteriyemi
salgınları görülmüş ve bazı vakalar ölümle sonuçlanmıştır (6). Bu çalışmada; 2019 yılında
hastanemizin çeşitli bölümlerden izole edilen Enterobacter suşlarının aralarındaki klonal ilişki PFGE
yöntemiyle araştırılması ve suşların hastane ortamındaki dağılımında klonal ilişki göstermesi,
infeksiyon kontrol komitelerinin önemi görülmüştür (11).
Gereç-Yöntem
Çalışmaya 2019 yılında hastanemiz poliklinik ve servislerinde Üst Solunum Yolları İnfesiyonu (ÜSİ)
tanısı ile takip edilen hastaların idrar kültürlerinden izole edilen Enterobacter spp. suşları dahil
edilmiştir. İdrar örneklerinden steril öze yardımı ile 10µl alınarak koyun kanlı agar ve EMB ağara
ekimi yapıldıktan sonra 37oC’de 16-24 saat inkübasyona bırakılmıştır. Bu süre sonunda ≥105 CFU/ml
üreme saptanan mikroorganizmalar koloni morfolojileri ve Gram boyanma özelliklerine göre klasik
yöntemlerle (indol, metil red, Voges-Proskauer (VP), sitrat, üre, TSI, oksidaz) tanımlanmıştır.
Antibiyotik duyarlılığı, Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterlerine göre disk
difüzyon yöntemi ile araştırılmıştır. İzolatlar arasındaki klonal ilişkinin saptanmasında, SpeI
restriksiyon enzimi ile Durmaz ve arkadaşlarının optimize ettikleri yöntem kullanıldı (8). DNA
paternleri; %1’lik agaroz jelde, CHEF DR II (Bio-Rad Laboratories, Belçika) PFGE cihazı
kullanılarak, 6V/cm akım, 14°C ısı ve 0.5x TBE içerisinde, blok 1: başlangıç ve bitiş zamanları 5 s ve
45 s olacak şekilde 20 saat ve blok 2: başlangıç ve bitiş zamanları 30 s ve 45 s olacak şekilde 6 saat
yürütülerek saptandı. PFGE sonrasında oluşan DNA paternleri BioNumerics software (version 6.01;
Applied Maths, Belçika) ile değerlendirildi. Benzerlik indeksi “Dice” katsayısı kullanılarak %1
tolerans değerinde oluşturuldu. İzolatlar arası kümelenme ilişkisi UPGMA (Unweighted Pair Group
Method of Arithmatic Averages) yöntemi kullanılarak gösterildi. İzolatlar arası klonal ilişkinin
değerlendirilmesinde Tenover ve arkadaşları tarafından belirlenen ilkeler uygulandı (9).
Bulgular
Enterobacter izolatlarının genotipik tiplendirilmesi amacıyla yapılan PFGE çalışmasında Enterobacter
DNA’ları restriksiyon endonükleaz aktiviteli Not I enzimiyle kesildikten sonra çeşitli bant
paternlerinin görüldüğü PFGE jel görüntüleri belirlendi. PFGE bant profillerininin sergilendiği
Enterobacter suşlarının jel görüntülerinden bir sonraki aşamada dendogram analizi yapıldı. GelCompare-II kullanılarak yapılan bant profil analizinden sonra PFGE profil dendogramları
oluşturularak suşlar arasındaki ilişkiler belirlendi. Küme analizi Dice benzerlik katsayısı ve UPGMA
(Unweighted Pair Group Method Average) ilişki kuralı parametreleriyle değerlendirilmiştir.
50 adet Enterobacter suşunun dendogramı incelendiğinde; Tennover kriterlerine göre % 85 ve üzeri
benzerlik oranlarına göre 50 suş birbiri ile ilişkili bulunmuştur. Tek bir majör klon bulunmaktadır. A
klonu, 50 suştan oluşmuştur. A klonu % 85 benzerlik oranına sahiptir. Kümeleşme oranı ise Tennover
kriterlerine göre % 100 ‘dür (50/50). Bu çalışma sonucuna göre bulaşın ortak bir kaynakla temastan ya
da hastadan hastaya bulaş olduğunu göstermektedir.
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Şekil 1: 50 adet Enterobacter spp. suşunun dendogramı
Tartışma-Sonuç
Enterobacter cinsi toplum kökenli infeksiyonlarda etken olarak karşımıza çıkmasına rağmen bu
mikroorganizma ile oluşan infeksiyonların büyük bir çoğunluğu hastane kaynaklıdır. Yapılan
çalışmaların gösterdiği sonuçlara bakıldığında Enterobacter suşları hastane infesiyonu etkenleri
arasında ilk sıralarda yer almaktadır ve bu etkenler insanlarda cerrahi yara, akciğer, üriner sistem
infesiyonlarına sebep olmaktadırlar. Epidemiyolojik çalışmalar doğrultusunda hastane kaynaklı
infesiyonların yayılımında kontamine yüzeyler bu patojen için önemli bir kaynaktır. Hastanelerde
Enterobacter klonlarının kontrol altına alınması, yeni kontrol stratejilerinin geliştirilmesi, hastalar
arası çapraz kontaminasyonların önlenmesi, gerçek bir salgının zamanında ve doğru tanımlanması ve
kaynağının belirlenebilmesi için, klonal düzeyde ayırım yapabilen moleküler epidemiyolojik izlem
yöntemlerinin kullanılması önem taşımaktadır. Bunun yanında fenotipik ve genotipik yöntemler
kullanılarak da bu kontaminasyonun salgın boyutuna ulaşmadan da kontrol altına alınan çalışmalar
olduğu görülmektedir. PFGE sonuçlarına bakıldığında klinik suşların ortak bir klondan kaynaklandığı
gözlenmiştir.
Talon ve ark 2004 yılında yaptıkları çalışmada hastanenin yenidoğan bölümünde yatan üç bebekten
alınan kan kültüründe Enterobacter cloacae ürediği gözlenmiştir. Hastanede yapılan tarama
kültürlerine bakıldığında hastanede yatan 25 hastadan 10’unda Enterobacter cloacae ürediği
saptanmıştır. Bunlar arasından dokuz tanesinin aynı klona ait olduğu görülmüştür. Bizim yaptığımız
çalışma ile karşılaştırıldığında ise Talon ve ark’larının yaptığı çalışmada benzerlik oranı %36 iken
bizim çalışmamızda %85’dir. Çalışmamızla düşük ilişkili görüldüğü gözlenmiştir (2).
Bakhshi ve ark 2018 yılında yaptıkları çalışmada 2012-2013 yılları arasında yatan hastalardan alınan
kan kültürü örneklerinin sekiz tanesinde E. cloacae patojeni saptanmıştır. Bu suşların genetik
sınıflandırılması yapılmış ve genotiplendirme için PFGE yöntemi kullanılmıştır. Tenover izolat
kriterlerine göre A ve B klonları görülmüş ve bu klonlara bakıldığında aynı klona ait sayıldığı
görülmüştür. Bu sekiz suştan birisi üretilememiş fakat diğerlerine bakıldığında 5 suş A ve B klonu ile
ortak olduğu gözlenmiş, kalan iki suş ise tek tip klonal benzerlik göstermiştir. Tek klonal tipin ortak
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klonlarla bir ilişkisi olmadığı görülmüştür. Bizim çalışmamızla karşılaştırdığımızda düşük benzerlik
saptanmıştır (3).
Haertl ve ark nın yaptığı çalışmada 62 tane Enterobacter suşu çalışmaya dahil edilmiştir. Bu suşların
12 tanesi Almanya’ da bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde saptanmış ve suşların birbiri
ile ilişkili olduğu görülmüştür. Diğer 50 suş ise 3 ayda Almanya’da diğer hastanelerin farklı
servislerinden toplanmıştır. Bu suşlar birbiri ile ilişkilendirmemiştir. Bu sonuca göre bizim yaptığımız
çalışma ile yüksek uyumluluk göstermiş olup yenidoğan yoğun bakım ünitesinde salgın olduğu
gözlenmiştir (13).
Alan ve ark nın yaptıkları çalışmaya göre farklı hastanelerden toplanan örneklerden 39 Staphylococcus
aureus, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae ve
E. cloacae izole edilmiştir. Bu izolatlardan E. cloacae hariç 32 izolatın 28 (%87)’i aynı ve yüksek
derecede ilişkili PFGE tiplerini gösterirken geriye kalan yedi E. cloacae suşundan dördü faklı tiplerde
olduğunu göstermiştir. Bu çalışma sonucunda E. cloacae haricindeki diğer suşlara bakıldığında
hastaların birbirinden kolonize oldukları ve bulaşın tek bir suşa ait olduğu yorumu yapılır. E. cloacae
suşlarında ise infeksiyon ve kolonizasyona neden olan tek bir suş değil, çoklu suş varlığının olduğu
görülmüştür. Yapılan çalışma bizim çalışmamızla düşük uyumluluk göstermiştir (4).
Çalışmamızda Enterobacter spp. suşlarının hastane ortamındaki dağılımı klonal ilişki göstermesi,
infeksiyon kontrol komitelerinin önemi tekrar vurgulamıştır. Hastanemizde infeksiyon kontrol
komitesi bulaşı önlemek için el hijyeni, hastane temizliği, eldiven ve önlük kullanımı önemini
vurgulayan eğitimler vermelerine rağmen tek klonlu çapraz bulaş gözlenmektedir (12). Bunun sebebi
ise verilen eğitimlerin dikkate alınmaması, personel eksikliği, sağlık personelinin el hijyenini dikkate
almadığı düşünülmüştür. Bu bulaşın önüne geçmek için verilen eğitimlerin kontrollü bir şekilde
yapılması ve eğitim sayılarının arttırılması fayda sağlayacaktır.
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Abstract
Peppermint (Mentha piperita L. Mentha pulegium L.) is an important medicinal and aromatic plant
with its strong smell and taste. Essential oil and secondary metabolites (Menthol, Pulegon) from the
leaves of these plants are used in cosmetics, food, medicine and personal care products. It is also
known that the Mentha pulegium L. is a metal accumulator plant.
The aim of this research is to propagate two different mint species through tissue culture (callus,
micropropagation) method and to observe the changes in essential oils and secondary metabolites in
these cultured plants supplied with different metal concentrations. Explants from these two mint
species were obtained as follows: plant parts were sterilized and cultured in MS (Murashige & Skoog)
media and then sub-cultured at every two-week intervals. After generating callus, plant shoots and
roots will be developed by application of different hormones. These regenerated plants will be grown
in MS medium and perlite + vermiculite mixture containing different levels of Cu and Cd (0µM,
25µM, 50µM, 100µM, 200µM). Two weeks after metal application, plants will be harvested. The wet
and dry weights of the leaves, roots and stems will be taken and the concentration of the metal will be
determined by using atomic absorption method. The essential oil and secondary metabolites in these
sampleswill be analyzed by GC-MS. In this study, the changes in the amount of secondary metabolites
and essential oils in the plants grown at different metal concentration will be determined and in our
future studies the genes associated with these metals will be investigated. As a result, the effect of
different levels of Cu and Cd on the quality and quantity of volatile oil and the amount of secondary
metabolites will be determined.
Keywords: Medicinal plants, Mentha piperita L., Mentha pulegium L., Callus, Micropropagation, Cu
and Cd, Menthol, Pulegon, Essential oils
GİRİŞ
Tıbbi ve Aromatik bitkiler, hastalıkları önlemek, sağlığı sürdürmek veya hastalıkları iyileştirmek
amacıyla kullanılan ’’bitkisel ilaç’’ olarak adlandırılan bitkilerdir. Eczacılıkta bazı preparatların
hazırlanmasında ve tedavide kullanılan alkoloit, heterozit gibi saf etkili maddelerin elde edilmesinde
kullanılmaktadır. Bu bitkiler gıda, baharat, dericilik kozmetik ve parfümeri sanayinde, halk ilaçları
yapımında, süs ve çevre düzenlemesi gibi alanlarda kullanıldığı gibi özellikle baharat olarak da bütün
dünyada oldukça yaygın bir tüketim alanına sahiptir [1].
Tıbbi ve aromatik bitki olarak eski dönemlerden bu yana kullanılan nane (Mentha); Biberiye
(Rosmarinus officinalis), adaçayı (Salvia officinalis), lavanta (Lavandula angustifalia), kekik (Thymus
vulgaris), mercanköşk/ kekik (Origanum hirtum), oğulotu (Melisa officinalis) gibi bazı bilinen diğer
kokulu ve aromalı bitki ile aynı familya içerisinde bulunmaktadır [2]. Nane, Mentha türlerine verilen
genel bir isim olup, çok yıllık sürünücü gövdelere sahip otsu ve ticari öneme sahip aromatik bitkilerdir
[3].
Anavatanı Orta Avrupa , Mısır ve Asya olarak bilinen nane Labiatae ( Lamiceae , Ballıbabagiller)
familyasının üyesi olup antiseptik özelliğe sahiptir. Dünya genelinde 25-30, Anadolu’da ise 7 türünün
olduğu tespit edilmiştir [4]. Bu türlerden kültürü yapılan nanenin ,Mentha piperita ( İngiliz nanesi),
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Mentha arvensis (Japon nanesi) ve Mentha spicata (Bahçe nanesi) olmak üzere üç türü bulunmaktadır.
Bu üç önemli nane türünden başka içerdikleri özel bileşenlerden dolayı bergamot veya limon nanesi
(Mentha citrata), su nanesi veya kıvırcık nane (Mentha aquatica), elma nanesi veya kırmızı nane
(Mentha gentilis), ananas nanesi (Mentha gentilis var. variegata) , yarpuz veya filiskin ( Mentha
Pulegium) gibi daha pek çok nane türü bulunmaktadır [5].
Uçucu yağ ve sekonder metobolit üretiminde nane çok önemli bir kaynaktır. Nane türlerinin
endüstriyel kullanımına neden olan etken madde grubu sekonder metobolitleri ve uçucu yağlarıdır;
örneğin mentol, karvon, menton, limonen ve pulegon gibi majör bileşenlere sahiptir [5]. Uçucu
bileşikler kokulu ve yağ görünümünde olduklarından literatürde ‘‘esans’’veya‘‘uçucu yağ’’ veya
‘‘eterik yağ’’ olarak bilinirler [6]. Uçucu yağlar bazen bitkinin tamamında bazen de sadece belirli
kısımlarında bulunabilirler. Yaprak, çiçek, meyve, tohum, kök ve rizomlar bitkinin uçucu yağ taşıyan
belli başlı kısımlarındandır. Ayrıca uçucu yağ bitkinin her kısmında bulunabilir [7].
Bu çalışmada kullanılan nanelerden birisi Türkiye de kültür bitkisi olarak yetiştirilen Mentha piperirta
L., M. aquatica L. ile M. spicata L. melezidir. Bu bitki çok yıllık, dik ve yatık habituslu, 40-70 cm
boyunda bir aromatik bitkidir. Uçucu yağ oranları ve uçucu yağında bulunan ana bileşenlerden
(menton ve mentol) dolayı kültürü yapılmaktadır. Yurt dışında pek çok ıslah edilmiş çeşidinin
bulunduğu bilinmektedir [9].
Mentha pulegium L. keskin kokulu, çok yıllık otsu, 10-40 cm boyunda yarı yatık veya dik habituslu
bitkilerdir. Bitkide %1-2 oranında uçucu yağ bulunmaktadır. Uçucu yağında ana bileşen pulegon %8095’e kadar çıkabilir. Bu bileşen, eczacılıkta önem taşıdığı için bu türün bazı ülkelerde kültürü
yapılmaktadır [10]. Bu bitki metal akümülatör bitki olarak bilinmektedir.[11]
Bu çalışmada iki nane türlerinin sekonder metobolitlerinin ve uçucu yağlarının tespiti için iki farklı
yöntem kullanılmaktadır . Birisi doğal koşullarda perlit ve vermikülit karışım yada toprakta yetiştirilip
değişik metal seviyelerinde yetiştirilen bitkilerde uçucu yağlar ve sekonder metobolitler tespit
edilecektir. Bir diğeri ise bu bitkileri doku kültürü kanalıyla geliştirdikten sonra bu bileşiklerini tespit
edip , doğal koşullarda yetiştirilen bitkilerden tespit edilen bileşenlerinin farklılıkları incelenecektir.
Eğer doku kültürü kanalıyla yetiştirilen bitkilerin bileşenleri doğal koşullardakilerle aynısı veya daha
yüksek ise ilerleyen çalışmalarda doku kültürü kullanılarak çalışma yapılacaktır , aynı zamanda doku
kültürü kanalıyla üretmek daha elverişli ise firmaların bu yöntemle geliştirilmesi tavsiye edilecektir.
Bitki Doku Kültürü ve Mikroçoğaltım
Gen transferi gibi biyoteknolojik yöntemlerin uygulanılabilirliğinde doku kültürünün yaşamsal bir
önemi vardır [12]. Bitki doku kültürü; steril (aseptik) şartlarda, yapay bir besin ortamında, bütün bir
bitki, hücre (meristematik hücreler, süspansiyon veya kallus hücreleri), doku veya organ (apikal
meristem, kök vb.) gibi bitki kısımlarından yeni doku, bitki veya bitkisel ürünlerin (metabolitler gibi)
üretilmesidir [13]. Mikroçoğaltım; henüz olgunlaşmamış yada olgunlaşmasını tamamlamış direk
(organogenesis veya somatik organogenesis) veya indirek (kallus , protoplast vb.) yollarla bitkilerin
çoğaltılması ve köklendirilmesi işlemine genel olarak mikroçoğaltım denilmektedir [14]. Hücre, doku,
organ gibi bitki kısımlarının (eksplant), içerisinde yapay besin ortamı bulunan ve ışığı geçirebilen ve
tamamen aseptik kaplarda kültüre alınması bu kültürlerin kontrollü koşullarda sürgün ve daha sonra
kök oluşumuna yönlendirilmesi, son aşama olarak da ‘’ in vitro’’ bitkiciklerin dış koşullarda (ex vitro)
alıştırılması ve geliştirilmesi ile tamamlanan bir çoğaltım şeklidir. Kallus geliştirmede de organize
olmamış hücrelerden belli seviyelerde kontrollü bir şekilde hormon verilmesi sonucunda kallus
dokusunun oluşmasıyla da doku kültürü kapsamında yeni bitkiler üretilir.
Bu çalışmanın amacı; iki farklı nane Mentha ( Mentha piperita L. , Mentha pulegium L.) türününün
doku kültürü (Mikroçoğaltım ve kallus) yardımıyla bitkiler üretildikten sonra sekonder metabolit ve
uçucu yağlarının tesipi aynı zamanda Cu ( Bakır) ve Cd (kadminyum) ağır metallerinin farklı
seviyelerde ( 0µM, 25µM, 50µM, 100µM, 200µM) verilmesi sonucunda uçucu yağ ve sekonder
metabolitlerin de nasıl bir değişim gözlendiğini tespit etmek için yapılmaktadır. Doku kültürü
kullanarak çoğaltmanın amacı ilerleyen çalışmalarda gen transferi gerçekleştirebilmek ve daha kısa
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sürede çok fazla bitki üretmektir. Aynı zamanda bu çalışma doğal koşullarda bitkiler değişik
seviyelerde yetiştirilip doku kültürüyle yetiştirilen bitkilerle karşılaştırılacaktır.
MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada nane Mentha ( Mentha piperita L., Mentha pulegium L.) bitkisi kullanılmıştır. Bu
bitkiler Uşak Üniversitesi Moleküler Biyolojı ve Genetik bölümünün laboratuvarında yetiştirilmiştir.
Ana materyal Ankara TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) ve Afyonkarahisar Tıbbi ve
Aromatik Bitkiler Merkezinden temin edilmiştir.
Bitkilerin yetiştirilmesi
Ana materyalden sürgün alınıp değişik metal seviyelerde perlit ve vermikülit karışımında bitkiler
yetiştirilmektedir. Diğer yandan da ana materyalin değişik eksplantlarından alınıp doku kültürü
metoduyla bitki geliştirilmektedir. Doku kültürünün metodu kısaca aşağıda verilmiştir.
Kullanılacak materyalin sterilizasyonu
Doku kültürü kabı olarak 300 ml hacmindeki otoklavlanabilir plastik kaplar kullanılmıştır. Her bir
kaba 20 ml besi ortamı konulmuştur. Sonra otoklavda 121°C sıcaklıkta 20 dakika süre ile 1,06 atm
buhar basıncında sterilize işlemi yapılmıştır.
Eksplantların sterilizasyonu
Mikroçoğaltım için alınan eksplanlar (nod), fırça yardımıyla temizlendikten sonra antibakteriyel sıvı
sabunlu yıkanarak bol suyla durulanmıştır. Sodyum hipoklorit solüsyonu için yaklaşık olarak % 5
içerikli ticari çamaşır suyu distile suyla seyreltilerek kullanılmıştır. Daha sonra ekplantlar steril kabin
içerisinde sodyum hipokloritin uzaklaştırılması için steril suyla 3-4 kez durulama işlemi yapılmıştır.
Eksplantlar steril kabin içerisinde tekrar % 2,5’luk sodyum hipoklorit solüsyonunda 3-4 dakika
bekletilmiştir ve tekrar 3-4 kez steril suyla durulanmıştır. Böylece ekplanların sterilizasyon işlemi
tamamlanmıştır.
MS (Murashige & Skoog) ortamı
Bitki materyalinin mikroçoğaltım aşamasında en uygun rejenerasyon ve köklenme besiyerlerinin
belirlenmesinde kullanılan kimyasallar, vitaminler ve bitki büyüme düzenleyicileri, MS besiyerlerinde
kullanılan makro ve mikro elementler şöyledir; Sukroz 30 gr/L, A, B1, B2, C, D, E, F, G vitaminleri
sırasıyla 5 ml/L, 5 ml/L, 5 ml/L, 5 ml/L, 10 ml/L, 5 ml/L, 5ml/L, 10 µl/L, pH sı 6, hormonlar BAP(
Benzylaminopurine) 0,6ml/L, NAA( Naphthylacetic Asit) 100µl/L, 6gr/L agar kullanılmıştır.
Eksplantlar MS ortamına alınıp 3 hafta geçtikten sonra aktarma işlemiyle çoğaltım gerçekleşmiştir.
Aynı zamanda kallusdan bitki üretimi hormonsuz MS ortamına alınarak çalışmalara devam edilecektir.
Daha sonra yetişen bitkiler aynı oranda vermikülit ve perlit karışımına aktarılarak büyümesine devam
ettirilecektir, sonrasında Cu ve Cd ağır metalleri belli seviyelerde (0µM, 25µM, 50µM, 100µM,
200µM) ve iki gün arayla bitkilere uygulanarak morfolojik olarak gösterdiği etkiler gözlenecektir.
Bitkiler hasat edilip bitkinin yaprak, kök ve gövdenin yaş ve kuru ağırlıkları alınıp metalin
konsantrasyonu Atomik Absorbsiyon Spektrometresi (AAS) yöntemi kullanılarak tespit edilecektir.
Uçucu yağ ve sekonder metabolitleri GC-MS yardımıyla analizi yapılacaktır. Ağır metallerin uçucu
yağ ve sekonder metabolit ( Menthol, Pulegon) üzerine olan etkileri incelenecektir. Aynı zamanda bu
bitkiler doğal koşullarla yetiştirildikten sonra aynı işlemler yapılacak ve sonuçlar doku kültürü yoluyla
yapılan sonuçlarla karşılaştırılacaktır.
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Doğal koşullarda yetiştirilen M. piperita L. ve M. pulegium L. resimleri şekil 1, şekil 2, şekil 3 de
verilmiştir.

Şekil 1. Moleküler Biyolojı ve Genetik bölümü bitki büyüme odasında yetştirilen Mentha
piperita L Ekotip- Ankara.
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Şekil 2. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü bitki büyüme odasında yetiştirilen Mentha
piperita L Ekotip- Afyonkarahisar.
Mentha piperita L. ; Bakım şartları ve çeşide göre gövde 30-80 cm boy yapabilir. Yarı odunsu olan
gövde yeşil ve morumsu renklidir. Gövde boğumları üzerinde yapraklar karşılıklı dizilirler.
Maksimum uzunluğa ulaşan gövde sürgün ucunda morumsu ve pembe renk çiçek oluşturarak
gelişimini durdurur (Şekil 1,2). Yapraklar genelde uçları sivri ve kenarları hafif dişlidir. Bitkinin
değerlendirilen kısmı yüksek miktarda eterik yağ içeren yapraklardır. Bazı tiplerde yapraklar hem alt
hemde üst yüzeylerinde hafif tüy taşırlar.
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Şekil 3. Moleküler Biyoloji ve Genetik laboratuvarı bitki büyütme odasında yetiştirilen Mentha
pulegium L.

Mentha pulegium L.; 10 -30 cm. boylanabilen, çok yıllık dayanıklı otsu bitkidir ( Şekil 3).
Diklemesine veya toprağın üzerine yatarak gelişen iki türü vardır. Tüylü ve naneninkinden daha açık
yeşil yaprakları ve morumsu veya pembe açan çiçekleri olur.
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A

B

Şekil 4. Mikroçoğaltım ile yetiştirilen naneler A .Mentha pulegium L. ve B. Mentha piperita L.
M. pulegium ve M. piperita nın değişik hormonlar verip mikroçoğaltım yöntemiyle geliştirdik (Şekil
4). Şekil 4 A ve B ile karşılaştırıldığı zaman, B deki M. piperita mikroçoğaltım metodun da M.
pulegium nazaren daha çabuk ve daha iyi büyümektedir.
Doğal koşullarda ve doku kültürü ile geliştirilen bitkiler değişik metal seviyelerde yetiştirilmektedir ve
bunların yapraklarında metal içeriği, sekonder metobolit ve yağları GC-MS ile tespit edilecek, iki
farklı yetiştirmedeki sonuçlar kendi aralarında bileşenlerinin farklılıkları karşılaştırılacaktır.

TARTIŞMA
Mentha piperita L. ve Mentha pulegium L. bitkisinin doku kültürü yoluyla( mikroçoğaltım ,kallus)
geliştirilmesi beklenmektedir. Aynı zamanda hormonsuz MS ortamında kallus dokusundan bitki
oluşumu yaprak, nod, inter nod, kök eksplantlarının kök ve gövde oluşumu için ortama hormon
eklenmesi sonucunda hangi eksplant dokusundan daha iyi bir bitki ve daha kısa sürede bitki oluşumu
tespit edilecektir. Bunun yanısıra Cu ve Cd ağır metal uygulamasından sonra genel olarak uçucu yağ
ve sekonder metabolit üzerindeki etkisi ve Cu ve Cd metallerinin birbirlerine göre bitkilere verdiği
değişimler gözlemlenecektir. M. piperita ve M. pulegium doku kültürü ile geliştirilmesi tespit
edilmiştir[15], fakat yağ ve sekonder metobolitlerin tespiti literatürde görülmemiştir. Bu çalışmayı bu
yüzden gerçekleştirmekteyiz. Bu bitkilerin doku kültürü ile geliştirilip bileşiklerinin doğal koşullarla
yetiştirilip karşılaştırması dünyada ilk defa bizim laboratuvarda yapılmaktadır ve değişik metal etkisi
çalışmalarda ilk defa bu çalışmada yapılmaktadır.
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Bu çalışmada, metallerin sekonder metabolit ve uçucu yağlarının miktarının değişmesi tespit edilerek
ilerdeki çalışmalarda bu metallerle ilişkili genler araştırılacak ve
doku kültürüyle geliştirilen
bitkilerde sorumlu genlerin transferi yapılacaktır. Sonuç olarak Cu ve Cd un nane bitkisinin büyüme,
uçucu yağ içeriği, uçucu yağ kalitesi ve sekonder metabolitlerinin özellikle metallerin yüksek
konsantrasyonlarında hangi yönde etki ettiği tespit edilecektir.
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Trichoderma longibrachiatum Kaynaklı AgNP Biyosentezi ve AgNP’lerin Antimikrobiyal
Aktivitesi
Biosynthesis and Antimicrobial Activity at AgNPs Obtain from Trichoderma longibrachiatum
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Özet
Nanopartiküller (NPs) nanoteknolojik materyallerin ana malzemeleridir. Temel olarak, fiziksel
yöntemlerde verim düşükken, kimyasal yöntemler kullanılarak elde edilen NP’ler toksik çözücülerin
kullanımı ve tehlikeli yan ürünlerin yenilenmesi nedeniyle çevre üzerinde zararlı etkilere neden
olmaktadır. Bunun aksine biyolojik yöntemler kullanarak ucuza, istenilen boyutta, stabil ve daha az
toksik özellikte NP’ler üretilebilir.
Gümüş nanoparçacıkların iyi iletkenlik, kimyasal stabilite, katalitik ve antibakteriyel aktivitelerinin
yanı sıra kanser hücreleri üzerinde bir sitotoksik etki sergiledikleri gösterilmiştir. İndirgeyici ve
stabilize edici maddeler içeren sıvı ortam, genellikle nanopartikülleri sentezlemek için kullanılır. Bu
şartlar altında Ag + 'nın azalması Ag atomlarının oluşumuna yol açar. Oluşan Ag oligomerik kümelere
aglomera eder ve sonunda AgNP oluşumuna ile sonuçlanır.
Gümüş nanopartiküllerin (AgNP) biyolojik sistemler kullanılarak elde edilmesi yeşil sentez olarak
bilinir. Bakteri, maya ve mantar gibi mikroorganizmalar kullanılarak hücre dışı yeşil biyosentez
günümüzde araştırmacıların ilgi odağı olmuştur.
Trichoderma türlerinin, antimikrobiyal, antikanser ve biyokatalizörler gibi önemli biyolojik özellikleri
olan gümüş nanopartikül sentezlediği bilinmektedir.
Yapılan bu çalışmada Trichoderma longibrachiatum kullanılarak AgNP biyosentezi yapılmış ve
biyosentezi gerçekleştirilen AgNP’lerinin antimikrobiyal aktivitesi incelenmiştir. Antimikrobiyal
aktivite testi için E. coli (ATCC 25922), B. subtilis ve S. aureus (ATCC 25923) bakterileri
kullanılmıştır. Biyosentezi gerçekleştirilen AgNP’lerin E. coli (ATCC 25922), B. subtilis ve S. aureus
(ATCC 25923) bakterilerine karşı antimikrobiyal aktivite gösterdiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: AgNP, Trichoderma longibrachiatum, antimikrobiyal aktivite
Abstract
Nanoparticles (NPs) are the main materials of nanotechnological materials. Basically, while the yields
in physical methods are low, NPs obtained using chemical methods have harmful effects on the
environment due to the use of toxic solvents and the replacement of hazardous by-products. By
contrast, biological methods can be used to produce low-cost, stable, less toxic NPs.
Silver nanoparticles have been shown to exhibit a good conductivity, chemical stability, catalytic and
antibacterial activities as well as a cytotoxic effect on cancer cells. Liquid medium containing reducing
and stabilizing agents is generally used to synthesize nanoparticles. Under these conditions, the
decrease of Ag + leads to the formation of Ag atoms. The resulting Ag agglomerates to oligomeric
clusters and eventually results in AgNP formation.
The production of silver nanoparticles (AgNP) using biological systems is known as green synthesis.
Extracellular green biosynthesis using microorganisms such as bacteria, yeast and fungi has now
become the focus of research.
Trichoderma species are known to synthesize silver nanoparticles with important biological properties
such as antimicrobial, anticancer and biocatalysts.
In this study, AgNP biosynthesis was performed using Trichoderma longibrachiatum and the
antimicrobial activity of the biosynthetic AgNPs was investigated. E. coli (ATCC 25922), B. subtilis
and S. aureus (ATCC 25923) were used for antimicrobial activity testing. The biosynthetic AgNPs
showed antimicrobial activity against E. coli (ATCC 25922), B. subtilis and S. aureus (ATCC 25923).
Keywords: AgNP, Trichoderma longibrachiatum, antimicrobial activity
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1.GİRİŞ
Nanopartiküller (NP’ler) nanoteknolojik materyallerin ana malzemeleridir [1]. Nanopartiküllerin
sentezlenme yöntemleri kimyasal, fiziksel ve biyolojik yöntemleri içerir. Temel olarak, fiziksel
yöntemlerde verim düşükken, kimyasal yöntemler kullanılarak elde edilen NP’ler toksik çözücülerin
kullanımı ve tehlikeli yan ürünlerin yenilenmesi nedeniyle çevre üzerinde zararlı etkilere neden
olmaktadır [2]. Bunun aksine biyolojik yöntemler kullanarak ucuza, istenilen boyutta, stabil ve daha az
toksik özellikte NP’ler üretilebilir [3].
Gümüş; gezegenimizin en fazla ısı ve elektrik iletkenliğine sahip elementidir. Bununla birlikte gümüş
insan vücudu içinde ve dışında antimikrobiyal ajan gibi davranır ve az miktarda kullanıldığında toksik
etki oluşturmaz. Antimikrobiyal olarak kullanımında gümüşün en etkin hali iyon halidir. Gümüş
iyonları antimikrobiyal, antifungal ve antiviral özelliktedir ve dokuların yenilenmesinde rol
oynamaktadırlar [4].
Gümüş nanoparçacıkların iyi iletkenlik, kimyasal stabilite, katalitik ve anti-bakteriyel aktivitelerinin
yanı sıra kanser hücreleri üzerinde bir sitotoksik etki sergiledikleri gösterilmiştir. İndirgeyici ve
stabilize edici maddeler içeren sıvı ortam, genellikle nanopartikülleri sentezlemek için kullanılır. Bu
şartlar altında Ag+'nın azalması Ag atomlarının oluşumuna yol açar. Oluşan Ag oligomerik kümelere
aglomera eder ve sonunda AgNP oluşumu ile sonuçlanır [5].
Gümüş nanopartiküllerin (AgNP) biyolojik sistemler kullanılarak elde edilmesi yeşil sentez olarak
bilinir. Bakteri, maya ve mantar gibi mikroorganizmalar kullanılarak hücre dışı yeşil biyosentez
günümüzde araştırmacıların ilgi odağı olmuştur [6]. Metal nanopartiküllerin bir mantar tarafından
biyosentezinde, miselyum, metal tuzu çözeltisine maruz bırakılır ve bu, mantarın kendi hayatta
kalması için enzimler ve metabolitler üretmesini sağlar. Bu işlemde, metal iyonları, hücre dışı enzimin
ve mantarın metabolitlerinin katalitik etkisi ile metalik katı nanoparçacıklara indirgenir [7].
Biyosentezlenmiş nanoparçacıklar çevre dostu, güvenilir, biyouyumlu ve düşük maliyetlidir [8].
Trichoderma cinsi mantarlar çevrede önemli bir rol oynayan ve temel olarak enzim, antibiyotik ve
diğer metabolitlerin üretiminde çeşitli endüstri dallarında kullanılan çok büyük bir mikrobiyal gruptur
[9]. Trichoderma türlerinin, antimikrobiyal, antikanser ve biyokatalizörler gibi önemli biyolojik
özellikleri olan gümüş nanopartikül sentezlediği bilinmektedir [10, 11]. İncelenen tüm Trichoderma
türlerinin, özellikle de Trichoderma viride, T. harzianum ve T. asperellum’un nano-Ag üretiminde
etkili olduğu bildirilmiştir [12].
Bu çalışmada Uşak ili Organize Sanayi Bölgesinden alınan seramik atıklarından izole edilen T.
longibrachiatum kullanılarak AgNP sentezi ve bu AgNP’ünün antimikrobiyal aktivitesi belirlenmiştir.
2.YÖNTEM
Fungal Biomasın Elde Edilmesi
Fungal izolat Yeast ekstrakt 0,025 g/L, CaCl22H2O 0,012g/L, MgSO47H2O 0.05 g/L, NH4H2PO4 1
g/L ve glikoz 10 g/L içeren besiyerinde aerobik koşullar altında 110 rpm’ de 26 °C’ de 7 gün inkübe
edildi. İnkübasyon sonrası biomas besiyerinden Whatman filtre kâğıdından geçirilerek ayrıldı.
Besiyerini fungal biomastan iyice arındırmak için biyomas 3 kez deiyonize su ile yıkanarak filtrasyon
işlemleri tekrarlandı. Yıkama işleminin ardından 150 ml deiyonize suya fungal biyomastan 2 gram
eklendi ve 72 saat inkübe edildi [13].
Ag-NP’ lerin Biyosentezi
Fungal biomasın deiyonize suda 72 saat inkübasyonunun ardından biomas Whatman filtre kâğıdından
geçirilerek canlı filtrat ve cansız filtrat birbirinden ayrıldı. 250 ml lik erlenmayerlere cansız filtrat ve
deiyonize su ile hazırlanan 0,03 M’ lık gümüş nitrat (AgNO3) 1: 10 oranında eklendi. Pozitif kontrol
olarak cansız filtrat, negatif kontrol alarak 0,03 M AgNO3 kullanıldı. İnkübasyon 25 °C’ de 110 rpm’
de aydınlıkta gerçekleştirildi. Renk değişimi Ag NP sentezinin kanıtı olarak kullanıldı (Şekil 1) [13].
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Şekil 1. Trichoderma longibrachiatum kullanılarak biyosentezi gerçekleştirilen AgNP
Ag NP’ lerin Antimikrobiyal Analizi
Ag NP’ lerin gram pozitiflerden Bacillus subtilis ve Staphylococcus aureus (ATCC 25923); gram
negatiflerden ise Escherichia coli (ATCC 25922)’ ye karşı antimikrobiyal aktivitesi agar kuyu
difüzyon yöntemiyle belirlenmiştir. Bakteriler Nutrient Broth sıvı besiyerinden 0,5 Mac Farland
yoğunlukta alınarak MHA’ a iyice yayılarak inoküle edilmiştir. Ardından 20 µl Ag NP’ ü ve kontrol
grubu olarak da 0,03 M AgNO3 petrilerde açılan 6 mm’ lik kuyucuklara eklenmiş ve 37 ℃’ de 24 saat
inkübe edilmiştir. İnkübasyondan sonra inhibisyon bölgeleri ölçülmüştür.
3.BULGULAR
AgNP'lerin bakteri hücre duvarına tutturulabildiği ve sonuç olarak hücre içine sızabileceği rapor
edilmiştir. Bu etki, bakteri zarından hücresel içeriğin sızmasına ve bakteri ölümüne yol açabilecek zar
hasarı gibi fiziksel değişikliklere neden olmaktadır. AgNP'lerin Gram-negatif ve Gram pozitif
bakteriler üzerindeki antibakteriyel etkisinin olduğu gösterilmiştir. Bakterilerin hücresel zarı karboksil,
fosfat ve amino gruplarının varlığına bağlı olarak negatif bir yüke sahiptir. Pozitif yüklü AgNP'ler
arasındaki elektrostatik çekim ile hücre membranlarına AgNP bağlanır. Daha güçlü çekici bir kuvvet
elde etmek için AgNP'lerin yüzey yükünü değiştirilebilir [14].
Çalışmamızda AgNP’ lerin antimikrobiyal analizi agar kuyu difüzyon yöntemiyle belirlenmiştir.
Yapılan deneylerin sonunda biyosentezi gerçekleştirilen AgNP’ünün E. coli (ATCC 25922), S. aureus
(ATCC 25923), B. subtilis’e karşı antimikrobiyal aktivite gösterdiği belirlenmiştir (Tablo1). AgNP en
yüksek antimikrobiyal aktiviteyi S. aureus (ATCC 25923)’a karşı gösterirken (21 mm) en düşük
antimikrobiyal aktiviteyi B. subtilis’e (12 mm) karşı göstermiştir (Şekil 2).
Tablo 1. Agar kuyu difüzyon testi sonuçları (mm)
Mikroorganizmalar
Pozitif Kontrol
Negatif Kontrol
Va(30) P(10)
C(30)
E(15)
Te(30)
AgNP
Distile su
33
30
26
12
18
E. coli ATCC (25922) 25
40
27
30
30
21
S.
aureus 21
ATCC(25923)
22
31
36
29
16
12
B. subtilis
Va:Vankomisin, P:Penisilin G, C:Kloromfenikol, E:Eritromişin, Te:Tetrasiklin

A) E. coli (ATCC 25922), B) B. subtilis, C) S. aureus (ATCC 25923)
Şekil 2. AgNP’lerin bakterilerine karşı antimikrobiyal etkisi
4.TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu araştırmada Ag NP' lerin üretimi için ekonomik olarak uygun, çevresel açıdan sürdürülebilir bir
yöntem ile T. longibrachiatum kullanarak antimikrobiyal AgNP’ler başarıyla sentezlenmiştir. AgNP
en yüksek antimikrobiyal aktiviteyi S. aureus (ATCC 25923)’a karşı gösterirken en düşük
antimikrobiyal aktiviteyi B. subtilis’e karşı göstermiştir.
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AgNP biyosentezi işlemi sırasında herhangi bir toksik kimyasal madde veya organik çözücü
kullanılmaması nedeniyle bu yöntem çevre dostu olarak kabul edilebilir. Bundan sonraki çalışmalar
elde edilen AgNP’ün karakterizasyonu üzerine olmalıdır.
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Boraksa maruz bırakılan Drosophila melanogasterlerde üreme performansı ve ömür uzunluğuna
karşı resveratrolün koruyucu etkisinin belirlenmesi
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Özet
Boraks, zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal bir insektisittir. Bor ve türevlerinin ökaryotik
canlılara karşı belirli doz aralıklarında toksik özelliği olduğu bilinmektedir. Resveratrol, kırmızı üzüm,
yer fıstığı, yaban mersini, kızılcık vb. gibi yaklaşık 70 bitki türünün ürettiği doğal olarak oluşan bir
fitoaleksindir. Kimyasal adı trans-3,5,4′-trihidroksi stilbendir. Resveratrolün bazı bitkilerin dış etkilere
karşı kendini korumak için üretilen antioksidan, antibiyotik, antifungal ve antimikrobiyal bir madde
olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada boraksın en çok çalışılan model organizmalardan biri olan
Drosophila melanogaster üzerindeki LD50 dozunun belirlenen 500 mg/L, 1000 mg/L ve 1500 mg/L
dozları ve resveratrolün üreme performansının artırdığı en iyi doz (80 µM) belirlenmiştir.
D.melanogaster besi yerlerine belirlenen boraks ve resveratrol dozları 20 gün boyunca ve yaşam süresi
devam edene kadar ilave edildi. Elde edilen sonuçlara göre boraks uygulanan gruplarda üreme
performansının azaldığı ve ömür uzunluğunun kısaldığı buna karşın resveratrolün üreme
performansını artırarak ömür uzunluğunu arttırdığı görüldü. Sonuç olarak D. melanogasterlerde
boraksın üreme performansı ve ömür uzunluğu üzerindeki olumsuz etkilerini resveratrolün engellediği
ve koruyucu özellik gösterdiği belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Boraks, Resveratrol, Drosophila melanogaster, Larval toksisite, Ömür uzunluğu
Determination of the protective effect of resveratrol against reproductive performance and
longevity in Drosophila melanogasters exposed to borax
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Abstract:
Borax is a chemical insecticide used in pest control. Boron and its derivatives are known to be toxic to
eukaryotic organisms at certain dosage ranges. Resveratrol, red grapes, peanuts, blueberries,
cranberries and so on. is a naturally occurring phytoalexin produced by about 70 plant species. Its
chemical name is trans-3,5,4′-trihydroxy stilbene. Resveratrol is reported to be an antioxidant,
antibiotic, antifungal and antimicrobial agent that is produced to protect itself against external
influences of some plants. In this study, the determined doses of LD50 on Drosophila melanogaster,
one of the most studied model organisms of borax, were determined as 500 mg / L, 1000 mg / L and
1500 mg / L, and the best dose (80 µM) increased by the reproductive performance of resveratrol was
determined. The determined doses of borax and resveratrol were added to D. melanogaster medium
for 20 days and until the survival was maintained. According to the results, it was observed that
reproductive performance was decreased and life span was shortened, whereas resveratrol increased
reproductive performance and increased longevity. As a result, it was determined that resveratrol
inhibited the negative effects of borax on reproductive performance and longevity in D. melanogasters
and showed protective properties.
Keywords: Borax, Resveratrol, Drosophila melanogaster, Larval toxicity, Lifetime
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GİRİŞ:
Boraks (Na2B4O7. 10H2O), sodyum tetraboratın dekahidratıdır ve sert, kokusuz kristaller, granüller
veya kristal tozlardan oluşur. Böcek ilaçları, birçok kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde bulunur
(12). Sodyum tetraborat olarak da bilinen Boraks ticari olarak önemli bir bor bileşiğidir. İnsanlarda
sitoprotektif, antioksidan, antimutagenik, antienflamatuar özellikleri içeren boraksın biyolojik etkileri
ve terapötik faydasını gösteren çok sayıda veri vardır (1).
Özellikle ilaç endüstrisinde kullanılan Boraks, insan, hayvan ve bitki için bir eser element olarak
gerekli bir mineraldir. Birçok enzimin serbest radikallerinde, mineral, hormon ve lipid
metabolizmasında etkilidir (8). Borik asit ve sodyum tetraborat kalsiyum, magnezyum, bakır ve fosfor
gibi besinsel elementlerin metabolizmasını etkiler. Borik asit karbohidratlar (monosakkarit ve
polisakkaritler), nükleotidler (adenozin monofosfat, NAD) ve vitaminler (askorbik asit, pridoksin ve
riboflavin) ile kompleks oluşturarak bu besinsel moleküllerden yeterli derecede yararlanılmasını önler
(18).
Borik asit ve sodyum tetraboratın zararlılarla mücadelede kullanılmasının diğer nedeni kısırlaştırıcı
etkisinden dolayı böceğin çoğalmasını önlemesidir (21). Sodyum tetraboratın, Drosophila
melanogaster'ın ergin ömür uzunluğu ve yumurta verimliliği üzerine etkileri araştırılmıştır. (10).
Resveratrol, kırmızı üzüm, yer fıstığı, yaban mersini, kızılcık vb. gibi yaklaşık 70 bitki türünün ürettiği
doğal olarak oluşan bir fitoaleksindir. Kimyasal adı trans-3,5,4′-trihidroksi stilbendir. Resveratrolün
cis ve trans olarak iki izoformu vardır. Trans izomerlerinin biyolojik aktiviteleri, cis izomerlerinden
daha yüksektir. (13;2).
Resveratrol son zamanlarda etkisi merak edilen fenolik bileşiklerden biridir. Eski çağlardan beri şarap
ve benzeri maddelerin sağlık üzerindeki etkileri merak edilmiş olumlu ya da olumsuz etkilerin
nedenleri araştırılmıştır. Canlılar üzerindeki olumlu etkileri ile bilinen resveratrolün Drosophila
melanogaster gelişimi üzerindeki etkilerini bilmek son derece önemlidir. Genetik çalışmaların
artmasıyla Drosophila melanogaster üzerindeki çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalar neticesinde
hücre biyolojisi, gelişim biyolojisi, populasyon genetiği, toksikoloji, genetik, böceklerde direnç
gelişimi gibi alanlarda daha fazla çalışma yapılmıştır (15). Resveratrol, birçok bitki türünde bulunan
ve çevresel strese cevap olarak üretilen doğal bir fitoaleksindir (17).
Anti- aging etkili olan ve yaşlanmayı yavaşlatıcı hatta yaşam süresini uzatıcı etkisi olduğu düşünülen,
üzüm kabuğunda bulunan resveratrolün güçlü AO özelliği E vitamininden 50 kat, C vitamininden ise
30 kat daha fazladır. Resveratrolün ayrıca; karaciğerden lipoprotein üretimi, lipid sekresyonunu
baskılayıcı ve kan yağlarını düşürücü etkileri de saptanmıştır (11).
Resveratrol memelilerde homologu SIRT olarak bilinen sirtiün olarak da adlandırılan NAD+’ya bağlı
bir protein deasetilaz ailesi olan Sir2 enziminin aktivasyonu ile ilgili antioksidan özellikler sunar. Bu
enzimler; gen susturulması, p53’in düzenlenmesi, yağ asidi metabolizması, hücre döngüsü ve uzun
ömürlülük gibi birçok hücresel süreç için önemlidir (3;19).
Resveratrolün Caenorhabditis elegans ve Drosophila melanogaster’in yaşam süreleri üzerindeki
etkileri incelenmiştir. Resveratrolün ömür uzattığı sonucuna varılmıştır. Yaşam sürelerinin uzaması
NAD+’ya bağlı bir histon deasetilaz, Drosophila'da Sir2 ve C. elegans'ta SIR-2.1'e bağımlıdır (4).
Drosophila melanogaster somatik hücrelerinde resveratrolün antigenotiksik etkisi SMART ve Comet
testi yapılarak araştırılmıştır. Genotoksik madde olan etil metan sülfonat (EMS) ve potasyum dikromat
(K2Cr2O7) 'ye karşı resveratrolün etkilerine bakılmıştır. Resveratrolün EMS ve K2Cr2O7'ye karşı
antigenotoksik etkileri, özellikle K2Cr2O7'nin neden olduğu genotoksik hasara karşı daha güçlüdür
(16).
Bu çalışmada, Boraks’ın ve resveratrolün en çok çalışılan model organizmalardan biri olan Drosophila
melanogaster üzerindeki LD50 dozu belirlenecektir. Belirlenen dozlardaki Boraksa maruz bırakılan
Drosophila melanogasterlerde üreme performansı ve ömür uzunluğuna karşı resveratrolün koruyucu
etkisinin belirlenmesi araştırılacaktır.
YÖNTEM:
2.1.Deney Materyali:
D.melanogaster kültürleri, laboratuvar koşullarında 24°C sabit sıcaklığa ayarlı havalandırmalı etüvde
yetiştirilirler. Kültür kaplarının büyüklüğü laboratuvar şartlarına ve deneyin amacına göre değişebilir.
Kültür kabının renksiz camdan olması, sineklerin gelişimlerinin kolay izlenebilmesi sebebiyle tercih
edilmektedir. Kültür kapları için Drosophila Culture Vialleri kullanılacaktır.
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2.2.Besiyerinin içeriği
Besiyerine hazırlarken; 104 g mısır unu, 94 g şeker, 9 g bira mayası, 6 g agar, 1020 ml distile su, 6 ml
asit karışımı (7.83 ml Ortofosforik asit + 8.36 ml Propiyonik asit + 1081 ml distile su) kullanılacaktır.
Aynı zamanda hazır besi yerinde de (Drosophila Medium, Blue) deneylerin doğruluğu açısından
deneyler tekrarlanacaktır.
2.3.Besiyerinin hazırlanması
Mısır unu, toz şeker ve bira mayası tartılarak üzerine 500 ml distile su eklenecek ve iyice
karıştırılacaktır. Geri kalan 520 ml distile su içine ise agar tartılarak koyularak ve tamamen eriyinceye
kadar kaynatılacaktır. Bu arada mısır unu, şeker, bira mayası ve sudan oluşan karışımın da pişirilmeye
başlanmış olması gerekir. Kaynama durumundaki bu karışımın üzerine, eritilmiş agar üç aşamada
dökülür ve devamlı olarak karıştırılacak. İyice homojen hale gelince üzerine mantar-bakteri
gelişmesini önleyici özelliği olan asit karışımı ilave edilerek, dağılması için kaşık ile karıştırılacaktır.
Fakat asit karışımının fazlası gerek maya gerekse sineklerin gelişimini engelleyeceğinden sadece
yeterli miktarda konulmalıdır. Böyle bir ortamda mayalar çok hızlı bir şekilde çoğalırlar ve sinekler
için iyi bir besin kaynağı olurlar. Fakat aşırı miktarda maya katılmamasına dikkat edilecektir. Çünkü
maya hücreleri sinekler için gerekli olan O2’yi kullanarak ortamdaki oksijenin azalmasına neden
olabilir. Hazırlanan besi ortamı sıcak iken steril kültür şişelerine yaklaşık 2 cm yükseklikte olacak
kadar dökülecek ve ağzı tıpa ile kapatılacaktır. Soğurken içindeki agar nedeniyle katılaşacaktır. Bu
nedenle, kullanılana kadar serin ve temiz bir yerde saklanacaktır (Quesada-Calderón ve ark., 2017).
2.4.Ömür Uzunluğu
Resveratrol ve Boraks’ın ömür uzunluğu üzerine etkisi, D. Melanogaster’in erkek populasyonlarında
çalışılacaktır. Bu amaçla aynı yaşlı bireyleri elde etmek için, taze besin ortamı içeren kültür şişelerinde
çaprazlamalar yapılarak ön stoklar oluşturulacaktır. Pupadan çıkan aynı yaşlı (1- 3 günlük)
çiftleşmemiş ♂♂ sineklerden, her bir grup için ortalama 20 birey toplanacaktır. Toplanan bireyler boş
kültür şişelerine konularak uygulamadan önce 2 saat aç bırakılacaktır. Daha sonra, bu bireyler farklı
konsantrasyonlarda Resveratrol ve Boraks’ın içeren şişelere sinekler atılarak beslenecektir. Uygulama
boyunca ♂♂ bireyler deney şişelerine aktarılmış ve tüm kültür şişeleri uygun sıcaklık kabinlerinde
(25±1˚C) tutulacaktır. Deney süresince besinler haftada iki kez tazelenecektir. Birey sayıları her
uygulama günü başlangıcında ve sonunda kontrol edilmiş ve ölen bireyler kaydedilerek ortamdan
uzaklaştırılacaktır. Kontrol ve uygulama gruplarının tümünde, sayımlara ve uygulamaya en son birey
ölene kadar devam edilecektir.
2.5.Larval Toksisite
Hem kontrol grubunda hem de deney gruplarında 3. Evre larvalar kullanılacaktır. Larvalar (72±4 saat)
yalnızca standart besi yeri içeren kültür ortamında 10 erkek 10 dişi birey çaprazlanarak elde
edilecektir. Sineklerin çiftleştirilmesinden sonra 4. Günde 3. Evre larvalar oluşmuştur. Deney
gruplarından oluşturulmuş olan şişelere 50’şer larva konulacaktır. Larvaların gelişimi günlük olarak
izlenecektir. Larva döneminden pupa dönemine pupa döneminden ergen döneme geçebilen bireyler
günlük olarak izlenecektir. Ergin bireyler stereo mikroskop altında incelenecek ve bireyler fenotipik
olarak incelenecektir. Deney iki kez tekrar edilecektir.
BULGULAR:
3.1.Larvadan Pupaya Geçiş Oranları:
Drosophila melanogaster’in 20 gün boyunca boraks-resveratrol uygulanan larvalarından pupaya
geçenler sayıldı ve oranlar hesaplandı. I. Ve II. Tekrar sonuçlarına göre oluşan larva sayılarının
yüzdesi ve ortalaması (Tablo 3.1) verildi. Kontrol besinine göre boraksın farklı dozlarını içeren
besiyerlerinde larvadan pupaya geçiş oranı önemli derece de azalmıştır. Kontrol besiyerinde %100
oranında larva edilmesine karşın bu oran 500 mg/L için %73, 1000 mg/L için %10 ve 1500 mg/L için
%14’e düşmüştür.
Resveratrol de ise larvadan pupaya geçişte kontrole göre azalma olsa da boraksa göre iyi sonuçlar
alınmıştır. Resveratrol içeren besiyerinde %100 larva edilmiştir. Resveratrol + 500 mg/L için %75,
Resveratrol + 1000 mg/L için %25 ve Resveratrol + 1500 mg/L için %23’e düşmüştür.
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Tablo3.1: Larvadan pupaya geçiş oranlarının boraks ve resveratrol uygulma dozlarına değişimi.
3.2.Pupadan Ergine Geçiş Oranları
Drosophila melanogaster’in 20 gün boyunca boraks-resveratrol uygulanan gruplarının arasında
pupadan ergine geçiş oranları hesaplandı. Kontrol grubuna göre resveratrolün üreme performansını
arttırdığı; 500 mg/L,1000 mg/L ve 1500 mg/L boraksta ise ergin sayısının azaldığı gözlemlenmiştir.
Boraks uygulanan gruplarda üreme performansının azaldığı buna karşın resveratrolün üreme
performansını arttırdığı görülmüştür.

Tablo 3.2: Pupadan ergine geçiş oranlarının uygulama dozlarına göre değişimi.
3.3.Ömür Uzunluğu:
Aynı yaşta 20 erkek birey boraksın farklı dozlarına ve resveratrole maruz bırakılmıştır.(Şekil 4.1).
Elde edilen sonuçlara göre boraks uygulanan gruplarda ömür uzunluğunun kısaldığı buna karşın
resveratrolün ömür uzunluğunu arttırdığı görüldü.
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Şekil 3.1: Erkek ömür uzunluğunun günlere göre dağılımı.
TARTIŞMA:
Drosophila melanogaster larvalarına laboratuvarda ergin evreye gelinceye kadar yapay bir besin
içerisinde farklı dozlarda boraks ve resveratrol ilave edilerek meyve sineğinin üreme performansına ve
ömür uzunluğundaki değişimler araştırıldı. Elde edilen sonuçlara göre boraks uygulanan gruplarda
üreme performansının azaldığı ve ömür uzunluğunun kısaldığı buna karşın resveratrolün üreme
performansını artırarak ömür uzunluğunu arttırdığı görüldü. Sonuç olarak D. melanogasterlerde
boraksın üreme performansı ve ömür uzunluğu üzerindeki olumsuz etkilerini resveratrolün engellediği
ve koruyucu özellik gösterdiği belirlendi.
Boraksın yüksek konsantrasyonlarında üçüncü instalar larva ve larva sonrasındaki gelişimini olumsuz
yönde etkilediği, resveratrolün (80µM) ise üçüncü instalar larva ve larva sonrası evrelerdeki gelişimini
olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.
Yapılan bir çalışmada resveratrolün Drosophila melanogaster’in ömür uzunluğunu arttırdığı rapor
edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada Saccharomyces cerevisie, C.elegans, Apis mellifera, N. fuzeri, N.
guenteri, Mus musculus gibi model organizmalarda da resveratrolün ömür uzunluğunu arttırdığı
belirtilmiştir (6).
Bu çalışmanın aksine başka bir çalışmada resveratrolün D.melanogaster’in vücut yapısı, yaşam süresi,
strese karşı cevap ve yaşlanmaya neden olan protein genlerinin ifadesi üzerine etkileri araştırılmıştır.
Sonuç olarak ise resveratrolün 500 µM dozu ömür uzunluğuna, vücut yapısına, strese karşı cevaba,
yaşlanmayı geciktirici proteinleri sentezleyen genlerin ifadesine anlamlı bir etkide bulunmamıştır (14.)
Benli ve Türkoğlu’nun yaptığı çalışmada 10 farklı gıda koruyucusunun (sorbik asit, potasyum sorbat,
benzoik asit, sodyum benzoat, potasyum asetat, sodyum metabisülfit, potasyum metabisüfit, sodyum
tetraborat, sodyum sülfit ve borik asit) D.melanogaster’de yaşam yüzdesi ve ömür uzunluğu üzerine
olan toksik etkiler araştırılmıştır. Farklı dozlarda meyve sineğine uygulama gerçekleştirilmiştir.
Kontrol grubuna nazaran tüm maddelerin yaşama yüzdesini ve ömür uzunluğunu azalttığı rapor
edilmiştir (5).
Erdem ve ark. yaptığı çalışmada sodyum tetraboratın D.melanogaster’de ergin ömür uzunluğu ve
yumurta verimi üzerine etkisini incelemişlerdir. Farklı dozlarda verilen sodyum tetraboratın
(10,30,150,300,400 mg/L) en yüksek doz olan 400 mg/L’nin ergin ömür uzunluğunu ve yumurta
verimini düşürdüğü sonucuna varılmıştır (10).
SONUÇ:
Boraksın yüksek dozları D.melanogaster’in üreme performansını azalttığı ve ömür uzunluğunu
kısalttığı, resveratrolün ise boraksa karşı üreme performasını ve ömür uzunluğunu arttırdığı sonuca
varabiliriz. Bu bilgilerden yola çıkarak resveratrolün ve boraksın etkileri daha kapsamlı araştırılması
gerektiği sonucuna ulaşabiliriz.
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Özet
Probiyotikler, konağa uygun miktarda alındığında mikrobiyal dengeyi düzenleyip konakçının sağlığı
üzerine olumlu etki gösteren mikroorganizmalardır. İnsan sağlığına olumlu etkileri arasında laktoz
intoleransının azaltılması, bazı ishal türlerinin hafifletilmesi, bağışıklık sisteminin iyileştirilmesi gibi
etkiler yer almaktadır. Probiyotik olarak birçok mikroorganizma kullanılmaktadır. En çok kullanılan
mikroorganizma ise laktik asit bakterileridir. Probiyotik mikroorganizmalar bakteriyosin adı verilen
antimikrobiyal bileşikler üretebilme yeteneğine sahiptir. Probiyotik bakterilerin ürettiği bakteriyosinler
patojen mikroorganizmaların üremesini engellemektedir. Bakteriyosinlerin, antibiyotik ilaçlar yerine
kullanılır hale gelmesiyle birlikte probiyotiklere olan ilgi artmıştır. Bu derlemede probiyotik
mikroorganizmaların özellikleri ve bakteriyosin üretme yetenekleri araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: probiyotik, bakteriyosin, laktik asit bakterisi.
Abstract
Probiotics are microorganisms when taken in appropriate amounts regulate microbial balance and have
a positive effect on the health of the host. Among positive effects on human health include reducing
lactose intolerance, alleviating certain types of diarrhea and improving the immune system. Many
microorganisms are used as probiotics. The most commonly used microorganisms are lactic acid
bacteria. Probiotic microorganisms have the ability to produce antimicrobial compounds called
bacteriocin. Bacteriocins produced by probiotic bacteria prevent the growth of pathogenic
microorganisms. Interest in probiotics has increased as these compounds are used instead of antibiotic
drugs. In this review, the properties of probiotic microorganisms and abilities of bacteriocin producing
were investigated.
Key Words: probiotic, bacteriocin, lactic acid bacteria.
1.Giriş
Probiyotik kavramı Yunanca “pros” ve “bios” kelimelerinden türemiş olup “yaşam için” anlamına
gelmektedir [1,2]. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün yaptığı tanımlamaya göre probiyotikler, yeteri
kadar alındığında konakçıya sağlık yönünden fayda sağlayan mikroorganizmalardır [3,4]. Probiyotik
mikroorganizmalar üretmiş oldukları maddeler sayesinde besinlerin sindirimine, vitamin üretimine ve
patojenlerin inhibe edilmesine fayda sağlayarak bağırsaklardaki mikrofloranın korunmasını
desteklerler [5]. Ayrıca probiyotikler, bağırsak mukozasına yapışarak patojen bakterilerin kolonize
olmalarını azaltmaktadır ve immün sistemi düzenleyerek zarar gören mukozanın iyileşmesini
sağlamaktadır [6].
Mikroorganizmaların probiyotik olarak kabul edilebilmesi için bazı şartlara uyum sağlaması
gerekmektedir. Bu şartlar arasında insanların kullanımı için hazırlanan besinlerde güvenle
kullanılabilmesi, asidik ortama ve safra tuzlarına direnç göstermesi, sindirim sistemi epitel yüzeyine
iyi tutunabilmesi, patojen bakteriler üzerine inhibe edici etki göstermesi, bağışıklık sistemini
destekleyici etki göstermesi, hızlı metabolize olup hızlı gelişebilmesi, patojen özellik göstermemesi ve
sindirim sisteminde kolayca kolonize olması gibi özellikler yer almaktadır [7- 9].
Probiyotik mikroorganizmalar, kurutulmuş veya dondurulmuş olarak probiyotik gıdalar (fermente ya
da fermente olmamış) ile beraber ya da diyet takviyeleri (toz, kapsül ve ya tablet şeklinde) ile vücuda
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alınmaktadır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan şekli ise vücuda gıda yoluyla alınmasıdır. Son
yıllarda tüketici farkındalığı ile probiyotik gıdalara duyulan ilginin arttığı görülmektedir. Probiyotik
organizmaları içeren gıdaların süt ürünlerinden bebek mamalarına, meyve suyu bazlı ürünlere, tahıl
bazlı ürünlere ve ilaçlara kadar geniş bir yelpazeye sahip olması büyük bir ilgi görmesine neden
olmaktadır [10,11].
2. Probiyotiklerin Etki Mekanizmaları

•

•
•
•
•

Probiyotiklerin bağırsak fizyolojisinde doğrudan veya dolaylı yolla immün sistemi uyardığı,
konakçının ağız ve sindirim sistemi, üst solunum yolu ve ürogenital sistem mukozal yüzeyini
etkileyerek hastalık riskini azaltıcı etki gösterdiği bilinmektedir. Probiyotiklerin etki mekanizmasına
yönelik çalışmalar, gastrointestinal sistemde meydana gelen bozukluklar nedeniyle yapılmaya
başlanmıştır [12]. Probiyotiklerin başlıca etki mekanizmaları şunlardır [13,14];
Zararlı mikroorganizmaları inhibe edecek maddeler sentezleyerek:
Probiyotikler, patojen
mikroorganizmalar üzerinde etkili çeşitli maddeler sentezlemektedir. Bunlar arasında organik asitler,
bakteriyosin ve bakteriyosin türevi maddeler yer almaktadır. Organik asitlerden olan asetik asit ve
laktik asit gibi bileşikler ortam pH’ını düşürerek ve hidrojen peroksit üreterek patojen
mikroorganizmaların gelişmesini engellemektedir [15]. Organik asitlerin ortam pH’ını düşürmesi ile
patojen mikroorganizmalar bu duruma uyum sağlayamamaktadır, hidrojen peroksit senteziyle ise
patojen mikroorganizmalara karşı antagonistik etki oluşmaktadır [16].
Enzimatik aktiviteyi değiştirerek: Probiyotikler metabolizma üzerine etki ederek bağırsak enzim
aktivitesine sahip laktaz, maltaz, sükraz gibi enzimlerin aktivitesini arttırmaktadır [15].
Besin maddeleri için rekabet: Probiyotikler patojen mikroorganizmaların da üremesi için gerekli olan
besin maddelerini tüketerek onların sayıca azalmalarına neden olmaktadır.
Toksin reseptörlerinin yıkımı: Probiyotikler amonyak ve amin gibi toksik etkili maddelerin
bağırsaklardan emilimini azaltarak zararlı maddelerin birikimini önlemektedirler [17].
Bağışıklık sistemini güçlendirmesi: Probiyotikler makrofaj aktivitesini arttırarak, antikor üretimini
düzenleyerek, fagosit ve antijen hücrelerini aktive ederek bağışıklık sisteminin iyileşmesine katkıda
bulunmaktadır [18].
3.Probiyotik Olarak Kullanılan Mikroorganizmalar
Probiyotik olarak kullanılan mikroorganizmalar arasında Lactobacillus, Bifidobacterium,
Enterococcus, Lactococcus, Streptococcus, Pediococcus, Saccharomyces, Aspergillus ve
Propionibacterium cinsine ait türler yer almaktadır. Bu mikroorganizmalar Tablo 1’de gösterilmiştir.
Bu mikroorganizmalardan Lactobacillus ve Lactococcus cinsleri güvenilir (GRAS) olarak kabul
edilirken, Streptococcus ve Enterococcus cinsine ait bazı türler güvenilir kabul edilmemiştir [19].
Probiyotik olarak en iyi bilinen mikroorganizmalar ise laktik asit bakterileridir. Lactobacillus spp. ve
Bifidobacterium spp. sıklıkla incelenen probiyotik mikroorganizma türleri olup bağırsak
mikroflorasının önde gelen üyelerindendir [20-22].
L. acidophilus, L. delbrueckii, L. jonhsonii, L. casei ve L. paracasei subsp. paracasei probiyotik
olarak kullanılan başlıca laktobasil türlerindendir. Probiyotik mikroorganizma olan L. paracasei
suşunun bağırsak mukozasına yapışma özelliğinin iyi olduğu yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir
[23,24]. Bir diğer çalışmada Holzapfel ve Schillinger [25]. L. paracasei’nin probiyotik olarak immün
sistemi düzenleyerek olumlu sonuçlar verdiğini tespit etmişlerdir. Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium
breve probiyotik olarak kullanılan bifidobakteri türleridir. Sıklıkla kullanılan probiyotik türlerinden
olan bifidobakteriler sahip oldukları fosfoprotein fosfataz aktivitesi ile protein metabolizmasının
iyileşmesine olanak sağlamaktadır [26].

359

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019

Tablo 1. Başlıca probiyotik türleri
L.bulgaricus, L. cellebiosus
Lactobacillus (L) türleri

Bifidobacterium (Bb) türleri
Bacillus türleri (B)
Bacteriodes (B) türleri

Streptococcus (S) türleri
Pediococcus (P) türleri
Propionibacterium (Pb) türleri
Leuconostoc türleri
Mayalar
Küfler

L.delbrueckii ,L.lactis
L.salivarius, L.gasseri
L.rhamnosus, L. helveticus
L.acidophilus, L. reuteri
L. plantarum, L.johnsonii
L.brevis, L. casei
L.curvatus, L. fermentum
Bb.adolescentis, Bb. bifidum
Bb. breve, Bb. infantis
Bb. longum, Bb. thermophilum
B. subtilis, B. pumilus, B. lentus
B. licheniformis, B. coagulans
B.capillus, B.suis
B.ruminicola, B. amylophilus
S. cremoris, S.thermophilus
S. intermedius, S. lactis
S. diacetilactis
P. cerevisiae, P. acidilactici
P. pentosaceus
Pb. shermanii, Pb. freudenreichii
Leuconostoc mesenteroides
Saccharomyces cerevisiae,
Candida torulopsis
Aspergillus niger, Aspergillus oryzae

4.Probiyotik Mikroorganizmaların Ürettiği Bakteriyosinler
Probiyotikler, bakteriyosin adı verilen antimikrobiyal bileşikler üretmektedir [27]. Bakteriyosin
bakterilerin ribozomal olarak sentezlediği, peptit veya protein yapısında olan ve antimikrobiyal etki
gösteren maddelerdir [28-30]. En fazla bakteriyosin üretiminin laktik asit bakterilerinde olduğu
bildirilmiştir [31,32]. LAB’leri tarafından üretilen bu bakteriyosinler, patojen mikroorganizmaların
üremesini engellemektedir [33]. LAB üyeleri ürettikleri bakteriyosinler ile patojen bakterilerdeki
toksin üretimini azaltmada önemli rol üstlenir. Bu nedenle hem gıda korumada hem de patojenik
bakterilerinin üretimini engellemede LAB’nin kullanımına yönelik çalışmalarda artış görülmüştür
[34,35].
Bir bakteriyel ürüne bakteriyosin denilebilmesi için, biyolojik olarak aktif bir proteine sahip olması,
bakterisidal etki göstermesi, dar bir inhibisyon spektrumuna sahip olması, spesifik hücre reseptörlerine
tutunması, üretimin ve konakçı hücre bağışıklılığının plazmid kökenli genetik determinantlara bağlı
olması, üretimin lethal biyosentez yoluyla gerçekleşmesi gerekmektedir [36].
Nisin, diplokokin, asidofilin, bulgarikan, helvetisin, laktasin ve plantarisin önemli bakteriyosin
çeşitleridir. Laktik asit bakterilerinin ürettiği antimikrobiyel bileşiklerin en bilineni nisin
bakteriyosinidir. Bu bakteriyosin (E234), Lactococcus lactis bakterisi tarafından sentezlenmektedir ve
gıdalarda biyo-koruyucu olarak kullanılan lisanslı bir bakteriyosindir [37]. Nisin bakteriyosini
biyokoruyucu olarak kullanılmasının yanı sıra katkı maddesi olarak en çok uygulama alanına sahip
lantibiyotik sınıfında yer alan antimikrobiyal peptiddir [38]. Bakteriyosinlerin bazıları yalnızca belirli
mikroorganizma türlerini inhibe ederken, lantibiotik, nisin gibi bazı bakteriyosin çeşitleri birçok
mikroorganizma üzerinde etki gösterebilmektedir [39]. LAB’leri bu sayede probiyotik ürünlerin
oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Laktik asit bakterilerinin ürettiği bakteriyosinler, doğal koruyucu
etki göstermektedir. Özellikle Lactobacillus spp.’ler, probiyotik özellik göstermeleri, starter kültür
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olarak kullanılabilmeleri ve biyokoruyucu etki göstermeleri ile gıda endüstrisinde oldukça önemlidir
ve üretmiş oldukları bakteriyosinler ile bazı antibiyotiklerin yerine kullanılabileceklerdir [40].
Bakteriyosinler, antibiyotiklere benzerlik göstermesine karşın onları antibiyotiklerden ayıran en
önemli özellik; bakteriyosinlerin antibiyotiklere göre daha dar bir etki spektrumuna sahip olmasıdır
[41]. Bakteriyosinler ribozomal olarak sentezlenirken antibiyotikler biyosentetik yolla
sentezlenmektedir [42].
5. Probiyotiklerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi
Probiyotiklerin, insan sağlığına olumlu etki göstermesi için bağırsak sisteminde belirli bir sayının
üzerine çıkması gerekmektedir [43]. Çeşitli gıda örgütlerinin belirlediği minimum Lactobacillus
acidophilus ve Bifidobacterium sayısı gram başına 106-107 koloni oluşturan birimdir (cfu g-1) [44].
Probiyotik bakterilerin aktivitesini belirleyen faktörler arasında ürünün depolanma süresince içerdiği
probiyotik bakterilerin canlı kalması ve canlılıklarını bağırsaklarda da sürdürebilmeleri yer almaktadır.
Probiyotikler laktoz intoleransını azaltmak, bazı ishalleri hafifletmek, kan kolesterolü düşürmek,
bağışıklık sistemini uyarmak, kalsiyum absorbsiyonunu geliştirmek, idrar yolu enfeksiyonlarını
önlemek ve yaşlanmayı geciktirmek gibi sağlık açısından birçok fayda sağlamaktadır [45,46]. Ayrıca
probiyotikler antialerjik ve
antimikrobiyal etkiye sahip olmaları yönünden önemli
mikroorganizmalardır [47]. Slykerman ve ark. LAB’nin probiyotik olarak kullanımına yönelik
yaptıkları çalışmada LAB’nin merkezi sinir sistemi fonksiyonlarını [48], kronik yorgunluk, depresyon
ve anksiyete gibi davranış bozukluklarını düzenlediğini bildirmişlerdir [49].
Probiyotiklerin sağlık üzerine bir diğer olumlu etkisi kanseri önleyici etki göstermesidir [50,51].
Probiyotiklerin kanser üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapılan çalışmalarda probiyotikler konağın
immün cevabını güçlendirerek, karsinojen bileşiklerinin yapısını bozarak, antimutajenik ve
antikarsinojenik bileşikler üreterek, intestinal mikrofloradaki prekarsinojenlerin karsinojenlere
dönüşümünü engelleyerek kanser önleyici etki göstermektedir [52].
Probiyotiklerin faydalı etkileri genellikle suşa özgüdür [53]. Bazı türler rotavirüs, ülseratif kolit
[54,55], kaynaklı akut diyare tedavisinde, Clostridium difficile ile ilişkili diyare [56] ve Helicobacter
pylori enfeksiyonu tedavisinde
fayda sağlamışlardır. Yapılan çalışmalarda probiyotiklerin,
çocuklarda antibiyotik kaynaklı ishalin önlenmesi ve laktoz sindiriminin iyileştirilmesi gibi etkilerinin
olduğu bildirilmiştir [57]. Lucas ve Cole Lactobacillus ve Bifidobakteriler türlerinin prematüre
bebeklerin bağırsaklarında kolonileşirse Nekrotizan enterokolit etkisini azalttıklarını bildirmişlerdir
[58].
Korterink ve diğ. [59] çocukluk çağında yapısal veya biyokimyasal olarak açıklanamayan
gastrointestinal bozukluklar (karın ağrısı, kusma ve aefaji) için probiyotik kullanımına yönelik
araştırma yapmışlardır. Lactobacillus rhamnosus GG ve L. reuteri DSM 17 938 probiyotik
bakterilerinin kullanımı ile çocuklarda gastrointestinal bozukluk olan karın ağrısı tedavisinde başarılı
olunduğunu bildirmişlerdir.
Laktoz intoleransının düşürülmesi
Kan kolesterolünün düşürülmesi
uyarılması

Bazı ishal türlerinin hafifletilmesi
önlenmesi

Bağışıklık sisteminin

Probiyotiklerin
sağlığa etkileri

İdrar yolu enfeksiyonlarının

Kanser önleyici etki
Şekil 1. Probiyotiklerin insan sağlığı üzerine etkisi
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6.Sonuç
Son yıllarda patojen mikroorganizmaları inhibe ederek insan sağlığına olumlu katkılar sağladığı için
probiyotiklerin kullanımına yönelik çalışmalar artmıştır. Özellikle probiyotik LAB’lar doğal gıda
alternatifleri olarak en çok tercih edilen ürünler haline gelmiştir. Ayrıca probiyotikler ve bu
mikroorganizmaların
ürettiği
bakteriyosinlerin
antibiyotikler
yerine
alternatif
olarak
kullanılabilecekleri düşünülmektedir. Günümüzde antibiyotik direnci dünya çapında önemli sorunlara
neden olmaktadır. Antibiyotik dirençli bakteriler birçok hastalığın tedavisini zorlaştırmaktadır.
Probiyotik mikroorganizmaların patojen bakteriler üzerine inhibe edici etki göstermesi ve
bakteriyosinlerin doğal tedavi yöntemlerinden biri haline gelmesiyle birlikte antibiyotiklerin kullanımı
azaltılıp bu maddelerin kullanımı arttırılmaya çalışılmalıdır.
Probiyotiklerin insan sağlığı üzerine faydalarına bakıldığında ise idrar yolları enfeksiyonlarının
tedavisinden bağışıklık sisteminin uyarılmasına, kanser önleyici etki göstermesinden kan
kolesterolünün düşürülmesine kadar pek çok hastalığın tedavisine katkı sağladığı için sağlık alanında
kullanımının gittikçe yaygınlaşması düşünülmektedir.
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ABSTRACT
Due to limitations in commercial diagnostic methods, this study aimed to develop a reliable real-time
polymerase chain reaction (Rt-PCR) assay for early diagnosis of brucellosis. Optimization of the Rt-PCR
method was performed on serum samples spiked by Brucella melitensis with different densities ranging
from 101 to 108 colony-forming units (cfu)/mL; each density was prepared in ten samples. The limit of
detection was investigated by using Thermo DNA extraction kit with Maxima SYBR Green Rt-PCR and
two TaqMan probe–based Rt-PCR protocols performed by QuantiTect and TEMPase multiplex PCR
master mixes in two thermal cyclers, which were Rotor-Gene and Bio-Rad. The validation of the
optimized protocol was carried on 20 brucellosis- negative samples and 20 samples spiked with B.
melitensis by using a combination of Thermo DNA extraction kit with TEMPase PCR master mix. SYBR
Green Rt-PCR yielded positive results on all samples having ≥ 104 cfu/mL of B. melitensis in both
thermal cyclers. Its limit of detection was 112 DNA copies per reaction. The positivity of both probe-based
Rt-PCR protocols was 100% and 80% on the samples having 103 cfu/mL and 102 cfu/mL of B. melitensis,
respectively. The limit of detection of probe- based protocols was defined as 4 DNA copies per reaction.
The optimized Rt-PCR protocol showed high-level accuracy, precision, specificity, and sensitivity, each
having a rate of 100%. The current study indicated that the TaqMan probe–based Rt-PCR protocol
optimized and validated with serum samples can be reliably used for early diagnosis of brucellosis.
Key Words: Brucellosis, real-time PCR, optimization, validation
INTRODUCTION
Brucellosis is a zoonosis caused by Brucella genus, which can be transmitted by consuming
unpasteurized milk and milk products or by direct contact with infected materials (1). The exact
incidence of Brucella infection in humans is unknown; however, the incidence is reported as <0.1 per
100,000 populations (2,3). The disease is prevalent in the Mediterranean region, including Turkey. In
our country, the morbidity rate of disease is 10/100,000 (4).
Heterogeneous and non-specific clinical symptoms of hu- man brucellosis make the definitive diagnosis
of the disease difficult. Culture and serological methods are frequently used in routine diagnostic
laboratories. Although isolation of Brucella spp. from blood, bone marrow, or other infected tis- sues is
a gold standard, it takes time and prior use of antibiotics reduces the likelihood of bacterial growth (5-8).
Serological methods can provide useful information to the clinician in a shorter time than culture.
Therefore, they have gained more importance than isolation. However, it is difficult to determine an
exact limit in antibody titer for the standard tube agglutination test (STAT) or other serological
methods commonly used in routine (5,6). Agglutinins may be present at 1:80–1:160 titers in
asymptomatic patients coming from endemic areas due to repeated exposure in the past. On the other
hand, since the titers may be very low in the early bacteremic period of the disease, the STAT results
can be negative or in the dilutions of 1:40–1:80 antibody titers (5,9). Additionally, cross-reactions with
antibodies to Francisella tularensis, Escherichia coli O157, Salmonella spp., Moraxella
phenylpyruvica, and Yersinia enterocolitica might be a problem in serological tests (5,10).
Due to shortcomings in routine diagnosis, a rapid, sensi- tive, and specific molecular diagnostic
method has a crucial importance. Recently, many conventional PCR and Rt-PCR tests have been tried
with different primers and probes specific for different gene regions such as encodes a 31-kDa cell
surface protein (bcsp31), encodes a 26-kDa periplasmic protein (BP26), 16S rRNA, and insertion
sequence IS711 (11-16,8). However, there are big vari- ations on sensitivity and specificity of the
homemade proto- cols (15,17,18). In this study, we aimed to develop an optimized and validated RtPCR protocol for early and reliable diagnosis of brucellosis. We validated the efficacy of Rt-PCR
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protocol, which was optimized using a combination of Thermo DNA extraction kit with three different
PCR amplification mixes in two thermal cycler devices, by determining the performance indicators such
as accuracy, precision, sensitivity, and specificity of the method.
MATERIAL AND METHOD
Optimization of Real-Time PCR protocol
Optimization of the Rt-PCR protocol was performed on serum samples spiked with B. melitensis ATCC
23456 standard strain by using a combination of one DNA extraction kit with three different PCR master
mixes in two real-time PCR cy- clers. The criterion used for the optimization in this study was to
develop a Rt-PCR protocol that is able to yield positive results with the lowest number of B.
melitensis.
Samples and DNA extraction Positive serum samples were prepared by using decimal dilutions from
107 to 101 cfu/mL of heat-killed B. melitensis in sera collected from persons who did not meet possible or
definitive diagnostic criteria defined by CDC for brucellosis (cdc 2017). Each of dilutions was prepared in
ten Eppendorf tubes as 10 different samples, totally 70 samples for all dilutions. Negative serum
samples were ob- tained from 20 healthy individuals. DNA extraction was car- ried out by a Thermo
Scientific GeneJet Whole Blood geno- mic DNA Purification mini kit (Life Technologies Inc.,
Carlsbad,
CA,
USA),
following
the
recommendations
in
kit
instruction
(https://www.thermofisher.com/order/catalog/ product/ K0782). Briefly, 200 μL of serum was mixed
with 20 μL of proteinase K and 400 μL of lysis solution. After incubation at 56 °C for 10 min, 200 μL
of absolute ethanol was added and mixed by pipetting. Then, this mixture was transferred to a spin
column and centrifuged. The column was washed by wash buffer I and wash buffer II. The DNA on
the column was eluted with 50 μL of elution buffer.
Limit of detection of Rt-PCR protocol: Limit of detection (LOD) of a SYBR Green and TaqMan probe–
based protocols was investigated by using the DNA samples with a density of 4× 104, 4 × 103, 40, 4,
0.4, and 0.04 genome equivalent per μL. LOD was analyzed in ten examples of each density. By using
probit analysis, the LOD is defined as the lowest amount of Brucella genome/mL that is distinguishable
from a negative control with a 95% level of confidence (19). Primers and probes specific to all Brucella
species and specific to only
B. melitensis that is responsible for 99% of Brucella infections in our country were used (16,20).
Furthermore, the primers and probes specific to the glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
(GAPDH) enzyme gene were tested in order to control for the presence of possible inhibitors (21).
The first application was carried out using 1X SYBR Green PCR master mix (Thermo Fisher Scientific,
USA) with addi- tion of 10 pmol from each forward and reverse primer specific to B. melitensis and 4 μL
template DNA in a total reaction volume of 25 μL. Amplification was performed in both Rotor- Gene
(Corbett RG 6000, Australia) and Bio-Rad (CFX-96 C1000 Touch Real-Time System) thermal cyclers.
The ampli- fication conditions were as follows: initial denaturation at 95 °C for 10 min, followed by 45
cycles including denatur- ation at 95 °C for 15 s, annealing at 65 °C for 30 s, and elongation at 72 °C
for 20 s. Finally, five additional minutes for extension was done at 72 °C. After the amplification, melting curve analysis was performed. When there was no amplification curve, the result was considered
negative.
In the probe-based method, two different PCR master mixes, which were multiplex TEMPase 2x PCR
master mix (Ampliqon, Copenhagen, Denmark) and QuantiTect Multiplex 2x PCR master mix
(Qiagen, Hilden, Germany), were tested by using 10 pmol from each reverse and forward primer, 5
pmol from each probe, and 4 μL target DNA in a total reaction volume of 25 μL. Each reaction tube
included primers and probes for Brucella spp., B. melitensis, and GAPDH. The amplification
conditions for TEMPase PCR master mix were as follows: the initial denaturation at 95 °C for 10 min,
followed by 45 cycles of 95 °C for 20-s denatur- ation, 60 °C for 50-s annealing, and 72 °C for 50-s
extension. The amplification parameters used with QuantiTect PCR mas- ter mix included an initial
denaturation at 94 °C for 10 min, followed by 45 cycles (denaturation at 94 °C for 15 s, anneal- ing, and
elongation at 60 °C for 90 s). Sterilized water was used as a negative control in each experiment.
Validation of The Optimized Rt-PCR protocol
Since we obtained the lowest detection limit by using TaqMan probe–based protocols and there was
no signifi- cant difference between the Rt-PCR reactions performed with multiplex TEMPase PCR
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master mix and QuantiTect PCR master mix to determine the lowest detection limit, the validation
studies were performed by using a Thermo Scientific DNA isolation kit with TEMPase PCR master
mix. The TEMPase PCR master mix is cheaper than the QuantiTect master mix, and the Thermo
Scientific DNA purification kit allows DNA isolation from all clinical samples.
The validation studies of the optimized protocol were carried out by providing the minimum necessary
criteria for qual- itative nucleic acid detection methods generated within the laboratory (22,23). The
accuracy, precision, sensitivity, and specificity of the optimized method were performed with the positive
(104 cfu/mL of B. melitensis), low positive (103 cfu/mL of B. melitensis), and negative samples as
shown in Table 1.
Ethical statement This study was approved by the ethics com- mittee of Ankara Yıldırım Beyazıt
University, Ankara/Turkey (protocol code 2017-125).
Table 1: Validation parameters used for the optimized Rt-PCR protocol
rameters
sted samples
No of the samples
curacy
sitive
w positive
gative
nsitivity
sitive
w positive
ecificity
gative
ecision
times in the study)
ecision
etween the assaysime in 3 separate days)

sitive
w positive
sitive
w positive

RESULTS
Results of SYBR Green based Rt-PCR protocol
Rt-PCR protocol performed with Thermo DNA Isolation Kit and Maxima SYBR Green master mix
yielded positive results on all tested samples having B. melitensis density ≥ 104 cfu/ mL. All samples
were analyzed in both Bio-Rad and Rotor- Gene thermal cyclers. In Bio-Rad thermal cycler, the threshold
cycle (CT) values of the samples containing 107, 106, 105, and 104 cfu/mL of the B. melitensis were
approximately 23, 28, 33, and 37, respectively. These CT values were 27, 33, 37, and 39 in Rotor-Gene
thermal cycler, respectively (Fig. 1). The Rt- PCR amplification curves were proved by melting curve
analysis. Melting temperature of the all amplicons was recorded as 84 °C in both thermal cycler devices.
Amplification curve could not be obtained from most of the samples spiked with B. melitensis less than
104 cfu/mL (103 and 102 cfu/mL). Probit analysis showed that the limit of detection of SYBR Green
Rt-PCR protocol was 7 × 103 cfu of B. melitensis per mL of serum samples, equivalent to 112 DNA
copies per PCR reaction. No difference on the limit of detection was recorded in two cyclers (Fig. 1).
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Fig. 1 The amplification curves of SYBR Green Rt-PCR performed on the samples spiked by B.
melitensis with 107, 106,105, and 104 cfu/mL in Rotor- Gene (left) and Bio-Rad (right) thermal cyclers.
RFU relative fluorescence units; NK negative control
In order to increase analytical sensitivity and limit of detection, probe-based Rt-PCR protocols were
performed using two commercial PCR master mixes: Ampliqon Multiplex TEMPase 2X master mix
and QuantiTect Multiplex 2X master mix.
Results of Probe based Rt-PCR protocols
Significant amplification curves were obtained in all samples including B. melitensis ≥ 103 cfu/mL with
both QuantiTect PCR master mix and TEMPase PCR master mix. Positive results were obtained in 8
(80%) of the 10 samples having a density of 102 cfu/mL. By using probit analysis, the LOD value of
both amplification mixes was found to be 218 cfu/ mL (equivalent to ~ 4 DNA copies per amplification
reaction). Amplification curves shifted from right to left in the samples having high bacterial density
(Fig. 2).

Fig. 2 Amplification curves of probe-based Rt-PCR protocol performed in three separate reactions. Red
curves above the threshold line belonged to GAPDH signals; blue curves belonged to Brucella spp.; and
green curves belonged to B. melitensis. RFU relative fluorescence units
The mean CT values for Brucella spp. and B. melitensis were 34.09 ± 0.49 and 35.07 ± 0.56 on the
samples having 104 cfu/mL, respectively. For the density of 103 cfu/mL, the mean CT values for Brucella
spp. and B. melitensis were found as 37.42 ± 0.39 and 38.83 ± 0.42, respectively. For the density of 102
cfu/mL, these values were 40.78 ± 0.45 and 41.1 ± 0.32, respectively. The CT values of the GAPDH
primers generated with different master mixes ranged from 25.73 to 26.93 (mean 26.16 ± 009) (Fig. 3).
The performance of two Rt-PCR cyclers was similar.
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Fig. 3 The distribution of CT values of 20 different Rt-PCR reactions. Red squares represented
GAPDH, blue squares B. melitensis, and pink squares Brucella spp. Horizontal lines indicated mean
CT values
Results of Validation Studies
Amplification was observed in all samples including positive (n = 10) and low positive (n = 10) DNA
templates. The ana- lytic sensitivity of the optimized Rt-PCR protocol was esti- mated as 100% in the
samples having B. melitensis DNA ≥ 103 copies/mL. The mean CT values for the samples having104
and 103 copies DNA/mL were 35.07 and 38.83, respectively. The optimized Rt-PCR protocols yielded
no amplifica- tion curve with 20 negative control samples indicating 100% specificity (Fig. 4). Both
accuracy and precision parameters were found to be 100%. Details of the validation studies were
provided in Table 2.

Fig. 4 Rt-PCR amplification curves obtained from 10 positive (104 DNA copies/mL) and 10 low positive
(103 DNA copies/mL) samples (left) and 20 negative control serums (right). Blue amplification curve
represented Brucella spp., green amplification curve represented B. melitensis, and red amplification
curve represented GAPDH. RFU relative fluorescence units
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Table 2: The positivity rates obtained from validation studies of the Rt-PCR protocol
Accuracy

B. melitensis

Brucella spp.

Positive samples
Low positive samples
Negative control
Sensitivity
Positive samples
Low positive samples
Specificity
Negative control
Precision in the study
Positive sample
Low positive samples
Precision between the assays
Positive
Low positive

3/3
3/3
0/3

3/3
3/3
0/3

GAPDH
(Internal control)
3/3
3/3
3/3

10/10
10/10

10/10
10/10

10/10
10/10

0/20

0/20

20/20

3/3
3/3

3/3
3/3

3/3
3/3

3/3
3/3

3/3
3/3

3/3
3/3

DISCUSSION
Due to limitations in conventional laboratory tests used for brucellosis, DNA amplification–based
methods have become commonly used approaches to help clinicians for more accu- rate evaluation of
patients with suspected serological results or clinical symptoms. PCR-based approaches are able to give
results in a short time; however, there are big variations on their accuracy, sensitivity, specificity, and
reproducibility (6,15,24). The effectiveness of the PCR protocols has been affected by many internal
and external factors such as using different extraction protocols, PCR master mixes, amplification
parameters, inhibitors, type of the clinical samples (serum, plasma, etc.), and the used target genes
(8,15,16,25,26). A Rt-PCR protocol optimized and validated in clinical samples can be a good
alternative for making a final decision in the diagnosis and follow-up of human brucellosis.
In the current study, LOD of Rt-PCR protocols was inves- tigated using a SYBR Green and two
TaqMan probe–based master mixes in two real-time PCR thermal cyclers. The LOD of SYBR Green RtPCR was 112 DNA copies per reaction. In contrast to our result, the LOD of SYBR Green I–based RtPCR was reported as low as 5 fg (a genome equivalent) in a previous study (24). In that previous study,
DNAwas extracted by boiling method and Rt-PCR was performed with the primers specific for the gene
encoding an immunogenic membrane protein of 31 kDa (bcsp31) of B. abortus in LightCycler
instrument (Roche Diagnostic, Mannheim, Germany). In the current study, we used the primers
targeting to bcsp31 for Brucella spp. and primers targeting to the insertion of an IS711 element
downstream of BMEI1162 gene for B. melitensis on the DNA samples extracted by a commercial
DNA isolation kit. Garshasbi et al. also showed that PCR efficacy was affected by the primers used in
the PCR protocol. They obtained higher positivity with the primers specific for bcsp31 gene than those
specific for the IS711 gene. Moreover, Thakur et al. used the primers specific for bcsp31 gene in SYBR
Green Rt- PCR, and they found positive results on all samples having 10 or more DNA copies (27). By
contrast, Bounaadja et al. compared the detection limit of Rt-PCR method performed with the primers
and probes targeting the insertion sequence IS711, bcsp31, and per genes for the detection of Brucella at
genus level, and the lowest detection limit (2 fg DNA) was reported with the primers targeting the
IS711 gene (28).
Although SYBR Green–based PCR protocol is relatively cost-effective and easy to use, its low
specificity because of any non-specific binding of SYBR Green to DNA is a problem (29). In order to
increase the analytic sensitivity, specificity, and reproducibility of the Rt-PCR protocol, probe-based
PCR protocols have become in use. In the current study, the TaqMan probe–based Rt-PCR
protocols increased analytic sensitivity at least 28-fold; its LOD was defined as ap- proximately 4
genome copies per reaction (218 cfu/mL) while it was 112 copies for SYBR Green–based PCR.
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Similar to our experimental design, two previous studies performed on the serum samples spiked with
B. abortus and B. melitensis cells found analytical sensitivity of the TaqMan probe–based Rt-PCR
as 2 genome copies (12,30). In another study, TaqMan probe–based Rt-PCR was performed on B.
melitensis isolated from biopsy material and its LOD was reported as 57 copies/mg of tissue (31).
Newby et al. used SYBR Green I, TaqMan, and hybridization probes (fluorescence resonance
energy transfer [FRET]) to evaluate Rt-PCR detection of B. abortus. They found the lowest LOD for
all three approaches as 2 genome copies; however, the higher efficiency was reported for probebased Rt-PCR protocols.
The limit of detection of PCR protocols have been directly affected by the quality and purity of the
extracted DNA (26,32-35). The DNA extraction protocols should be able to provide good-quality DNA
and to remove the existing inhibitors in clinical samples. Recently, improved DNA isolation methods are
available to remove inhibitors and to recover a maximum amount of DNA, which is acceptable for PCR
amplification (34). The Thermo Scientific GeneJet Whole Blood genomic DNA purifi- cation mini kit,
which is an enzymatic lysis and colon purification–based protocol, was used in the current study. We
always obtained positive results on internal control DNAs, indicating successfully removing the inhibitors.
This is in agreement with a previous study that tested the performance of this extraction protocol in whole
blood samples (16).
The validation studies of the optimized Rt-PCR protocol indicate a complete accuracy and intra- and
inter-assay reproducibility. Both intra- and inter-assay variations of our assay were lower than those
of previous studies that used a similar approach (30,36). The CT values of repeated experiments on
the sam- ples spiked with equal numbers of B. melitensis were found to be close to each other. For
instance, the mean CT values of 20 different Rt-PCR reactions for Brucella spp. And B. melitensis
primers/probes were 34.09 ± 0.49 and 35.07± 0.56 on the samples having 104 cfu/mL, respectively.
Such a limited variation in mean CT values was also re- corded for samples having Brucella ≤ 103
cfu/mL. These results also provided additional data to support the repro- ducibility and reliability of
the results obtained from the optimized Rt-PCR method in the current study.
TaqMan-based Rt-PCR protocol optimized and validated in the current study had a 90% sensitivity on
the samples having ≥ 102 cfu/mL of B. melitensis and 100% specificity on negative control samples.
As it was expected, while the sensitivity was 100% on the samples having ≥ 103 cfu/mL of B. melitensis
(equal to 4 DNA copies per reaction), it de- creased to 80% for the samples having 102 cfu/mL
(equivalent to 1.6 DNA copies per reaction). In parallel to our study, a recent study, which used
TaqMan probe–based Rt-PCR pro- tocols on the samples spiked by B. melitensis standard strain, showed
that the sensitivity was 100% at 6.25 genomes per reaction; however, it decreased to 80% at 3125
genomes per reaction (37). Queipo-Ortuño et al. reported 93.5% sensitivity of TaqMan real-time PCR
in the samples having 5 × 103 DNA copies/mL with a specificity of 98.4%. Sensitivity and specificity
of PCR methods also showed variation based on conventional or Rt-PCR applications and reference
tests used to evaluate the results of PCR protocols. The sensitivity of TaqMan Rt-PCR among the
samples from brucellosis patients whose blood cultures were positive and patients suspected of having
brucellosis was re- ported as 100% and 72%, respectively (12). In a recently published study comparing
TaqMan Rt-PCR with conventional diagnostic tests, 97.2%, 77.3%, and 83% sensi- tivities were reported
on the culture, STAT, and Coombs’ positive samples, respectively (18). Mukherjee et al. optimized a
TaqMan Rt-PCR having a sensitivity of 77.8% and specificity of 100% (38). Li et al. used a nonprobe-based Rt-PCR for detection of brucellar spondylitis on formalin-fixed paraffin-embedded tissues,
and they reported sensitivity of 93.5% and specificity of 100% (39). In another study performed on serum
samples, the sensitivity and specificity of the SYBR Green Rt-PCR were estimated as 93.3% and
91.9%, respectively (24). Hinić et al. compared the performance of TaqMan Rt-PCR with serological
tests on blood and tissue samples of wild boars, and they reported higher Rt-PCR positivities (11% for
blood and 26% for tissues samples) than those of serological tests (16% for Rose-Bengal agglutination
test and 7% for ELISA) (40). In their study, there was no comparison of Rt-PCR with seropositive or
negative samples. Das et al. compared the sensitivities of SYBR Green Rt-PCR, polymerase spiral
reaction, and conventional PCR protocols on the stom- ach contents of fetal abortion animals; the
sensitivities of these protocols were found as 44.6%, 44.6%, and 35.7%, respec- tively (41). In another
study, the sensitivity and specificity of the conventional PCR protocols were reported to be 88–96% and
80.7%, respectively, when the standard tube agglutination test was used as a reference method (25). Hajia
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et al. used conventional multiplex PCR, and they re- ported sensitivity as 37% in ELISA-positive and
specificity as 6% in ELISA negative serum samples (42).
A variety of PCR protocols have been developed to detect Brucella spp. in blood or serum samples
spiked with various number of Brucella spp., as well as in clin- ical samples. However, there are only
few studies optimized and validated Rt-PCR to detect a low number of
B. melitensis in clinical samples such as our study. The results of the current study showed that
TaqMan-based Rt- PCR protocol was able to give reliable and reproducible results with a 90%
sensitivity on samples having Brucella spp. ≥ 102 cfu/mL, which was much lower than that of the
defined cutoff value of 5 × 103 copies/mL for active brucellosis (30). Detection and identification of
such a low number of B. melitensis in clinical samples are important because of the predominance of
this species in Turkey and many other countries (13,18,20,39,42).
In conclusion, we suggest that this sensitive and specific Rt-PCR protocol can be used as an
alternative approach to overcome the drawbacks in the conventional tests for the diagnosis of
brucellosis in patients with clinical signs compatible with brucellosis or in the case having fever with
unknown origin in endemic area. Despite the clinical findings, this method may contribute to treatment
in immunosuppressive individuals with seronegative results and change prognosis by shortening the
time required for diagnosis.
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KORNEA NAKLİNİN HASTALARIN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
(The effect of cornea transplantation on life quality of patients)
Hüseyin KAYA1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları, Denizli, Türkiye, hsynkaya@gmail.com
ÖZET:
Amaç: Bu çalışma ile kornea naklinin hastaların yaşam kalitesine etkisini National Eye Institute
Visual Functioning Questionnaire- 25 (VFQ-25) testi ile araştırmayı amaçladık.
Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya kornea nakli planlanan 13 hasta dahil edildi. Hastalara kornea nakli
tipi olarak penetran keratoplasti uygulandı. Hastalara operasyon öncesi ve operasyondan 6 ay
sonrasında yaşam kalitesini ölçen National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire- 25 (VFQ25) anketini uygulandı. Hastaların bu testlerden kornea nakli öncesi ve sonrasında aldığı puanlar
karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların 8’i kadın 5’i erkekti ve yaş ortalaması 50,69±20,27 idi. Ameliyattan önce ve 6 ay
sonra görme keskinliği ortalaması 1,90±0,93(logmar)’den 1,01±0,58(logmar)’e yükselmiştir ve
aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur(p=0,001). Kornea nakli öncesi genel ortalama
VFQ-25 skoru 33,71±13,85 iken kornea naklinden 6 ay sonrasında 58,78±13,89 olarak
bulunmuştur(p=0,001).
Sonuç: VFQ-25 testi ile kornea nakli hastaların yaşam kalitesinin operasyondan öncesine göre
operasyondan 6 ay sonra arttığı görülmüştür.
Giriş:
Kornea nakli(keratoplasti) özellikle görme düzeyi düşük olan hastaların görme düzeylerine anlamlı
katkıda bulunarak yaşamlarını olumlu yönde etkileyen bir tedavi yöntemidir. Keratokonus, enfeksiyöz
keratitler, büllöz keratopati, korneal distrofi gibi sebepler kornea nakli için önemli
endikasyonlardandır. Kornea nakli tam kat ve lameller olarak ikiye ayrılabilir(1). Tam kat olan tipinde
korneanın bütün katmanları alıcı yatağa nakledilirken lameller tipinde belli katmanlar alıcıya
nakledilmektedir. Kornea nakli her ne kadar yüz güldürücü sonuçlara sahip olsa da yüksek
astigmatizma, glokom, greft reddi gibi ciddi komplikasyonların görüldüğü bir cerrahidir(2). Bu
nedenle hasta seçimi ve operasyon sonrası sıkı takip önemlidir. Bu hastaların ameliyat sonrası yaşam
kalitelerinin artması tedaviye uyum açısından da önemli olabilir. Bu nedenle çalışmamızda kornea
nakli olan hastaların artmış görme keskinliklerine bağlı yaşam kalitelerinin artmış olabileceğini
düşünerek çalışmamızda VFQ-25 testini kullanarak operasyondan önce ve 6 ay sonrasında bu
hastaların yaşam kalitesini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem:
Bu çalışmaya kornea nakli planlanan 13 hasta dahil edildi. Hastalara kornea nakli tipi olarak
penetran(tam kat) keratoplasti uygulandı. Hastalara operasyon öncesi ve operasyondan 6 ay sonrasında
yaşam kalitesini ölçen National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire- 25 (VFQ-25) anketi
uygulandı. Hastaların bu testlerden kornea nakli öncesi ve sonrasında aldığı puanlar karşılaştırıldı.
Bulgular:
Hastaların 8’i kadın 5’i erkekti ve yaş ortalaması 50,69±20,27 idi. Ameliyattan önce ve 6 ay sonra
görme keskinliği ortalaması 1,90±0,93(logmar)’den 1,01±0,58(logmar)’e yükselmiştir ve aradaki fark
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur(p=0,001)(tablo 1.). Kornea nakli öncesi genel ortalama VFQ25 skoru 33,71±13,85 iken kornea naklinden 6 ay sonrasında 58,78±13,89 olarak
bulunmuştur(p=0,001). Tablo 2. de hastaların nakilden önce ve nakilden 6 ay sonra VFQ-25
anketindeki alt başlıklardan ve toplamından aldığı puanlar gösterilmiştir.
Tartışma, sonuç:
VFQ-25, görme keskinliği ile yaşam kalitesini değerlendirmede sıkça kullanılan bir testtir(3).Testte 25
soru vardır. Bu test genel sağlık, genel görme, okuler ağrı, yakın görme aktiviteleri, uzak görme
aktiviteleri, sosyal fonksiyonlar, akıl sağlığı, rol zorlukları, bağımlılık, araba kullanma, renkli görme
ve periferik görme gibi alt başlıklar altında fonksiyonel görme keskinliği hakkında daha spesifik
bilgiler verebilmektedir. Daha önce tek doz göz içi anti-VEGF uygulaması öncesinde ve sonrasında bu
test uygulanmış ve anlamlı bir fark bulunamamıştır(4). Başka bir çalışmada lameller keratoplasti
yapılan hastalarda VFQ-25 skorlarının operasyon sonrası anlamlı derecede düzeldiği görülmüştür(5).
Bizim çalışmamızda da kornea nakli yapılan hastalarda yaşam kalitesinin anlamlı derecede düzeldiği
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görülmüştür. Öte yandan daha geniş hasta grupları ve daha uzun takip süreleriyle yapılacak
çalışmalara ihtiyaç vardır.

Tablo1. Kornea naklinden önce ve 6 ay sonrasında görme keskinliği değerleri.
Görme keskinliği

Nakil öncesi
1,90± 0,93

Nakil sonrası
1,01±0,58

P değeri
0,001

Tablo 2. VFQ-25 anketinden kornea nakli öncesinde ve nakilden 6 ay sonrasında alınan puanlar ve p
değerleri.
VFQ-25
Genel sağlık
Genel görme
Oküler ağrı
Yakın görme
aktiviteleri
Uzak görme
aktiviteleri
Sosyal fonksiyonlar
Akıl sağlığı
Rol zorlukları
Bağımlılık
Araba kullanma
Renkli görme
Perifer görme
Ortalama

Nakil öncesi
28,8±20,0
25,00±17,60
44,23±27,29
35,89±23,16

Nakil sonrası
50,0 ± 25
60,38±16,0
75,0±10,2
59,61±26,31

P değeri
0,015
0,001
0,007
0,007

30,76±12,44

57,69±22,42

0,002

39,80±18,85
23,71±20,92
24,03±17,27
28,84±23,22
25,00±0
51,92±18,98
36,53±16,50
33,71±13,85

63,65±18,52
47,43±25,31
50,38±21,33
53,84±23,24
50,00±0
71,15±17,21
61,53±24,18
58,78±13,89

0,005
0,01
0,003
0,003
0,157
0,014
0,006
0,001
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Paeonia Peregrina (İtecik lalesi)’nın Leishmania Tropica’ya Karşı İn Vitro Anti-Leishmanial
Etkisi : Bir Ön Çalışma
In Vitro Anti-Leishmanial Effect of Paeonia Peregrina against Leishmania Tropica: A
Preliminary Study
Ayşe Özdemir
Uşak Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AB, Uşak
ÖZ
Ülkemizde sıklıkla Leishmania tropica (L. tropica) Kutanöz Leishmaniasis’e sebep olmaktadır. Bunun
da tedavisinde halen kabul edilmiş standart bir tedavi bulunmamaktadır. Paeonia pregrina, şakayık
olarak bilinen Paeoniaceae familyasına ait antioksidan, anti-enflamatuar, analjezik, antiosteoporotik,
antialerjik gibi birçok etkiye sahip bir bitkidir. Çalışmadaki amacımız bitkisel ve kimyasal ajanların
yanında yan etkisi az olan tedavi seçeneği olarak Paeonia pregrina bitkisinin anti-leishmanial
etkilerini araştırmaktır. Paeonia Peregrina (İtecik lalesi) bitkisi mayıs ayının ortasında kurumaya
başlayan bitkiler ve yaprakları kesilerek toplandı. Uygun laboratuar koşullarında kurutularak gül,
yaprak ve dalları ayrıldı. Farklı konsantrasyonlardaki (12,5 25 50 100 200 μg/ml) İtecik lalesinin gül
ve yapraklarının DMSO ekstreleri L. tropica promastigotları ile 24, 48 ve 72 saat inkübe edilmiştir.
İnkübasyonun 72 saat sonrasında, gül DMSO ekstresi, yaprak DMSO ekstresine göre daha etkili
bulunmuştur. Ayrıca gül DMSO ekstresi konsantrasyonu artıkça canlı parazit sayısında dikkat çekici
azalma gözlenmiştir. Sonuç olarak, bu ön çalışmada ülkemizde yaygın olarak görülen L. tropica
enfeksiyonlarını tedavi etmek için İtecik lalesinin, umut verici bir anti-leishmanial potansiyel kaynak
olabileceği öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Leishmania tropica (L. tropica), Paeonia pregrina, anti-leishmanial,
ABSTRACT
In our country, Leishmania tropica (L. tropica) frequently causes cutaneous leishmaniasis. There is
currently no accepted standard treatment for this. Paeonia pregrina is a plant of the Paeoniaceae
family known as peony with many effects such as antioxidant, anti-inflammatory, analgesic,
antiosteoporotic and antiallergic. The aim of this study was to investigate the anti-leishmanial effects
of Paeonia pregrina as a treatment option with low side effects in addition to herbal and chemical
agents. Paeonia Peregrina (Itecik tulip) plant was collected in the middle of May by cutting the plants
and leaves that began to dry. Dried roses, leaves and branches were separated under appropriate
laboratory conditions. The DMSO extracts of the rose and leaves of the lakes and tulips of the
different concentrations (12.5 25 50 100 200 μg / ml) were incubated with L. tropica promastigotes for
24, 48 and 72 hours. After 72 hours of incubation, rose DMSO extract was found to be more effective
than leaf DMSO extract. In addition, a significant decrease in the number of live parasites was
observed as rose DMSO extract concentration increased. In conclusion, this preliminary study predicts
that the Itecik tulip may be a promising source of anti-leishmanial potential for the treatment of
common L. tropica infections in our country.
Keywords: Leishmania tropica (L. tropica), Paeonia pregrina, anti-leishmanial,
Giriş
Paeonia pregrina, şakayık olarak bilinen Paeoniaceae familyasına ait farklı türlerden oluşmuş
etkileyici çiçeklere sahip yapraklı bir bitkidir (1,2,3,4). Araştırmamızda kullandığımız ve Uşak
Kayağıl Köyü-İtecik Tepesi'nde 1200 m rakımda mayıs-haziran ayları arasında kendiliğinden yetiştiği
bilinen ve soğanları korumaya alınan Paeonia Peregrina, yerel adıyla “Uşak-İtecik lalesi”, patates
görünümünde, 25-75 santimetre toprak altında gömülü yumrulara sahiptir (Resim 1). Çin ve Anadolu
tıbbında ilaç yapımında oldukça yoğun olarak kullanılan Paeonia’nın antioksidan, antiagregan,
antikonvülzan, anksiyolitik, anti-enflamatuar, analjezik, sedatif, hipoglisemik, antiosteoporotik,
antiülser, antitüsif, özellikle köklerinin antialerjik ve antipiretik olarak kullanıldığı bilinmektedir
(5,6,7,8,9,10,11,12,13).
Leishmaniasis vektör Phlebotomuslar tarafından bulaştırılan yirmiden fazla Leishmania türününün yol
açtığı kendi kendine iyileşen deri lezyonlarından ölümcül iç organ tutulumuna varan değişik klinik
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tablolara yol açan 98 ülkede 4 kıtada görülen önemli bir paraziter enfeksiyon hastalığıdır. Dünyada 13
türün dermotropik olduğu bilinmektedir. Ülkemizde ise Kutanöz Leishmaniasis (KL) etkeni sıklıkla
Leishmania tropica (L. tropica)’dır. Kutanöz Leishmaniasis’in tedavisinde halen yan etkileri az olan,
etkin tüm KL lezyonlarında kabul edilmiş standart bir tedavi şeması bulunmamaktadır (14,15,16). Bu
nedenle her geçen gün yeni kimyasal ve bitkisel ajan uygulamaları gibi yeni, ucuz, kolay
uygulanabilen, yan etkisi az olan alternatif tedavi seçenekleri araştırılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü
ve birçok araştırıcı, öncelikle halkın yöresel tedavide kullandığı bitkilerin araştırılması gerektiğini
vurgulamış, bu sayede doğal bazı bileşiklerin sentetiklerinin de Leishmaniasis’e karşı
kullanılabileceğini belirtmişlerdir.
Resim 1. Paeonia Peregrina, “Uşak-İtecik lalesi”.

Amaç: Bu çalışmada doğal bazı bileşiklerin Leishmaniasis’e karşı kullanılabilme özelliğinden
hareketle Uşak iline ait İtecik lalesinin (Paeonia pregrina) anti-leishmanal etkisini incelemeyi
amaçladık.
Materyal-Metod
Bitkinin Sağlanması
Paeonia Peregrina bitkisi Uşak, Kayağıl Köyü yakınlarındaki İtecik Tepesi'nden mayıs ayının
ortasında Doğa ve Çevre koruma müdürlüğü tarafından kurumaya başlayan bitkiler ve yaprakları
kesilerek toplandı. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi biyokimya laboratuarında uygun koşullarda
kurutularak gül, yaprak ve dalları ayrıldı (Resim 2).
Bitki Ekstresinin Hazırlanması
Kurutulmuş 1 gram gül ve yaprak ektraktlardan, 0,100 g gül ve 0,008 g yaprak elde edildi ve 100 µl
DMSO (Dimetilsülfoksid)’da çözdürüldü.
Resim 2. Bitki Ekstresinin Hazırlanması ve Uygulanması
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Deneyin Yapılışı
Farklı konsantrasyonlardaki (12,5 25 50 100 200 μg/ml) itecik lalesinin gül ve yapraklarının DMSO
ekstreleri L. tropica promastigotları ile 24, 48 ve 72 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonrasında
parazitlerin canlı olup olmadıkları ve canlı parazit sayısı gözlemlenmiştir (Resim 3).
Resim 3. L. tropica promastigotları
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Tartışma ve Sonuç
Farklı konsantrasyonlardaki İtecik lalesinin gül ve yapraklarının ekstreleri L. tropica promastigotları
ile 72 saat inkübasyonun edildi. Bu inkübasyonun sonunda gül DMSO ekstresinin, yaprak DMSO
ekstresine göre daha etkili olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca gül DMSO ekstresi konsantrasyonu artıkça
canlı parazit sayısında dikkat çekici azalma gözlenmiştir. Çalışmamızın kesin sonuçları için hala
deneye devam edilmektedir. Sonuç olarak, yaptığımız bu ön çalışmada ülkemizde yaygın olarak
görülen L. tropica enfeksiyonlarını tedavi etmek için İtecik lalesinin, umut verici bir anti-leishmanial
potansiyel kaynak olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca çalışmamızın bir ön çalışma olduğu ve İtecik
lalesi ile yapılacak diğer çalışmalara referans olacağı düşünülmektedir.
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Özet
Bu çalışma, akümülatör bitki Brassica nigra L. (siyah hardal) ve tolerans bitki Brassica juncea L.' da
(kahverengi hardal) bakıra (Cu) karşı indüklenen genin anlatım profilini araştırmak için yürütülmüştür.
Bu bağlamda, farklı Cu seviyelerinde (25,50,100,200,500,1000 µM) yetiştirilen her iki türde ağır
metal taşıyıcı ATPaz (HMA1) genin anlatım profili araştırılmıştır. Bitki türlerinin kök ve
yapraklarında biriken Cu miktarı Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre (AAS) ile analiz edilmiştir.
Her iki türün yapraklarındaki HMA1 anlatım profilleri qRT PCR kullanılarak analiz edilmiştir.
Veriler, yapraklarda HMA1 anlatımının, metal seviyelerindeki artışla birlikte 100 µM' ye kadar
kademeli olarak arttığını, daha sonra bitkilerin yüksek Cu seviyesine (100 µM Cu üzerindeki) maruz
kaldıklarında anlatım seviyesinin gitgide azaldığını göstermektedir. Bu sonuçlar, bu türlerin metal
toleransında yalnızca metal ATPaz' ların etkili olmadığını, aynı zamanda bu türlerde metal tolerans ve
birikimine katılan başka metal taşıyıcılarında olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, çalışma devam
etmektedir.
Anahtar kelimeler: Ağır metal ATPaz, HMA1, Gen anlatımı, Brassica nigra, Brassica juncea
Abstract
This study was carried out to analyse the Cu induced gene expression in accumulator plant Brassica
nigra L. (black mustard) and tolerant plant Brassica juncea L. (brown mustard). In this connection, the
gene expression pattern of metal ATPase (HMA1) was investigated in both plant species grown at
different Cu levels (25,50,100,200,500,1000 µM). Cu accumulation in the roots and leaves of these
plants were analysed by Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). HMA1 expression levels in
the leaves of both plant species were analyzed using qRT PCR. Data show that HMA1 expression in
the leaf samples were gradually increased with increase in metal levels in plants till 100 µM and then
expression level gradually drops in the leaves when plants were subjected to high metal concentration
(above 100 µM Cu). These observations suggest that metal ATPases are not solely resposible for metal
tolerance in these plant species but there are some other factors possibly other metal transporters
which could be also involved in metal tolerance and accumulation in these plant species. Further work
is in progress.
Key words: Heavy metal ATPase, HMA1, Gene expression, Brassica nigra, Brassica juncea
1. Giriş
Günümüzde küresel bir problem haline gelen çevre kirliliği, giderek yaygınlaşan önemli bir sorunu
teşkil etmektedir. Çevre kirliliğinin ana etmenlerinden biri olan ağır metaller, çevredeki bitki ve
hayvan yaşamı üzerinde yol açtıkları yüksek düzeydeki ekolojik, evrimsel, besinsel ve çevresel
toksisite nedeniyle öncelikli kirleticilerden biri olarak kabul edilir [1,2]. Doğada her yerde bulunan ve
biyolojik olarak çözünemeyen bu grup, biyolojik döngü boyunca en büyük etkisini toprakta yaşayan
bitkiler üzerinde göstermekte olup, bitki tüketim yoluyla da insanlarda sağlık problemlerine yol
açtıklarından dolayı büyük bir tehlike arz etmeye devam etmektedir. Bu durum aktif olarak hareket
etme yeteneği olmayan bitkilerde başta ürün kaybı olmak üzere birçok olumsuz etki şeklinde görülür
[3]. Bitkide meydana gelen bu olumsuz etkiler; metalin çeşidine, seviyesine, bitkinin türüne, bitkideki
kimyasal, biyolojik etkiye ve bitki aksamındaki dağılımına bağlı olarak yapısal ve işlevsel
değişiklikler olarak farklılık gösterebilir. Öte yandan, bitki için bazı metaller zararlı etkilere neden
olduğu gibi bazıları da bitki büyüme ve gelişimi için temel olarak gereklidir. Yine de, bitkiler metalleri
toprak üstü kısımlarında biriktirme, hücre içi kompartımanlarına dağıtma ve uzun süre depolama
kabiliyetlerine sahip olmaları, onların ağır metal toksisitesine karşı güçlü mekanizmalara sahip
olduklarını göstermektedir [4].
Fitoremediasyon, topraktaki ve sudaki kirletici maddeleri (organik, inorganik) uzaklaştırmak için bitki
ve bunlarla ilişkili mikroorganizmalardan yararlanan, uygun maliyetli, güvenilir ve gelecek vaat eden
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çözüm odaklı bir teknolojidir [5,6,7], ayrıca hasat edilen bitki biyokütlesi biyoenerji üretimi için
kullanılabilir [8]. Bu nedenle, fitoremediasyon araştırmacıları ortamdan organik ve inorganik kirletici
grupların bozunmasını hızlandırmak, etkisini azaltmak veya konsantre etmek için farklı bitki türleri
üzerine yoğunlaşmıştırlar [9]. Yeşil bitkiler, topraktan kirleticileri bünyesine alabilmek ve
detoksifikasyon sürecini gerçekleştirebilmek için sahip oldukları farklı mekanizmaları ile birlikte
muazzam bir yetenek sergilerler [10,11]. Bu mekanizmalara sahip olan ve bu mekanizmalar sayesinde
metal stresine karşı hayatta kalabilen bitkiler "hiperakümülatör" olarak adlandırılır [10,11,12].
Hiperakümülatörler, toprak üstü kısımlarında hiçbir toksik etki göstermeden çeşitli metal iyonlarını
biriktirebilme veya detoksifiye edebilme kabiliyetlerini müthiş bir şekilde kullanabilme
özelliklerinden dolayı yeni bir yaklaşım haline gelen fitoremediasyon için ideal aday olarak
gösterilebilirler. Dünya çapında metali bünyesinde aşırı miktarda biriktirdiği bilinen yaklaşık 400 bitki
türü bulunmaktadır ve bu türler metalle kirlenmiş alanların fitoremediasyonu için oldukça önemlidir
[5,13]. Bunlardan biri olan Brassicaceae familyasının birçok üyesi metal hiperakümülasyon
bakımından üst düzey kaynak olarak gösterilmektedir. Bununla birlikte, birçok araştırmacı tarafından
Brassicaceae' nın hiperakümülatör grubun yaklaşık % 25' ini oluşturduğu belgelenmiş ve bu gruba
dâhil olduğu tanımlanan en az 45 familya arasında bu familyanın bitki çeşidi bakımından en zengini
olduğu belirtilmiştir [14-17]. Son on beş yıldır önemli bir teknoloji haline gelen fitoremediasyon için
de elverişli türler içeren Brassicaceae, birçok üyesinin sahip olduğu moleküler mekanizmalar
sayesinde topraktaki aşırı miktardaki metali biriktirme yeteneği göstermesi yanı sıra müthiş bir gen
kaynağı oldukları da bilinmektedir. Metal toksisitesine karşı dirençli genlere sahip bu familya üyeleri
arasında başta model bitki A. thaliana L. olmak üzere birçoğunda metal alınımı ve birikiminde rol
oynayan genlerin anlatımı üzerine çalışmalar yapılmış ve birçok önemli gen tespit edilmiştir [18]. Bu
nedenledir ki araştırmacılar tarafından önemli bir gen kaynağı olarak görülen Brassicaceae' da tespit
edilen genlerle birlikte hiperakümülasyon olayına yön verileceği belirtilmiştir [19]. Ülkemizin
Güneydoğu Bölgesi' deki maden alanlarında yapılan bir araştırmada, bölgenin Cu florası incelediğinde
Brassicacae üyesi olan Diyarbakır ekotipine ait B. nigra L. dâhil olmak üzere birkaç endemik metal
akümülatör tür tespit edilmiş, tespit edilen bu türler arasında özellikle B. nigra L.' nın yapraklarında
yüksek miktarda Cu (yaklaşık 700 ppm) biriktirdiği, aynı zamanda önemli bir "Cu hiperakümülatörü"
olduğu bildirilmiştir [20]. Ayrıca yapılan mikroarray analizi, B. nigra L.' de çeşitli metal taşıyıcıların
uyarıldıklarını ve bu farklı metal taşıyıcılar arasında kontrol grubuna kıyasla 500 µM Cu' da yetişen
bitki gövdesinde metal taşıyıcı ATPaz (HMA1) anlatımının birkaç yüz kat (x300) arttığı rapor
edilmiştir [21,22,23]. Metal akümülatörler çevreye salınan metalin biyolojik etkisini indirgenmek ve
metalle kirlenmiş alanları temizlenmek için son derece önemlidir, bunlar fitoremediasyon verimliliği
için ideal bir materyal olabilecektirler [24]. Çünkü metal iyonunu kökten gövdeye taşıma, gövde
vakuolünde depolama ve hücre duvarına bağlama gibi birçok süreci aktif bir şekilde
gerçekleştirebilme ve bu önemli süreçlerle birlikte metal birikim, tolerans ve detoksifikasyon
mekanizmalarının çalışma prensibinin anlaşılması, birçok konunun açıklığa kavuşturulmasında
öncülük sağlayacağı düşünülmektedir [10]. Öncelikle bu bitkiler translokasyon ve biyolojik birikim
mekanizmaları sayesinde kök sisteminin seçici metal alım kapasitesi, metal iyonunu kökten gövde ve
yapraklara taşıyabilme ve metali gövdenin tamamında indirgeyebilme özelliği göstermelerinden dolayı
fitoremediasyon için eşsiz bir şekilde kullanılabilirler [21,25]. Son yıllarda moleküler biyoloji alanında
transkriptomik, proteomik, metabolomik gelişmelerle birlikte hiperakümülatörlerin metal birikim ve
tolerans mekanizmasında ifade edilen birçok fonksiyonel gen ve bitki metal-homeostasis ağına ait
yüzlerce genin tanımlanması başarılmıştır [5,26]. İlk olarak, model bitki Arabidopsis thaliana' ya ait
genom projesinin tamamlanması ve diğer bitki türlerinin genomunun taranması sonucunda metal
tolerans ve birikim süreci ile ilgili birçok gen tespit edilmiştir [27]. Metal detoksifikasyon ve tolerans
sürecine katılan taşıyıcı proteinin; ağır metal ATPaz (HMA), doğal dirençle ilişkili makrofaj protein
(NRAMP), katyon difüzyon kolaylaştırıcı (CDF), çinko-demir permeazın (ZIP) yüksek düzeyde
anlatımının gerçekleştiği rapor edilmiştir [5,28]. Diğer yandan, bitkide metal taşıyıcı proteinler (örn.
HMA) [8,19] ve metal bağlayan bazı genlerin (örn. metallothionein (MT), fitoşelatin (PC)) anlatımı
dikkate alınarak, bunların metal homeostazis, detoksifikasyon, tolerans ve birikim mekanizması dâhil
olmak üzere hücre içi birçok süreçte önemli rol oynadıkları bildirilmiştir [29-31]. Bitki fizyolojik ve
moleküler mekanizmasının önemli süreçlerinde rol oynayan genler ve onların görevinin araştırılarak
netleştirilmesi, hiperakümülasyon olayı hakkında ileriki çalışmalara yön verilebilmek ve
çözümleyebilmek adına oldukça önemlidir.
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Bu çalışmada, metal birikim, detoksifikasyon ve gen anlatım çalışması için önemli bir Cu akümülatörü
olan B. nigra L. ve tolerans bir tür olan B. juncea L. seçilmiştir. Farklı Cu seviyeleri uygulanan bu iki
önemli türün yapraklarında Cu' nun metal taşıyıcı gen, HMA1 anlatım profili üzerine etkisi qRT PCR
kullanılarak analiz edilmiştir.
2. Yöntem
2.1. Bitki materyali, Yetiştirme koşulları, Uygulanan Cu konsantrasyonları
B. nigra L. (siyah hardal) Diyarbakır ekotip tohumu, Diyarbakır Ergani' den, B. juncea L. (kahverengi
hardal) tohumu da Pakistan Tohum Araştırma Enstitüsü' nden temin edilmiştir. B. nigra L. ve B.
juncea L. tohumları %70' lik ethanolde 30-60 saniye boyunca sterilize edilmiştir. Ardından Tween20
içeren %5' lik sodyum hipoklorür (NaClO) çözeltisi ile 15 dk boyunca muamele edilerek yüzey
sterilizasyonu gerçekleştirilmiştir. Daha sonra birçok defa deiyonize suya (dH2O) tabi tutulmuştur.
Çimlenme aşamasında tohumların karanlıkta bekletilmesi ve büyüme fazında nemi korumak için tüm
saksıların üzeri 3 gün boyunca alüminyum folyo ile kaplanmıştır. 4. gün çimlenen fideler, 16 saat
gündüz/ 8 saat gece periyodu, 22-25 OC hava sıcaklığı, % 70/85 bağıl nem oranı ve 10.000 lüx ışık
yoğunluğu olacak şekilde ayarlanan uygun koşullar altında iklim odasında doğal ışıklandırma ve
düzenli sulamayla yetiştirilmiştir. 25 µM, 50 µM, 100 µM, 200 µM, 500 µM, 1000 µM CuSO4
(Sigma) seviyeleri toplam hacmi 200 ml olacak şekilde hazırlanan 1/4 oranındaki hoagland besi
çözeltisine [32], stok CuSO4 çözeltisinden (1M) belirlenen miktarlarda CuSO4 ilave edilerek farklı Cu
seviyeleri hazırlanmıştır. Denemelerde 31 günlük bitkilere, farklı Cu seviyeleri 7 gün boyunca devamlı
bir şekilde uygulanmıştır. Cu uygulanmayan kontrol (0) gruplarına sadece toplam hacmi 200 ml
şeklinde hazırlanan 1/4 hoagland besi çözeltisi uygulanmıştır. Her deney grubu kontrol grubu da dâhil
olmak üzere 3' er adet tekerrürlü (B. nigra L.: R1, R2, R3 ve B. juncea L.: R1, R2, R3) olacak şekilde
gerçekleştirilmiştir. 31 gün sonra kontrol grubu da dâhil olmak üzere belirlenen 25, 50, 100, 200, 500
ve 1000 µM Cu seviyeleri uygulanan bitkiler, yaprak ve kök kısımlarında biriken Cu miktar tayini için
hasat edilmiştir. Bitki numuneleri RNA, protein ve atomik absorbsiyon için üç parça halinde
gruplandırılmıştır. İlk olarak, kök numuneleri topraktan arındırılmak için iyice dH2O ile yıkanarak tüm
numuneler kurutma kâğıtlarında Atomik Absorpsiyon Spektroskopik (AAS) analiz için 82 OC' ye
ayarlanmış etüvde 72 saat boyunca kurutulmak üzere saklanmıştır. Diğer iki parça moleküler
çalışmalar için -20 OC' de muhafaza edilmiştir.

Resim 1. Yetiştirilen B. juncea L. bitkisi
L. bitkisi

Resim 2. Yetiştirilen B. nigra

2.2. Bitki Numunelerinde Metal Analizi
Hasat işleminden sonra farklı Cu seviyeleri (25, 50, 100, 200, 500 ve 1000 µM ) uygulanan B. nigra L.
ve B. juncea L.' nın yaprak ve kök kısımlarında biriken Cu miktar tayini için örneklere asit ile yaş
yakma yöntemi uygulanmıştır. Bitki örnekleri dH2O ile iyice yıkandıktan sonra 3 gün boyunca 82 OC'
de etüvde kurutulan ve daha sonra öğütülen numuneler, nitrik asit (HNO3) ve perklorik asit (HClO4)
karışımı (2.5:1) ile solüsyon haline getirilerek örneklerin Cu miktar tayini AAS ile analiz edilmiştir
[33].
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2.3. Gerçek Zamanlı PCR (qRT PCR) ile Gen Anlatım Çalışmaları
2.3.1. Total RNA İzolasyonu
Farklı Cu konsantrasyonları uygulanan B. nigra L. ve B. juncea L. örnekleri hasat işleminden sonra
RNA izolasyonu için -20 OC' de saklanan yaprak numunelerinden total RNA Thermo ScientificTM' in
GeneJET Bitki RNA Saflaştırma Mini Kiti kullanılarak izole edilmiştir.
2.3.2. Total RNA Miktar Tayini
İzole edilen B.nigra L. ve B. juncea L. örneklerinin total RNA (genomik DNA içermeyen) miktar ve
saflık ölçümleri Nanodrop cihazında 260 nm ve 280 nm dalga boylarında okumalarla yapılmıştır.
2.3.3. cDNA Sentezi ve Kontrolü
RNA izolasyonundan sonra saf hale getirilmiş olan total RNA' lar, Thermo Scientific™ markasının
qRT PCR kiti olan Maxima First Strand cDNA sentez kiti kullanılarak DNA komplementerleri
sentezlenmiştir. cDNA sentezi, Maxima First Strand cDNA sentez kiti içerisinde mevcut olan tampon
ve enzimler dâhil edilerek gerçekleştirilmiştir. Master Mix; polimeraz enzimi, deoksi-nükleozid
trifosfat (dNTP)' lar, SYBR Green gibi floresan boyalar dâhil qRT PCR için gerekli olan tüm
bileşikleri içerir. Önceki araştırmaya dayalı olarak, ifade edilen referans geni olarak Ubiquitin kontrol
geni kullanılmıştır [34,35].
2.3.4. Primer Tasarımı
Primerler, B. juncea L. ve B. nigra L.' ya uygun olması ve düzgün çalışması dikkate alınarak
tasarlanmış olup, model bitki A. thaliana L.' ya ait gen dizilerinin tümü ile B. juncea (AABB) ve yakın
ilişkili B. rapa (AA) ve B. nigra (BB)' nın NCBI (http://ncbi.nlm.nih.gov/) EST dizileri ve ClustralX
veri tabanından elde edilen gen dizilerine benzer diziler seçilmiştir. Daha sonra primerler, Primer3
programı kullanılarak tasarlanarak ilgili firma aracılığıyla sipariş edilmiştir [36,37].
2.3.5. Gerçek Zamanlı PCR (Real Time/ qRT PCR)
Reaksiyon için hazırlanan cDNA örnekleri, hazırlanan master mix, polimeraz enzimi, dNTP' ler,
SYBR Green gibi floresan boyalar karışımı 96 kuyucuklu platelere yüklenerek BioRad CFX96
sisteminde gerçekleştirilmiştir [23].

3. Bulgular
3.1. B. nigra ve B. juncea' nın Farklı Cu Seviyelerinde Gelişimi
31 gün boyunca toprak ortamında yetiştirilen B. juncea L. ve B. nigra L.' ya 7 gün boyunca farklı Cu
seviyelerde (25, 50, 100, 200, 500 ve 1000 µM) uygulanmıştır. Geçen süre zarfında kontrol grubu
bitkilerle farklı Cu seviyelerde uygulanan bitkiler arasında herhangi bir fizyolojik değişiklik
gözlenmemiştir. Her iki türe ait kontrol grubu ve farklı Cu seviyeleri uygulanan grupların görünümleri
aşağıda verilmiştir (Bkz. Resim 1, Resim 2).

Resim 1. Farklı Cu seviyeleri uygulanan B. nigra L.' nın görünümü
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Resim 2. Farklı Cu seviyeleri uygulanan B. juncea L.' nın görünümü
3.2. B. nigra ve B. juncea Yapraklarında Biriken Metal İçeriği
B. nigra ve B. juncea yapraklarında biriken metal içeriği Tablo 1' de verilmiştir. Metal içeriği, her iki
türün yapraklarında kontrol grubundan 1000 µM Cu seviyesine doğru gittikçe artmaktadır. Her iki
türün yapraklarındaki Cu içeriğinin, kontrol ve yüksek Cu seviyeleri karşılaştırıldığında farklılık, B.
nigra' da B. juncea' ya göre çok daha açık bir şekilde görülmektedir. Bu, B. nigra Diyarbakır
ekotipinin yüksek birikim kapasitesinden kaynaklanmaktadır.
Tablo 1. Farklı Cu seviyeleri uygulanan B. nigra L. ve B. juncea L. yapraklarında biriken Cu miktarı
(ort. Cu±SH) (µg/g-1 kuru ağırlık)
Cu
B. juncea yapraklarında biriken
B. nigra yapraklarında biriken ort.
(µM)
ort.
Cu miktarı (µg/g-1 )±SH
Cu miktarı (µg/g-1 )±SH
11,33±5,33
23,92±4,83
0
25

26,28±4,36

75,63±2,6

50

28,60±1,65

97,00±5,71

100

33,20±2,03

166,52±8,55

200

32,71±3,39

182,25±7,71

500

66,17±7,03

380,40±4,12

1000

77,59±3,04

1073,91±9,02

3.3. HMA1'in Anlatım Profili
Farklı Cu seviyeleri uygulanan B. nigra L. ve B. juncea L. yapraklarında HMA1' in anlatım profili
qRT PCR ile analiz edilmiştir (Bkz. Şekil 1, Şekil 2). Sonuçlar incelendiğinde, B. nigra L.
yapraklarında kontrole kıyasla HMA1' in en yüksek anlatımının 50 µM Cu' da (⁓5 kat) olduğu
belirlenmiştir. Artan Cu seviyelerine bağlı olarak, HMA1 anlatım seviyesinde 50 µM Cu' ya kadar
artış gözlemlenirken, diğer yüksek seviyelerde (100-1000 µM) anlatımın azaldığı gözlemlenmiştir
(Bkz. Şekil 2). B. nigra yapraklarında HMA1 anlatım profili, B. juncea' nın yapraklarındaki HMA1
anlatım profiline benzemektedir. Cu' nun uygulanan bütün seviyeleri kontrol grubuna göre farklılık
göstermiş olup, bunlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Uygulanan seviyeler ve HMA1
anlatım seviyeleri arasında istatistiksel farklılık p< 0.05 düzeyinde önemlidir.
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Şekil 1. Farklı Cu seviyeleri uygulanan B. juncea yapraklarında HMA1 anlatımı

Şekil 2. Farklı Cu seviyeleri uygulanan B. nigra yapraklarında HMA1 anlatımı

4. Tartışma ve Sonuç
Cu gibi ağır metallerle kirlenmiş topraklar, dünya çapında çevresel, tarımsal ve insan sağlığı açısından
önemli bir sorundur. Ülkemizin Güneydoğu Bölgesi' ndeki maden yataklarında Cu' nun neden olduğu
toprak kirliliğine çözüm odaklı etki gösterebilecek iyileştirme yöntemleri üzerine yoğunlaşılmış
olunması dikkat çekmektedir. Bu çözüm odaklı çalışmaların ağır metallerce kirlenmiş topraklarda
olumlu etki gösteren spesifik (hiperakümülatör) bitkiler ile gerçekleştirildiği bilinmektedir [38-41].
Fitoremediasyon araştırmaları için sıklıkla kullanılan bir model bitki olan B. juncea L. ve ülkemizin
Güneydoğu Bölgesi' nin maden yataklarında yetişen B. nigra L. bu toksik metalleri tolere edebilir veya
biriktirebilir. Bu nedenle, B. nigra ve B. juncea' da ağır metal metabolizmasında yer alan genlerin
tanımlanması ve karakterizasyonun belirlenmesi gelecekte fitoremediasyon teknolojisinin etkinliğinin
arttırmak için ideal çözümler sunabileceği kanaatindeyiz.

386

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019

Sonuç olarak; elde edilen veriler, uygulanan farklı Cu seviyelerine karşı uyarılan B. juncea ve B.
nigra' nın, özellikle 1000 µM Cu' da önemli derece inhibe olduğu gözlenmiştir (p<0.05). Gen anlatım
analiz sonuçları, farklı Cu seviyelerinin HMA1 anlatımını tetiklediği ve bu genin her iki türün (düşük
Cu seviyelerinde yetişen bitkilerde) Cu birikim ve detoksifikasyon mekanizmasında önemli bir rol
oynadığını anlaşılmaktadır. Ayrıca, yüksek Cu seviyelerinde (özellikle 500 ve 1000 uM) HMA1
önemli derecede inhibe durumda olması ve topraktaki metalin belirli bir seviyeye ulaşıldıktan sonra
inhibisyon gerçekleşmesi durumunda, metal birikim ve detoksifikasyonun da potansiyel olarak başka
taşıyıcıların (NRAMP, CDF, ZIP) rol oynadığı ve aktivite gösterdiği düşünülmektedir [42].
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Alternaria sp. İLE METİLEN MAVİSİ GİDERİMİ
Semra MALKOÇ
Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Eskişehir,
Türkiye
satik@eskisehir.edu.tr
Özet
Sanayi devrimi ile artan endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan boyar maddeler, birçok kirlilik gibi canlı
yaşamını ve çevreyi olumsuz etkilemektedir. Boyar maddeler, atığın içeriğine bakılmadan deşarj
edilmesi sonucunda toksik etki göstermektedir. Genellikle tekstil, kağıt ve ahşap endüstrisinde en çok
kullanılan boyar madde olan metilen mavisinin arıtılması önemlidir. Metilen mavisi boyar maddesinin
arıtılmaması, göz hasarı, mide bulantısı ve kusma gibi yan etkilere neden olmaktadır. Canlı yaşamı ve
çevre üzerinde oluşan yan etkilerin azaltılması amacıyla boyar maddenin atıktan giderilmesi için
birçok yöntem kullanılmaktadır. En etkin ve yaygın kullanılan giderim yöntemi biyolojik arıtım olarak
görülmektedir.
Yapılan çalışmada, sularda bulunabilecek metilen mavisi boyar maddesinin biyosorpsiyon yöntemi ile
giderimi araştırılmıştır. Biyosorpsiyon işleminde biyokütle olarak Alternaria sp. küfü kullanılmıştır.
Optimum verimi sağlanması için sıcaklık ve karıştırma hızı sabit tutulmuş, pH (7-8-9-10-11),
biyosorbent miktarı (0,1- 0,2- 0,3- 0,4- 0,5 g/L), çalkalama süresi (2,5- 5- 7,5- 10- 12,5 dakika) ve
başlangıç konsantrasyonu (10- 20- 30- 40- 50 mg/L) olarak uygulanmıştır. Optimum verim pH 10 ve
30 mg/L konsantrasyonda bulunmuştur. Optimum verim belirlendikten sonra izoterm, kinetik ve
termodinamik çalışmaları için deney tasarımı seçilmiş ve uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Alternaria sp., Metilen Mavisi, Biyosorpsiyon

REMOVAL OF METHYLENE BLUE WİTH Alternaria sp.
Semra MALKOÇ
Eskişehir Technical University, Engineering Faculty, Environmental Engineering Department,
Eskişehir, Türkiye
satik@eskisehir.edu.tr
The colorants which increasing with industrial revolution, were effecting poorly the live and
environment. The colorants, content of waste show toxic effects while discharging. The treatment of
(generally most used on paper, textile, hardwood industry) colorant methylene blue is very critical.
Treatment of methylene blue doesn't completely refinig, it cause side effects like; eye damage,
nauseation, vomiting. There are many ways using to decrease the side effects to the life and
environment, extraction colorant to waste. The most common extraction method biological treatment
is found acceptable.
In the work done, extraction of the methylene blue dye in the water will be investigated by
biosorption method. Alternaria sp. fungus was used as biomass in the biosorption process.
Temperature and mixing speed are kept constant to ensure optimum efficiency, pH (7-8-9-10-11),
amount of biohazard (0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 g / L) the rinsing time (2.5 - 5-7.5-10- 12.5 minutes)
and initial rate (10- 20-30-40-50 mg / L) were applied. Optimum yield was found at pH 10 and 30 mg
/ l concentration. After the optimum efficiency has been determined, the experimental design was
chosen and applied for isotherm, kinetic and thermodynamic studies.
Key Words: Alternaria sp., Methylene Blue, Biosorption
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1. GİRİŞ
Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak
etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.
Doğa bilindiği üzere bir denge halindedir. Denge halindeki doğaya hakim olan insanoğlu, yaşadığı
sürece bulunduğu faaliyetlerle bu dengeyi bozmaktadır. İnsanoğlu tarafından yaşam standartlarını
artırmak üzere geliştirilen bilimsel ve teknolojik çalışmalar sonucu doğanın dengesi bozulmuş ve pek
çok şeyin yok olmasına neden olmuştur. Çevreye verilen zararın endüstriyel faaliyetlerin artması,
nüfusun haddinden fazla hızla çoğalması ve kentleşmenin rastgele gerçekleştirilmesi gibi etmenler
sonucu doğal kaynaklara verilen zararın artmasıyla çevre problemleri denilen bir seri olumsuz etmen
ortaya çıkmıştır [1].
Çevre kirliliğinin en önemli ögeleri evsel ve endüstriyel kaynaklı atıklardır. Arıtıma tabi tutulmadan
direk çevre ortamına verilen atıklar kirliliği oluşturur. Bu atıkların kirliliğe neden olmaması için başka
şekillerde değerlendirilmesi, küçültülerek veya en az hala getirilerek çevre ortamına verilmesi çevre
kirliliğinde büyük ölçüde azalma gerçekleştirilir ve bu kirlilik doğal süreçlerle çözülebilmektedir [2].
Endüstriyel kaynaklı kirleticiler çevre kirliliğinin nedeni olan en büyük çevre sorunu olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu endüstriyel kirlilikler hava, su, toprak gibi çevre ortamlarını etkilemektedir.
Endüstriden kaynaklı boyalar, ağır metal içeren atıklar, kimyasal atıklar gibi kirleticiler insan sağlığı
üzerinde de olumsuz etkilere neden olmaktadır.
Birçok endüstriyel boyama ve baskı işlemlerinde genellikle sentetik boyalar kullanılmaktadır. Sentetik
boyaları en çok tüketen senede toplam dünya boyalarının yaklaşık % 56’ sını kullanan tekstil
endüstrisidir. Boya atıklarının suyun renklenmesine bağlı olarak birincil üretimi ve fotosentetik
aktiviteleri azaltarak doğal dengesinin bozularak simbiyotik işlemi etkilediği ve suda yaşayan canlılar
için oldukça toksik olduğu bilinmektedir [3].
Endüstrilerden oluşan atık sulardaki boya maddesi gideriminde flokülasyon, koagülasyon, adsorpsiyon
ve kimyasal oksidasyon gibi birçok fiziksel ve kimyasal yöntemler ile biyolojik arıtım sistemleri
uygulanmaktadır. Uygulanan yöntemlerle renk giderim veriminin gerçekleştirilmesi atık sudaki boya
maddesinin türüne bağlıdır ve bu bağlılık renk giderimi için uygun giderim yönteminin bulunmasını
daha da çok zorlaştırmaktadır [4].
Yapılan bu çalışmada Alternaria sp. küfünün biyosorpsiyon özelliği kullanılarak atık sularda kirletici
etkiye neden olan metilen mavisi boyasının giderimi ve verimini farklı şartlar altında tespit edilmesi
çalışılmıştır.
2. YÖNTEM
2.1. Materyal
İçerisinde karbonhidrat ve patates özütü bulunan Potato Dekstrose Agar (PDA), mayalar ve küfler ile
yürütülen mikrobiyolojik çalışmalarda mikroorganizmaların gelişimi için kullanılan katı besi yeri
maddesidir. Hazırladığımız katı besi yerlerine saf Alternaria sp. kültürü kullanılarak ekim yapıldı.
Ekim yapılan petri kapları 30 °C sıcaklıkta 7 gün süreyle inkübe edildi. 7 gün sonunda elde edilen
küflerden biyosorbent elde etmek için sıvı besi yerine ekim yapıldı. Çalkalamalı etüvde 30˚C sıcaklık
ve 125 rpm hız koşullarında 7 gün süreyle gelişmeleri sağlandı. Geliştirilen küflere süzme işlemi
uygulandı. Süzülen küfler 80 °C’ de 1 gün boyunca kurutuldu. Kurutulan küflere ezme işlemi
uygulanarak toz haline getirildi ve yeterli biyosorbent miktarı elde edildi.
Metilen mavisi çözeltisi hazırlanırken metilen mavisi kimyasalı kutusunun üzerinde yazılan talimatta
belirtilen miktarda alınıp saf su ilavesi ile stok çözelti hazırlandı. İstenen derişimde çözelti
hazırlanması için gerekli hesaplamalar yapılıp belirlenen miktarda stok çözeltiye saf su eklenerek
hazırlandı. Çözeltilerin pH değerleri pH metre yardımı ile istenilen değerlere getirildi.
2.2. Deney tasarımın oluşturulması
Yapılan ön deneyler sonucunda, deney tasarımında dikkate alınacak faktörler ve düzeyleri
belirlenmiş ve Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1: Seçilen faktörler ve düzeyleri
Düzeyler
Faktörler
-2 -1 0
+1
(A) Süre
2,5 5
7,5 10
(B) Başlangıç Derişimi 10 20 30 40
(C) pH
7
8
9
10
(D) Biosorbent Miktarı 0,1 0,2 0,3 0,4

+2
12,5
50
11
0,5

Tablo 2. Tasarım matrisi
N A B C D N A B C D No A
B C D
No A
B C D
2
0,
1
5
8
9
5 20 8 0,4 17 2,5 30 9 0,3 25 7,5 30 9 0,3
1 2 8 0, 10 10 20 8 0,4 18 12, 30 9 0,3 26 7,5 30 9 0,3
2
3
5 4 8 0, 11 5 40 8 0,4 19 7,5 10 9 0,3 27 7,5 30 9 0,3
1 4 8 0, 12 10 40 8 0,4 20 7,5 50 9 0,3 28 7,5 30 9 0,3
4
5
5 2 1 0, 13 5 20 10 0,4 21 7,5 30 7 0,3 29 7,5 30 9 0,3
1 2 1 0, 14 10 20 10 0,4 22 7,5 30 11 0,3 30 7,5 30 9 0,3
6
7
5 4 1 0, 15 5 40 10 0,4 23 7,5 30 9 0,1 31 7,5 30 9 0,1
1 4 1 0, 16 10 40 10 0,4 24 7,5 30 9 0,5
8
2.3. Biyosorpsiyon Çalışmaları
Bu çalışmanın yapılması için biyosorpsiyon özellikleri, giderim değerleri, deney yapılışı ve deneysel
faktörler araştırılmıştır. Giderim değerlerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak çalışma için araştırmalar
sonucunda sıcaklık, karıştırma hız faktörleri değerlerinin sabit tutulması gerektiği belirlemiştir. Deney
için kullanılan hazırlanmış olan metilen mavisi çözeltisi derişimleri, pH değerleri, biyosorbent
miktarları ve karıştırma süreleri belirlenmiştir.
Deney aşamaları aşağıdaki şekilde izlenmiştir;
• 50 ml’lik erlenlere belirlenen derişimlerde çözeltiler hazırlandı, otoklavlandı ve pH değerleri
ayarlandı.
• Belirlenen biyosorbent miktarı kadar tartılan Alternaria sp. erlenlere eklenerek belirlenen sürelerde 25
0
C’de 125 rpm hızda karıştırmalı etüve konulmuştur.
• Örneklerden 0,5 ml alınarak seyreltme işlemi yapılmıştır. Örneklerin spektrofotometre cihazında
ölçümleri yapılarak giderim verimi ve adsorpsiyon kapasite değerleri hesaplanmıştır.
Yapılan çalışmada giderim verimi ve adsorpsiyon kapasite değerleri aşağıdaki formüller ile
hesaplanmıştır.
Giderim Verimi;
(𝐶𝐶0 −𝐶𝐶𝑒𝑒 )
%=
x 100
𝐶𝐶0

Formülde;
CO: Başlangıç boya konsantrasyonu (mg/l)
Ce: Adsorpsiyon deneyi sonrası çözeltide kalan boya derişimini (mg/l) göstermektedir.
Adsorpsiyon kapasitesi ;
(𝐶𝐶 −𝐶𝐶 )𝑉𝑉

𝑞𝑞 = 0 𝑒𝑒
𝑚𝑚
Formülde;
q: Adsorbent maddenin birim ağırlığı başına adsorpladığı madde miktarı (mg/g)
C0: Başlangıç boya konsantrasyonu (mg/l)
Ce: Adsorpsiyon deneyi sonrası çözeltide kalan boya derişimi (mg/l)
V: Kullanılan çözeltinin hacmi (L)
m: Eklenen adsorbent madde miktarını (g) belirtmektedir.

3. BULGULAR
Yapılan çalışmasında Alternaria sp. küfü kullanılarak su ortamında farklı derişimlerde bulunan
metilen mavisi boyar maddesinin biyosorpsiyon metodu ile gideriminin nasıl olacağı incelenmiştir.
Metilen mavisinin biyosorpsiyonunda optimum giderim koşulları araştırmalar sonucu belirlenmiştir.
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3.1. Giderim Verimleri ve Optimum Giderimin Belirlenmesi
Giderim veriminin uygun olduğu koşulların belirlenebilmesi için sıcaklık ve karıştırma hızı sabit
tutularak belirlenen şartlar dahilinde biyosorpsiyon çalışması yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde
edilen giderim verimleri ve adsorpsiyon kapasiteleri Tablo 3’de gösterilmektedir.
Biyosorpsiyon çalışması sonuncunda en yüksek % giderim değerleri 40 mg/l - pH 10 - 0,4 g/l (Deney
No 16) ve 30 mg/l - pH 11 - 0,3 g/l (Deney No 22) koşullarında gözlenmiştir. Belirlenen değerler
sonucunda optimum giderim veriminin bulunması için 30 mg/l – pH 10 - 0,2 g/l koşullarında çalışma
yapılmıştır.
Belirlenen koşullarda gerçekleştirilen giderim çalışmalarına göre optimum verim 70. dakikada %
91,50 ve tutma kapasitesi 119,41 olarak bulunmuştur (Tablo 4). Zamana karşı giderim verimleri Şekil
1’de gösterilmiştir.
Tablo 3. Giderim Verimleri
Deney
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Süre
(dk)
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
2,5
12,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Biosorbent
Miktarı(g/l)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Başlangıç
Derişimi
(mg/l)
20
20
40
40
20
20
40
40
20
20
40
40
20
20
40
40
30
30
10
50
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

pH
8
8
8
8
10
10
10
10
8
8
8
8
10
10
10
10
9
9
9
9
7
11
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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Ce (mg)
10,55
10,30
22,30
22,40
4,35
4,30
5,35
5,20
11,55
11,80
21,60
20,95
4,20
4,45
4,30
4,20
20,00
18,45
3,20
17,25
19,60
2,90
20,35
19,10
20,10
18,50
18,35
19,35
20,05
19,20
19,85

Giderim
(%)
47,25
48,50
44,25
44,00
78,25
78,50
86,63
87,00
42,25
41,00
46,00
47,63
79,00
77,75
89,25
89,50
33,33
38,50
68,00
65,50
34,67
90,33
32,17
36,33
33,00
38,33
38,83
35,50
33,17
36,00
33,83

Adsorpsiyon
Kapasitesi
(mg/g)
41,83
42,54
82,71
81,42
71,76
71,27
161,18
160,28
20,46
19,66
44,37
45,48
38,94
37,93
87,52
86,89
32,39
37,50
22,22
106,41
33,77
87,99
93,65
21,63
32,13
37,96
38,31
34,45
32,54
35,06
32,87
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92
91

Giderim , %

90
89
88
87
86
85
84

0

10

20

30
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60

70

80

90

100

Zaman, dk

Şekil 1. Optimum % Giderim Grafiği
Tablo 4. Belirlenen koşullarda giderim verileri
Süre (dk)

ph

Başlangıç
Derişimi(mg/l)

Ce

Giderim (%)

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

4,60
4,45
3,35
3,30
3,40
3,15
2,85
3,40
2,95
2,90
3,03
2,93
2,70
2,55
2,98
3,00
3,05
2,90

84,67
85,17
88,83
89,00
88,67
89,50
90,50
88,67
90,17
90,33
89,92
90,25
91,00
91,50
90,08
90,00
89,83
90,33

Adsorpsiyon
Kapasitesi
(mg/g)
127,00
126,47
130,59
129,50
127,68
127,54
127,61
123,69
124,43
123,31
121,39
120,48
120,12
119,41
116,21
114,75
113,19
112,47

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Metilen mavisi giderimi için Enteromorpha spp. küfünü biyosorbent madde olarak kullanmıştır. 10 pH
değerinde ve 30 ⁰C sıcaklık koşullarında tutma kapasitesini 274 mg/g olarak belirlemiştir [5]. Metilen
mavisi biyosorpsiyonu gerçekleştirme amacıyla Trichoderma viride küfünü biyosorbent madde olarak
kullanmıştır. 30 ⁰C sıcaklık ve pH 10 koşullarında tutma kapasitesini 155,06 mg/g olarak bulmuştur
[6]. [7] uyguladığı biyosorpsiyon çalışmasında pH 10 ve 30 ⁰C sıcaklıkta giderim verimini %85,04
bulmuştur. Aspergillus fumigatus’un biyosorbent olarak kullanıldığı çalışmada ve pH değerini 7
sıcaklığı 30⁰C koşullarında tutma kapasitesini 125 mg/g ve giderim verimini % 75 olarak belirlemiştir
[8]. Kahverengi algler ile metilen mavisi gideriminde pH 6,5, sıcaklık 27 ⁰C koşullarında giderim
verimini % 83,78 ve tutma kapasitesini 35,06 mg/g olarak belirlemiştir [9]. Yapılan tarama sonra elde
edilen biyosorpsiyon örnekleri Tablo 5’te gösterilmektedir.
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Tablo 5. Biyosorbent olarak biyolojik materyal kullanımı örnekleri
Biyosorbent
Madde

pH

Sıcaklık
(0C)

Tutma
Kapasitesi
(mg/g)

Giderim
Verimi %

Kaynak

Trichoderma
viride (TVFB)

10

30

155,06

-

[6]

Enteromorpha
spp.

6-10

30

274

-

[5]

7.9

20

86,1

-

[10]

6.5

27

35,06

83,78

[9]

-

20

232,7

-

[11]

7

25

336,2

-

Corynebacterium
glutamicum

7

30

125

75

[8]

Aspergillus
fumigatus

Alkali

30

-

93,43

[13]

Aspergillus
fumigatus

7

27

833,33

-

[14]

Euchema
Spinosum

10

25

40,2

-

[15]

Ulva lactuca

-

25

34,3

-

[16]

Streptomyces
rimosus

10

30

-

85,04

[7]

10

25

119,41

91,50

Bu Çalışmada

Ulothrix sp.
Brown
macroalga,
(Nizamuddinia
zanardinii)
Fomes
fomentarius

Aspergillus
wentii
Alternaria sp.
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Su ortamında boyar madde olarak bulunan metilen mavisi giderimi biyosorpsiyon yöntemiyle yapılmış
ve giderim için biyosorbent madde olarak Alternaria sp. küfü kullanılmıştır. Deney parametreleri
belirlenmiş ve optimum giderim verimi için uygulanmıştır. Yapılan deneyler sonucu elde edilen
verilerde optimum giderim verimi pH 10 değerinde 25 ˚C koşullarında 70. dakikada % 91,50 ve tutma
kapasitesi 119,41 mg/g olarak bulunmuştur.
Yapılan deneysel çalışmalar sonunda elde edilen değerlerin literatür taramaları sonunda bulunan
örneklerle karşılaştırma yapıldığında Alternaria sp. küfünün metilen mavisi giderimi için uygun bir
biyosorbent olabileceği görülmüştür.
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BAZI KÜFLERİN BAKIR, NİKEL VE KURŞUN TOLERANSI
Semra MALKOÇ
Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Eskişehir,
Türkiye
satik@eskisehir.du.tr
Ağır metaller alıcı ortama verildiği takdirde ciddi bir şekilde çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde
tehdit etmektedir. Bu bağlamda çeşitli endüstrilerden ortaya çıkan ağır metalleri giderimi için fiziksel,
kimyasal ve biyolojik arıtım yöntemleri geliştirilmiştir. Bu bakış açısıyla giderimde önemli bir
potansiyele sahip mikroorganizmaların etkin bir şekilde kullanıldığı görülmektedir.
Çalışmamızda Otomotiv Endüstrisi arıtma çamurundan izole edilmiş Trichoderma sp. (2),
Acremonium sp., Fusarium sp., Cladosporium sp. ve Aspergillus sp. küflerinin Bakır (Cu), Nikel (Ni)
ve Kurşun (Pb) ağır metalleri ile kirlenmiş ortamdaki toleransı minimum inhibitör konsantrasyon
yöntemi ile belirlenmiştir.
Sonuçlar metaller için izolatların tolerans sırasının Cu> Pb> Ni olduğunu göstermiştir. Trichoderma
sp. (2) ve Aspergillus sp. izolatlar, ağır metallere en toleranslı olup ve genellikle kontrolü (ağır
metaller olmadan agar ortamında yetiştirilen izolatlar) aşan güçlü büyüme sergilemiştir. Minimum
inhibitör konsantrasyonları Bakır için 5-12,5 mM, Nikel için 1-7,5 mM ve Kurşun için ise 2-12,5 mM
arasında değişmektedir. Elde edilen veriler metallere (Cu, Ni ve Pb) büyük tolerans gösteren izolatlar
metaller ile kirlenmiş ortamların biyolojik olarak ayrıştırılması için başarıyla kullanılabileceği
gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: Biyoremediyasyon, Ağır metal, Metal tolerans indeksi, Minimum inhibitör
konsantrasyonu

Cu (II), Ni (II), and Pb (II) TOLERANCE OF SOME FUNGI
Semra MALKOÇ
Eskişehir Technical University, Engineering Faculty, Environmental Engineering Department,
Eskişehir, Türkiye
satik@eskisehir.edu.tr
Abstract
If heavy metals given in the receiving environment, they have been adversely a serious threat to the
environment and the human health. In this context, for the removal of heavy metals in various
industries in the emerging physical, chemical and biological treatment methods have been developed.
In this perspective, with a potential adsorptive microorganisms have been used effectively.
In our study, metal-resistant fungi isolated from treatment sludge from the automotive industry. Fungi
isolated belonged to the genera Trichoderma sp. (two strains), Acremonium sp., Fusarium sp.,
Cladosporium sp. and Aspergillus sp. fungal strains were resistant to Cu (II), Ni (II), and Pb (II) and
were screened for minimum inhibitory concentrations (MICs).
The results revealed that the order of tolerance of isolates for metals was Cu > Pb > Ni. Trichoderma
sp. (two strains) and Aspergillus sp. isolates were the most tolerant to the heavy metals and exhibited
strong growth, often exceeding the control (isolates grown in agar medium without heavy metals).
Trichoderma sp. 1 showed the following MICs: 5 – 12.5 mM for Cu, 1-7.5 mM for Ni and 2 – 12.5
mM for Pb. The isolated fungi exhibiting great tolerance to metals.
Key words: Bioremediation, heavy metal, metal tolerance index, minimum inhibitory concentration
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GİRİŞ
Günümüzde nüfustaki hızlı artış, endüstriyel faaliyetler ve gelişen teknoloji çevre kirliliği sorununun
önemini ortaya çıkarmıştır. Çevre kirliliğini artıran ve ekolojik dengenin bozulmasında önemli rol
oynayan endüstri kuruluşlarının başında, atık sularında ağır metal içeren kuruluşlar gelmektedir. İlgili
endüstri kuruluşları, süreçleri gereği çeşitli ağır metalleri kullanmakta ve atıklarında çeşitli ağır
metaller ( civa, çinko, kobalt, bakır, demir, kurşun, krom, arsenik ve gümüş vb.) bulunmaktadır.
Ayrıca tekstil endüstrisi atık suları reaktif kompleks yapılı, parçalanmaya karsı oldukça dirençli boyar
madde içermeleri nedeniyle çevrede en fazla problem olusturan atık su grubudur. Arıtım süreçlerinin
ilgili kuruluşlara maliyetli gelmesinden dolayı da yeterli arıtım yapılamamaktadır. Etkili bir arıtım
yapılmaması durumunda bu tür atıkların göl, nehir, deniz, okyanus gibi alıcı ortamlara deşarj edilmesi,
suda yaşayan ve bu suyu kullanan canlı sistemleri ve çevresi için oldukça toksik olmaktadır [1].
Ağır metallerin böyle sulardan uzaklaştırılması içinde fiziksel ve kimayasal arıtım süreçleri (aktif
karbon adsorpsiyonu, ters ozmos, prespitasyon, iyon değişimi vb. ) kullanılmaktadır. Ancak bu
yöntemlerin ekonomik olmayışları ve elde edilen arıtım düzeyinin yeterli olmamasından dolayı bu
alanda önemli bir potansiyele sahip mikroorganizmaların etkin bir şekilde kullanıldığı ve tercih
edildiği görülmektedir. Ayrıca, fiziksel ve kimyasal yöntemler yüksek metal konsantrasyonlar
bulunmakla beraber bazı işletim sorunları ve maliyet açısından günümüzde biyolojik arıtım çalışmaları
tercih edilmekte ve bilimsel çalışmalar bu yönde hız kazanmaktadır [2].
Biyosorpsiyon düşük konsantrasyonlarda ağır metallerin detoksifikasyonunda kullanılan alternatif
yöntemlerdendir. Tehlikeli maddeleri, zararsız veya daha az zararlı maddelere parçalamak için
mikroorganizmaların kullanıldığı uzun süreçli arıtım prosesleri biyoremediyasyon olarak
bilinmektedir. Biyoremediyasyon doğal olarak meydana gelen bir prosestir; mikroorganizmaların
çevresel kirlilikleri sabitleyerek ya da dönüşüme uğratarak nihai/son ürün haline getirmeleri sürecidir.
Biyoremediyasyonun etkili olabilmesi için, mikroorganizmaların kirliliklere enzimatik atakta
bulunarak onları zararsız ürünlere dönüştürmeleri gerekir [3].
Bir mikroorganizmanın gelişmesini en az düzeyde engelleyecek konsantrasyon minimum inhibitör
(engelleyici) konsantrasyon (MİK) olarak tanımlamaktadır. Ağır metal ortamlarında
mikroroganizmaların tolerans değerlerini belirlerken kullanılan bir yöntemdir [4-5].
Bu çalışmada amaç, otomotiv endüstrisi atıksuyundan izole edilmiş Trichoderma sp. (two strains),
Acremonium sp., Fusarium sp., Cladosporium sp. ve Aspergillus sp. küflerinin Bakır, Nikel ve Kurşun
ağır metalleri ile kirlenmiş ortamdaki toleransını minimum inhibitör konsantrasyonu yöntemiyle
belirlemektir.
YÖNTEM
Materyal
Yapılan çalışmada kullanılan küfler, otomotiv sanayi endüstrisinin atıksu arıtma çamurundan izole
edilmiştir. Ağır metal (Cu, Ni ve Pb) konsantrasyonları, Endüktif Olarak Eşleşmiş Plazma Optik
Emisyon Spektrometresi (ICP-OES ES VARIAN) kullanılarak belirlenmiştir. Atık sulardaki metal
konsantrasyonları Cu, Ni ve Pb için sırasıyla 0,006, 0,02 ve 0,64 mg / L'dir.
Ağır metal çözeltileri konsantrasyonu Cu(NO3)2.3H2O, N2NiO6.6H2O ve Pb(NO3)2 ile 1-20 mM, arası
hazırlanmıştır. Çözeltilerin pH değerleri 6 ya ayarlanarak 110 °C de 15 dakika otklavlandıktan sonra
steril PDA besiyeri ile karıştırılarak kullanılmıştır. Besiyerleri katılaştıktan sonra 8 mm çapındaki genç
fungal kolonilerden ekim yapıldı. 28 °C de 10 gün bekletildikten sonra ölçümler alındı. Minimum
inhibüsyaon konsatrasyonu belirlemek için küflerin gelişimleri tamamlanıncaya kadar
konsantrasyonlar artırılarak çözeltiler hazırlanmıştır.
Metal tolerans indeksini belirlemek için ise her bir metal için 1 mM olarak hazırlanmış çözelti ile
birlikte PDA besiyerine yine ekim yapılmış ve aynı koşullarda metal çözelti içermeyen PDA
besiyerindeki küfleri gelişimi ölçülerek birbirlerine olan oranı ile tolerans indeksi belirlenmiştir (MTI)
[6].
𝐷𝐷𝐷𝐷
MTI=
𝐷𝐷𝐷𝐷

Dt= Metal çözelti içeren besiyerindeki gelişen koloni (cm)
Du= Metal çözelti içermeyen besiyerindeki gelişen koloni (cm)
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BULGULAR
İzole edilen küf izolatları Trichoderma sp. (2), Acremonium sp., Fusarium sp., Cladosporium sp. ve
Aspergillus sp. gruplarına aittir. Aspergillus sp. başka yerlerde de bildirildiği gibi, ağır metaller ile
kirli su ve topraklarda en yaygın olarak ortaya çıkmıştır.
Tablo 1. Küflerin Minimum İnhibisyon konsatrasyonu (MİK)
Cu
Ni
10<MIC<12,5
5<MIC<7,5
Trichoderma sp. 1

Pb
5<MIC<7,5

Trichoderma sp. 2

10<MIC<12,5

5<MIC<7,5

10<MIC<12,5

Acremonium sp.

5<MIC<7,5

1<MIC<2

2<MIC<3

Fusarium sp.

10<MIC<12,5

1<MIC<2

5<MIC<7,5

Cladosporium sp.

10<MIC<12,5

5<MIC<7,5

5<MIC<7,5

Aspergillus sp.

10<MIC<12,5

1<MIC<2

5<MIC<7,5

Cu için en yüksek MİK değerleri Trichoderma sp. (1 ve 2 (Şekil 1), Fusarium sp., Cladosporium sp.
ve Aspergillus sp. için 10-12,5 mM arasında değişmektedir. Ni için en yüksek MİK değeri
Trichoderma sp. (1 ve 2) (Şekil 2) ve Cladosporium sp. için 5-7,5 mM arasında değişmiştir. Pb için ise
en yüksek MİK Trichoderma sp. (2) için 10-12,5 mM arasındadır (Şekil 3). Özetle tüm metaller için
maksimum MİK değeri Trichoderma sp. (2) için görülmüştür.

1 mM

5 mM

10 mM
12,5 mM
Şekil 1. Cu ağır metalinin farklı konsantrasyonlarında Trichoderma sp. (2) küfünün gelişimi
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1 mM
5 mM
7,5 mM
Şekil 2. Ni ağır metalinin farklı konsantrasyonlarında Trichoderma sp.(2) küfünün gelişimi

1 mM

5 mM

10 mM
12,5 mM
Şekil 3. Pb ağır metalinin farklı konsantrasyonlarında Trichoderma sp. (2) küfünün gelişimi

Tablo 2. Metal Toleransı İndeksi (MTI)
Cu

Ni

Pb

Trichoderma sp. 1

1,60

1,43

1,47

Trichoderma sp. 2

0,87

0,74

1,19

Acremonium sp.

1,02

0,61

0,90

Fusarium sp.

0,59

0,35

1,10

Cladosporium sp.

0,79

0,79

0,94

Aspergillus sp.

1,26

1,54

0.,6
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2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Şekil 4. Bakır tolerans indeksi
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Şekil 5. Nikel tolerans indeksi
2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

Şekil 6. Kurşun tolerans indeksi
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Bir ve birden büyük MTI değeri, bu metallerin oluşturduğu kirliliğin mevcut küfler ile
uzaklaştırıldığını göstermektedir [7-8].
TARTIŞMA VE SONUÇ
Endüstriyel kullanımının artmasıyla ağır metallerin doğada birikimi, toprak, hava ve sucul çevre
kalitesi hatta besin zinciri yoluyla insan sağlığı üzerinde de çok önemli etkiler yaratmaktadır. Ancak
endüstriyel faaliyetler sonucu geniş aralıklarda ve yüksek konsantrasyonlarda çevreye yayılan
kirleticilerin giderimi için kullanılan fiziksel ve kimyasal arıtım süreçleri ekonomik ve pratik
olmamasından dolayı pek tercih edilmemektedir. Bu amaçla bu alanda etkin bir potansiyele sahip etkin
rol oynamaktadır [9].
Metal tolerans indeksi açısından değerlendirildiğinde; bakır giderimi için Trichoderma sp. 1,
Acremonium sp. ve Aspergillus sp. türlerinin çok uygun olduğu Trichoderma sp. 2’nin de
kullanılabileceği görülmektedir. Nikel giderimi için ise yine Trichoderma sp. 1 ve Aspergillus sp.
kullanılabilecek iken Trichoderma sp. 2 ise yine tercih edilebilir. Kurşun giderimin de ise her iki
Trichoderma sp. türü ile Fusarium sp. kullanılabilir.
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ÖZET
Bazı disiplinlerde daha fazla olmak üzere birçok alanın bilim mi sanat mı olduğuna dair tartışmalar
vardır. Tıbbın hem teorik hem de uygulama tarafının bulunması, uygulama kısmında deney, gözlem ve
bilimsel kanıtların yanında sezgi gücünün ve el becerisinin de işin içinde olması tıpta da bilim-sanat
tartışmasının zemininin olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı tıbbın sanat mı yoksa bilim mi
olduğuna dair bir tartışma yapmaktır. Yöntem olarak şimdiye kadar yapılmış yayınlar ve tartışmalar
taranmış, bu ikincil bilgi kaynaklarından çıkarsamalar yapılmaya çalışılmıştır.
Tarihsel arka planına bakıldığında tıbbın hem sanat tarafının hem de bilim tarafının bulunduğuna dair
süreçlerin olduğu görülmektedir. Bir işin sanat olmasıyla daha çok kendi merakı ve uygulama ile
beslenerek gelişen mahareti, bir ustanın yanında ustalaşması ve sonuçta da insanların sağlığına
kavuşmasında ortaya koyacağı isabetli tedavi yöntemleri öne çıkmaktadır. Bilim olmasıyla ilgili de,
gözlem ve deneylere dayalı ortaya çıkan yaklaşımların, bilimsel süreçlerden geçmiş ilaçların, tıp
teknolojisinin ve kanıta dayalı yöntemlerin yine kişilerin sağlıklarına kavuşmasında kullanılması akla
gelmektedir.
Tıbbın hayatın bütününü kuşatan yönü ve farklı tarafları bulunduğu düşünüldüğünde, çalışmadan da
çıkan bir sonuç olarak hem sanat yönünün hem de bilim yönünün bulunduğu, bu iki tarafın birbirini
tamamlamasıyla daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunulabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Başarılı bir
uygulama için bir hekimin hem bilim insanı hem de sanatçı yönünün bulunması önemli olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tıp, Bilim, Tıp Sanatı

IS MEDICINE SCIENCE OR ART?
ABSTRACT
There is controversy as to whether many fields are science or art, more in some disciplines.
The presence of both theoretical and practical aspects of medicine, and the fact that the intuition and
manual dexterity as well as the experiments, observations and scientific evidence in the practice part
are involved in the practice show that the science-art debate is the basis of medicine. The aim of this
study is to discuss whether medicine is art or science. As a method, the publications and discussions
made up to now have been searched and inferences have been made from these secondary sources of
information.
When we look at its historical background, it is seen that there are processes in which both the
art side and the science side of medicine exist. As a work is an art, it develops its own curiosity and
practice, which develops by virtue of its own curiosity, mastery along with a master, and consequently
the proper treatment methods that will be put forward in the recovery of people's health. In terms of
being a science, it is conceivable that the approaches that emerge based on observations and
experiments, the medicines that have undergone scientific processes, medical technology and
evidence-based methods are used again for the health of the people.
Considering the aspect of medicine that encompasses the whole of life and its different sides,
it is concluded that both the art and science aspects can be provided as a result of the study and that a
more qualified health service can be provided by completing each other. For a successful practice, it
will be important for a physician to find both a scientist and an artist.
Keywords: Medicine, Science, Art of Medicine
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1. GİRİŞ
Bynum (2008), Tıp Tarihi adlı kitabında tıbbın Hipokrat ve Galen gelenekleriyle sürdürülmüş,
derleyici ve sentezci olduğunu vurgulamaktadır. Modern tıp öncesinde bilimsel faaliyetlerin bilim
yöntemlerine değil, nesiller boyu yaşanan tecrübelerin ve bilgi birikiminin ürünü olduğunu ele aldığı
konularla açıklamaktadır. Elbek (2007:130) ise değişen yeni bakış açısının bir yansıması olarak tıbbı
artık doğaüstü bir güç olarak değil; gözlem ve deney yöntemleri ile biyolojik ve psikolojik temeller
ışığında tanımladığı sorulara cevap arayan, bilim, teknik ve sanatsal yetilerin bütünü olarak
değerlendirmektedir.
İnsan ile uğraşan bütün bilimlerin mutlaka bir sosyal tarafı bulunmaktadır. Her ne kadar fen
alanı gibi görülse de tıp alanında elde edilen bilgi ve tecrübeler nihayetinden insan üzerinde uygulama
imkânı bulmaktadır. İnsanı sadece fizyolojik ve anatomik yapısıyla birlikte düşünmek günümüzde
bilimin geldiği noktada da eksik kalmaktadır. İnsan biyolojik yönünün yanında ruhsal tarafı da
bulunan bir varlık olduğu ve bu yönden de her insanın nev’i şahsına münhasır (biricik ve tek) olduğu
düşünüldüğünde sosyal bilimlerin de tıbbın ana uğraşlarından birisi olması gerektiği düşünülebilir. Bu
yönüyle tıbbın sanat olup olmadığı tartışmasına bu noktadan bir kapı aralanmış olacaktır.
Sanat, Türk Dil Kurumunun (TDK) güncel Türkçe sözlüğünde (www.tdk.gov.tr) “Bir duygu,
tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya
çıkan üstün yaratıcılık”, “Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak
yaratılmış anlatım”, “Bir şey yapmada gösterilen ustalık” ve “Bir meslekte uyulması gereken
kuralların tümü” “Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya
bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık”, “zanaat” gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
Aynı sözlükte “bilim” kelimesine bakıldığında ise “Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak
seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi,
ilim”, “Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi”, “Belli bir konuyu
bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci”
gibi tanımlar bulunmaktadır.
Osmanlı’da 1466 yılında yazılmış olan “Cerrahiyye-i İlhaniyye” adlı tıp kitabı bilimsel
bulguların resimlendiği eser olarak bilinmektedir. Ancak bu kitapta bilgilerin anlaşılması için tıbbi
malzemeleri tasvir eden çizimler yapılmıştır (Uzel, 1992; Akt. Poroy, 2014: 214). Sanat görselliğin
yanı sıra, değişik kişilerin görüşlerini bir araya getirerek sorulara cevap bulmada ve hatta soru ortaya
atmada çok yararlı olmakta ve bu noktada bilime yardımcı olmaktadır (Sur, 2016-2017: 24).
Görüldüğü gibi tıbbın bilim ve sanat tarafını ayrıştırmak yerine birbiri ile bütünleştirmek daha iyi bir
seçenek gibi durmaktadır.
2. BİLİM OLARAK TIP
Tıbbın bilimsel bilgi üzerine kurulu bir disiplin olduğu iddia edilmektedir (Sassower ve
Grodin, 1987:183 ). Tıp kültüründe bilgi, bilimsel, biyomedikal yöntem ile ampirik olarak
doğrulanabilecek bir konu olarak yorumlanır (McWhinney,1986:876). Bu, biyomedikal paradigmada
ima edildiği gibi herhangi bir değişkenin nesnel olarak gözlemlenebilir, yalıtılmış ve kontrol edilebilir
olmasını talep eden deneysel yaklaşımlarla eşanlamlı olarak kabul edilir (Foss, 1989). Bu bakımdan
tıp neden sonuç ilişkileri düzlemine oturtulabilen, genel geçer evrensel bilimsel ilkelere sahip ve
gelişimi de bu ilkeler çerçevesinde yürüyen bir disiplin olarak görülebilir.
Stevenson (1949:198), tıbbın sağlık ve hastalığın temel yasaları açıklanıncaya kadar bir
bilimin statüsünü elde edemeyeceğini, temel yasalar aramak yerine, gerçeklere odaklandığını ifade
etmektedir. Bir bilimin tanımının, bilim adamlarının yanı sıra filozofların da ilgisini çektiğini "bilim
insanlarının yaptığı bilimdir" tanımını savunmanın çok basit olduğunu, bilim adamını bilim adamı
olmayanlardan ayırmak için bir ölçüt ya da ayırt edici özellik olması gerekliliğini savunmaktadır.
Mackenzie’e (1971) göre ise, tıp biliminin öğretim yöntemleri ve insanlık çizgisinde ilerleyişi
birbirine çok uzak kavramlar değildir. Çünkü bilgi birdir ve onu geliştirmek için tek bir doğru ve
güvenli yöntem vardır ve bu da bilimdir.
Tıbbın bilimsel bilgi üzerine kurulu bir disiplin olduğu iddiası tıbbi araştırmalar açısından
tıbbın alanını genişletebilir ancak klinik uygulama unsurunu oluşturan insan etkileşimi ve yorumu
bu epistemik konumdan incelenemez. Bu yaklaşım klinik uygulama ile tıbbi araştırma arasında
boşluk oluşturmaktadır (Malterud, 1995:184).
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3. SANAT OLARAK TIP
Munson (1981), tıp bilimsel olmasına rağmen sadece bilim olmadığı ve olmayacağını
savunmaktadır. Bu tezini şöyle açıklamaktadır; tıbbın zaten bir bilim olduğunu göstermeye çalışan bir
argüman olduğunu kabul etmekte ancak içsel amaçlar, başarı kriterleri ve işletmeleri düzenleyen
ilkeler gibi temel özellikleri tanımlamanın, tıp ve bilimin doğal olarak farklı olduğunu gösterdiğini
iddia etmekte, tıbbın bilişsel içeriğini biyolojiye indirgemek mümkün olsa da, tıbbın kendisinin
azaltılamadığını, tıp ve bilimin temelde farklı olduğunu savunmaktadır.
Hekim ve hasta arasındaki kişilerarası ilişki oldukça yüklü duygusal bir bileşen içerir.
Hastaların tıbbi bakımdan memnun olmaları, tedavi rejimlerine uyumları ve tedavinin sonuçları,
hekimlerin sağlık hizmeti karşılaşmasındaki sosyo-duygusal ihtiyaçlarını karşılama yetenekleri ile
büyük ölçüde ilişkili olma eğilimindedir. Sağlık bakımının bu kritik yönü “ilişki” olarak
adlandırılmaktadır. Hastalarla ilişkilerin tam olarak nasıl sağlanabileceği henüz tam olarak açık olmasa
da, burada gözden geçirilen kanıtlar, bir doktorun hastalarla ilişki kurma yeteneğinin en azından
kısmen iletişimine bağlı olduğunu göstermektedir (DiMatteo, 1979). İletişim ise işin sanat yanına bir
kapı aralamaktadır. Çünkü çoğunlukla hasta insanlar ya da onların yakınlarıyla etkileşim halinde
olmak bir sanat becerisi olarak nitelendirilebilir.
Bilimsel tıp kanıtlara dayanır; ancak, çoklu teknolojiler klinik stratejilerle birleştirildiğinde
belirsizlik artmaktadır (Naylor, 1995:840). Minimalizm ile çıkarım ve deneyime dayanan bir
müdahale arasında karar vermenin mantıklı ya da bilimsel bir yolu yoktur. Nitekim, teorik bilgimize o
kadar güveniriz ki kişisel görüşün kanıtlarla veya kişisel cehaletle, gerçek bilimsel belirsizlikle
karıştırılması kolaydır. Kılavuz yazarların fikir birliğinin kendisinin “delil” olmadığı, ancak en
azından pratik bilgeliğin özeti olduğunu unutmamak gerekmektedir. Naylor'un (1995:840) dediği gibi,
değerlendirme bilimlerinin ihtiyatlı bir şekilde uygulanması tıp sanatına duyulan ihtiyacı ortadan
kaldırmak yerine onaylayacaktır. Özellikle hastanın davranış biçimlerinden şüphe duyulduğunda,
hasta tercihlerini ortaya çıkarmak önemlidir. Bu, hastanın tercihlerinin zaman geçtikçe
değişebileceğinden ancak uzun vadeli tedavilerde geçerlidir. Bu gibi durumlarda, olası kısa vadeli
zararlar veya uygunsuzluklar ile olası uzun vadeli faydalar arasındaki muhakeme bireyseldir, ölçmek,
belirsizlikle dolu ve yaşamın değişen koşullarıyla değişmesi muhtemeldir. Ne kadar bilgi verilirse
verilsin, doktor doğasına göre karar verir ve bu tavsiye sonucu hemen hemen her zaman etkiler ve
sonucun seyrini belirler. Fox'un (1960:743) dediği gibi, “Hasta, yapay olarak öğrenilmiş (teorik)
olandansa tecrübeli bir doktorla daha güvenli olabilir”. Polanyi (1958: 53) “yüzlerce yeni üniversitede
bilimin belirgin içeriği başarılı bir şekilde öğretilirken, bilimsel araştırmaların tanımlanamayan
sanatının henüz bunlardan çoğuna nüfuz etmediğini” ifade etmiştir. Çırak, usta tarafından açıkça
bilinmeyenler de dâhil olmak üzere sanatın kurallarını alır.
Antik Yunan tıbbında öğrenciler ustaları aracılığıyla bilgi öğrenmekteydi ve bildikleri, yüzey
anatomisinden başka, hastalığın muhtemel seyri, yani prognozu hakkında ipucu veren işaretleri ve
hastanın iyileşip iyileşmeme ihitmalini görmek için hastalarına dikkatle bakmayı gerektiren bir ayırt
etme ve anlama yetisiydi. Bir hastane olmaması ise başucu ifadesinin gerçek anlamda hastanın
evindeki yatağının yanı başı olduğu anlamına gelmektedir (Bynum, 2008).
Epstein (1999: 9) bir makalede bu örneği sunmaktadır: 42 yaşında annenin iki küçük kızına,
annenin tanı aldığı yaşa yaklaşırken meme kanseri için genetik tarama yapmayı planlıyordu. Ayrıca,
genetik tarama prosedürüne nicel riskler ve faydalar atamak için kanıta dayalı bir yaklaşım
benimsemeyi istemektedir. Bu çalışma şu soruları ortaya koymaktadır: mevcut bilgilere ne kadar
güvenmeliyim, vaka ile ilgili önemli ilişkiler açısından hangi riskleri almaya değer, hasta-doktor
ilişkisi bakımından hastaya en çok hangi yaklaşım yardımcı olabilir, pragmatik olarak genetikçi miyetkin ve saygılı mı, hastanın korkuları, depresyonu veya hastalığın ve testin eksik anlaşılması
nedeniyle önyargılı sınama isteği ne kadardır, hastanın kişisel bilgisine güven hususunda bu duruma
uyumlu bir şekilde cevap veriyor mu-önceki eylemleri ve değerleri ve hekim; hangi değerleri ve
önyargıları bu durumu kendim ve hasta için çerçevelendirmem gerekir, karşılıklı bir karara varmamıza
yardımcı olması için, tıbbi testlerin yorumlarına güvenebileceğimi nasıl bilebilirim, belirsizlik ve riske
ne kadar iyi tahammül edebilirim?
Hasta ve doktor kararı ertelemek ve acil krizler geçtikten sonra testi tekrar gözden geçirmek
için, bazı şeyleri hastaların gördükleri gibi görmemekte, kendilerine göre yorumlamaktadırlar (Nin,
1969: 220; Saunders, 2000: 22). Sağlık profesyonellerinin kendi eğilimleri ve ön kabulleri hasta adına
onları yargı hatalarına götürebilmektedir. Hastalarla bir arada olurken kendi korkuları, endişeleri,
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anksiyeteleri ve duygusal esneklikleri araya girmektedir. Böylece hastadan tamamen ayrık durarak
nesnel tutum alma çabaları bir bakıma yara almakta; adanmışlık, afiliasyon ve yansıtıcı uygulama
şekline dönmüş olmaktadır (Aull, 2012)
4. HEM SANAT HEM BİLİM OLARAK TIP
Bilim ve sanat arasında hem önemli farklılıklar hem de önemli benzerlikler vardır. Sanat, bilimle
birlikte kanıta dayalı uygulamaya ve eğitime katkıda bulunmalı ve tıbbi uygulamanın birçok alanında rol
oynamalıdır (Smith ve Taylot, 1996: 249).
Doktorlar sıklıkla bilim adamı olarak tasvir edilirken, tıbbi uygulamanın belirleyici özelliği hem bilim
hem de sanat olmasıdır. Aslında, giderek genişleyen bilgi tabanına ve çeşitli terapilere dayanmaya rağmen,
tıbbi uygulama temel olarak uygulayıcı ile hasta arasındaki dinamik ve zengin etkileşime dayanan kişilerarası
bir deneyim olmaya devam etmektedir (Battista vd., 1995).
Malterud (1995:184), tıp fakültesi sırasında tıp bilgisini büyük miktarlarda evrensel, sonsuz
gerçekler ve gerçekler olarak algıladığını, sindirilecek olan bilgi miktarının çok büyük ve neredeyse
pratik olmadığını, ancak deneyimleriyle tüm bu gerçekleri içselleştirmeyi başardığını, hastalarının
sunduğu klinik problemlerin bir çoğunun "yetkili" tıbbi bilgilerle uyumlu olmadığını anladığını, nesnel
bulguların gösterilemediği “tanımsız” bozukluklarla - acı verici ve belirsiz koşullar ile karşılaştığını,
aynı hastalıkların farklı hastalarda oldukça farklı şekilde ortaya çıkabileceğini, ilerleyebileceğini,
evrensel çözümlerin nadiren işe yaradığını ve bunların literatürde açıklanmadığını, tıbbın özü olarak
algıladıklarının (klinik etkileşim, yorumlama ve hastalarla birey olarak karşılaşan yargı) ders
kitaplarında büyük ölçüde eksik olduğunu, tecrübenin semptom sunum modellerini tanıma imkanı
sağladığı, bunları bireyin özel ihtiyaçları ve kaynakları ile karşılaştırma ve daha sonra bu anlayışı bir
şekilde işe yaramış görünen tıbbi yönetime aktarma sanatını öğrettiğini ifade etmektedir.
Kanıta dayalı tıp ve standart ampirizmin öğretileri tıbbi karar vermeyi analiz etmek için bir
yapı oluşturuyor, ancak tarif etmeye uygun değildirler. Bütünlüğü, eksiksizliği veya doğruluğu ne
olursa olsun, bunları anlamlandırmak ve klinik uygulamaya uygulamak için klinisyen tarafından
yorumlanır. Uzmanlar, bağlam, maliyet, kolaylık ve hastanın değerleri gibi dağınık detayları dikkate
alır. Duygular, önyargı, riskten kaçınma, belirsizlik toleransı ve hastanın kişisel bilgisi gibi “doktor
faktörleri” de klinik yargıyı etkiler. Günlük kararlarıyla klinik tıp uygulaması hem bilim hem de
sanattır (Saunders, 2000: 22).
Komaroff’a (1982: 11) göre, algoritmalar kararlarımızı nasıl verdiğimizi açıklamamıza,
bilgimizi netleştirmemize ve cehaletimizi tanımamıza yardımcı olabilir. Tıbbın pratiğini azaltmamıza
ve tıbbın "sanatı" dediğimiz şeyin gerçekten bilimsel bir süreç olduğunu, ifade edilmeyi bekleyen bir
bilim olduğunu göstermemize yardımcı olabilirler.
5. SONUÇ
Hem şimdiki gelinen nokta hem de geçirilen tarihi serüven açısından bakıldığında tıbbın bilim
yanı öne çıkmaktadır. İnsanın fizyolojik ve anatomik yapısının keşfi, bilimsel deney ve gözlemler,
teknolojik buluşlar, ilaçlar, teşhis ve tedavi yöntemleri konusundaki gelinen nokta birçok bilim
insanının sistematik çalışmalarının ürünüdür. Yine hekim mesleği bu bilimsel bilgilerle hastalarına
yaklaşarak ve doğruluğu, geçerliliği ispatlanmış teşhis ve tedavi yöntemleriyle hastalarını tedavi
etmektedir. Hangi tedavi yönteminin daha etkin olduğu, hangi ilacın daha iyileştirici olduğu, ilaçların
yan etkilerinin nasıl azaltılabileceği konuları tamamen bilimsel alanın ilgisi dâhilindedir. Bu açıdan
bakıldığında tıp bir bilimdir ve disiplin olarak bilimsel bilginin gerekleri doğrultusunda gelişmektedir.
Tıbbi yöntemlerin bilimsel zemini öne çıkmakla birlikte, bir uygulama niteliğinde olduğu da
hesaba katılmalıdır. Bilimsel bilgilerin hastalarla ilgili uygulama tarafı da sanat yönünü öne
çıkarmaktadır. İnsanları dinleme ve anlamadan başlayarak, onların tedavi edilmeleri sürecinde devam
etkileşimler insanla uğraşma sanatı diyebileceğimiz bir tarafı gündeme getirmektedir. Bakıldığında
hekimlik mesleği sadece bilimsel bilgiye sahip olmak ya da bilimsel yöntemleri uygulamaktan öte,
sezgi gücünü kullanmak, insanların ruhuna hitap etmek, çok farklı sinyallerden yola çıkarak
bütünleştirme ve soyutlaştırma yapmak, özellikle cerrahi alanlarda el becerisini kullanmak gibi
konular düşünüldüğünde sanat yönünün de göz ardı edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Bu süreçlerde
hekimin sahip olacağı yaklaşımı, tarzı, insan ilişkileri ve iletişim becerisi, ikna kabiliyeti ve
inandırıcılığı tedavinin sonuçlarına bir ilaçtan daha fazla etki edebilmektedir. Sonuç olarak tıp ne
bilimdir, ne sanattır; hem bilimdir hem sanattır.

405

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019

KAYNAKÇA
Aull, F. (2012). “What ‘The Literature, Arts, and Medicine Database’ is and How to Use it”,
Reproduced on http://medicine. med. nyu. edu/medhumanities/about-the-literature-arts-and-medicinedatabase# by the permission of The Write Place At the Write Time, and that of the author8 (Accessed
12 November 2014).
Battista, R. N., Hodge, M. J. and Vineis, P. (1995). “Medicine, Practice and Guidelines: The Uneasy
Juncture of Science And Art”, Journal of Clinical Epidemiology, 48(7), 875-880.
Bynum, W. (2008). The history of medicine: a very short introduction (Vol. 191). Oxford University
Press.
DiMatteo, M. R. (1979). “A Social Psychological Analysis of Physician Patient Rapport: Toward a
Science of The Art of Medicine”, Journal of Social Issues, 35(1), 12-33.
Elbek, O. (2007). “Tıp ve Felsefe”, Toraks Dergisi, 8(2), 130-133.
Epstein, R.M. (1999). “Mindful Practice”, Journal of the American Medical Association, 282, 833-9.
Foss L. The challenge to biomedicine: A foundations perspective.J Medicine and
Philosophy (1989);14:165–191.
Fox, T.F. (1960). “The Personal Doctor”, Lancet, 1, 743-60.
Komaroff, A. L. (1982). “Algorithms and the ‘Art’ of Medicine”, American Journal of Public
Health, 72(1), 10-12.
Mackenzie, W. J. M. (1971). “The Study of Political Science Today”, Macmillan International Higher
Education.
Malterud, K. (1995). “The Legitimacy of Clinical Knowledge: Towards A Medical Epistemology
Embracing The Art of Medicine”, Theoretical Medicine, 16 (2), 183-198.
McWhinney IR. Are we on the brink of a major transformation of clinical
method?CMAJ ,(1986);135:873–878.
Munson, R. (1981). Why medicine cannot be a science. The Journal of Medicine and
Philosophy, 6(2), 183-208.
Naylor, C.D. (1995). “Grey Zones of Clinical Practice: Some Limits to Evidence-Based Medicine”,
Lancet, 345, 840-842.
Nin, A. (1969). “The diary of Anias Nin 1939-1944”, New York: Harcourt Brace & World.
Polanyi M. (1958). “Personal knowledge: towards a post-critical philosophy”, London: Routledge &
Kegan Paul, 53 et seq.
Poroy, Ayşegül; “Sanat ve Bilimin Kesişiminde Bir Yerleştirme Sanatçısı: James Turrell”, Anadolu
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 6(6), (2014): 212-222.
Sassower, R. and Grodin, M. A.: (1987), ‘Scientific Uncertainty and Medical
Responsibility’, Theoretical Medicine 8, 221–234.
Saunders, J. (2000). “The Practice of Clinical Medicine as an Art and as a Science”, Medical
Humanities, 26(1), 18-22.
Smith, B. H., & Taylor, R. J. (1996). “Medicine--a healing or a dying art?”, Br J Gen Pract, 46(405),
249-251.
Stevenson, I. (1949). "Why Medicine is Not a Science", Harper's Magazine, April, 36.
Sur, H., (2016-2017), SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü) Dergisi, 41, 22-25
TDK, www.tdk.gov.tr, Erişim Tarihi: 27.09.2019.

406

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019

Mikrobiyota’nın immunite ve davranışsal yönelimler ile ilişkisi
1
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Beynimiz, 200 ila 600 milyon nöron ve bir çok farklı hücreyi kapsayan karmaşık bir sistemdir. Bu
sistem kapsamlı bir sistem olan enterik sinir sistemi aracılığıyla bağırsaklarımızla iç içe geçmiştir.
Enterik sinir sistemi, gastrointestinal hücreler ve merkezi sinir sistemi arasında iki yönlü bir iletişim
sağlar. .Mevcut araştırmalar enterik mikropların beyin ile iletişim kurma yeteneğini tanımlanması ile
beyin-bağırsak-enterik mikrobiyota ekseni teriminin kullanılmasına yol açmıştır. Bu eksen
bağırsaklarda bulunan mikrobiyotanın etkileri ile ilişkilendirilerek beyin gelişimi, davranışı ve gen
ekspresyonu için önemlidir. Ek olarak, nörotransmiterler ve ilgili metabolitler ve nörotransmitter
reseptörleri dahil olmak üzere nörotransmitter sinyallemesindeki değişiklikler tarif edilmiştir (Diaz et
al., 2011)
Bağırsak, vücudun en büyük ve karmaşık bağışıklık organıdır. %70 ile 80 arasında değişen immun
sistem hücreleri bağırsak-ilişkili lenfoid dokusunda bulunur ve belirli mikrobiyota elemanlarının
değişmesi ile duruma özgü gastrointestinal hücreler ve reseptörler değişiklik gösterebilir (Escobar et
al., 2013). Gastrointestinal sistemdeki lenfosit birikimi ve farklılaşması, mikrobiyotik bileşimdeki
değişiklik tarafından tetiklenebilir. (Yamanaka et al., 2003)
Germ içermeyen yetiştirilmiş fareler, spesifik patojen içermeyen (SPF) farelere kıyasla
artmışkortikosteron ve adrenokortikotropin seviyeleri ile abartılı stres-anksiyete davranışına sahip
olduğu görülmüştür (2). SPF farelerinin fekal maddesi ile kolonize olan germsiz fareler davranışlarını
kısmen normalleştirmiştir ve hayvanlarla Probiyotik kullanılarak (Bifidobacterium infantis) tamamen
normal davranışa dönmüştür. Beyin türevi nörotrofik faktörde ve SPF kontrollerine kıyasla germ
içermeyen hayvanların korteksinde ve hipokampüsünde 2a N-metil-D-aspartat reseptörlerinin alt
ünitesinin ekspresyonu azalmıştır.. Bu nedenle, beyin kaynaklı nörotrofik faktör, bağırsak mikrobik
ekolojisindeki değişikliklere cevap olarak sıklıkla beyin plastisitesindeki değişimle ilişkili olan bir
nörotrofin faktörüdür (Sudo et al., 2004).
Bu çalışmalardan yola çıkarak sinaptofisin ve PSD-95 proteinlerinin farklı expresse edilmeleri beynin
normal gelişimini ve plastisitesini etkilediği bulunmuştur (Diaz et al., 2011). Bundan yola çıkarak
Mikrobiyomun normal gelişiminin beyin plastisitesini uyarmak için gerekli olduğunu söylemek
mümkündür. Diğer çalışmalar, gastrointestinal mikrobiyal ekolojideki değişikliklerle ilişkili
davranışsal fenotipleri araştırmıştır (Sudo et al., 2004).
Gelecekteki araştırmalarla, bu bağlantının anlaşılması otizm, şizofreni ve kaygı gibi çeşitli nörodavranışsal sorunları daha derinden anlamamıza ve tedavi etmemize yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Mikrobiyota, Bifidobacterium İnfantis, Bağırsak Beyin Ekseni, SPF, Psikiyatri
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Hodgkin lymphoma patient with a history of weight gain in the diagnosis process: a case report
Tanı sürecinde kilo alma öyküsü olan bir Hodgkin lenfoma hastası: Bir olgu sunumu
1.
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Özet
Hodgkin lenfoma erişkinlerde sık görülen lenfoma tiplerinden birisidir. Lenfoma hastalarında
öyküde kilo kaybı olabilir , kiloda değişiklik olmayadabilir. Ama kilo almak aktif hastalıkta pek
beklenilen bir durum değildir. Burada, tanı sürecinde kilo alma öyküsü olan bir Hodgkin lenfoma
hastası bildirildi. Haziran 1982 doğumlu erkek hasta 2016 Şubat Ayı’nda morbid obezite nedeni ile
sleeve gastrektomi olmuş. Hasta ameliyat sonrasında 184 kg’dan 105 kg’a 6 ay içerisinde
düşmüş. Ameliyattan sonraki 8. aydan itibaren ise tekrar kilo almaya başlamış. Hastaya yaklaşık 1,5
yıldır geçmeyen boynundaki lenf nodları nedeni ile Şubat 2019’da eksizyonel biyopsi yapılmış.
Patolojik bulgulara istinaden hastaya Hodgkin lenfoma (Hodgkin lenfoma’ya Hodgkin hastalığı da
denilir) tanısı konuldu ve ABVD kemoterapisi başlanıldı. Hasta boyunda şişlik olduğu dönemde bir
yandan kg almaya da devam etmiş, kemoterapi öncesinde hastanın ağırlığı 132 kg’a çıkmış. Sonuç
olarak, sleeve gastrektomi olmuş olan hastalarda hasta kilo alıyor olsa bile lenfadenopati mevcutsa ve
klinik açıdan şüpheli ise beklenilmeden biyopsi yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Hodgkin lenfoma, kilo alımı, tanı süreci
Abstract
Hodgkin lymphoma is one of the most common types of lymphoma in adults. Patients with
lymphoma might have a history of weight loss or no change in weight, but a significant weight gain is
usually an unexpected event during the course of active disease. Hereby, a Hodgkin lymphoma
patient with a history of weight gain in the diagnosis process was reported. A male patient born in
June 1982 underwent sleeve gastrectomy, a surgical weight-loss procedure for morbid obesity, in
February 2016. The patient’s weight decreased from 184 kg to 105 kg within 6 months after surgery,
but he started to gain weight again about 8 months after surgery. An excisional biopsy was performed
on the patient in February 2019 because of lymph nodes on his neck that had persisted for about 1.5
years. The patient was diagnosed with Hodgkin lymphoma (Hodgkin lymphoma was also called as
Hodgkin disease) based on pathological findings and ABVD chemotherapy was started. The patient
still continued to gain weight during the period of swelling in the neck, and the weight of the patient
increased to 132 kg before chemotherapy. In conclusion, in patients with a history of sleeve
gastrectomy, a biopsy should be performed without any delay if the patient has a clinically suspicious
lymphadenopathy, regardless of the patient’s gaining weight.
Key words: Hodgkin lymphoma, weight gain, diagnosis process
Giriş
Hodgkin lenfoma erişkinlerde sık görülen lenfoma tiplerinden birisidir. Hodgkin lenfoma
hastalarında B semptomunun olması de iyi prognostik bir faktör olarak değerlendirilmemektedir.
Hodgkin lenfoma klasik Hodgkin lenfoma ve nodüler lenfosit-predominant Hodgkin lenfoma olarak
iki ana gruba ayrılır. Klasik Hodgkin lenfoma da kendi içerisinde nodüler sklerozan, mikst selüler,
lenfositten fakir ve lenfositten zengin Hodgkin lenfoma olarak 4 alt gruba ayrılır. Hodgkin lenfoma
tedavisinde ilk basamak kemoterapi olarak ülkemizde yaygın olarak ABVD kemoterapisi
kullanılmaktadır. Relaps refrakter Hodgkin lenfoma olgularında Brentuksimab Vedotin ve Nivolumab
gibi yeni nesil tedaviler de kullanıma girmiştir. Lenfoma hastalarında öyküde kilo kaybı olabilir ,
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kiloda değişiklik olmayadabilir. Ama kilo almak aktif hastalıkta pek beklenilen bir durum değildir.
Burada, tanı sürecinde kilo alma öyküsü olan bir Hodgkin lenfoma hastası bildirildi.
OLGU
Haziran 1982 doğumlu olan erkek hasta 2016 Şubat Ayı’nda morbid obezite nedeni ile sleeve
gastrektomi olmuştur. Hasta ameliyat sonrasında 184 kg’dan 105 kg’a 6 ay içerisinde düşmüş.
Ameliyattan sonraki 8. aydan itibaren ise tekrar kilo almaya başlamış. Hastaya yaklaşık 1,5 yıldır
geçmeyen boynundaki lenf nodları nedeni ile Şubat 2019’da eksizyonel biyopsi yapılmış. Patolojik
bulgulara istinaden hastaya Hodgkin lenfoma tanısı konuldu ve ABVD kemoterapisi başlanıldı.
Hasta boyunda şişlik olduğu dönemde bir yandan kg almaya da devam etmiş, kemoterapi
öncesinde hastanın ağırlığı 132 kg’a çıkmış. Hastanın kemoterapi başlangıcı öncesi laboratuar
tetkikleri: TSH:3.113 uIU/mL (0.55-4.78), sedimentasyon:6 , serbest T4: 1.2 ng/dL (0.89-1.76),
alanin aminotransferaz:15.6 U/L (0-50) , hemoglobin: 16,9 g/dL , WBC:8080 hücre/ mikrolitre ve
kreatinin:0.92 mg/dL idi. Evre 1 ve iyi prognostik özellikte olarak değerlendirilen hasta 2 kür ABVD
kemoterapisi sonrasında radyoterapi tedavisi aldı. Hasta için yanıt değerlendirmesi amacı ile PET/CT
randevusu alındı.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu vaka takdiminde bildirilen olgu, erkek ve obezite öyküsü olan bir olgu idi. Ingham II RR
ve arkadaşları, obezitenin, HL gelişme riskinin hafif düzeyde artması ile ilişkili olduğunu
bildirdiler (1). Willett EV ve arkadaşları da obezitenin özellikle erkeklerde Hodgkin lenfoma riskini
arttırabileceğini önermişlerdir (2) .
Sleeve gastrektomi olmuş olan hastalarda hasta kilo alıyor olsa bile lenfadenopati mevcutsa
ve klinik açıdan şüpheli ise beklenilmeden biyopsi yapılmalıdır. Sebat eden şüpheli lenfadenopatisi
olan olgularda malign bir lenf nodu hastalığının sleeve gastrektomi sonrası kilo alan bir hastada da
olsa görülebileceği akılda tutulmalıdır.
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Amaç: Ülkemizde akut gastroenteritlerin bakteriyel etkenleri arasında, tüm dünyadakine benzer
şekilde Salmonella türleri ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca her yıl 2000 ile 3500 arasında yeni olgu
bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, hastanemizde izole edilen Salmonella türlerinin dağılımı ve
antimikrobiyal direnç oranlarının belirlenmesidir.
Materyal ve Yöntem: Kan örnekleri kan kültür şişelerine ekildikten sonra BACTEC FX sisteminde
inkübe edilmiştir. Gayta örnekleri kanlı agar, Eozin Metilen Blue (EMB) ve Salmonella/Shigella agar
(SS) besiyerlerine, diğer örnekler ise kanlı agar ve EMB besiyerlerine ekildikten sonra 35 °C’de bir
gece inkübe edilmiştir. Üreme sinyali alınan kan şişelerinden kanlı agar ve EMB besiyerlerine pasajlar
yapılmıştır. Şüpheli kolonilerin identifikasyonu konvansiyonel yöntemler (koloni morfolojisi, laktoz
fermentasyonu, H2S pozitifliği, üreaz, hareket, IMVIC testleri) ile, tür düzeyinde tanımlanması ise
Salmonella O, H ve Vi antiserumları (BD) kullanılarak aglütinasyon testleri ile yapıldı. Antibiyotik
duyarlılık testleri ise disk difüzyon yöntemi kullanılarak yapılmıştır.
Bulgular: Toplam 52 Salmonella izolatı incelenmiştir. Çalışmaya alınan hastaların %69,2’si erkek,
%30,8’i ise kadın hasta idi. Örneklerin, %53,8’i çeşitli servislerden, %46,2’si ise polikliniklerden
laboratuarımıza gönderilmişti. Salmonella izole edilen örneklerin %57,7’si gayta, %32,7’si kan,
%3,8’i yara sürüntüsü ve idrar ve %1,9’u ise apse örneklerinden oluşmakta idi. Salmonella
izolatlarının %50’si S. enteritidis, %11,5’i S. paratyphi B, %1,9 S. typhimurium ve %36,5’i ise tür
düzeyinde tanımlanamamış Salmonella izolatları idi. Gayta ve kan örneklerinde en çok S. enteritidis
izole edilmiştir (Tablo 1). Salmonella izolatlarının %25’i ampisilin, %5,8’i ise siprofloksasin ve
trimetoprim/sulfametaksazol (TPM/SXT) dirençli olarak saptanmıştır. Salmonella enteritidis
izolatlarında %38,5 ampisilin, %3,8 TPM/SXT, S. paratyphi B izolatlarında %50 ampisilin, %16,7
siprofloksasin ve %33,3 TPM/SXT direnci saptanmıştır. İzolatların hiçbirinde sefalosporin direnci
saptanmamıştır (Tablo 2).
Tartışma ve Sonuç: Salmonella enfeksiyonları gastroenterit, bakteriyemi/sepsis, enterik ateş ve
taşıyıcılık olmak üzere dört klinik tipte görülebilir. Bu enfeksiyonlar, çoğu olguda komplike olmayan
diyare ile sonuçlanırken, yaşlı ve immünosüpresif kişilerde hayatı tehdit edebilen ve antimikrobiyal
tedavi gerektiren invazif hastalığa yol açabilir. İnvazif enfeksiyonların tedavisinde florokinolonlar ve
geniş spektrumlu sefalosporinler önemli seçeneklerdir. İnsan Salmonella enterica izolatlarında
florokinolonlara direnç nadir olmasına rağmen son yıllarda dirençli serotipler ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenle Salmonella izolatlarının tür düzeyinde tanımlanması, tanı, tedavi, epidemiyolojik sürveyans
ve bakteriyel popülasyon dinamiği ile ilgili çalışmalar için özellikle önemlidir. Bu nedenle ülkelerin
kendi sürveyans sistemlerini oluşturması, dirençli suşların yayılımının önlenmesinde ilk ve en önemli
adımı oluşturmaktadır.
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Tablo 1. İzole edilen Salmonella türlerinin, cinsiyet, yatan/ayaktan hasta ve örnek türlerine göre
dağılımı

n

Cinsiyet

Örneklerin geldiği

(%)

Örneğin türü

klinik
Toplam

Erkek

Kadın

Poliklinik

Servis

Gayta

Kan

Apse

Yara

İdrar

sürüntüsü
S. enteritidis
S. paratyphi B
S. typhimurium
Salmonella spp.
Toplam

26

20

6

12

14

21

5

(50)

(38,5)

(11,5)

(23,1)

(26,9)

(40,4)

(9,6)

6

4

2

1

5

4

2

(11,5)

(7,7)

(3,8)

(1,9)

(9,6)

(7,7)

(3,8)

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

(1,9)

(1,9)

19

11

8

11

8

5

9

1

2

2

(36,5)

(21,2)

(15,4)

(21,2)

(15,4)

(9,6)

(17,3)

(1,9)

(3,8)

(3,8)

52

36

16

24

28

30

17

1

2

2

(100)

(69,2)

(30,8)

(46,2)

(53,8)

(57,7)

(32,7)

(1,9)

(3,8)

(3,8)

(1,9)

1

0

(1,9)

Tablo 2. İzole edilen Salmonella türlerinin antimikrobiyal direnç oranları
n (%)

Toplam

Ampisilin

Seftriakson

Siprofloksasin

TMP/SXT

S. enteritidis

26

10 (38,5)

0

0

1 (3,8)

S. paratyphi B

6

3 (50)

0

1 (16,7)

2 (33,3)

S. typhimurium

1

0

0

0

0

Salmonella spp.

19

0

0

2 (10,5)

0

Toplam

52

13 (25)

0

3 (5,8)

3 (5,8)

TMP/SXT; Trimetoprim/sulfametaksazol
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SİVAS DİVRİĞİ İLÇESİNDE BULUNAN KARAMUK (Berberis Vulgaris) BİTKİSİNİN
KİMYASAL YAPISININ, BİYOAKTİF İÇERİĞİNİN VE ANTİOKSİDAN
ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERİZASYONU
CHARACTERIZATION OF THE CHEMICAL STRUCTURE, BIOACTIVE CONTENT AND
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ÖZET
Bu çalışmada, 2019 yılında Sivas ili Divriği ilçesinden toplanan Karamuk (Berberis vulgaris) örneğin
kimyasal yapısı, biyoaktif bileşenleri ve antioksidan özellikleri karakterize edilmiştir. Kurutulmuş
bitki örnekleri % 70 metanol solüsyonu ile ekstrakte edilmiştir. Fenolik içerikler hem total bazda Folin
Ciacolteu yöntemiyle hem de ters faz Yüksek Performanslı Sıvı Kromatoğrafisi (HPLC) ile
belirlenmiştir. Total flavonoid içerik Aluminyum Klorür kolorimetrik yöntemle tayin edilmiştir.
Karamuk (Berberis vulgaris) örneğinin antioksidan içerik serbest radikal (DPPH) temizleme
aktivitesi ile değerlendirilmiştir. Toplam fenolik içerik 10.74 mg GAE / g. Numune, toplam flavonoid
içerik 36.24 mg CATEQ / G. Numune olarak belirlenmiştir. Karamuk (Berberis vulgaris)
örneklerinin DPPH serbest radikalini % 60 oranında inhibe ettiği belirlenmiştir.
Anahtarlar: KARAMUK (Berberis Vulgaris), Sivas ili Divriği , Kimyasal Karakterizasyonu
ABSTRACT
In this study, chemical structure and antioxidant properties of Karamuk (Berberis vulgaris) collected
from Divrigi district of Sivas province were characterized in 2019. The dried plant samples were
extracted with a 70% methanol solution. Phenolic contents were determined by Folin Ciacolteu
method on total basis and reverse phase High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Total
flavonoid content was determined by Aluminum Chloride colorimetric method. The antioxidant
content of barberry (Berberis vulgaris) was evaluated by free radical (DPPH) scavenging activity.
Total phenolic content 10.74 mg GAE / g. The sample had a total flavonoid content of 36.24 mg
CATEQ / G. Sample. Barberry (Berberis vulgaris) samples inhibited DPPH free radical by 60%.
Key Words: KARAMUK (Berberis Vulgaris), Sivas Divriği Providence , Chemical Characterization
1.GİRİŞ
Son yıllarda yapılan pek çok bilimsel çalışma unutulan yenilebilir yabani meyve türleri üzerine
yoğunlaşmıştır. Dünyanın farklı bölgelerinde yetişen bu meyvelerin kimyasal yapıları, biyolojik
aktiviteleri ve ilaç etken maddesi olma potansiyelleri üzerine çok sayıda çalışma bulunmaktadır [1-3].
Bu çalışmaların çoğunda bu yenilebilir yabani meyve türlerinin yetiştikleri bölgeler için önemli sosyoekonomik değere sahip olduğu belirlenmiştir. Türkiye yenilebilir yabani meyve çeşitliliği oldukça
fazladır. Sivas ili coğrafi özellikleri ve konumu nedeniyle çok çeşitli yabani meyve türüne ev sahipliği
yapmaktadır. Bütün yabani yenilebilir meyveler türleri çiğ olarak tüketilebilir, kış aylarında
kullanılmak üzere kurutulabilir veya "pekmez" veya "pestil" gibi geleneksel ürünler olarak tüketilebilir
[4]. Bu bitkiler gıda ve ilaç etken maddesi olarak kullanılmasının yanında çevre dostu ve biyouyumlu
olmaları nedeniyle boya maddesi ve güneş pili hücresi gibi ileri teknolojik uygulamalarda kullanım
potansiyeline sahiptirler [4-5]. Berberis dünyanın ılıman ve subtropikal bölgelerinde yetişen yaklaşık
450-500 türü içeren geniş bir ailedir. Bu türler arasında en bilinenleri, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta
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Doğu ve Orta Asya'da yaygın olan Berberis vulgaris'dir. Bitkinin meyvesinin, çiçeklerinin ve
yaprakları r Şekil 1’de gösterilmiştir. Karamuk (Berberis vulgaris) Anadolu’da pek çok farklı
bölgede yetişebilen önemli bir yenilebilir yabani meyve türüdür. Berberis vulgaris içeriğindeki
kimyasal bileşenler ve biyoaktif bileşenleri anti-inflamatuar, antioksidan, antitensif ve antiglisemik
etkileri nedeniyle ilaç endüstrisinde , gıda endüstrisinde kullanılabilme potansiyeli vardır [6-8].

Şekil 1. Karamuk (Berberis Vulgaris) bitkisinin meyvesi, yaprakları ve çiçekleri.
Bu çalışmada, 2019 yılında Sivas ili Divriği ilçesi sınırları içerisinde bulunan yüksek rakımlı 3
bölgeden toplananan Karamuk (Berberis vulgaris) örneği üzerinde analizler edilmiştir. Örneğin
kimyasal yapısı, antioksidan özellikleri karakterize edilmiştir. Biyoaktif bileşenleri (toplam fenolik
madde, toplam flavanoit miktarı) ve antioksidan özellikleri DPPH (Serbest radikal yakalama
aktivitesi) belirlenmiştir. Bu analizlerde UV-Vis Spektrofotometresi ve HPLC kullanılmıştır.
2.YÖNTEM
Çalışmada kullanılan tüm kimyasallar ve çözücüler ticari olarak alınmış ve her hangi bir saflaştırma
işlemi yapılmadan kullanılmıştır.
Bu çalışmada, Karamuk (Berberis Vulgaris) meyvesinden elde edilen ekstrakda toplam fenol ve
flavanoit miktarı, antioksidan aktivitesi testi ile belirlenmiştir.
Ultrasonik Destekli Karamuk (Berberis Vulgaris) Ekstraksiyonu
Ultrasonik destekli ekstraksiyon 50 kHz frekansa sahip Bandelin Sonorex ultrasonik banyoda
gerçekleştirildi. Ektraksiyon işlemi açık havada 15 gün süreyle kurutulmuş meyvelerde yapılmıştır.
Kurutulmuş meyve örnekleri 1 gr'ı tartılmış ve 30 dakika boyunca 30 ml % 70 metanol solüsyonu ile
ekstrakte edilmiştir. Ekstraksiyondan sonra, karışım Whatman marka beyaz bant filtre kağıdı ile filtre
edilmiştir. Ekstrakt analize kadar + 4 ° C buzdolabında saklanmıştır. Bitki ekstraktları kullanılarak
toplam fenolik, flavonoid madde miktarı ve antioksidan kapasitesi belirlenmiştir.
Toplam Fenol İçeriği Tayini
Toplam fenol içerik (TPC) Folin-Ciocalteu testi kullanılarak belirlendi [9]. Taze sıkılmış ve filtre
edilmiş meyve suyundan 0.2 mL'lik bir ve 0.5 mL Folin-Ciocalteu reaktifi (10 kere su ile seyreltilmiş)
test tüplerine eklenmiştir. Çözelti daha sonra 5 dakika boyunca karanlıkta tutulmuş ve daha sonra 1
mL sodyum karbonat (% 7.5 w / v) ilave edilmiştir. Tüpler parafilm ile örtülmüş ve 1 saat boyunca
tekrar karanlıkta tutulmuştur. 765 nm'de absorbans UV-Vis spektrofotometresi ile ölçüldü. Gallik asit
kalibrasyon eğrisiyle karşılaştırıldı. Sonuçlar mg gallik asit / g kuru numune olarak ifade edildi. Her
bir deney üç tekrarlı olarak yürütülmüştür.
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Toplam Flavonoid İçerik
Ham ekstraktın toplam flavonoid içeriği, alüminyum klorür kolorimetrik yöntemi ile belirlenmiştir [2].
Test tüpüne 50 μL filtre edilmiş ekstraktan alınmıştır. Üzerine 950 μL metanol ve 4 mL saf su ve daha
sonra da 300 μL % 5 NaNO2 çözeltisi ilave edilmiştir. İnkübasyondan sonra 5 mL 300 μL % 10 AlCl3
solüsyonu ilave edilmiş ve karışımın 6 dakika beklemesi sağlanmıştır. Ardından, 2 mL 1 M NaOH
çözeltisi ilave edilmiş ve karışımın nihai hacmi, saf su ile 10 mL'ye tamamlanmıştır. Karışım 15
dakika beklemeye bırakılmıştır. Çözeltinin 510 nm'de absorbans değeri ölçülmüştür. Toplam flavonoid
içeriği quercetin kalibrasyon eğrisinden hesaplandı ve sonuç kuru ağırlık başına mg quercetin eşdeğeri
olarak ifade edilmiştir.
Antioksidan Aktivite Tayini (DPPH Testi)
DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) Testi Brand-Williams ve arkadaşlarının geliştirdiği metod biraz
modifiye edilerek yapıldı [11]. DPPH Stok çözeltisi için, 24 mg DPPH tartılıp, bir miktar metanolde
çözdürülmüştür. 100 mL lik balona aktarılmış, hacim 100 ml ye metanol ile tamamlanmıştır. Daha
sonra kullanılıncaya kadar -18 ° C'de saklanmıştır. Çalışma solüsyonu, UV-Vıs spektrofotometre
kullanılarak 515 nm'de 1.1 ± 0.02 birimlik bir absorbans elde etmek için 20 mL stok solüsyonu ile 90
mL metanol karıştırılarak elde edilmiştir.
Bir tüp içerisine 300 Μl filtre edilmiş ekstraktan alınıp üzerine 5.700 μL DPPH çalışma
solüsyonundan ilave edilip karıştırılmıştır. Karanlık bir yerde bir saat süreyle reaksiyona girmesi
sağlanmıştır. Sonra UV-Vıs spektrofotometrede 515 nm dalga boyunda absorbansı ölçülmüştür.
Absorbans sonuçları Askorbik asit standardının kalibrasyon eğrisi kullanılarak dönüştürülmüş ve
askorbik asit eşdeğeri olarak ifade edilmiştir.
3. BULGULAR
Bu çalışmada, 2019 yılında Sivas ili Divriği ilçesinden toplanan Karamuk (Berberis vulgaris) örneğin
kimyasal yapısı ve antioksidan özellikleri karakterize edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; Toplam
fenolik içerik 10.74 mg GAE / g. Numune, toplam flavonoid içerik 36.24 mg CATEQ / G. Numune
olarak belirlenmiştir. Karamuk (Berberis vulgaris) örneklerinin antioksidan aktivite miktarı (DPPH)
serbest radikalini % 60 oranında inhibe ettiği belirlenmiştir.
4.TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu çalışma ile daha önce kimyasal içerik analizi ve antioksidan özellikleri incelenmemiş olan Sivas
Divriği bölgesinde yetişen Karamuk (Berberis Vulgaris) meyveleri üzerinde çalışılmıştır. Oda
sıcaklığında kurutulan meyvelerin metanol ile ektraksiyonu gerçekleştirilmiştir. Elde edilen ekstraktın
total flavanoik ve fenolik madde miktarı belirlenmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre elde edilen
veriler literatür ile uyumludur.
Fenolik maddeler gıda endüstrisinde renk artırmak için kullanılırlar. Doğal kaynaklı fenol içeren
bileşikler önemli ticari değere sahiptirler. Karamuk (Berberis Vulgaris) meyveleri için fenolik içerik
10.74 mg GAE / g. Numune olarak belirlenmiştir.
Meyvelerdeki antioksidan etki fenolik madde miktarı ve antosiyanin oranına bağlıdır. Antioksidanlar,
serbest radikallere karşı etkili olmaları nedeniyle insan sağlığı açısından antikanserojen ve yaşlanma
karşıtı etkiler gibi pek çok olumlu etkiye sahiptir. Karamuk (Berberis Vulgaris) literatürdeki
çalışmaların sonuçlarına göre antioksidatif etkileri nedeniyle oldukça umut vadeden bir yabani meyve
türüdür. Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlarda bu durumu destekler niteliktedir.
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Bazı Citrus L. Türlerinin Kloroplast cp(DNA) psbA-trnH Bölgesine Dayalı Moleküler
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ÖZET
Kloroplast DNA (cpDNA) psbA-trnH bölgesi, angiosperm kloroplast genomunda en değişken
bölgeler arasındadır. Bu çalışmada, Bu çalışmada, bazı Citrus türleri arasında filogenetik analizler
kloroplast DNA psbA-trnH sekansları esas alınarak yapılmıştır. Bitki örnekleri Ege bölgesinin farklı
illerinden toplanmış ve laboratuvara getirilmiştir. Genomik DNA’lar taze ve yeşil yapraklarından izole
edilmiştir. Kloroplast psbA-trnH bölgesi için psbA ve trnH primerleri kullanılmıştır. Daha sonra elde
edilen DNA dizileri, Sequencher 5.4.6 programları kullanılarak düzeltilmiştir. Hem filogenetik analiz
hem de genetik uzaklıkların tespiti için MEGA 6.0 programı kullanılmıştır. Citrus türleri arasındaki
ilişkileri belirlemek için maximum likelihood ve bootstrap ağaçları oluşturulmuştur. Ortalama
nükleotid bileşimi % 42.3 timin ,% 11.7 sitozin ,% 28.8 adenin ve % 17.2 guanin olarak tespit
edilmiştir. psbA-trnH dizilerine dayalı genetik mesafe yöntemi MEGA 6.0 programı ile
gerçekleştirilmiştir. En düşük mesafe 0.000, en yüksek mesafe 0,012 tespit edilmiştir. MEGA 6.0
programı kullanılarak elde edilen filogenetik ağaç iki büyük gruptan oluşmuştur. Sonuç olarak, Citrus
türleri üzerinde önceden yapılan moleküler çalışmalar, araştırmamızın sonuçlarına kısmen de olsa
paralel çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Citrus, cpDNA, psbA-trnH, Filogenetik, Türkiye
Teşekkürler
Bu araştırma TÜBİTAK 2018/2209-A tarafından desteklenmiştir
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Yeni nesil RNA sekanslama ve mikrodizin verilerinin analizi ile kanserde transkriptomik
bilgilerin eldesi
(Transcriptomic data retrieval from cancer using next generation rna sequencing and
microarray data analyses)
Ebubekir AYHAN[1], Kerem Mert ŞENSES[1]
[1]
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü
Son yüzyıl içerisinde kanser hücre hattı çalışmaları, kanser biyolojisinin anlaşılmasında çok
önemli katkılar sağlamıştır. Ancak, Fasterius ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmalarda [1] belirli
kanser hücre hatlarında (A549, HeLa, K562, vb.) RNA-seq datalarına göre yapılan varyant analizinde
aynı isimle temsil edilen ancak farklı genetik belirteçlerle re-identifiye edilemeyen hücre hattı
çiftelerinde büyük ölçüde RNA ifadesi farklılıkları olduğu tespit edilmiştir. Biz ise bu projede reidentifiye edilemeyen bu hücre hatları ve farklı hücre hatlarında gen ifadesi farklılıklarıyla birlikte
daha önce ölçümü yapılmamış olan alternatif ekzon kullanımı, değişken RNA düzenlemesi (RNA
editing) ve değişken füzyon transkript ifadesi belirteçlerinin nasıl ölçüldüğünü anlatarak, elde
ettiğimiz ön verilerimizi sunacağız.
Ayrıca bu sunumda; hücre hatlarındaki gen ifadesi farklılıkları, alternatif ekzon kullanımı ve
RNA düzenlenmesi konularında bilgi verildikten sonra yöntemler kısmına geçilecektir.
Yöntemler kısmında ilk olarak RNAseq yönteminden bahsedilecektir; RNAseq yönteminin
basamaklarının neler olduğundan detaylıca bahsedildikten sonra Mikroarray yöntemi ile gen ifadesi
ölçümünün başmaklarından bahsedilecektir.
Kaynakça:
[1] Fasterius E, Al-Khalili Szigyarto C: Analysis of public RNA-sequencing data reveals biological
consequences of genetic heterogeneity in cell line populations. Scientific reports 2018, 8(1):11226.
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TEHLİKELİ KİMYASALLARIN SAĞLIĞA ETKİLERİ: KADMİYUM VE KADMİYUM
BİLEŞİKLERİ, NİKEL VE NİKEL BİLEŞİKLERİ
Kübra Özdemir1 Yağmur Erdal1
1

Uşak Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Uşak

Tüketim kaynaklarının değişmesi, teknolojik gelişmeler ve endüstriyelleşmeyle birlikte
ekolojik dengenin bozulmasına sebebiyet verebilecek çevre sorunları karşımıza çıkmaktadır. Endüstri
tesislerinin yoğun olduğu bölgelerde su kirlenmesi, hava kirlenmesi ve toprak kirlenmesi olarak
sınıflandırılan ancak genel itibariyle bir çevre kirlenmesi oluşturan bir durumla karşı karşıya
kalınmaktadır. Özellikle biyosferin bir bölümünü oluşturan su, ekosistemde toprağa ve havaya oranla
en çok kirlenen kısımdır. Kadmiyum başlarda toksikolojik yönden sorun yaratmayacak bir metal
olarak düşünülmüştür. Ancak endüstriyel kullanıma paralel olarak kurşun ve cıva gibi ekotoksikolojik
açıdan önem kazanmıştır. Kadmiyum metali bakır, kurşun ve çinko gibi metal üretiminde bir alt ürün
olarak ortaya çıkar ve yayılır. En ağır ve tehlikeli metal kirleticilerin biri olan kadmiyum canlı
organizmalar için toksiktir. Mesleki ve çevresel açıdan önemli bir bulaşı etkenidir. Kadmiyum metali
düşük derişimlerde bile organizmaların çoğunda toksik etkiye sahip olmaktadır. Aşınmaya karşı
oldukça dirençli bir metaldir ve elektrokaplamada, lehimde, alkalın akülerde ancak en çok nikelkadmiyum pil üretiminde kullanılmaktadır. Nikel doğada nadir olarak elementer halde bulunur ve
nikel tuzları metal kaplama işlerinde kullanılmaktadır. Mıknatıs, kimya sanayi, cerrahi ve fizik
aletlerinin yapımı ve paranin üretiminde atık olarak çevreye nikel verilmektedir. Nikelin organik
formu daha zehirleyicidir. Nikel yakıtlarının yakılmasıyla atmosfere karışmaktadır. Nikelin
toksikolojik etkileri 3 grupta ele alınmaktadır. Bunlar, kanserojen etki, solunum sistemine etkisi ve
dermatolojik etkidir. Nikelin deri absorbsiyonu sonucunda allerjenikderi hastalıkları meydana
çıkmaktadır. Nikel metalinin çalışıldığı işlerde astım, burun ve gırtlak kanserlerinin ortaya çıktığı
kanıtlanmıştır.
Bu çalışma kadmiyum ve nikel grubu bileşiklerin tehliklerine dikkat çekmek ve ileride
yapılacak deneysel çalışmalara örnek olmak amacıyla yapılmıştır.
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Effects of Diabetes Mellitus on Vitreous Antioxidant Status and Oxidative Stress
Filiz YILDIRIM1, Zuhal YILDIRIM2, Yusuf OZAY3
Clinic of Internal Medicine, Polatlı Duatepe Government Hospital, Polatlı, Ankara, Turkey
2
Etimesgut Public Health Laboratory, Etimesgut, Ankara, Turkey
3
Deparment of Medical Biology, Faculty of Medicine, Adiyaman University, Adiyaman, Turkey
zyildirim2004@yahoo.com
1

Objective: Diabetess mellitus (DM) is a group of metabolic diseases characterized by chronic
hyperglycemia resulting from defects in insulin metabolism and impaired function in carbonhydrate,
lipid, and protein metabolism that leads to long-term complications. Diabetic retinopathy is one of
the most common eye disease faced by diabetic patients. It is a slow progressing complication that
results from damage to the blood vessels of the retina.
The aim of this study was to evaluate the effects of total antioxidant status (TAS) and total oxidant
status (TOS) in diabetic rat vitreous, which is the long-term complications of diabetes.
Materials and Methods: This study was conducted in 3-4 months old male albino Wistar rats (180240 g). Animals were divided into two groups (n=30 in each group): diabetes group and control
group. A single dose STZ (45 mg/kg) in citrate buffer (0.1 M, pH 4.5) was intraperitoneally (i.p.)
injected to the diabetes groups. A single dose citrate buffer was injected i.p. to the control groups. All
subjects were sacrificed under intramuscular (IM)
Na-thiopenthal (50 mg/kg) anesthesia. Rat eye
lids were opened with eye speculum. Vitreous samples were collected with 20G needles through the
4 mm posterior to the limbus.
Rat vitreous TAS and TOS levels were measured by a spectrophotometric method.
Results: The vitreous TOS levels were significantly increased in diabetes group when compared to the
control group (p<0.05). The vitreous TAS levels were significantly decreased in diabetes group when
compared to the control group (p<0.05).
Conclusion: The results of the present study suggest that the hyperglycemia in DM may be
associated with the accelerated nonenzymatic glycation and oxidative stress. In addition, increased
glucose levels might be involved in the insufficiency of antioxidant enzymatic activity. In conclusion,
antioxidant supplements and mineral replacement may be a part of medication in diabetic patients
after glycemic control.
Key words: Diabetes mellitus, TAS, TOS, Vitreous, Rat
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Propolisin C6 glioma hücreleri üzerine olan sitotoksik, antioksidan ve apoptotik etkinliğinin
değerlendirilmesi
Zeynep Mine Coşkun, Melike Ersöz, Melike Geçili, Aytek Özden, Aynur Acar
Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
İstanbul, Türkiye
Propolis, arıların bitkilerden elde ettiği zengin bir içeriğe sahip reçineli bir bileşiktir. Hasat edildikleri
bölgedeki mevsime, bitki örtüsüne ve toplayan arıların türüne bağlı olarak propolisin içeriği değişiklik
göstermektedir. Propolisin çeşitli biyolojik aktivitelerinin olduğu bilinmektedir. Glioblastoma en sık
görülen beyin tümörlerinden biridir ve invaziv bir tümördür. C6 glioma hücreleri, glioblastoma
çalışmalarında sıklıkla kullanılan bir model hücre soyudur. Çalışmamızda propolisin C6 glioma
hücreleri üzerindeki biyokimyasal ve apoptotik özelliklerinin incelenmesi amaçlandı.
Tekirdağ bölgesinden toplanan propolis etanol içerisinde çözündürülerek propolis ekstraktı (PE) elde
edildi. C6 glioma hücrelerine 0-3000 µg/ml konsantrasyonlarında PE uygulandı. MTT analizi ile C6
glioma hücreleri üzerinde etkili optimum propolis konsantrasyonu belirlendi. Oksidatif stres
biyobelirteçleri ve savunma antioksidanları tayin edildi. PE’nin apoptotik etkilerinin belirlenebilmesi
için hücrelerden RNA izolasyonu yapılarak RT-qPZR ile kaspaz-3, kaspaz-8 ve kaspaz-9 mRNA
ekspresyon düzeyleri araştırıldı.
Bulgularımıza göre; etkili PE konsantrasyonları 100, 250 ve 500 µg/ml olarak belirlendi. C6 glioma
hücrelerindeki TAS seviyesi kontrol grubuna göre 100 ve 500 µg/ml PE konsantrasyonlarında anlamlı
olarak artarken (p<0.05), TOS düzeyinde anlamlı olmayan bir azalma saptandı. Glutatyon seviyesi ve
süperoksit dismutaz enzim aktivitesi en yüksek 500 µg/ml PE uygulanan C6 glioma hücrelerinde tespit
edildi. 100, 250 ve 500 µg/ml konsantrasyonlarında PE uygulanan C6 glioma hücrelerindeki kaspaz-3,
kaspaz-8 ve kaspaz-9 mRNA ekspresyon seviyelerinin kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak arttığı
gözlendi (p<0.05).
Sonuç olarak, PE’nin C6 glioma hücrelerinin proliferasyonunu inhibe edebileceği, apoptoz
mekanizmasını intrinsik ve ekstrinsik iki yolak üzerinden de uyarabileceği ve antioksidan bir ajan
olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Propolis, Apoptoz, Oksidatif stres
Evaluation of cytotoxic, antioxidant and apoptotic effects of propolis on C6 glioma cells
Zeynep Mine Coskun, Melike Ersoz, Melike Gecili, Aytek Ozden, Aynur Acar
Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Arts and Sciences, Demiroglu Bilim
University, Istanbul, Turkey
Propolis is a resinous compound with a rich content obtained by bees from plants. The content of
propolis varies depending on the season, vegetation and species of bees collecting in the region where
they are harvested. Propolis is known to have various biological activities. Glioblastoma is one of the
most common brain tumors and is an invasive tumor. C6 glioma cells are a model cell line commonly
used in glioblastoma studies. In this study, we aimed to investigate the biochemical and apoptotic
properties of propolis on C6 glioma cells.
Propolis collected from Tekirdag region was dissolved in ethanol to obtain propolis extract (PE). C6
glioma cells were treated with PE at concentrations of 0-3000 µg / ml. The optimum propolis
concentration on C6 glioma cells was determined by MTT analysis. Oxidative stress biomarkers and
defense antioxidants were determined. In order to determine the apoptotic effects of PE, RNA was
isolated from cells and caspase-3, caspase-8 and caspase-9 mRNA expression levels were investigated
by RT-qPZR.
According to our findings; effective concentrations of PE were determined as 100, 250 and 500 µg/ml.
While TAS levels significantly increased in C6 glioma cells treated with 100 and 500 µg/ml PE
concentrations (p <0.05), there was a decrease in TOS levels, non-significantly. Glutathione levels and
superoxide dismutase enzyme activity were highest in C6 glioma cells treated with 500 µg/ml PE. It
was observed that the levels of caspase-3, caspase-8 and caspase-9 mRNA expressions were
significantly increased in C6 glioma cells treated with PE at concentrations of 100, 250 and 500 µg/ml
(p <0.05).
As a result, it was determined that PE may inhibit proliferation of C6 glioma cells, stimulate the
mechanism of apoptosis via intrinsic and extrinsic pathways and may be used as an antioxidant agent.
Key words: Propolis, Apoptosis, Oxidative stress
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KRONİK HEPATİT C ENFEKSİYONU OLAN HASTALARDA HEPATİT C GENOTİPLERİ:
ÜÇ YILLIK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yasemin Derya Gülseren1, Fatma Esenkaya Taşbent1, Bahadır Feyzioğlu1, Mehmet Özdemir1
1
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü,
Konya,Türkiye
Özet
Amaç: Hepatit C enfeksiyonu kronikleşmesi durumunda siroz ve hepatoselüler karsinomaya ilerleme
gösterebilmektedir. Hepatit C virusu (HCV) genotip ve alt tiplerinin coğrafi bölgelere göre değişkenlik
gösterdiği saptanmıştır. Epidemiyolojik öneminin yanı sıra HCV genotip tayini tedavi yanıtının ve
süresinin belirlenmesinde önemli bir faktördür. Çalışmamızda Konya bölgesindeki üç yıllık süre
boyunca genotip dağılımındaki değişimi saptamayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: 2016-2018 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji laboratuvarımızda bulunan Moleküler biriminde HCV RNA pozitifliği saptanan 241
hastanın sonuçları retrospektif olarak tarandı. Genotiplendirme için HCV- RNA ekstraksiyonu
otomatize sistem (EZ1 Virus Mini Kit v.2.0, Almanya) ile yapıldı ve ters hibridizasyon temeline
dayanan ‘’line prob assay’’ (LIPA) yöntemi uygulandı. Viral yük tayini için HCV-RNA düzeyleri
gerçek zamanlı PCR yöntemi (Artus HCV QS-RGQ kit, Qiagen, Almanya) ile araştırıldı. Ayrıca AST
ve ALT değerleri retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Çalışmaya alınan 241 hastanın 116 (%48)’sı kadın, 125 (%52)’i erkek hasta olup, yaş
ortalaması 56.1±19.4 (aralık:16-90) yıl olarak belirlenmiştir. Hastaların viral yük değerleri 2.71x102(
IU/ml)-17x106( IU/ml ) aralığında, AST düzeyinin ortalama değeri 50,5 ±43,7 IU/ml, ALT düzeyinin
ortalama değeri 63,4±63,5 IU/ml olarak saptanmıştır.
Hastaların %58.9’unda genotip 1b, %14.1’inde genotip 3a, %13.27’sinde genotip 1a, %4.1’inde
genotip 2b, %1.2’sinde genotip 4a tespit edilmiştir. Genotip 1, 2, 4 ve 5 ile enfekte hastalarda sırasıyla
alt tip tayini yapılamayanların oranı; %4.9, %1.2, %1.6 ve %0.4’tür.
Sonuç: Çalışmamızda baskın genotip olarak, genotip 1b (%58.9) bulunmuştur. Bunu genotip 3a
(%14.1) izlemiştir. Genotip 1 ile enfekte hastalarda viral yük değeri, diğer genotiplere göre
anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Genotip değişiminin izlenmesi, tedavi protokollerinin ve
sürelerinin belirlenmesi açısından önemlidir.
Anahtar kelimeler: HCV, genotip, LIPA
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TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERDEN
BENZENİN SAĞLIĞA ETKİLERİ
1

Yağmur Erdal1 Kübra Özdemir1
Uşak Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Uşak

Benzenin endüstride yaygın olarak kullanılmasının nedeni diğer bileşiklere göre daha uygun
fiyatlı olması ve fiziksel özellikleri bakımından daha uygun olmasından kaynaklanmaktadır.
Genellikle solunum yoluyla vücuda alınan benzenin yalnızca %50’lik kısmı solunum yoluyla dışarıya
atılmakta kalan kısmı ise vücut tarafından absorbe edilmektedir. Benzenle olan çalışmalarda maruziyet
süresinin azaltılması ve temas yüzeyinin küçültülmesi ile benzinin olumsuz etkilerini azaltmak
mümkündür. Yüksek konsantrasyondaki benzene kısa süreli maruziyet durumlarında akut tabloyla
karşılaşılmaktadır. Merkezi sinir sitemini etkileyen benzenin akut etkileri; baş ağrısı, yorgunluk,
halsizlik, uyku hali, bilinç kaybı, denge sorunları şeklinde ortaya çıkmaktadır ve akut etkiler nadir
olarak görülmektedir. Yüksek konsantrasyonlarda maruz kalma durumunda ise solunum yolu
problemlerine bağlı ölüm gerçekleşebilmektedir.
Bu çalışma bazı hastalıklara sebep olduğu düşünülen benzen ve türevi bileşiklerin sağlığı
tehdit eden etkilerine dikkat çekmek ve ileride yapılacak çalışmalara örnek olmak amacıyla
yapılmıştır.
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Bolvadin, Çay ve Sultandağı (Afyonkarahisar)’ nda yetişen bazı doğal bitkilerin insan sağlığında
kullanımları
Mustafa KARGIOĞLU, Nurgül GÜRBÜZ
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar-TÜRKİYE
Özet
Bu araştırma, Türkiye’nin İç Batı Ege Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar ilinin Bolvadin, Çay ve
Sultandağı ilçelerinde yetişen bazı doğal bitkilerin insan sağlığında kullanımları üzerinedir.
Araştırmamız sonucunda 28 familyaya ait 67 bitki türünün kullanıldığı tespit edilmiştir, sunumumuzun
içeriğini de bunların bir kısmı oluşturmaktadır. Çalışma için 15 köy, 5 belde ve 3 ilçe merkezinden 49
kişi ile görüşülmüştür. Bu kişilerden bitkilerin kullanımına yönelik bilgiler alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Doğal yetişen bitkiler, Tıbbi bitkiler, Bolvadin, Çay, Sultandağı
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Çocuklarda görülen çeşitli dental anomaliler ve klinik yaklaşımları
Merve Alkış, Sibel Ezberci
Uşak Üniversitesi ,Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Uşak
Giriş: Diş gelişiminin başlangıcından itibaren meydana gelen sıralı değişiklikler esnasında oluşan
duraksamalar , bozulmalar sonucu dişlerin yapısında ve görüntüsünde oluşan farklılıklara dental
anomaliler denir. Anomalilerin varlığı; sürme zamanlarında gecikme ve sürme bozuklukları, ark
formasyonunda bozulmalar ve malokluzyona neden olabilir.
Yöntem/Bulgular(Olguların Sunumu): Bu sunumumuzda Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Pedodonti kliniğimize 2018-2019 yılları arasında başvuran hastalarda görülen dens invaginatus,
infraokluzyon, konjenital diş eksikliği ve natal diş gibi çeşitli dental anomaliler ve bunların tedavi
yaklaşımlarından bahsedilecektir.
Tartışma Sonuç: Tüm hekimler için yaygın diş anomalileri ve varyasyonlarının bilinmesi önemlidir.
Genetik ve çevresel faktörlerle birlikte birçok faktör diş sağlığı ve hastalığının gelişimine katkıda
bulunur. Bunların bilinmesi anomalilerin erken teşhisi ve takibi; çiğneme basıncının sağlanması ve
ileride oluşabilecek malokluzyonların önlenmesi açısından önemlidir.
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Protective Effect of Selenium in Chemotherapeutic Pain by Cysteine Modification
Bilal ÇİĞ
Suleyman Demirel University Medicine Faculty Department of Biophysics
Selenium (Se) is an important trace element that plays a role in a number of biological
functions. It has been shown in previous studies that Se contributes significantly to the continuation of
signal transduction and physiological functions of the nervous system (1). Se provides an antioxidant
defense to prevent the production of high reactive oxygen species (ROS) caused by chemotherapeutic
agents used in cancer treatment in primary sensory neurons. In this context, oxidative stress has been
accepted as a tumor-specific target for the rational design of new anticancer agents. Sensory
neuropathies and neuropathic pain are common chronic clinical conditions affecting millions of people
worldwide. There are different sources of sensory neuronopathies. One of them is chemotherapeutics
used to treat cancer while others are nerve damage or diabetes. As a result of this damage, peripheral
neurons become overstimulated. Sensory neuropathies have been suggested to be characterized by
primary degeneration of peripheral neurons (2). Here, the effects of the promising neuroprotective
potential of Se as redox modulating compounds on chemotherapeutic neuropathy on apoptosis and
oxidative stress parameters in peripheral neurons were evaluated by molecular analysis techniques.
A number of forms of Se, such as selenocysteine or selenomethionine, are incorporated into
mammalian proteins (3). Selenocysteine, the selenium-containing analog of cysteine, is the twentyfirst proteinogenic amino acid. Since its discovery almost fifty years ago, Selenocysteine's chemistry,
high reactivity, and chemical modification, chemical protein (half) synthesis and protein folding have
attracted considerable attention (4). In this presentation, we will discuss the changes in oxidative stress
parameters and developing pain in peripheral neurons exposed to selenium chemotherapeutics. In this
study, we observed that Se was prominent with its antioxidant and anti-inflammatory properties to
inhibit cell death, and we observed the neuroprotective effects of Se through cysteine modification.
Keywords: Selenium, ROS, Chemotherapy induced peripheral neuropathy, Oxidative stress
References:
1. Wirth EK, Conrad M, Winterer J et al (2010) Neuronal seleno-protein expression is required for
interneuron development and prevents seizures and neurodegeneration. FASEB J 24:844–852
2. Uğuz AC, Nazıroğlu M. Effects of selenium on calcium signaling and apoptosis in rat dorsal root
ganglion neurons induced by oxidative stress. Neurochem Res. 2012 Aug;37(8):1631-8.
3. Schweizer U, Brauer AU, Ko ̈hrle J, Nitsch R, Savaskan NE (2004) Selenium and brain function: a
poorly recognized liaison. Brain Res Rev 45:164–178
4. Mousa R, Notis Dardashti R, Metanis N. Selenium and Selenocysteine in Protein Chemistry.
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Usage of some natural plants grown in Bolvadin, Çay and Sultandağı (Afyonkarahisar) in
human health
Mustafa KARGIOĞLU, Nurgül GÜRBÜZ
Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar-TURKEY
Abstract
This research is the usage of some natural plants grown in human health in Afyonkarahisar: Bolvadin,
Çay and Sultandağı, which are located in Inner-Western Aegean region of Turkey. In our study we
identified 67 plant species belonging to 28 plant families and here we included some of them. For the
study we interviewed with 49 people from 15 villages, 5 towns and 3 district centers. From these
people, information on the uses of plants was obtained.
Keywords: Naturally grown plants, Medicinally plants, Bolvadin, Çay, Sultandağı
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EOZİNOFİLİK HASTALARDA TOKSOKARİYAZ SIKLIĞININ ELISA VE WESTERN
BLOT YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI
Pervin Sezen Olgundan, Ayşegül Aksoy Gökmen, Selçuk Kaya, Ferda Bilgir
1- Sağlık Bakanlığı Urla Devlet Hastanesi, İzmir
2- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
3- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir
Amaç: Toksokariyaz, köpek ve kedilerin bağırsaklarında yaşayan köpek nematodu Toxocara canis (T.
canis) ve kedi nematodu Toxocara cati (T. cati)’nin neden olduğu, larvalarının sindirim yoluyla
alınmasıyla oluşan parazitik bir hastalıktır. Bu çalışmada; toksokariyaz sıklığının, ELISA ve WB
tekniği olan serolojik yöntemlerle ortaya çıkarılması, eozinofili hastaları ile sağlıklılarda saptanan
toksokariyaz görülme sıklığının karşılaştırılarak eozinofilinin toksokariyaz açısından öneminin
gösterilmesi, hekimlerde eozinofili durumlarında toplumda önemli prevalansa sahip olan toksokariyaz
enfeksiyonunu akılda tutup serolojik test istemi farkındalığını oluşturmak amaçlanmıştır. Ayrıca
toksokariyazın serolojik tanısında WB yönteminin ELISA yöntemine göre daha hassas ve daha
spesifik olması; çapraz reaksiyonları elemesi nedeniyle daha önce yapılan çalışmalar doğrultusunda
öncelikle tercih edilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma; 01 Haziran 2018 – 30 Aralık 2018 tarihleri arasında İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İKÇÜ AEAH) İç hastalıkları alerji polikliniğine
başvurmuş, laboratuvar incelemeleri sonrasında eozinofil değeri >%5 üzerinde olan 60 kişiden oluşan
hasta grubu ve eozinofil yüksekliği olmayan 30 gönüllüden oluşan kontrol grubu ile toplam 90 serum
örneğine anti- Toxocara-IgG antikor varlığının araştırılması için serolojik yöntemlerden ELISA ve
WB tekniği uygulanmıştır.
Bulgular: Elde ettiğimiz sonuçlara göre ELISA yönteminde çalışmaya dahil edilen eozinofili değeri
%5,4-%62 arasında olan hasta grubunda %36,6, eozinofili değeri %5 altında olan kontrol grubunda ise
anti-Toxocara IgG seropozitifliği %13,3. WB yöntemi sonuçlarına göre ise eozinofili değerleri yüksek
olan grubun örneklerinin %48,3’ü pozitif olarak saptanmıştır. Diğer taraftan eozinofili değeri %5
altında olan kontrol grubunda ise seropozitiflik %33,3 olarak saptanmıştır. WB testi Toxocara-IgG
tanısında altın standart test olarak kabul edildiğinde Toxocara-IgG ELISA testinin tüm hasta grubunda
duyarlılığı %35.9, özgüllüğü %76.5, pozitif prediktif değer(PPD) % 53.8 negatif prediktif değer
(NPD) % 60.9 olarak bulunmuştur.
Sonuç: Elde edilen sonuçlar %5 üzerinde eozinofiliye sahip hastaların toksokariyaz yönünden
laboratuvar incelemelerinin yapılmasını işaret etmektedir. Toksokariyazın serolojik tanısında WB
yönteminin ELISA yöntemine göre daha hassas ve daha spesifik olması; çapraz reaksiyonları elemesi
nedeniyle daha önce yapılan çalışmalar doğrultusunda öncelikli tercih edilmesi gerektiği
belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Toxocara, toksokariyaz, eozinofili, ELISA, Western Blot
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DİYABET VE PERİODONTİSİS: OLGU SUNUMU
DOĞAN Burçe1, YİĞİT Umut1
1. UŞAK ÜNİVERSİTESİ PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI, UŞAK
Giriş: Diyabet; insülin yetersizliği ya da direnci ile karakterize kronik metabolik bir hastalıktır.
Diyabet hastalarında nötrofil fonksiyon bozukluğu, kollegen eksikliğine bağlı olarak kollegenaz enzim
aktivitesini artması ve ileri glikasyon ürünlerinin artışına bağlı olarak enflamatuar reaksiyon ve doku
hasarları meydana gelmektedir. Diyabetik hastaların dişeti oluğu sıvısında enflamatuar belirteç olan
proenflamatuar sitokinlerin (TNF IL-1β VE PGE vb.) yüksek değerlere ulaştığı bilinmektedir.
Nöropati, retinopati, nefropati, proteinüri ve vasküler komplikasyonlar diyabetik hastaların
karşılaşacağı temel problemlerdendir. Bu bulgulara ek olarak periodontitis de Dünya Sağlık Örgütü
kararları neticesinde diyabetin altıncı komplikasyonu olarak listeye eklenmiştir. Periodontitis;
mikrobiyal dental plakla ilişkili gingival kanama, ataçman kaybı, kemik kaybı, periodontal cep varlığı
gibi periodontal harabiyetlerle karakterize kronik enflamatuar bir hastalıktır. Periodontal hastalık
varlığı enflamatuar reaksiyonlara bağlı olarak diyabet bulgularını şiddetlendirebileceği gibi, diyabet
varlığında ortaya çıkan ileri glikasyon ürünleri de periodontal dokularda harabiyeti arttırarak
periodontitis derecesini arttırabilmektedir. Diyabet ve periodontal hastalık arasındaki bu ilişki daha
önce yapılan çalışmalarca desteklenmiştir.
Olgu: 33 yaşındaki kadın hastamız ileri periodontal yıkım ve dişlerinde mobilite şikâyetiyle Uşak
Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Periodontoloji bölümüne yönlendirilmiştir. Hastanın anamnezde
ve biyokimyasal incelemelerinde kontrolsüz Tip-2 diyabet varlığı ve son HbA1c değerinin 6.5 olduğu
belirlenmiştir. Yapılan ilk klinik değerlendirmede hastanın gingival indeks skoru (Löe& Silness) 2
olarak saptanmıştır. Hastanın dişlerinde mobilite belirlenmiş, maksiller anterior dişlerde periodontal
harabiyet neticesinde kaybolan oklüzal ilişki ve patolojik migrasyonlara bağlı olarak fremitus tespit
edilmiştir. Klinik tabloyu radyografik değerlendirme desteklemiş ve generalize kemik kayıpları
saptanmıştır.
Generalize kronik periodontitis teşhisi koyduğumuz vaka 2017 yılında yapılan güncel sınıflama
kriterlerine göre periodontal hastalık Stage 4 Grade C olarak tespit edilmiştir. Yapılan tedavisi ilk
seansta oral hijyen eğitimi ve motivasyonu, ikinci seansta diştaşı temizliğinin yapıldığı Faz 1 TEDAVİ
ve takip eden diğer seanslarda da periodontal cerrahi tedavilerin tamamlandığı Faz II tedavi ile
tamamlanmış ve üç ay aralıklarla takibi yapılmıştır.
Sonuç: Yapılan çalışmalarda; diyabetli hastalarda oral hijyen sağlanması ve düzenli periodontal
tedavilerin yapılmasıyla inflamasyonun, tanı kriterlerinden indeks değerlerinin hızla gerilediği rapor
edilmiştir. Ancak tedavi tamamlandıktan sonra periyodik kontroller yapılan tedavi kadar önem
taşımaktadır.
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İnsan Kolon Kanseri Hücrelerinde (Ccl-233) Noskapin Ekstraktının Anti Proliferatif Etkilerinin
Araştırılması
Yasemin SUNUCU KARAFAKIOĞLU
Uşak Ü. Eğitim Fak.
ÖZET
Kolorektal kanser (CRC), dünya çapında kansere bağlı ölümlerin en yaygın nedenlerinden biridir ve
kansere bağlı ölümün önde gelen nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir. Son araştırmalar, diyet
ve yaşam tarzı dahil olmak üzere mikrobiyal ve çevresel faktörlerin kolon kanseri gelişimini
etkileyebileceğini göstermiştir. Kolorektal kanser tedavisi için kullanıla bilinen metotların başarı
oranları oldukça düşüktür.
Noskapin yaygın olarak antitüssif ve sedatif olarak kullanılır ve bronkodilatör etkiside vardır. Yapılan
son araştırmalarda göğüs, akciğer, yumurtalık, beyin orijinli kanser hastalarında tümör büyümesini
engellediği gözlenmiştir. Kapalı formülü C22H23NO’dır ve molekül ağırlığı 413,43 g/mol‘dür. Erime
noktası 176 oC’dır. Noskapin % 63,91 oranında C, % 5,61 oranında H, % 3,39 oranında N ve % 27,09
oranında O atomları içermektedir. Joshi’nin ekibi, afyon kaynaklı bir alkaloid olan noskapine’in güçlü
bir anti-tümör ajanı olduğunu ortaya çıkardı. Tümör baskılayıcı dozlarda, noskapinin böbrek,
karaciğer, kalp, kemik iliği, dalak veya ince barsakta toksisite az veya hiç olmadığı dikkat çekicidir
Bu bilgilerden yola çıkılarak bu çalışmada insan kolon kanseri CCL-233 hücrelerinde noskapin
ekstratının antiproliferatif etkileri araştırılmıştır. Antiproliferatif etkisinin belirlenmesi için
proliferasyon deneti CCK-8 Kiti kullanılarak yapılmıştır.
Çalışmada kullanılan ve en yükseği 1000 ppm olan noskapin ekstrak konsantrasyonları, zaman ve
konsantrasyonla doğru orantılı olarak hücre proliferasyonunu azaltmıştır.
Bulgular sonucunda; noskapin ekstraktının CCL-233 kolon kanseri hücre hattında antiproliferatif
etkisi olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Noskapin Ekstrakt, CCL-233, CCK-8, Proliferasyon, Kolon Kanseri
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Borun Parasetamol İle İndüklenmiş Hepatoksisite Modelinde Apopitoz Ve Enflamasyon Üzerine
Olan Etkilerinin Araştırılması
Funda KARABAĞ ÇOBAN¹*, Sinan İNCE², Hüseyin DEMİREL³
¹ Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
Biyoyeknoloji AD. Uşak
Email:funda.karabag@usak.edu.tr
²Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji AD. Afyonkarahisar
Email: ince_sinan@hotmail.com
³Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bayat Meslek Yüksek Okulu, Laborant ve Veteriner Sağlık
Bölümü, Afyonkarahisar
Email: hdemirel@aku.edu.tr
ÖZET
Parasetamol (Asetaminofen) ülkemizde ve tüm dünyada yaygın olarak kullanılan analjezik ve
antipiretik bir ajandır. Bor, uygun dozlarda kullanımının insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri,
yapılan birçok araştırma ile kanıtlanmış bir elementtir. Bor hakkındaki olumlu yorumlar dikkate
alındığında bu alanda yapılacak birçok çalışmaya konu olacağını da söylemek zor olmayacaktır. Bor
hakkında ifade edilen bilgiler ışığında, bu çalışmada, parasetamol kaynaklı karaciğer hasarı karşısında
borun koruyucu bir özelliğinin olup olmadığı üzerine araştırma yapılmıştır. Bu nedenle ilk olarak
borun parasetamolün indüklediği oksidatif stres ve buna bağlı karaciğerde meydana gelen hasarı
azaltıp azaltmadığı yönündeki bulgular için, kan (serum ve eritrosit paketi) ve karaciğer dokularında
farklı analizler yapılmıştır ve 8-hidroksiguanozin (8-ohG), ALT, AST, GSH, MDA, SOD, CAT, GPx
ve NO düzeyleri belirlenmiştir. Aynı zamanda, borun serum ve karaciğer dokusunda parasetamol
tarafından oluşturulan enflamasyon üzerine etkisini belirlemek amacıyla, karaciğer dokularında TNFα, IL-1β, IL-18 düzeyleri incelenmiştir. Sunulan çalışmada borun parasetamolün indüklediği
hepatoksisite sonucu oluşan ER stresi ve apopitoza borun etkileri de araştırılmıştır. Bu amaçla
karaciğer dokusunda iNOS, GRP78, PERK, IRE1, ATF-6, NFkB, p53, kaspaz 1, 3, 8, 9, 12, bcl-2 ve
bcl-xL genlerinin mRNA ekspresyon düzeyleri belirlenmiştir. Bununla birlikte borun karaciğer
hasarına etkisi histopatolojik olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak, borun
parasetamolün neden olduğu karaciğer hasarına koruyucu bir etkinliği olup olmadığı belirlenmeye
çalışılmıştır. Çalışmamızda elde edilen veriler doğrultusunda, parasetamolün karaciğer üzerindeki
olumsuz etkilerine karşı borun koruyucu bir özellik gösterdiğini düşünmekteyiz. Çalışmamız, borun
profilaksi amacı ile parasetamol içinde aktif bir bileşik olarak veya yanında kullanılabilecek bir
takviye olabilirliği konusunda literatüre yararlı veriler sunacağını aynı zamanda faydalı bir ürüne
dönüştürülebileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Apopitoz, bor, oksidatif stres, parasetamol, rat
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The Investıgate Effect Of Boron On Apoptosıs And Inflammatıon In Paracetamol-Induced
Hepatotoxıcıty
SUMMARY
Paracetamol (acetaminophen) is analgesic and antipyretic agent which widely used in our country and
all over the world. Boron is element which proven by many studies indispensable effects on human
health. In light of the information expressed about boron, we investigated whether effects of boron on
paracetamol induced liver damage. Therefore we will make for research, it was be determined that 8hydroxyguanosine (8-OHG), ALT, AST, GSH, MDA, SOD, CAT, GPx and NO levels in blood
(serum and erythrocyte) and liver tissue. Morever, aim to effects of boron in inflammation formed by
paracetamol will be examined that TNF-α, IL-1β, IL-18 levels in liver tissues. In this study, ER. Stres
and apopitosis formed by paracetamol-induced hepatotoxicity was investigated.With this purpose
was determined that iNOS, GRP78, PERK, IRE1, ATF6, NFkB p53, caspases 1, 3, 8, 9, 12, bcl-2 and
bcl-xL gene mRNA expression in liver tissue. In addition, effect of boron on liver damage was
determined by histopathologic. According to the data obtained in our study, we believe that boric acid
has a protective effect on the negative effects of paracetamol on the liver. We believe that our study
will provide useful data to the literature on the possibility of a supplement to be used as an active
compound in paracetemol for the prophylaxis of boron and it can also be converted into a useful
product.
Keywords: Apoptosis, boron, oxidative stress, paracetemol, rat
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İnsan Meme Kanseri MCF-7 Hücrelerinde Noskapin Ekstraktının Antiproliferatif Etkisinin
Araştırılması
Hande Aytuğ1, Funda Karabağ Çoban2, İzzet İslam1
Uşak Üniveritesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik / Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim
Dalı, Uşak, Türkiye
handeaytugg@gmail.com
izzetislam64@gmail.com
2
Uşak Üniveritesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik / Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Uşak, Türkiye
funda.karabag@usak.edu.tr
1

Özet
Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser tipi olup, kansere bağlı ölümlerde akciğer kanserinden
sonra ikinci sırada yer almaktadır. Son yıllarda meme kanserinin tanı ve tedavisinde birçok ilacın
kullanıma girmesine rağmen tedavinin etkinliği tatmin edici şekilde artmamıştır. Bu nedenle halen
riskli bir hastalık olma özelliğini koruduğundan daha etkili tedavi şekillerinin geliştirilmesine ihtiyaç
vardır.
Noskapin yaygın olarak antitüssif ve sedatif olarak kullanılır ve bronkodilatör etkiside vardır. Yapılan
son araştırmalarda göğüs, akciğer, yumurtalık, beyin orijinli kanser hastalarında tümör büyümesini
engellediği gözlenmiştir. Kapalı formülü C22H23NO’dır ve molekül ağırlığı 413,43 g/mol‘dür. Erime
noktası 176 oC’dır. Noskapin % 63,91 oranında C, % 5,61 oranında H, % 3,39 oranında N ve % 27,09
oranında O atomları içermektedir.
Bu bilgilerden yola çıkılarak bu çalışmada insan meme kanseri MCF-7 hücrelerinde noskapin
ekstraktının antiproliferatif etkileri araştırılmıştır. Antiproliferatif etkisinin belirlenmesi için
proliferasyon deneti CCK-8 Kiti kullanılarak yapılmıştır.
Çalışmada kullanılan ve en yükseği 1000 ppm olan noskapin ekstrak konsantrasyonları, zaman ve
konsantrasyonla doğru orantılı olarak hücre proliferasyonunu azaltmıştır.
Bulgular sonucunda; noskapin ekstraktının MCF-7 meme kanseri hücre hattında antiproliferatif etkisi
olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Noskapin Ekstrakt, MCF-7, CCK-8, Proliferasyon, Meme Kanseri
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Asetaminofen İndüklü Böbrek Hasarı Üzerine Bor’un Etkileri
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ÖZET
Parasetamol (Asetaminofen), dünyada en çok tüketilen analjezik-antipiretik ajanlardan biri olup,
terapötik dozlarda kullanıldığında güvenli, yüksek dozda kullanıldığında ise karaciğer nekrozu, böbrek
toksisitesi ve hatta ölüme neden olduğu deney hayvanları ve insanlarda yapılan çalışmalarda
belirtilmiştir. Oksidatif stresin parasetamol toksisitesinde önemli rol oynadığı kabul edilip,
parasetamolün reaktif ara ürünü olan N-asetil-p-benzokinonimin (NAPQI) ya oksidasyonundaki artışı,
süperoksit radikali (O2∙- ) ve hidrojen peroksit (H2O2) oluşumlarında artışa sebep olmaktadır
Böbrek ksenobiyotik indüklü toksisitenin başlıca bölgelerinden biridir (4). Nefrotoksisite geleneksel
olarak kan üre nitrojeni (BUN) ve kreatinin (CREA) gibi serum biyomarkırları ile değerlendirilir.
Fakat bu biyomarkırlar renal epitel kaybının %70-80 ni üzerindeki hasarı gösterir ve daha insensitiftir.
Dolayısıyla ilaç geliştirme ve kimyasal güvenlilik testleri esnasında oluşabilecek küçük böbrek
hasarlarının belirlenebilmesini sağlayacak daha sensitif ve daha güvenilir biyomarkırların belirlenmesi
için bir talep vardır.
Son zamanlarda böbrek hasar molekülü -1 KIM-1 ve sistatin C ve interlekün 18 gibi yeni
biyomarkırlar bu alanda çalışılmaya başlanmıştır ve BUN ve CREA testlerinden daha güvenilir olduğu
düşünüyoruz.
Yapılan çalışmada, Asetaminofen toksikasyonu sonucunda Asetaminofen grubu kontrol grubuyla
karşılaştırıldığında Serum BUN ve Kreatin seviyelerinin anlamlı olarak (p<0.05) yüksek olduğu ve
böylece bir nefrotoksite oluşturulduğu görüldü. Bor verilen gruplarda yükselen bu seviyelerin anlamlı
olarak (p<0.05) düştüğü görüldü. Serum Sistatin C ve Kim-1, IL 18 seviyeleri ise Asetaminofen
grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak (p<0.05) yüksek olduğu görüldü. Bor verilen gruplarda
ise yükselen seviyeleri doza bağlı olarak anlamlı olarak (p<0.05) düşürdüğü gözlemlendi. Elde edilen
histopatolojik bulgular biyokimyasal verileri destekler nitelikteydi.
Çalışmamız sonucunda borun muhtemel nefrotoksisite üzerine koruyucu etkileri görüldü, Serum
Sistatin C ve Kim-1, IL 18 seviyelerinin BUN ve Kreatin seviyeleri gibi artış göstermesi nefrotoksite
göstergesi olabilecek biyokimyasal parametreler olduğunu düşündürdü. Borun profilaksi amacı ile
parasetemol içinde aktif bir bileşik olarak veya yanında kullanılabilecek bir takviye olabilirliği
konusunda literatüre yararlı veriler sunacağını aynı zamanda faydalı bir ürüne dönüştürülebileceğini
düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Parasetamol, bor, rat, nefrotoksisite
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Multiple-locus variable-number tandem-repeat analysis of Acinetobacter baumannii isolated
from hospital.
1

Sümeyra SAVAŞ1, Alper KARAGÖZ2, Gülşen Hazırolan3
National Research Institute of Electronics and Cryptology, The Scientific and Technological
Research Council of Turkey (TUBITAK), Kocaeli 41470, Turkey
2
Uşak University, Molecular Biology and Genetic, Uşak, Turkey
3
Hacettepe University, Department of Microbiology, Ankara, Turkey

Acinetobacter baumanni is one of the most significant pathogens associated with hospital outbreaks
and community acquired infections. MLVA which is the most effected genetic typing method for
epidemiological studies has been used extrensively. Multiple-locus variable-number tandemrepeat analysis (MLVA) is the PCR based method which is related to the population of VNTR and
different polymorphisms in bacterial genome can be very useful for molecular epidemiology. The
MLVA method is costly and time-consuming to optimize, this method has been identified as having
all types of Acinetobacter baumanni strains and has high discriminative power and usability. In this
study, 65 different Acinetobacter baumanni strains were typed with MLVA method. 8 different loci
was used and 61 different molecular types were detected and 3 cluster (7 strain) and 58 special profile
were obtained. The aim of this study was to determine the molecular epidemiology of A.
baumannii isolates by MLVA.
Keywords: molecular typing, MLVA, Acinetobacter baumannii

435

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019

Gömülü yirmi yaş dişi cerrahisinde kullanılan iki ayrı flep tipinin operasyon süresi ve
postoperatif hayat kalitesi üzerindeki etkinliğinin değerlendirmesi
Zeynep GÜMRÜKÇÜ1, Cansu Gül KOCA2
1:Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Cerrahisi
Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
2: Uşak Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Uşak,
Türkiye
Amaç: Gömülü yirmi yaş cerrahisi için kullanılan flepler genel olarak Triangular ve Zarf flep adı
altında sınıflanmaktadır. Bu başlıklar altında çeşitli modifikasyonlar geliştirilmiştir ve gömülü 3.
molar gömülü diş cerrahisi için kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Zarf ve Berwick dil flebi
uygulamasının oerasyon süresi ve postoperatif hayat kalitesi üzerindeki etkinliğinin
değerlendirilmesidir.
Materyal ve yöntem: Çalışma 2018 Haziran ve 2019 Haziran tarihleri arasında Recep Tayyip
Erdogan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Cerrahi kliniğine başvurmuş hastalar
üzerinden prospektif olarak yürütülmüştür. Bu hastalar arasından mezioanguler pozisyondaki kemik
retansiyonlu alt gömülü yirmi yaş dişleri seçilmiştir. Rastgele olarak seçilen 19 hastada flep tekniği
olarak Zarf Flep, 15 hastada ise Berwick dil flebi uygulanmıştır. Hastaların preoperatif ağız açıklığı
değerleri alt ve üst keser dişlerin interinsizal mesafeleri ölçülerek tespit edilmiştir. Operasyon süresi,
ilk insizyonun yapılmasından son süturun atılmasına kadarki süre olarak belirlenmiş ve her hasta için
bu değerler kaydedilmiştir. Hastalar 3. ve 7. gün kontrollere çağrılmış, ağız açıklığı (interinsizal
mesafe ölçülerek) ve ağrı değerleri (0-10 arasında numaralandırılmış bir skala üzerinde skorlanarak)
kaydedilmiştir. İki ayrı flep tipi ile opere edilen hastalardaki operasyon süreleri, ağrı ve ağzı açıklığı
değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak incelenmiştir.
Bulgular: Mann Whitney U analizi sonucunda flep tipi Zarf ve Berwick olanlar arasında 3.gün ve
7.gün VAS skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Wilcoxon
analizi sonucunda flep tipi Zarf ve Berwick olanlarda, her bir grubun kendi içinde 3.gün ve 7.gün VAS
skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre flep tipi
modifiye olanlarda 7.gün VAS skorları 3.gün VAS skorlarına göre anlamlı derecede azalmıştır. Mann
Whitney U analizi sonucunda flep tipi Zarf ve Berwick dil flebi olanlar arasında operasyon öncesi,
3.gün ve 7.gün ağız açıklığı bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır
(p>0,05). Friedman analizi sonucunda hem Zarf hem de Berwick dil insizyon tipi kullanılan
hastalarda, her grubun kendi içinde operasyon öncesi, 3.gün ve 7.gün ağız açıklıkları arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır, 3.gün ağız açıklığı operasyon öncesi ve 7.gün ağız
açıklığında anlamlı derecede azdır (p<0,05).
Tartışma ve sonuç: Gömülü yirmi yaş dişlerinin çekimi için kullanılan Zarf ve Berwick dil flebi
tipleri arasında ağrı ve operasyon süresi bakımından herhangi bir üstünlük tespit edilmemiştir. Her iki
grupta da 3. gün ağrının maksimum ve ağız açıklığı değerinini minimum olduğu, 7. günde ise ağrının
azaldığı ve ağız açıklığının arttığı görülmektedir.
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Miller sınıf I ve II dişeti çekilmesi olan hastaların koronele pozisyone flep ile tedavisi: Bir vaka
serisi
Esra Özge Aydın1, Ahu Dikilitaş1, Fatih Karaaslan1
1
Uşak Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Uşak
Özet
Dişeti çekilmesi gingival marjinin kök yüzeyi boyunca apikal yönde yer değiştirmesi olarak
tanımlanmaktadır. Toplumun büyük çoğunluğunda görülen dişeti çekilmeleri, tek dişte, bir grup dişte
veya tüm ağızda yaygın olarak görülebilir. Periodontal hastalık, travma, dişin malpozisyonu,
ortodontik tedavi veya cerrahi periodontal tedavi sonrası oluşabilen dişeti çekilmeleri hastalarda
estetik problemlerin yanı sıra hassasiyet ve kök yüzeyi çürüklerine neden olabilmektedir. Buna bağlı
olarak çekilme olan bölgenin kapatılması büyük önem arz etmektedir. Bu vaka serisinin amacı dişeti
çekilmesi olan bireylerin periodontal plastik cerrahi ile tedavisinin klinik sonuçlarını göstermektir.
Kliniğimize estetik ve hassasiyet şikayeti ile gelen miller sınıf I ve miller sınıf II dişeti çekilmesi olan
hastalarda başlangıç tedavisinden sonra koronale pozisyone flep ve bağ dokusu grefti uygulandı.
Cerrahi işlemler sırasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon izlenmeyen hastaların cerrahi
sonrası üç ay kontrolünde kök yüzeyinin tamamen kapandığı, dokuz ay sonra bu bölgelerde tekrar
çekilme olmadığı gözlemlenmiştir.
Miller sınıf I ve II dişeti çekilmelerinde uygun cerrahi teknik uygulandığı zaman estetik ve fonksiyon
açısından başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.
Anahtar kelimeler: dişeti çekilmesi, estetik, koronele pozisyone flep

Treatment of Miller class I and II gingival recession with coronally positioned flap: A Case
series
Esra Özge Aydın1, Ahu Dikilitaş1, Fatih Karaaslan1
1
Uşak University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Uşak, Turkey
Abstract
Gingival recession is defined as the displacement of the gingival margin along the root surface in the
apical direction. Gingival recession which is seen in the majority of the population can be common in
one tooth, a group of teeth or the entire mouth. Gingival recession may occur after periodontal disease,
trauma, malposition of teeth, orthodontic treatment or surgical periodontal treatment and it can cause
tooth sensitivity, root surface caries and aesthetic concerns. Therefore, the treatment of gingival
recession has great importance. The aim of this case series is to show the clinical outcome of
periodontal plastic surgery in the treatment of gingival recession.
Free connective tissue graft combined with a coronally positioned flap surgery were applied to
patients who admitted to our clinic with the complaint of aesthetic and sensitivity problems and who
have Miller class I and II gingival recession. Any complication was not observed during and after the
surgical procedure. After three months of follow-up, it was observed that the root surface was
completely closed and there was no recession in the area after nine months.
Successful results can be obtained with appropriate surgical technique in the treatment of Miller class I
and II gingival recession.
Key words: aesthetic, gingival recession, coronally positioned flap.
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The Determination of Cytotoxic effect of Quetiapine Fumarate: an Active Ingredient of Seroquel
in Pancreatic Cancer Cells
Esra TOKAY1, Damla KÖÇKAR2, Feray KÖÇKAR1
1
Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Science and Literature, Balıkesir
University, Balıkesir, Turkey
2
Department of Medical Faculty, Tobb University, Ankara, Turkey
esratokay@balikesir.edu.tr
Abstract
Quetiapine Fumarate (QF) exerts a significant neuroprotective effect in animal and human
studies. There are several patient studies about QF on several cancer types such as Human Breast
Cancer and Human Hepatoma cancer. In this study, we aimed to determine anti-cancer effect of QF
on pancreatic cancer cell lines (Mia-Paca-2 and Panc-1) using MTT assay. Human umbilical Vein
endothelial Cells (HUVEC) were used as healthy cell control. For this aim, the cells were cultured
with DMEM supplemented with 5mM Glutamine and 10 % FCS in incubator contained 95 %
humidified and 5 % CO2 condition. Then the cells were plated out into 96-well plates (50.000
cells/well). Following 24h of attachment, QF which is dissolved in DMSO, was applied into wells at
five different final concentration (150 µM, 75 µM, 39 µM, 18 µM and 9 µM). The OD values were
read in 550 nm wavelength using Thermo spectrophotometer. The percent cell viability and IC50
values were calculated with Origin Pro 7.1 programme. In a result, QF was showed highly toxic effect
for Panc-1 cells with 10,37 µM IC 50 value for 48 h. At the same time, QF also inhibited fifty percent
of Mia-Paca-2 cells with 40,75 µM. For HUVEC cells IC50 value was 42,90 µM. QF was showed
cytotoxic effect for both pancreatic cancer cells than HUVEC cells.

Keywords: Quetiapine Fumarate, Pancreatic Cancer cells, Panc-1, Mia-Paca-2, MTT
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Green synthesis of silver nanoparticles using Rosa canina extract and its antiproliferative effect
against breast cancer cells (MCF-7)
Fatma AL SEMERCI 1,Suray PEHLIVANOGLU2, Cigdem AYDIN ACAR3
1
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Department of Health and Biomedical Sciences,
Burdur, Turkey
2
Necmettin Erbakan University, Department of Molecular Biology and Genetics, Konya,
Turkey
3
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Bucak School of Health, Burdur, Turkey
Abstract
Objective: The current study was aimed to study the green synthesis of silver nanoparticles using
Rosa canina fruit dry extract and to investigate the induction of apoptosis by biologically synthesized
silver nanoparticles in breast cancer cells (MCF-7).
Material-Method: Silver nanoparticles (Rc-AgNPs) was synthesized using (Rosa canina) (Rosehip) fruit
extract. The presence of AgNPs in the reaction mixture was confirmed by visual observation of color
change and subsequently identified using UV-Visible Spectroscopy (UV-vis). Scanning electron
microscopy (SEM) was used to study the morphology and size distribution of the synthesized particles. The
cytotoxicity of biologically synthesized silver nanoparticles was investigated in breast cancer cells
(MCF-7) by MTT assay.
Results: The UV-vis spectroscopy results revealed the surface plasmon resonance at 430 nm. By
increasing the concentration of Rc-AgNPs, increased apoptosis was observed in the cells treated with
biologically synthesized silver nanoparticles compared to untreated cells. The Rc-AgNPs showed a
dose-dependent response against MCF-7 cells (IC50; 4,69 μg/mL).
Conclusion: This study demonstrated that Rosa canina extract can be used for the green synthesis of
AgNPs, and that biologically synthesized AgNPs have the potential for breast cancer treatment.
Key words: Silver Nanoparticles, AgNPs, MCF-7
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Meme kanserinde yeni bir biyobelirteç adayı olarak DNAJA1 (HDJ2) geninin analizi
Furkan Çelebi İLERİ, Tolga ACUN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
67100, Merkez, Zonguldak
Amaç
Son yıllarda, birçok çalışmada Isı Şoku Proteinleri (HSPs) kanser biyobelirteci ya da ilaç hedefi olarak
gösterilmektedir. HSP40 ailesinin bir üyesi olan DNAJA1 (HDJ2) geninin kanserleşme ya da kemo/radyo-terapi direnci ile ilgili özellikleri birkaç çalışmada gösterilmiştir fakat meme
karsinogenezindeki rolü henüz bilinmemektedir. Bu çalışmada, DNAJA1’in meme kanserindeki
ifadesi, genetik/epigenetik alterasyonları ve biyobelirteç potansiyeli analiz edilmiştir.
Materyal ve Yöntemler
DNAJA1 geninin meme kanseri hücre hatlarındaki ve klinik örneklerdeki ifadesi, qRT-PCR,
immünohistokimya ve UALCAN çevrim-içi aracı ile belirlendi. DNAJA1 mRNA ifadesinin meme
kanseri hastalarındaki sağkalım prognostik değeri Kaplan-Meier grafik-çizeri ile değerlendirildi.
DNAJA1 geninin genetik alterasyonları COSMIC ve cBioPortal veritabanlarında araştırıldı. Meme
hücre hatlarında DNAJA1 promotor bölgesinin metilasyon durumu Birleşik Bisülfit Restriksiyon
Analizi (COBRA) yöntemi ile belirlendi. DNAJA1 geninin invasiv meme kanseri örneklerindeki
metilasyon durumu Morpheus çevrim-içi aracı ile incelendi.
Bulgular
DNAJA1 mRNA ifadesi, BT-20 hücre hattında tümörijenik olmayan meme hücre hattına (MCF 10A)
kıyasla önemli oranda (>2-kat) düşük bulundu. SK-BR-3, MDA-MB-231 ve ZR-75-1 hücre
hatlarındaki DNAJA1 transkript seviyeleri, MCF 10A’ya kıyasla önemli bir değişim göstermemiştir.
DNAJA1 mRNA ve protein ifadesi, meme kanseri klinik örneklerinde normal meme dokularına
kıyasla anlamlı olarak daha fazla görüldü (sırasıyla, P<1e-12 ve P<0.0001). DNAJA1 mRNA ifadesi,
meme kanseri hastalarında zayıf genel sağkalım (n=1402) (P=0.00027), zayıf nüks olmadan sağkalım
(n=3951) (P=2e-14) ve zayıf metastazsız sağkalım (DMFS) (n=1746) (P=9.2e-05) ile ilişkili bulundu.
DNAJA1'in meme kanseri örneklerindeki genetik alterasyonlarının çok nadir olduğu (<%1) gözlendi
ve deneysel olarak valide edilmiş olan promotor bölgesinin, meme hücre hatlarında hipometile olduğu
gösterildi. Dahası, invasiv meme kanseri örneklerinde de (n=788) DNAJA1 geninin sıklıkla hipometile
olduğu görüldü.
Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmanın sonuçları, DNAJA1 ifadesinin meme kanserlerinde normal dokuya kıyasla arttığını ve
sağkalım açısından olumsuz bir prognostik değere sahip olduğunu göstermektedir. DNAJA1 ifadesinin
düzenlenmesinde promotor metilasyonu dışındaki epigenetik faktörler önemli olabilir.
Anahtar Kelimeler: DNAJA1, HDJ2, HSP40, meme kanseri, biyobelirteç
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Fizyoterapi Öğrencilerinin Sağlık Algısı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi
Gökçe Başak Aydın Dinçer1, Ferdi Başkurt2, Recep Dinçer3
1
S.B.Isparta Şehir Hastanesi, Isparta
2
Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon A.B.D.,
Isparta
3
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji A.B.D, Isparta
ÖZET

Amaç: Çalışmanın amacı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin sağlık algısı
ve sağlığı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi ve bu davranışları etkileyen sosyodemografik özelliklerin saptanmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma 2014-2015 öğretim yılında Süleyman Demirel Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde birinci, ikinci, üçüncü ve
dördüncü sınıfta eğitim gören toplam 258 Öğrencinin katılımıyla oluşturmuştur. Çalışmaya katılan
tüm öğrencilere çalışma hakkında bilgi verilmiş,yazılı ve sözlü onamları alınmıştır. Çalışmaya
katılmaya karar veren öğrencilere, araştırmacı gözetiminde sosyo-demografik anket formu, Sağlık
Algısı Ölçeği (SAÖ) ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ) uygulanmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan 258 kişinin sağlık algısı puanları ortalaması 50,41±6,86 olarak
“orta” değerde bulunmuştur. Çalışmamızda sağlık algısı ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasında
pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Çalışmamız analiz sonucuna göre sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarının fiziksel aktivite boyutu puanı, cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Ortalama puanlar
incelendiğinde erkeklerin fiziksel aktivite puanlarının kadınlardan daha yüksek olduğu görülmektedir.
Çalışmamızda fiziksel aktivite alt boyutu 32 puan üzerinden 17,28 puan almıştır. Bu diğer alt boyutlar
içinde en düşük puanı alan alt boyuttur.
Sonuç: Geleceğin fizyoterapist adayları ve rol-modelleri olan fizyoterapi öğrencileri; sağlık
algısı ve sağlığı geliştirme davranışlarının düzeyinin arttırılması için teşvik edilmeli ve
desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Fizyoterapi Öğrencileri, Sağlık Algısı, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
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Ön çapraz kapanışlı hastaların hareketli apareylerle tedavisi
Işıl Kaçmaz¹,Tuğba Yiğit¹, Esra Özgöçmen¹
¹ Uşak Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Uşak
Giriş: Büyüme dönemindeki çocuklarda en sık görülen ortodontik problemlerden biri olan ön çapraz
kapanış, genellikle süt ve karışık dişlenme dönemlerindeki iskeletsel, fonksiyonel ya da dişsel
anomaliler sonucunda gelişmektedir. Ön çapraz kapanışın en yaygın etiyolojik faktörleri arasında; alt
kesici dişlerin yanlış pozisyonuna bağlı olarak kesici dişlerin erken teması, daimi kesici dişlerin
palatopozisyonuna neden olan süt dişi travması ve ön artı dişler yer almaktadır. Bu çalışmada, ön
bölgede çapraz kapanışı olan çocuk hastaların erken teşhis ve tedavi ile estetik ve fonksiyonel
ihtiyaçlarının giderilmesi ve gelişimlerindeki engelleyici faktörlerin ortadan kaldırılması
amaçlanmaktadır.
Olgu sunumu
1.Olgu: 8 yaşındaki kız hasta Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Kliniğine diş
çürüklerini tedavi ettirmek amacıyla başvurmuştur. Hastanın klinik muayenesi sırasında 21 numaralı
dişinin çapraz kapanışta olduğu tespit edilmiştir.
2.Olgu: 10 yaşındaki erkek hasta ön bölge dişlerindeki çapraşıklık ve estetik şikayetiyle kliniğimize
başvurmuştur. Klinik muayenesinde 21 numaralı dişinin çapraz kapanışta olduğu tespit edilmiştir.
İki olguda da çapraz kapanışın tedavisi için labiolingual zemberekli haraketli cross apareyi
planlanmıştır. Hastalar haftalık kontrollere çağırılarak aparey aktive edilmiştir. 1.olguda 3 haftada,
2.olguda ise 4 hafta da tedaviye yanıt alınmış ve dişler normal pozisyonlarında konumlanmıştır.
Sonuç: Ön çapraz kapanışın tedavi edilmemesi ve daimi dişlenmede bu problemin varlığını
sürdürmesi uygulanabilecek tedavi seçeneklerini kısıtlarken uygun ve yeterli büyüme için de elverişsiz
bir ortam oluşturmaktadır. Bu sebeple ön çapraz kapanış olgularında erken teşhis ve tedavi, hastanın
estetik ve fonksiyonel olarak rehabilite edilebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ön çapraz
kapanışı olan hastaların erken dönemde zemberekli hareketli apareylerle tedavisi ile kısa sürede
memnun edici sonuçlar elde edilmektedir.
Anahtar kelimeler: çapraz kapanış, zemberekli hareketli aparey, malokluzyon.
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Assessment of foot length by height, weight and gender
Mahmut ÇAY
Uşak University, Faculty of Medicine, Department of Anatmoy, Uşak, Turkey.
Objective: The aim of this study is to investigate the relationship between foot length and height,
weight and gender of the subjects.
Materials and Methods: In this study; The right and left foot lengths of 28 asymptomatic subjects (14
males, 14 females) with a mean age of 18-22 years were measured. Height and weight measurements
were taken. Statistical analysis of the data was performed using SPSS 22.0.
Results: In women, The mean right foot length was 23,2 cm and the left foot length was 23,1 cm.
Both the right foot length average and the left foot length of the males were 26,5 cm. The mean height
measurement of women was 161 cm and the mean weight measurement was 56 kg. The mean height
measurement of men was 176 cm and the mean weight measurement was 77 kg.There was a positive
correlation between right foot length and height and weight measurements in males (p <0.05).In
women, there was a positive correlation between right foot length and height measurement (p
<0.05)While there was a positive correlation between left foot length and height and weight
measurements in males, there was a positive correlation only between height measurements in females
(p <0.05).
Conclusion: The data obtained in the study; In both men and women, foot length correlated with
height, and in men, foot length also correlated with weight measurement. We think that our results will
be important for the Physical Therapy and Rehabilitation Clinic and Orthopedic Clinic.
Keywords: Anatomy, foot lenght, gender
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TÜRK KAHVESİNİN C6 GLİOMA HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ BİYOLOJİK
AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ
Melike Ersöz, Zeynep Mine Coşkun, Öznur Ülgen, Hamit Baturalp Sayınbatur, Aynur Acar
Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
İstanbul, Türkiye
Kahve, dünyada su ve çaydan sonra en fazla miktarlarda tüketilen popüler bir içecektir. Son
araştırmalar kahvenin uyarıcı etkisinin yanı sıra, işlevsel ve koruyucu potansiyel özelliklerini de
göstermiştir. Kahveyi harmanlama ve öğütme işlemleri, kahve deminin antioksidan bileşimini ve
sağlık üzerine etkilerini değiştirir. Demlenmiş kahve, diyette polifenollerin alımına önemli bir katkıda
bulunur. Taze kavrulmuş kahve çekirdeklerinin toz haline getirilmesiyle oluşan Türk kahvesini, diğer
kahvelerden ayıran asıl özelliği demleme yöntemidir. Glioblastoma, sık rastlanan primer kötü huylu
beyin tümörü olup, kemoterapötiklere karşı dirençlidir. Hastalığın tedavisine yönelik birçok çalışmada
farklı etken maddelerin bu hastalık üzerine etkileri araştırılmaktadır. Yaptığımız bu çalışmada
amacımız; geleneksel yöntemle hazırlanmış Türk kahvesinin C6 Glioma hücrelerindeki antioksidan ve
apoptotik etkilerinin incelenmesidir.
Farklı konsantrasyonlardaki (0 µg/ml - 8000 µg/ml) Türk kahvesinin C6 Glioma
hücrelerindeki sitotoksisitesi MTT yöntemi ile analiz edildi. Türk kahvesinin (0, 10.000, 15.000,
20.000 µg/ml konsantrasyonlarda) C6 Glioma hücreleri üzerindeki total oksidan kapasite (TOS) ve
total antioksidan kapasite (TAS) düzeyleri belirlendi. Kaspaz 3, kaspaz 8 ve kaspaz 9 mRNA
ekspresyonları gerçek zamanlı PZR ile gösterildi.
Bulgularımıza göre; C6 Glioma hücrelerine uygulanan Türk kahvesinin 4000 µg/ml ve üzeri
konsantrasyonlarda artan konsantrasyona bağlı olarak hücre proliferasyonunu inhibe ettiği belirlendi.
Kontrol grubuna göre Türk kahvesi uygulanan hücre gruplarında TAS düzeyleri anlamlı olmayan bir
artış gösterdi. 15.000 ve 20.000 µg/ml konsantrasyonlarda Türk kahvesi uygulanan C6 Glioma
hücrelerinde kontrol hücrelerine göre kaspaz 3, kaspaz 8 ve kaspaz 9 mRNA ekpresyon seviyeleri
anlamlı olarak arttı (p<0,05).
Tüm bu sonuçlar doğrultusunda; Türk kahvesinin günlük diyette tüketilmesinin sağlık
üzerinde koruyucu etkileri olabileceği önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türk Kahvesi, C6 Glioma, Antioksidan, Apoptoz, Oksidatif Stres.
INVESTIGATION OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF TURKISH COFFEE ON C6
GLIOMA CELLS
Melike Ersoz, Zeynep Mine Coskun, Oznur Ulgen, Hamit Baturalp Sayinbatur, Aynur Acar
Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Arts and Sciences, Demiroğlu Bilim
University, Istanbul, Turkey
Coffee is a popular drink consumed in the most quantities after water and tea in the world.
Recent researches have shown the functional and protective potential properties of coffee as well as its
stimulatory effect. Coffee blending and grinding processes change the antioxidant composition of
coffee demin and its effects on health. Brewed coffee makes a significant contribution to the intake of
polyphenols in the diet. The main characteristic distinguishing the Turkish coffee, which is formed
from freshly roasted pulverized coffee beans, from the other coffee types is the brewing method.
Glioblastoma is a common primary malignant brain tumor that is resistant to chemotherapeutics. In
many studies on the treatment of the disease, the effects of different active substances on this disease
are investigated. Our aim in this study is to investigate the antioxidant and apoptotic effects of Turkish
coffee prepared with traditional method in C6 Glioma cells.
Cytotoxicity of Turkish coffee at different concentrations (0 µg/ml - 8.000 µg/ml) in C6
Glioma cells was analyzed by MTT method. Total oxidant capacity (TOS) and total antioxidant
capacity (TAS) levels of Turkish coffee (at concentrations of 0, 10.000, 15.000, 20.000 µg/ml ) on C6
Glioma cells were determined. Caspase 3, caspase 8 and caspase 9 mRNA expressions levels were
shown by using real-time PCR.
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According to our findings, Turkish coffee applied to C6 Glioma cells inhibited cell
proliferation at concentrations of 4000 µg/ml and above, depending on increasing concentration.
Compared to the control group, TAS levels showed a non-significant increase in the cell groups
treated with Turkish coffee. The levels of caspase 3, caspase 8 and caspase 9 mRNA expressions
increased in C6 Glioma cells treated with Turkish coffee at 15.000 and 20.000 µg/ml concentrations as
compared to control cells (p<0,05).
Consequently, it is suggested that consumption of Turkish coffee in daily diet may have
protective effects on health.

Key Words: Turkish Coffee, C6 Glioma, Antioxidant, Apoptosis, Oxidative Stress
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In vitro analysis of Capparis spinosa methanol extract in different cancer cell lines
Nelin Hacıoğlua, Feray Köçkara
A
Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Science and Literature,
Balıkesir University
*E-mail: nelinhacioglu@balikesir.edu.tr
Capparis spinosa L. is a common folk medicine and is a member of the Capparidaceae family, which
is used in phytomedicine worldwide for its reported anti-proliferative [1], anti-hepatotoxic [2] and
anti-tumor effects [3,4]. In addition, it is very good sources of glucosinolates, flavonoids, phenolic
acids, alkaloids, which are known to provide health-improving benefits due to their various biological
activities [5]. In this study, the anti-proliferative effect of caper methanol extract was investigated
using MTT assay against PC-3 (Human Prostate Cancer Cell line) and Saos-2 (Human Osteosarcoma
Cell line), and a healthy cell line, HUVEC for 24 h and 48 h. Meanwhile, cisplatin anticancer agent
was served as positive control. Furthermore, apoptosis related gene expression were determined with
qRT-PCR strategy in presence of caper methanol extract. The effect of caper methanol extract on PC-3
and Saos-2 cell cycle was measured by flow cytometry. Caper methanol extract was showed toxic
effect towards to PC-3 and Saos-2, conversely not toxic for HUVEC cells.
Keywords: Capparis spinosa , PC-3, Saos-2, cytotoxicity, flow cytometry
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GERİATRİK KALÇA KIRIKLARINDA POSTERİOR MİNİ-İNSİZYONLA PARSİYEL
ENDOPROTEZ UYGULAMASI: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
Recep Dinçer1, Halil Burç2, Y. Barbaros Baykal1, Tolga Atay1, Vecihi Kırdemir1, Ahmet Paksoy1
1
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Isparta
2
Hisar Incontinental Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul
ÖZET
Giriş: Son teknolojik gelişmeler ve artan cerrahi deneyim, ortopedik minimal invaziv cerrahiye daha
fazla ilgi duyulmasına neden olmuştur. Bu çalışma, posterior mini insizyonun, total kalça protezi ile
karşılaştırıldığında, parsiyel kalça protezi için uygulanabilirliğini sunmayı amaçlamaktadır.
Materyal ve Metod: 2013-2014 yılları arasında geriatrik kalça kırığı ile başvuran 15 hasta (dokuz
kadın, altı erkek) kaydedildi. Kırıkların 11'i collum femoris'teyken, 4'ü intertrokanterik kırık idi. Tüm
hastalara mini insizyonlu hemiartroplasti uygulandı.
Bulgular: Tüm hastalarda, ortalama 8.5 cm'lik bir mini insizyon kullanıldı. Ortalama cerrahi süre 67.4
dakika idi ve ortalama kan kaybı 526 mL idi. Sınırlı maruz kalma sonucu hiçbir hastada nörovasküler
hasar görmedik. Ayrıca, postoperatif komplikasyon bildirilmedi ve takip sırasında mortalite
görülmedi.
Sonuçlar: Bu çalışma klasik ve mini insizyon yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarının kapsamlı bir
şekilde değerlendirilmesi ve her hasta için en uygun yöntemin seçilmesi gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kalça kırığı; mini-insizyon; parsiyel kalça protezi; total kalça protezi
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DMSO and tert-butanol is able to esterify monosaccharides and fatty acids
1

Serap Çetinkaya1,*, Ali Fazıl Yenidünya1, Faika Başoğlu2, Kamuran Saraç3
Department of Molecular Biology and Genetics, Science Faculty, Sivas Cumhuriyet University,
Turkey.
2
Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Europen University, Lefke.
3
Department of chemistry, Faculty of Science and Literature, Bitlis Eren University, Turkey.
*Corresponding author e-mail: serapcetinkaya2012@gmail.com

The aim of the study was to prepare a sugar and fatty acid backbone which can then be modified by
adding a third unit such as sulphate or amino acid to develop new biologically amphiphilic molecules.
The study involving fructose-fatty acid esters showed that sugar-fatty acid esters can be synthesized
above 90% efficiency at 55 °C in the presence or absence of a biocatalyst (Candida antarctica lipase
B), in an organic reaction medium consisting of DMSO and tert-butanol or DMSO and 2-methyl-2butanol. The reaction was complete within 24 hours. The reaction medium and conditions used have
been specifically developed for the enzymatic synthesis of sugar-fatty acid esters.
The ester products were analysed by FTIR, 1H NMR and 13C NMR, HSQC and ESI-MS. Analysis
results showed that in the presence and absence of biocatalyst, the product comprised more than 90%
6-O-fructose oleate.
Keywords: Biologically active molecule, biomolecule, ester, fatty acid, sugar.

DMSO ve tert-butanol, monosakaritleri ve yağ asitlerini esterleştirebilmektedir
1

Serap Çetinkaya1,*, Ali Fazıl Yenidünya1, Faika Başoğlu2, Kamuran Saraç3
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Türkiye
2
Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Türkiy
3
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye
Sorumlu yazar e-mail: serapcetinkaya2012@gmail.com

Çalışmanın amacı, yeni biyolojik aktif amfifilik moleküller geliştirmek için sülfat veya amino asit gibi
üçüncü bir ünite eklenerek modifiye edilebilen bir şeker ve yağ asidi omurgası hazırlamaktı.
Fruktoz-yağ asidi esterlerini içeren çalışma, şeker-yağ asidi esterlerinin, DMSO, tert-butanol veya
DMSO, 2-metil-2-butanolden oluşan bir organik reaksiyon ortamında ve bir biyolojik katalizörün
(Candida antarctica B lipazı) varlığında veya yokluğunda 55 ° C'de %90 verimin üzerinde
sentezlenebileceğini gösterdi. Reaksiyon 24 saat içinde tamamlandı. Kullanılan reaksiyon ortamı ve
koşullar, şeker-yağ asidi esterlerinin enzimatik sentezi için özel olarak geliştirilmiştir.
Ester ürünleri FTIR, 1H NMR ve 13C NMR, HSQC ve ESI-MS ile analiz edildi. Analiz sonuçları,
biyokatalizörün varlığında ve yokluğunda, ürünün %90'dan fazlasının 6-O-fruktoz oleat olduğunu
gösterdi.
Anahtar kelimeler: biyolojik aktif molekül, biyomolekül, ester, şeker, yağ asidi.
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İmplant etrafında serbest dişeti grefti kullanılarak yeterli yapışık dişeti oluşturulması: olgu
serisi
Şerife Esra Kurt1, Ahu Dikilitaş1, Fatih Karaaslan1
1
Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı ,Uşak
Özet
Dental implant tedavilerinin nihai amacı hastanın tek veya çok sayıdaki diş eksikliğini güvenli,
fonksiyonel ve estetik şekilde gidermek ve tedavi sonunda uzun dönem başarı elde etmektir. Dental
implant uygulamalarında sert ve yumuşak dokuların denge içinde olması yapılan tedavinin uzun süreli
başarısını olumlu etkiler. İmplant çevresinde yeterli yapışık dişeti varlığı hastanın ağız hijyenini
optimal düzeyde sağlayabilmesine yardımcı olmaktadır. İmplant çevresinde uygulanan keratinize
dokuyu artırma prosedürleri çiğneme kuvvetlerine ve hastalıklara karşı dirençli peri-implant dokuların
oluşumuna katkı sağlamaktadır. Bu vaka serisinin amacı implant etrafı yapışık dişeti olmayan farklı
hastaların tedavileri ve takiplerini sunmaktır.
Kliniğimize dişsizlik şikayetiyle başvuran hastaların tedavisi için implantlar yerleştirildi.
Osseointegrasyonu takiben implant etrafında yeterli yapışık dişeti bandının olmadığı ve serbest dişeti
kenarının hareketli olduğu görüldü. Lokal anestezi altında mukogingival hattan yarım ay şeklinde
insizyon yapıldı. Damaktan serbest dişeti grefti alındı ve alıcı bölgeye prolen sütur kullanılarak süture
edildi. Operasyondan yaklaşık 1,5 ay sonra implantın bukkal bölgesinde yaklaşık 3 mm yapışık dişeti
oluştuğu gözlendi.
İmplant etrafında yeterli yapışık dişeti bulunmayan vakalarda serbest dişeti grefti kullanımı klinik
olarak başarılı sonuçlar vermektedir.
Anahtar kelimeler: implant, serbest dişeti grefti, yapışık dişeti

Performing adequate attached gingiva around the implant using a free gingival graft: a case
series
Şerife Esra Kurt1, Ahu Dikilitaş1, Fatih Karaaslan1
1
Uşak University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Uşak, Turkey
Abstract
The ultimate goal of dental implant treatments is to eliminate the patient's single or multiple lack of
teeth in a safe, functional and aesthetic way and to achieve long-term success at the end of the
treatment. The balance between hard and soft tissue in dental implant treatment positively affects the
long-term success. The presence of sufficient attached gingiva around the implant helps the patient
achieve optimal oral hygiene. Increasing the keratinized tissue around the implants contribute the
resistant of peri-implant tissues to chewing forces and diseases.
Implants were placed for the treatment of edentulous patients in our clinic. Following osseointegration,
it was seen that there was not enough attached gingival around the implants and the free gingival
margin was mobile. The incision was made from the mucogingival line under local anesthesia. A free
gingival graft was taken from the palate and sutured to the recipient site using prolene suture.
Approximately 1.5 months after the operation, almost 3 mm of attached gingiva was observed in the
buccal region of the implant.
Free gingival grafting procedure is clinically successful in case of insufficient attached gingiva around
the implants.
Key words: implant, free gingival graft, attached gingiva
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Kronik Myeloid Lösemi’de (KML) Endoplazmik Retikulum (ER) Stres Yolağının İncelenmesi
Vasfiye Betül UÇAR, Tülin ÇORA, Nadir KOÇAK
Selçuk Üniversitesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Endoplazmik retikulum (ER) stresi altında hücrenin hayati fonksiyonlarını devam ettirebilmek
için katlanmamış protein cevabı (KPC) adı verilen sinyal yolakları aktifleşmektedir. Protein kinaz
RNA (PKR) benzeri ER kinaz (PERK), aktive edici transkripsiyon faktörü (ATF6), inozitol gerektiren
kinaz 1 (IRE1) yolakları KPC sinyal yolaklarının başlıcalarıdır. Bu çalışmanın amacı, ER stresinin
kronik myeloid kanser hücre hatlarında katlanmamış protein yanıtı (KPC) ve sağkalım yolağı
üzerindeki potansiyel rolünü değerlendirmektir.
Projemizde, ER stresinin normal hücre hattı olan HUVEC ve Kronik Myeloid Lösemi (KML)
kökenli K562 ve SUP-B15 hücrelerinde katlanmamış protein cevabı (KPC) üzerine etkisi incelendi.
ER stresi sinyal yolağının hedef genleri olan CHOP, EDEM1, GRP78, ATF6 ve ATF4 gen ifadeleri
mRNA düzeyinde Real Time qPZR ile incelenerek OPC metoduyla cDNA kopya sayıları arasındaki
farklılık araştırıldı. CHOP (P < 0,0001), EDEM1 (P < 0,0005), GRP78 (P < 0,0001), ATF4 (P <
0,0001) genlerinin cDNA kopya sayılarında SUP-B15 hücre hattında anlamlı bir artış tespit edildi.
ATF6 geni cDNA kopya sayısı ise K562 hücre hattında diğer hücre hatlarına göre anlamlı artış
gösterdi (P < 0,05). Ayrıca SUP-B15 hücre hattında %83.07, K562 hücre hattında % 58.305 p210
füzyon proteini tespit edildi. K562 ve SUP-B15 kanser hücre hatlarında işlenmiş XBP1 (263 bp)
işlenmemiş formundan daha fazla olduğu saptandı (P=0,0005). Bu bulgular, K562, SUP-B15
hücrelerinde kontrol hücre hattı HUVEC ile karşılaştırıldığında XBP1 mRNA işlenmesinin arttığını
göstermektedir.
Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre ER stresinin KPC yolağını upregüle ederek
KML'nin ilerlemesine katkıda bulunduğu gösterildi. Bu bulgular çerçevesinde KML hücre hatlarında
ER stres mekanizmalarının daha ayrıntılı bir şekilde irdelenmesi ve ER hedefli kemoterapi ilaçlarının
gerek in vivo gerekse de in vitro hücre sistemlerinde etkisinin incelenmesi ve klinik olarak etkilerinin
araştırılması gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: ER stresi, gen ekspresyonu, KPC (Katlanmamış Protein Cevabı), Kronik
Myeloid Lösemi (KML).

Investigation of Endoplasmic Reticulum (ER) Stress Pathway in Chronic Myeloid Leukemia
(CML)
Vasfiye Betül UÇAR, Tülin ÇORA, Nadir KOÇAK
Selcuk University, Department of Medical Genetics, Konya, Turkey
It is activated the signal pathways called the unfolded protein response (UPR) to maintain the
vital functions of the cell under the endoplasmic reticulum (ER) stress. Protein kinase RNA (PKR) like ER kinase (PERK), activating transcription factor (ATF6), Inositol-Requiring Kinase 1 (IRE1)
pathways are the major of the KPC signaling pathways. The aim of this study was to evaluate the
potential role of endoplasmic reticulum stress on the unfolded protein response (UPR) and survival
pathway in chronic myeloid cancer cell lines.
In our project, The effects of ER stress and unfolded protein response (UPR)was evaluated on
the effect of HUVEC on normal cell line and K562 and SUP-B15 cell cultures of Chronic Myeloid
Leukemia (CML). Target genes of the signal pathways including CHOP, EDEM1, GRP78, ATF6 and
ATF4 gene expressions of ER stress were analyzed on mRNA level with Real Time qPCR. The
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difference between cDNA copy numbers was investigated with OPC (One Point Calibration) method.
A significant increase in the SUP-B15 cell line was detected in the cDNA copy numbers of CHOP (P
<0.0001), EDEM1 (P <0.0005), GRP78 (P <0.0001), ATF4 (P <0.0001) gene expression. The cDNA
copy number of the ATF6 gene was significantly higher in the K562 cell line than in the other cell
lines (P <0.05). In addition, p210 fusion protein were detected 83.07% of the SUP-B15 cell line and
58.305% of the K562 cell line. K562 and SUP-B15 cancer cell lines were found to be spliced XBP1
(263 bp) more than the unspliced form (P = 0.0005). These findings suggest that XBP1 mRNA
expression is increased in K562 and SUP-B15 cells compared to the HUVEC control cell line.
According to the results obtained from this study, it was shown that ER stress contributed to
the progression of CML by upregulating the UPR pathway. In the context of these results, it is
necessary to investigate ER stress mechanisms in CML cell lines and to investigate the effects of ERtargeted chemotherapy drugs in in vivo and in vitro cell systems and to search their clinical effects.
Key Words: ER stress, gene expression, UPR (Unfolded Protein Response), Chronic Myeloid
Leukemia (CML).
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Total dişsizliğin tedavisinde all on four konsepti: Bir vaka serisi
1

Vesile ŞEN1, Fatih KARAASLAN1, Ahu DİKİLİTAŞ1
Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,Periodontoloji Anabilim Dalı, Uşak

Özet
Giriş: All on four, tam dişsiz hastalarda anterior bölgede kemiğin en kalın olduğu yere iki implant,
posterior bölgede anatomik oluşumlardan uzak açılı yerleştirilmiş iki implanttan oluşan tedavi
konseptidir. Sinüs lift ve kemik augmentasyonu gibi ilave cerrahi uygulamalara gerek duyulmadan
dört implant ile bir başarılı bir tedavi olanağı sağlar.Uzun süreli tam dişsizlikte sinüsün aşırı
genişlediği veya posterior bölgede şiddetli rezorbsiyon görülen çenelerde tercih edilir. Bu olgu
serisinin amacı; alt ve üst dişsiz çenelerde all on four konseptinin uygulanışını ve takibini sunmaktır.
Olgu raporu : Kliniğimize alt ve üst çene dişsizlik şikayetiyle başvuran hastaların klinik ve radyografik
muayenelerinde maksillada uzun süreli dişsizlikten kaynaklanan aşırı genişlemiş sinüslerin varlığı ve
alt çenede ise posterior bölgede şiddetli rezorbsiyon izlendi.Hastaya all on four konsepti uygun
görülüp uygulandı ve osseointegresyon tamamlandıktan sonra daimi protetik restorasyonları yapıldı.
Sonuç : Anatomik yetersizliklerin olduğu durumlarda kompleks cerrahi girişimlere gerek duyulmadan
all on four konsepti başarılı şekilde uygulanabilir.
Anahtar kelimeler: implant, rezorbsiyon, sinüs lift

The concept of all on four in the treatment of total edentulism: A case series
Vesile ŞEN1, Fatih KARAASLAN1, Ahu DİKİLİTAŞ1
Uşak University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Uşak, Turkey
Abstract
All on four is a treatment concept which consists of two implants in the anterior region where the
bone is the thickest, and two angled implants away from the anatomical formations in the posterior
region of jaws.All on four treatment provides a successful treatment with out the need for additional
surgery such as sinus lift and bone augmentation.This treatment concept is used in the case of overwidened sinus maxillaris or severe resorption of posterior region of mandibula which caused by longterm total edentulism.The aim of this case series is to present the application and follow-up of all four
concept.
In the clinical and radiographic examinations of the patients who admitted to our clinic, enlarged
maxillary sinüs and severe resorption of posterior region of mandibula wasseen.The patient was
treated with all four concept and prosthetic restoration was performed after a waiting period of
osseointegration.
In case of anatomic deficiencies, the concept of all on four treatment can be applied successfully with
out the need for complex surgical procedures.
Keywords: implant, resorption, sinus lift.
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ÖZEL HASTANE İDARİ YÖNETİCİLERİNİN KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN
İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN TUTUMU: NİTEL
ARAŞTIRMA
Gonca KARACA YİĞİT*
Dr. Öğr. Üyesi İsmail SEÇER**
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Süheyl POZANTI***
Prof. Dr. Ayşegül YILDIRIM KAPTANOĞLU****
Özet
Bu çalışmayla, idari yöneticilerin kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ve hasta mahremiyetine ilişkin
tutumlarını belirlemek, farklı düzey yöneticilerle kişisel sağlık verileri ve hasta mahremiyetine ilişkin
tutumları arasında farklılık olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Beş farklı hastanede 3 farklı düzey yöneticiden
oluşan toplamda 15 kişi ile yapılandırılmış yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır.
Alan araştırması sonucunda elde edilen verilerin analizinde Wolcott’un betimleme yöntemi
kullanılmıştır. Bu yöntemle, tümevarımsal bir yaklaşımla elde edilen bulgular doğrudan aktarılmış ve
katılımcıların görüşleri sentezlenerek çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çalışan Verisi, Mahremiyet, Özel Hastaneler.
THE ATTITUDE OF THE PRIVATE HOSPITAL ADMINISTRATORS ON THE
PROCESSING AND PROVIDING THE PERSONAL HEALTH DATA: QUALITATIVE
RESEARCH
Abstract
In this research, it is aimed to determine the behaviors of the managers about processing of patients
personal health data and privacy. It is also studied that whether if there is any different approach to the
subject related with the status of the managers in the organization or not.
In the study, qualitative research method was used. A total of 15 people, consisting of 3 different level
managers in five different hospitals, were interviewed with face-to-face interview technique.
In the analysis of the data obtained from the field research, Wolcott's description method was used.
With this method, the findings obtained by an inductive approach were transferred directly and the
opinions of the participants were synthesized and various inferences were made.
Keywords: Personel Data, Privacy, Private Hospitals.

453

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019

Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zekâ Uygulamaları
Prof. Dr. Ayşegül YILDIRIM KAPTANOĞLU*
Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan MERT**
Özet
Yapay zeka uygulamaları değişen ve büyüyen dünyamızda yapılacak işlerin daha da hızlanmasına
katkı sağlamaktadır. Katkı sağladığı birçok alanın içinde sağlık sektörü de bulunmaktadır. Sağlık
sektörü sürekli olarak gelişmekte ve büyümektedir. Ama bununla birlikte hastalar ve hastalık türleri de
artmakta ve hastaları tedavi etmek gittikçe zorlaşmaktadır. Yapay zeka teknolojisiyle birlikte yoğun
olan ikinci ve üçüncü basamak hastanelerin yoğunluğunu azaltmak için hastalıklar olmadan
önleyebilecek ve daha sağlıklı yaşam sürmemizi sağlayacak aile hekimliği uygulamalarına kolaylık
sağlanmaktadır. Aile hekimliğinde kullanıldığında önleyici etkisi ile birlikte uzun dönem hastalıklarda
devamlı takibini yaparak tedaviyi daha etkili hale getirmektedir. Yapay zeka ile birlikte toplanan
veriler hem daha iyi sağlık uygulamaları için hem de sağlığı geliştirebilmek için kullanılmakta ve
gelecekte etkisi artarak devam edecektir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık, Sağlık Hizmetleri, Yapay Zeka
Artificial Intelligence Applications in Health Services
Abstract
Artificial intelligence applications contribute to accelerating the works to be done in our changing and
growing world. There are also many sectors in which it contributes to the health sector.The health
sector is constantly developing and growing. However, patients and disease types are also increasing
and it is becoming increasingly difficult to treat patients. With the help of artificial intelligence
technology, in order to reduce the density of the second and third level hospitals which are dense,
family physician applications that can prevent without diseases and lead to a healthier life are
provided. When used in family physician, it makes the treatment more effective by continuously
monitoring the long-term diseases with its preventive effect. The data gathered together with artificial
intelligence are used both for better health practices and for improving health and its impact will
continue to increase in the future.
Keywords: Health, Health Services, Artificial Intelligence
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BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIKLI YEME
TAKINTISININ(ORTOREKSİYA NERVOZA) DEĞERLENDİRİLMESİ1
Zeynep KAYA*
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKMAN**
Özet
*Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğü, Uzman Diyetisyen, zeynepkaya.kz@gmail.com
**Beykent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü,
mehmetakman@beykent.edu.tr
1
Bu bildiri Zeynep KAYA’nın yüksek lisans tezinden hazırlanmıştır.

Amaç: Beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinde ortoreksiya nervozaya yatkınlığını, cinsiyet, yaş
ve BKI değişkenlerine göre değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Bireyler ve Yöntem: Araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılı Eylül- Ekim ayında, Marmara
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerini kapsamaktadır.
Veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. Anket formları katılımcılara yüzyüze görüşme yöntemi ile
gönüllülük esasına göre doldurulmuştur. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ve antropometrik
ölçümleri sorgulanmıştır. Araştırmada Yeme Tutum Testi (EAT-40), ORTO-15 testi ve Maudsley
Obsesif Kompülsif Envanteri kullanılmıştır. Veriler SPSS 21.0 programıyla değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya 184 kadın, 21 erkek toplam 205 kişi katılmıştır. Çalışmaya katılan kadınların %
94’ünde, erkeklerin ise % 95,2’sinde EAT-40 puanları 20 ve altı olarak bulunmuştur. Çalışmaya
katılan kadınların % 6’sında, erkeklerin % 4,8’inde EAT-40 puanı 21 ve üzeri bulunmuştur
(p=0,646>0,05). Kadınların % 72,3’ünün, erkeklerinse % 71,4’ünün ORTO-15 puanı 40 ve altı
bulunmuştur (p=0,934>0,05). EAT-40 puan ortalaması zayıf bireylerde 10,25±1,10; normal
ağırlıktakilerde 9,21±0,42 ve hafif şişmanlarda ise 8,23±0,76 olarak bulunmuştur (p=0,758>0,05).
BKİ değeri 18,49 kg/m2 ve altı olanların ORTO-15 puan ortalaması 39,59±0,54; 18,50-24,99 kg/m2
olanların 38,30±0,25 ve 25,00-29,99 kg/m2 olanların 39,54±0,75 olarak bulunmuştur (p=0,098>0,05).
EAT-40 arttıkça, ORTO-15 puanı azalmıştır. EAT-40 puanı ile ORTO-15 puanı arasında negatif
yönlü, istatistiksel olarak anlamlılık söz konusudur (p=0,00<0,05).
Sonuçlar: ON açısından riskli olabileceği düşünülen beslenme diyetetik öğrencilerinde ortorektik
eğilimin sık rastlandığına (%72,2) , ON’nın BKI ve YTT puanı ile ilişkili olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Konu ile ilgili geniş kapsamlı uluslararası çalışmaların yapılması ve DSM tanı
kriterlerinin belirlenmesi ON açısından yararlı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ortoreksiya nervoza, ORTO-15 testi, Yeme Tutum Testi
CONSIDERATION OF HEALTHY EATING OBSESSION (ORTHOREXIA NERVOSA) FOR
STUDENTS EDUCATED IN NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT
Abstract
Objective:The purpose of this study was to evaluate the risk of orthorexia nervosa in the nutrition and
dietetics students according to gender, age and BMI.
Subjects and Methods:This research was conducted among the students from Department of Nutrition
and Dietetics of Faculty of Health Sciences of Marmara University in September-October 2017-2018
academic year. Data was collected through questionnaire method. The questionnaire forms were filled
out on a volunteer basis and the participants were interviewed through face to face method. Sociodemographic characteristics and anthropometric measurements of the participants were questioned.
Eating Attitude Test (EAT-40), ORTO-15 test and Maudsley Obsessive Compulsive Inventory were
used in the study. The data were evaluated using the SPSS 21.0 program.
Results:A total of 205 women and 21 men participated in the study. EAT-40 scores were found to be
20 and below in 94% of the women participating in the study and 95.2% of the men. EAT-40 score
was 21 and over in 6% of the women participating in the study and 4.8% of the men (p = 0,646> 0,05).
72.3% of the women and 71.4% of the men had ORTO-15 scores of 40 and below (p = 0,934> 0,05).
EAT-40 average score is 10.25 ± 1.10 for weak individuals; 9,21 ± 0,42 in normal weight and 8,23 ±
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0,76 in mild obesity (p = 0,758> 0,05). Those with a BMI of 18.49 kg / m2 or less had a mean ORTO15 score of 39.59 ± 0.54; 38,30 ± 0,25 for 18,50-24,99 kg / m2 and 39,54 ± 0,75 for 25,00-29,99 kg /
m2 (p = 0,098> 0,05). As EAT-40 increased, ORTO-15 points decreased. There was statistically
significant difference between EAT-40 score and ORTO-15 score (p = 0,00 <0,05).
Conclusion: It was concluded that ON was related to BMI and YTT score when the orthoretic
tendency was frequent (72.2%) in nutrition dietetics students thought to be at risk for ON. A wide
range of international studies on the subject and determination of DSM diagnostic criteria will be
useful for ON.
Keywords: Orthorexia nervosa, ORTO-15 test, Eating Attitude Test
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Investigation of the effects of JWH-133 upon apoptosis and cell cycle on MDAH-2774 ovarian
cancer cells
1

Levent ELMAS1, Seda SABAH ÖZCAN2, Murat ÇAKIR3
Pamukkale University, School of Medicine, Department of Medical Biology, Denizli, TURKEY
2
Bozok University, School of Medicine, Department of Medical Biology, Yozgat, TURKEY
3
Bozok University, School of Medicine, Department of Physiology, Yozgat, TURKEY

Ovarian cancer is the sixth most common cancer in women globally, characterized by a high mortality
rate due to lack of early diagnosis. Even with the advances in its treatment, including surgery,
chemotherapy, and radiotherapy, patients with ovarian cancer are often diagnosed at an advanced stage
and have a poor prognosis. Therefore, it is essential to develop novel therapeutic strategies. In this
study, our aim was to investigate the effects of JWH-133 (3-(1,1-dimethylbutyl)-1-deoxy-Δ8tetrahydrocannabinol) to apoptosis and cell cycle related genes on MDAH-2774 ovarian cancer cells in
vitro. Human ovarian cancer cell line MDAH-2774 was used and grown at 37OC in a saturated
humidity atmosphere containing 5% CO2 in RPMI-1640 culture medium with L-glutamine including
10% heat-inactivated fetal bovine serum, penicillin (20 units/ml), streptomycin (20 µg/ml), 1% nonessential amino acids. JWH-133 was obtained commercially and dissolved in DMSO. 2.5 µM, 5 µM,
10 µM, 20 µM, 40 µM, 60 µM, 80 µM and 100 µM concentrations of JWH-133 were prepared for
cytotoxicity experiments. MDAH-2774 cells were trypsinized and counted, then 10.000 cells were
seeded to each wells of 96-well cell culture plates and incubated for 24 hours without JWH-133. After
incubation period, cells were treated with above concentrations of JWH-133 and incubated for 24, 48
and 72 hours. Cytotoxic effects of JWH-133 were figured out via XTT (2,3-Bis-(2-Methoxy-4-Nitro5-Sulfophenyl)-2H-Tetrazolium-5-Carboxanilide) method according to manufacturer’s protocol. After
XTT reagent treatment, each plate was incubated for 2-4 hours and formazan crystals formation in
each well were spectrophotometrically measured at 450 nm wavelength with a microplate reader.
After calculation of incubation time and IC50 dose of JWH-133, cells were treated with this dose in
order to perform RNA isolation. Quantitative real-time PCR experiments were performed following
cDNA synthesis and apoptosis and cell cycle related gene expressions were analysed through SYBR
Green method in comparison to beta-actin housekeeping gene. Cell viability of MDAH-2774 cells
were decreased in a time- and dose-dependent manner after treatment with JWH-133. IC50 doses of
JWH-133 were calculated as 60 µM at 48th hour and 40 µM at 72nd hour. JWH-133 treatment
effected some apoptosis and cell cycle related gene expressions of MDAH-2774 cells. Our preliminary
data showed that JWH-133 effected MDAH-177 cell viability, apoptosis and cell cycle related gene
expressions. JWH-133 may be promising novel agent for treatment of ovarian carcinoma but more
detailed studies should be needed to perform in vitro or in vivo for understanding its molecular
mechanism.
Key words: MDAH-2774, ovarian cancer, JWH-133, apoptosis, cell cycle, XTT, real-time PCR
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Production and partial characterization of four different pectinases from a Bacillus clausii
isolate
1

Kubilay Arslan1*, Sevinç Berber1, Serap Çetinkaya1, Sümeyra Savaş2, Ali Fazıl Yenidünya1,
Department of Molecular Biology and Genetics, Science Faculty, Sivas Cumhuriyet University,
Turkey.
2
National Research Institute of Electronics and Cryptology, The Scientific and Technological
Research Council of Turkey (TUBITAK), Kocaeli 41470, Turkey
*Corresponding author e-mail: kubilayarslannn@gmail.com

This study covers the purification and characterization of rare alkaline pectinases in bacteria compared
to acidic pectinases. For the isolation of bacteria soil samples from the apple orchards (Koyulhisar,
Sivas, Turkey) were used. The isolates were identified at the species level by partial protein (mass
spectrometry) and 16S rRNA gene sequencing. Extracellular enzymes produced by these isolates
were precipitated with ethanol. When the pectinase activity was screened, it was noticed that a
protease activity, present in the medium, digested other proteins. This proteolytic activity was
inactivated by increasing the ambient temperature used in the culture preparation to 55 °C.
Subsequently, four different pectinase activities consisting of polygalacturonase, pectin lyase, pectate
lyase, and pectin methylesterase were determined. Four protein bands corresponding to these
activities, 80 kDa, 58 kDa, 46 kDa and ~ 28 kDa, were identified by SDS-PAGE. Zymogram analyzes
were performed for each of these enzymes at optimum pH, temperature and in the presence of specific
substrates. Bacillus clausii members are generally known as probiotic and protease producers, and
therefore, information on pectinase enzymes of this species is quite limited in the literature.
Keywords: Bacillus clausii, characterization, diverse pectinases, production.

Bir Bacillus clausii izolatından dört farklı pektinazın üretimi ve kısmi karakterizasyonu
Kubilay Arslan1*, Sevinç Berber1, Serap Çetinkaya1, Sümeyra Savaş2, Ali Fazıl Yenidünya1,
1

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Türkiye
2

Ulusal Bilimsel ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK), Kocaeli 41470, Türkiye
Sorumlu yazar e-mail: kubilayarslannn@gmail.com

Bu çalışma, bakterilerde asidik pektinazlara kıyasla nadir rastlanan alkali pektinazların saflaştırılması
ve karakterizasyonunu kapsamaktadır. Bakterilerin izolasyonunda elma bahçelerinden toprak örnekleri
(Koyulhisar, Sivas, Türkiye) kullanılmıştır. İzolatlar, tür düzeyinde kısmi protein (kütle
spektrometrisi) ve 16S rRNA gen dizilimi ile tanımlandı. Bu izolatlar tarafından üretilen hücre dışı
enzimler etanol ile çökeltildi. Pektinaz aktivitesi tarandığında, ortamda bulunan bir proteaz
aktivitesinin diğer proteinleri sindirdiği fark edildi. Bu proteolitik aktivite, kültür hazırlamada
kullanılan ortam sıcaklığının 55 °C' ye yükseltilmesiyle etkisiz hale getirildi. Daha sonra,
poligalakturonaz, pektin liyaz, pektat liyaz ve pektin metilesterazdan oluşan dört farklı pektinaz
aktivitesi belirlendi. Bu aktivitelere karşılık gelen dört protein bandı, 80 kDa, 58 kDa, 46 kDa ve ~ 28
kDa, SDS-PAGE ile tanımlandı. Bu enzimlerin her biri için optimum pH, sıcaklık ve spesifik
substratların varlığında zimogram analizleri yapıldı. Bacillus clausii üyeleri genellikle probiyotik ve
proteaz üreticileri olarak bilinir ve bu nedenle bu türlerin pektinaz enzimleri hakkındaki bilgiler
literatürde oldukça sınırlıdır.
Anahtar Sözcükler: Bacillus clausii, çeşitli pektinazlar, karakterizasyon, üretim.
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Serbest Ve Total PSA Test İstemlerinin Gerekliliği
Ali Volkan Özdemir
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya Laboratuvarı, Uşak, Türkiye
Giriş: Laboratuvar giderlerinin artışının en büyük sebebini gereksiz yapılan test istemleridir. Gereksiz
test istemi, testlerin aşırı veya yetersiz kullanımı, yerinde yapılmayan başlangıç test istemleri ve
gereksiz test tekrarları gibi durumlardan oluşmaktadır. Bu istemleri önlemek için sağlık bakanlığı
2015 yılında bazı düzenlemeler yayınlamıştır. Biz de çalışmamızda bu düzenlemelerden birisi olan
serbest psa ve total psa test isteminin hastanemizdeki durumunu araştırdık.
Materyal-Metod: Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde1 Ocak 2019- 31 Ağustos 2019 döneminde
poliklinik ve servislerden istenen free PSA (fPSA) ve total PSA (tPSA) testlerinin sonuçları
retrospektif olarak incelendi. Veriler FONET Laboratuvar Bilgi İşletim Sisteminden elde edildi. Tpsa
ve fpsa testleri Advia Centaur XP analizöründe immunassay yöntemiyle çalışıldı. Çalışmadaki
testlerin istendiği yaş aralıkları ve istemin yapıldığı klinikler değerlendirildikten sonra fPSA ve tPSA
test istemleri, “Tek fPSA İstemleri”, “tPSA sonucuyla uyumlu olmayan fPSA istemleri”, “tPSA
sonucuyla uyumlu freePSA İstemleri” ve “Tek tPSA İstemleri” olmak üzere 4 farklı grupta ele alındı.
İstatiksel analiz ve tablolama işlemleri için SPSS 22.0 programı kullanıldı.
Bulgular: Toplam 2280 test isteminin 2001 adedi tPSA, 279’u fPSA testinden oluşmaktadır. Bu
testler 2055 hastadan çalışılmıştır. Hastaların tamamı Erkek ve yaş ortalaması 64,7 olarak
hesaplanmıştır. En sık istem her iki test için 50-69 yaş grubunda yapılmıştır. Tetkiklerin %96’sı
poliklinik hastalarından istenmiştir. Her iki testin en fazla istendiği branş Ürolojidir. İkinci sırada
dahili branş poliklinkleri bulunmaktadır. fPSA testinin sadece %38’inin tPSA >4 olduğunda istendiği
görülmektedir. Bununla birlikte 179 hastada uygusuz fpsa test istemi yapılmıştır.
Sonuç: Çalışmamızda total PSA testleri yaş, cinsiyet veya ön tanıyla bağlantılı olduğu halde serbest
psa testinin yarısından fazlası uygunsuz istemlerdir. Laboratuvarlarımızda çalıştığımız testlerin kitleri
yurtdışı menşeilidir . Bu yüzden test istemlerinde ön tanıya uygun, ayırıcı tanıyı destekleyici ve belirli
bir algoritmayı içeren yollar izlenmelidir. Gereksiz test istemlerinin azaltılması ile laboratuvar
giderlerini düşüreceği gibi kamu zararı da önlenmiş olacaktır.
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Akut Miyeloid Lösemi Tanı ve Sınıflandırmasında Translokasyon ve Flow Sitometrik Testlerin
Etkinliğinin Belirlenmesi
1

Cemil GÜLÜM, 1Şenay BALCI, 1Lülüfer TAMER, 1Burak ÇİMEN
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, MERSİN

1

Akut miyeloid lösemi (AML), miyeloid seri hücrelerin neoplazisidir. Normal denetimden kaçarak,
kemik iliği ve kanda biriken malign hücrelerin hızlı büyümesiyle karakterizedir. AML, yetişkinlerde
en sık görülen akut lösemi tipi olup, ülkemizde görülme sıklığı 2.7/100.000 olarak bildirilmektedir.
Hematopoetik proliferasyon ve farklılaşma ile ilgili genlerde meydana gelen mutasyonların yanı sıra
kromozomal translokasyonlar, kötü diferansiye miyeloid hücrelerin birikmesi ile sonuçlanır. AML
oldukça heterojen bir hastalıktır. Morfolojik, immünhistokimya ve flow sitometri aracılı immünolojik,
konvansiyonel ve moleküler genetik incelemeler sonucunda sınıflandırma yapılabilmekle birlikte, bu
kategorilerdeki prognoz oldukça değişkendir. t (15; 17), t (8; 21) ve inv (16) gibi genetik
değişiklikler, en etkili bağımsız prognostik faktörlerdir, sınıflandırma ve kılavuzların temelini
oluşturmaktadır. Bununla birlikte, yeni yöntemlerin gelişmesine bağlı olarak güncellemeler ve
değişimler de olabilmektedir. Bu çalışmada, translokasyon ve flow sitometrik testlerin hastalığın tanı
ve sınıflandırmasındaki etkinliğinin belirlenmesi amaçlandı.
Çalışmada, 2010-2016 yılları arasında, klinik olarak AML tanısı alan 88 hastanın flow sitometri,
translokasyon ve patoloji sonuçları değerlendirildi. Bu hastaların 76’sı (% 86) flow sitometrik
immunfenotiplemesi AML yönünde raporlanırken, 12 hastanın (% 14), t(15; 17) translokasyonu, 3
hastanın (% 3,4), t(8; 21) translokasyonu ve 7 hastanın (% 8), inv(16) translokasyonu pozitif olarak
değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, 89 hastanın 39’unun (% 44) patoloji sonucu da AML ile uyumlu
şekilde raporlanmıştır.
Traslokasyonların, AML sınıflandırmasındaki yeri giderek önem kazanmış olmakla birlikte, elde
edilen veriler doğrultusunda, flow sitometrik analizlerin klinik tanıda oldukça değerli olduğu
görülmektedir.
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Investigation of Antiproliferative Effect of Melamine on Myeloma Cells
Duygu ATEŞ1, Hidayet TUTUN2
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Science and Art Faculty, Burdur, Turkey
2
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Veterinary Faculty, Department of Pharmacology and
Toxicology, Burdur, Turkey
Abstract
Melamine, an organic compound, is used as crop fertilizer, pesticides, and raw material for synthetic
fibers and plastics. It have become a global concern after melamine contamination of infant formula
and animal feed. The main melamine-related toxic effect is acute renal failure, which can result in
death. The purpose of the present study was to investigate in vitro antiproliferative effect of melamine
on mouse myeloma cells. After myeloma cells were treated with different concentrations of melamine
dissolved in DMEM (7.81, 15.62, 31.25, 62.5, 125, 250, 500 and 1000 ppm) for 24 hours, effect of
melamine on cell viability was assessed by MTT assay. The half-maximal inhibitory concentration
(IC50) value was 660.11 ppm for 24 hours. Melamine treatment decreased cell growth in a dosedependent manner in myeloma cells. Our findings demonstrated that Melamine had antiproliferative
effect on myeloma cells at high dose.
1

Keywords: Antiproliferative effect, Melamine, Myeloma cells, MTT assay

Melaminin Miyeloma Hücreleri Üzerine Antiproliferatif Etkisinin Araştırılması
1

Duygu ATEŞ1, Hidayet TUTUN2
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji bölümü, İstiklal
yerleşkesi, Burdur, Türkiye
2
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji
Anabilim Dalı, İstiklal Yerleşkesi, Burdur, Türkiye

Özet
Organik bir bileşik olan melamin, sentetik lifler ve plastikler için hammadde, mahsul gübresi, böcek
ilacı olarak kullanılır. Melamin, bebek maması ve hayvan yemi kontaminasyonundan sonra küresel bir
endişe haline geldi. Melamin ile ilişkili ana toksik etki ölümle sonuçlanabilen akut böbrek
yetmezliğidir. Bu çalışmanın amacı, melaminin fare miyelom hücreleri üzerindeki in vitro
antiproliferatif etkisini araştırmaktır. Miyelom hücreleri, 24 saat boyunca DMEM'de (7,81, 15,62,
31,25, 62,5, 125, 250, 500 ve 1000 ppm) çözünmüş farklı melamin konsantrasyonları ile muamele
edildikten sonra, melaminin hücre canlılığı üzerindeki etkisi MTT testi ile değerlendirildi. Yarı
maksimal inhibitör konsantrasyon (IC50) değeri, 24 saat sonra 660,11 ppm olarak ölçüldü. Melamin
uygulaması, miyelom hücrelerinde doza bağlı bir şekilde hücre çoğalmasını azalttı. Bulgularımız,
Melaminin, miyelom hücreleri üzerinde yüksek dozda antiproliferatif etkisi olduğunu gösterdi.
Anahtar kelimeler: Antiproliferatif etki, Melamin, Miyelom hücreleri, MTT testi
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Çocuklarda Anterior Diş Kayıplarının Rehabilitasyonu: Olgu Serisi
ÖZGÖÇMEN E.1 , YİĞİT T.1 , SOYTÜRK M1., YİĞİT U.2
1.Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti AD, Uşak / Türkiye
2.Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD, Uşak / Türkiye
Giriş: Üst kesici dişler travmaya en çok maruz kalan dişlerdir. Dental travma görmüş hastanın
estetiğinin sağlanması ve fonksiyonun tekrar kazandırılması oldukça önemlidir. Üst daimi dişlerin
kaybı sonucunda; estetik, yaşam kalitesinde düşme, beslenme, fonetik problemler, dental ark
bütünlüğünün bozulması gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Bu durumlarda, multidisipliner terapötik
yaklaşımlar en iyi periodontal, okluzal, estetik ve fonksiyonel sonuçların elde edilmesine olanak
sağlamaktadır.
Olgu raporu: Birinci hasta; 8 yaşında erkek çocuğu 21 numaralı dişi avülse olmuş, hasta yumuşak
doku iyileşmesi gerçekleştikten sonra estetik problemler nedeniyle Uşak Üniversitesi Pedodonti
Kliniği’ ne başvurmuştur. İkinci hasta 10 yaşında erkek çocuğu travmanın gerçekleştiği gün 11
numaralı dişinde parçalı kök kırığı, 21 numaralı dişinde kron kök kırığı ve dişlerde mobilite nedeniyle
başka bir merkez tarafından tarafından kliniğimize yönlendirilmiştir. Klinik ve radyografik muayene
sonucu 4 hafta süreyle semi-rijit splint yapılmıştır. Bu sırada 21 numaralı dişe kanal tedavisi ve fiber
post uygulanmış ardından diş restore edilmiştir. Splint uzaklaştırıldıktan sonra 11 numaralı dişte ağrı
ve mobilite semptomlarının tekrarlaması nedeniyle kırık parçalar mukoperiostal flap kaldırılarak
uzaklaştırılmıştır. İyileşme sürecini olumsuz etkilendiği için sonrasında frenektomi işlemi
uygulanmıştır. Bu süreçte; iki hastada da orta hatta sapma meydana gelmiş hareketli aparey
planlanarak orta hat düzeltilmiştir. Estetik, fonetik ve beslenme gibi problemleri çözebilmek amacıyla
iki hastada da akrilik diş eklenen modifiye nance apareyi ile ilgili bölge rehabilite edilmiştir. Gelişim
döneminin sonuna kadar düzenli kontrol önerilmiştir.
Sonuç: Travmaya bağlı olarak üst kesici dişini kaybetmiş çocuk hastalarda gelişim tamamlanana
kadar estetik ve fonksiyonel gereksinimleri karşılamak amacıyla geçici protetik apareyler
planlanabilmekte ve memnun edici sonuçlar elde edilmektedir. Ancak; bu apareyler kemik gelişiminin
sürekliliğini sağlamamakta bu nedenle gelişim tamamlandıktan sonra yeni bir tedavi planlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: avülsiyon, modifiye nance apareyi, kök kırığı
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Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine Başvuran Travma Vakalarının 1 Yıllık
İncelenmesi
Hatice Sağcan, Uşak üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, Uşak
Engin Tekin, Uşak üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, Uşak
GİRİŞ
Araştırmamız 1 yıl boyunca Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Sevisine başvuran
ve Travma kodları ile tanılanmış HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) kayıtlarındaki verilerin
demografik ve etiyolojik açıdan incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM
Bu çalışmada hastaların HBYS’deki digital ortamdaki hasta dosyaları, retrospektif olarak yaş, cinsiyet
ve anemnez özellikleri açısından ICD10 kodlaması baz alınarak incelendi.
ICD10 tanı kodlarından; 91 adet kod travma olarak belirlendi. Bu kodlar; M,S,W,V,Y,T,X’in alt
gruplarıdır.
BULGULAR
Bir yıl içerisinde Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine toplam 377561 hasta
başvurmuş, Bunun 58363’ü Travma olarak değerlendirilmiştir. Bu sayı, toplam vakaların % 15,46’sına
tekabül etmektedir.
Travma vakalarını cinsiyetlerine göre değerlendirdiğimizde; % 36,55’inin kadın, % 62,86’sının erkek
olduğu tespit edildi.
Yaş ortalamalarının ise, 60 yaş üzeri % 8,23, 40-60 yaş arası % 28,88, 18-40 yaş arası % 44,61, 0-18
yaş arası % 18,25’dir
Aylara göre toplam travma vakalarının sayıları, Sonbahar aylarında % 20,2, Yaz % 40, İlk bahar da
%25,5, kış: % 13,9’dir
Acil servise başvuran travma vakalarının geliş saatlerine bakıldığında, 08.00-16.00, % 41,45; 16.0024.00, % 32,93; 24.00-08.00, % 25,60 olduğu tespit edilmiştir.
Travma tanısı ile acil servise başvuran hastaların, ambulans kullanma oranları % 91,14’dür.
TARTIŞMA-SONUÇ
Son bir yıl içerisinde acil servise başvuran travma vakalarının çoğunluğun erkek olması, sosyal ve iş
hayatına erkeklerin daha fazla katılıyor olması olarak açıklanabilir (trafik kazası, iş kazaları vb.).
60 yaş üstü hastaların daha az olması, hareketli hayattan uzaklaştıkları için, travma risklerinin daha az
olacağı şeklinde yorumlanabilir.
Travma vakalarının yaz aylarında en fazla olması ise, yine yaz aylarındaki hareketlilik ve bayram
tatillerinin yaz aylarına denk gelmesi, trafik kazaları, düşme, doğa sporları kazaları vb. daha fazla
oluşması olarak açıklanabilir.
En çok gündüz yoğunluk görülmesi, hem iş kazaları (çalışma saatleri açısından), hem yolculuk
saatlerinin genellikle gündüz saatlerinde tercih edilmesi olarak yorumlanmıştır.
Travma hastalarının ambulans kullanım oranların oldukça yüksek olmasının, vakaların hayati tehlike
oluşturmasına, ani gelişmesine ve aciliyetine bağlanabileceğini düşünüyoruz.
Bu çalışma, önlenebilir ölüm ve sakat kalma nedenlerinden olan; trafik kazaları, iş kazaları, darp,
düşme, çarpma gibi travma vakalarını azaltıcı çalışmalar yapılmasının gerekliliğini ortaya
koymaktadır. Ayrıca, Acil Servis çalışma planı yaparken, travma vakalarını geliş saatleri, geliş
mevsimlerini göz önüne alarak, personel isdihtamı ve nöbet planlaması yapılmasının, travma olguları
için acil servis çalışma etkinliğini artıracağını öngörmekteyiz.
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Randomly detected Lophomonas blattarum in respiratory samples
Nuray GÜNDOĞDU
İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital Medical Microbiology
Lophomonas blattarum is a flagellate protozoa that causes respiratory diseases in humans and is often
overlooked. Since the first case report in 1993, mostly from China, more than 100 cases have been
reported from Iran, Spain and various countries including our country. Most reported cases consist of
patients with underlying diseases, treated with long-term immunosuppressants, or post-operative
respiratory infection. However, increased number of cases reported from immunocompetent patients
led to increased awareness of parasites.
Lophomonas spp. were identified in the Cristamonadina subclass of the Excavata supergroup
according
to
the
latest
classification
of
unicellular
eukaryotes
(http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?src=0&id=115540). This parasite is considered
endocommensal in the intestine of cockroaches and termites but it is still unknown how it infects
humans.
There are two species in the genus Lophomonas; L. blattarum and L. striata. L. blattarum is about 2060 micrometers in length. It is a flexible, round or oval shape. Although L. striata resembles L.
blattarum in size, it differs with its stiffer, spindle-shaped cell structure and longitudinal banding.
According to these definitions, what we see on the microcopy of the respiratory specimens
corresponds to L. blattarum, and to date the reported cases are human cases infected with L. blattarum.
Many researchers agree that microscopic examination of respiratory secretions is the main method for
the identification of these protozoal forms, while some researchers question the presence of this
parasite due to its morphological similarities with lung epithelial cells. However, last April, Iranian
researcher Mahdi Fakhar et al. Reported the first molecular diagnosis of Lophomonas blattarum.
In this study, Lophomonas blattarum (Figure 1) parasite was found in 35 of the 985 respiratory
samples sent by mycological examination. Of these, 27 were referred from the Chest Diseases Clinic
and 8 from other clinics. The samples were reported according to the intensity of the microscopy.
Returning clinics related to parasites were informed with reference to relevant publications and
necessary treatment was initiated.
The aim of this study is to emphasize the importance of direct microscopic examination of
respiratory samples without waiting to detect these protozoal forms. In the suspended sample, it is
extremely difficult to distinguish as the parasite loses its movement. Furthermore, it is important not to
confuse parasites with ciliated cylindrical epithelial cells (Figure 2) lining the bronchial surface.
Although the exact relationship between the presence of Lophomonas blattarum in the human lung has
not been shown to be infectious, there are reports that the clinic improves when parasitic treatment is
applied. However, it should be kept in mind that Lophomonas blattarum may also be a factor in lower
respiratory tract infections of unknown cause.

Figure 1. Lophomonas blattarum

Figure 2. Bronchial epithelium
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Investigation of the bacterial microflora and probiotic properties of kefir and koumiss*
1

Biçer Yusuf 1, Uçar Gürkan 1
Selcuk University, Veterinary Faculty, Food Hygiene and Technology Department,
Konya/TURKEY
*
This manuscript was summarized from the PhD thesis of the first author

In this research it was aimed to determine the microbial flora of commercial koumiss and kefir and
homemade kefir samples using metagenomic analysis and compared some probiotic properties of
lactic acid bacteria isolated from this beverages and Lactobacillus casei Shirota, used in yakult
production. In the study, 3 koumiss, 15 kefir beverages from markets, 3 homemade kefir and Yakult
were used as samples. Microbial diversity of kefir and koumiss samples was determined by
metagenomic analysis targeting V1-V2 region of 16S rRNA gene. Lactobacillus kefiranofaciens was
found the dominant in direct DNA isolation from koumiss beverages. However, results from MRS
agar show that Lb. kefiri was found to the dominant bacteria, while Streptoccus thermophilus was
found to be dominant in M17 agar. Lactococcus lactis determined in all samples at various levels
using direct DNA isolation from kefir beverages. In two samples Streptococcus thermophilus and in
three samples Lc. lactis were detected at higher levels. In kefir beverages produced using kefir grains,
Lb. kefiranofaciens determined as dominant bacteria followed by Str. thermophilus, Enterococcus
durans, and Lb. kefiri respectively. In three samples dominant microflora of MRS agar constituted by
Lc. lactis. In two samples Leuconostoc mesenteroides were the most common bacteria. In addition,
Lb. delbrueckii was also found in one sample. Dominant MRS agar microflora of homemade kefir is
Lb. kefiri followed by Leu. mesenteroides. In M17 agar Lc. lactis was found to be predominant lactic
acid bacteria in all samples. In addition, Str. thermophilus was detected in one sample. The kefir
produced by using kefir grains has the highest rate of E. durans in M17 agar medium followed by E.
faecium and Lb. kefiri respectively. Following that, acid, and bile salt resistance profiles of the bacteria
were determined. Although it is possible to determine the microbial flora of kefir and koumiss
beverages by using non-cultural methods via direct DNA isolation from beverages, it should be used
in combination with cultural methods in order to present a detailed profile. When the results of the
present study were evaluated, homemade kefir samples have more microbial diversity. Besides,
commercially available kefir beverages contain sufficient live microorganisms, and these
microorganisms were found to exhibit basic probiotic properties, such as acid, and bile salt resistance,
similar to the lactic acid bacteria isolated from yakult.
Keywords: Kefir, Koumiss, Metagenomic Analysis, Probiotic
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Prevalence and Antimicrobial Resistance of Campylobacter in
Chicken Meat
H. Yeşim CAN*, Mehmet ELMALI
Department of Food Hygiene and Technology, Faculty of Veterinary Medicine, Hatay Mustafa
Kemal University, 31060 Alahan-Antakya, Hatay, Turkey.
E-mail: yesimcan@mku.edu.tr. *Corresponding author.
ABSTRACT
In the study, prevalence and antimicrobial resistance of Campylobacter isolates from raw chicken
drumsticks obtained at retail markets in Hatay were determined. A total of 45 samples were collected
and analyzed for Campylobacter by using conventional culture method and multiplex PCR. The
isolates were identified to the genus/species level by multiplex PCR and four pairs of primers
amplifying the 16S rRNA gene specific for the genus of Campylobacter, the cJ0414 gene specific for
C. jejuni, the ask gene specific for C. coli, and the glyA gene specific for C. lari were used. The
antimicrobial resistance of isolates to ciprofloxacin, erythromycin, and tetracycline was tested using
the minimal inhibitory concentration (MIC) method. The overall prevalence of Campylobacter was
found to be 13.3% (6/45), of these isolates, 83.3% were identified as C. coli and 16.6% as C. lari, but
C. jejuni was not detected. In the study, a total of 6 isolates were obtained and 4 out of 6 isolates were
resistant to at least one of the antibiotics tested. Only one isolate was monoresistant, while three of
them were multiresistant (≥2 antibiotics). Of the isolates, 3 (50%) were resistant to high levels of
erythromycin (MIC=256 µg/ml) and 3 were susceptible to erythromycin. Three isolates were resistant
to tetracycline, with one of them exhibiting higher levels of tetracycline resistance (MIC=256 µg/ml).
Two isolates were resistant to high levels of ciprofloxacin (MIC=32 µg/ml). These findings indicate
that there is a broad antimicrobial resistance in Campylobacter isolates from chicken meat in Hatay.
Keywords: Antimicrobial resistance, Campylobacter, MIC, poultry.
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ROTAVİRUS GASTROENTERİTİ VAKALARINDA MUKOZAL FONKSİYON VE
BAĞIŞIKLIK İLE İLGİLİ miRNA PROFİLİ
THE miRNA PROFILE RELATED TO MUCOSAL FUNCTION AND IMMUNITY IN
ROTAVIRUS GASTROENTERITIS
Bahadır Feyzioğlu1, Aysun Görkem1, Abdullah Yazar2
1. Department of Medical Microbiology, Division of Medical Virology, Meram Faculty of
Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya,Turkey
2. Department of Pediatrics, Meram Medical Faculty, Necmettin Erbakan University, Konya,
Turkey
ÖZET

Rotavirüs enfeksiyonu, çocuklarda akut gastroenteritin sık görülen bir nedenidir, ancak
Rotavirüs ve konak hücreler arasındaki etkileşim tam olarak anlaşılamamıştır. Virüs, ince bağırsak
villus enterositlerini enfekte eder ve diyare neden olur. Rotavirüslere bağlı bağırsak enfeksiyonunun
sonucu başlangıçta bilinenden daha karmaşıktır ve konak ve viral faktörlerin sofisitike
etkileşimlerinden etkilenir. miRNA'lar, spesifik mRNA'ların 3'-çevrilmemiş bölgelerini hedefleyerek
translasyon inhibisyonu ile gen ekspresyonunu düzenleyebilen küçük kodlayıcı özelliği olmayan bir
RNA sınıfıdır. miRNA'ların, immün hücresel farklılaşma, proliferasyon, apoptoz ve immün
homeostazının korunması gibi birçok biyolojik süreçte önemli düzenleyici rol oynadığı
düşünülmektedir. Bazı miRNA'ların mukozal bağışıklık ve fonksiyonlarla ilişkili olduğu bildirilmiştir.
Araştırmamızda, hastalar fiziksel muayene bulgularına dayanarak dehidratasyon şiddetini belirlemek
için kullanılabilecek dört maddeli Klinik Dehidrasyon Ölçeğine göre üç grupta (Hafif, orta, ağır)
sınıflandırıldı. Kontrol için viral gastroenteritin dışlandığı grup kullanıldı. Real-time PCR ile serum 13
miRNA seviyesi tespit edildi. Gruplar arasındaki ekspresyon düzeylerindeki fark 2-ΔΔCT yöntemi
kullanılarak karşılaştırıldı. Karşılaştırma analizi, 13 miRNA'nın Rotavirüs enfeksiyonundaki tüm hasta
gruplarında önemli ölçüde aşağı regüle edildiğini gösterdi. Rotavirıs enfeksiyonlarının patogenezi ile
ilişkili olabilecek periferik kandaki spesifik miRNA'ların ekspresyon profillerini ortaya koyduk. Diğer
taraftan, miRNA'ları yeni biyobelirteçler olarak ve Rotavirıs enfeksiyonlarında potansiyel terapötik
hedefler olarak kullanma fırsatlarını değerlendirdik.
Anahtar Kelimeler: Gastroenterit, MikroRNA, Roatvirus.
ABSTRACT
THE miRNA PROFILE RELATED TO MUCOSAL FUNCTION AND IMMUNITY IN
ROTAVIRUS GASTROENTERITIS
Rotavirus infection is an common cause of acute gastroenteritis in children, but the interaction
between rotavirus and host cells is not completely understood. The virus infects the mature
enterocytes of the villus tip of the small intestine and induces a watery diarrhea. The outcome of
intestinal infection with rotaviruses is more complex than initially appreciated, and it is affected by a
complex interplay of host and viral factors. miRNAs are a class of small non-coding RNAs that can
regulate gene expression by targeting the 3'-untranslated region of speciﬁc mRNAs for translational
inhibition. miRNAs are considered to play crucial regulatory roles in many biologic processes, such as
immune cellular differentiation, proliferation, and apoptosis, and maintenance of immune homeostasis.
It has been reported that the some miRNAs are related to mucosal immunity and functions. Patients
were classified in three groups (Mild, moderate, severe) to the four-item Clinical Dehydration Scale
which can be used to determine severity of dehydration based on physical examination findings.
Serum levels of 13 miRNAs were detected by Real-time PCR. Patients in group 1 were chosen as
control group and difference in expression levels between groups were compared by using 2-ΔΔCT
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method. Comparative analysis indicated that 13 miRNAs were significantly down-regulated in all
patients groups in Rotavirus infection. We focused on describing specific miRNAs expression profiles
in peripheral blood that may be associated with the pathogenesis of Rotavirıs infections. On the other
hand, we summarized the opportunities for utilizing miRNAs as new biomarkers and as potential
therapeutic targets in Rotavirıs infections.
Key words: Gastroenteritidis, miRNA, Rotavirus

1. GİRİŞ
Rotavirüsler, ilk olarak 1973 yılında, Avusturalya Melbourne Royal Children’s Hospital’da
akut ishalli yeni doğan ve küçük çocukların duodenum biyopsilerinin elektron mikroskobu ile
incelenmesi sırasında, Bishop ve ark. (1973) tarafından keşfedilmiştir. Rotavirüs, oldukça geniş bir
aile olan Reoviridae ailesinin bir üyesidir. Bu ailenin genel özelliği olarak zarfsız, ikozahedral yapıda,
protein kapsidlidir. Yaklaşık 100 nm çapında, 11 segmentli, çift sarmallı bir RNA virüsüdür(1).
Rotavirüslerin iç kapsidi VP1, VP2, VP3 ve VP6’nın yer aldığı viral kor kısmından oluşur. Bunlardan
VP6 yapısal proteini tarafından aktarılan farklılıklara göre RV’ler 8 gruba (A-H) ayrılır. İnsanlarda en
sık A, B ve C grupları enfeksiyonlara sebep olmaktadır. Dış kapsid proteinleri olan VP4 ve VP7
sayesinde serotip analizi yapılmaktadır. VP7’ye karşı gelişen antikor nötralizasyonu G serotipi
(glikoprotein antijen), VP4’e karşı antikor nötralizasyonu P serotipi (proteaz duyarlı antijen) olarak
tanımlanmaktadır. RV genomunun segmentleri tek bir hücrede 2 farklı RV suşunun koenfeksiyonu ile
‘yeniden eşleşme’ oluşmasına izin verir. Bu özelliği G ve P proteinlerinin pek çok kombinasyonlarının
oluşmasına aracılık eder. Ülkemizde TÜROSA (Türkiye Rotavirüs Sürveyans Ağı) tarafından yapılan
bir sürveyans çalışmasında 5 yaşından küçük çocuklarda RV genotip dağılımı incelendiğinde; en
yaygın G/P kombinasyonu G9P[8] (% 40.5) olarak tespit edilmiş, bunu sırasıyla G1P[8] (% 21.6),
G2P[8] (% 9.3), G2P[4] (% 6.5), G3P[8] (% 3.5) ve son olarak G4P[8] (% 3.4) takip etmiştir(2).
Rotavirus enfeksiyonunda patolojik değişiklikler genel olarak ince bağırsağa sınırlıdır. Virüs villus tipi
hücreleri enfekte edip parçalar. İnce bağırsak biyopsilerinde farklı derecelerde villus küntleşmesi ve
lamina propriada mononükleer hücre infiltrasyonu izlenir. Rotavirüs enfeksiyonunun birçok
mekanizmayla ilişkili olarak geliştiği bilinmektedir, Hem viral hem de konak faktörleri enfeksiyonun
oluşmasında etkilidir(3).Enterosit harabiyeti ile Na, su ve mukozal disakkaridlerin emilimi azalırken,
mukozal cAMP'ın (cyclic adenosine monophosphate) değişmediği görülür. Malabsorbsiyon;
sindirilmemiş monosakkarid ve disakkaridler, karbohidratlar, yağlar ve proteinlerin kolona geçmesi ile
sonuçlanır. Rotavirüsün yapısal olmayan proteinlerinden biri olan NSP4’ün hücre içi kalsiyum
depolarından kalsiyumu serbest bırakacak olan mekanizmaları uyardığı saptanmıştır. Rotavirüs
enfeksiyonunda, enfekte enterositlerin apikal yüzeylerinde lokalize olan laktaz, sükraz ve maltaz gibi
disakkaridaz enzimlerinin de yapımı azalmakta ve böylece glikoz ve diğer şekerlerin emilimi
bozulmaktadır. Virüs bu mekanizmalarla villus epitelinde bir seri değişime yol açarak malabsorbsiyon
oluşmasına yol açar.
Rotavirüs insandan insana en sık fekal oral yolla bulaşır. Bulaşma kontamine eşyalarla da
olabilir. Çocuklar rotavirüs enfeksiyonu için büyük risk grubunu oluşturmasına rağmen yetişkinlerde
de ortaya çıkabilir(4).Hemen her çocuk 5 yaşından önce rotavirüs ile enfekte olmakta, enfeksiyonu
semptomatik veya asemptomatik olarak geçirebilmektedir. Rotavirüs enfeksiyonların %20-40 kadarı
asemptomatiktir. Asemptomatik enfeksiyonlar sıklıkla 3 aylıktan küçük bebeklerde görülür. Hastalığın
ciddiyetini hem viral hem de konağa ait faktörler etkileyebilir. Malnutrisyon ve yaş gibi konak
faktörleri de rotavirüs enfeksiyonunun ciddiyetini etkilemektedir. Yaş ilerledikçe rotavirüs
enfeksiyonlarının sayısı ve ciddiyeti azalır. Villus epitel hücreleri üzerindeki rotavirüs bağlayan
reseptörlerin miktarının yaşla birlikte azaldığı hayvan çalışmalarında gösterilmiştir. Buna karşılık
erişkinlerde enfeksiyonun asemptomatik veya hafif belirtilerle seyretmesi daha çok immünitenin
kazanılmasıyla ilişkilidir(5). Akut gastroenteritlerin yaygın görülen özellikleri arasında dehidratasyon,
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elektrolit kaybı, metabolik asidoz, beslenme yetersizliği ve bez bölgesi dermatiti gibi belirtiler
rotavirüs enfeksiyonunda görülebilir. Rotavirüse karşı immün cevap, hem doğal hem de hücresel ve
humoral bağışıklığı kapsayan adaptif (kazanılmış) immün cevabı içermektedir. Hayatın ilk birkaç
yılında rotavirüse bağlı birçok enfeksiyon meydana gelebilir. Rotavirüs tarafından enfeksiyona karşı
korunmadan sorumlu immün mekanizmalar hala iyi bilinmemektedir. Hem sağlıklı hem de rotavirüs
ile enfekte erişkinlerde interferon CD4+ ve CD8+ rotavirüs-spesifik T hücreleri bulunurken,Rotavirüs
gastroenteritli çocuklarda bu hücrelerin sayısı ya çok düşüktür yada tespit edilememiştir(6).
MikroRNA (miRNA): MikroRNA (miRNA) bitkiler, hayvanlar ve bazı virüslerde bulunan
yaklaşık 22 nükleotidden oluşan küçük protein kodlamayan (non-coding) RNA molekülüdür; RNA
susturma ve genden protein sentezinin post transkripsiyonel düzenlenmesinde işlev görür. miRNA
araştırmaları; miRNA'ların farklı hücre tiplerinde ve dokularda farklı setler halinde bulunduğunu
göstermiştir. Bitki ve hayvan hücrelerinde miRNA’ların birden fazla rolü olduğu ve birçok biyolojik
süreçte etkin olduğu ortaya konmuştur. miRNA’lar ökaryotik hücrelerin normal işleyişinde yer alırlar,
bu nedenle miRNA'ların disregülasyonu hastalıklar ile ilişkilendirilmiştir(7).
Rotavirüs Enfeksiyonu ile miRNA ilişkisi: Viral miRNA’lar virüs lehine çalışarak viral ve /
veya ev sahibi genin gen ekspresyonunun düzenlerler. Bu nedenle, miRNA'lar, konak-virüs
etkileşimleri ve viral hastalıkların patogenezinde önemli bir rol oynamaktadır. Doğal bağışıklık
sistemi, konakçı savunmasının ilk sırasını oluşturur, patojenlere genel bir yanıt veren nonspesifik bir
yoldur. Doku bariyerleri, bağışıklık hücreleri ve bağışıklık moleküllerinden oluşur. Doku bariyeri,
mekanik (epitelyal) engelleri, kimyasal engelleri ve biyolojik engelleri (komensal flora) içerir(8).
miRNA'lar, çeşitli immün hücrelerin farklı faktörlerini ve diğer faktörlerin farklılaşmasını,
olgunlaşmasını ve işlevini etkileyerek otoimmünite ve iltihaplanmayı düzenler. Bağırsak mukozası,
lümen içeriğini interstisyumdan ayıran bir bariyer oluşturur. Doku bariyeri, apikal / bazolateral
eksende epitel tabakalarının paracellular geçirgenliğini düzenleyen sıkı kavşaklar (TJ), aderens
kavşakları ve desmosomları içerir(9). Çeşitli miRNA'lar, doku bariyerleri ve epitel tabakalarının
geçirgenliği ile ilişkili olarak bildirilmiştir. Bu miRNA'lar, TJ proteinlerinin kaybı ve ultrastrüktürel
değişiklikler, epitelyal bozulma ve intestinal bariyer disfonksiyonu nedeniyle indüklenir(10).
Rotavirüs enteriti ile ilişkili miRNA’ların profillerini incelemek ve farklı miRNA’ların enfeksiyondaki
etkilerini ortaya koymak için birçok araştırma yapılmaktadır. Biz de çalışmamızda, özellikle rotavirüs
enterit patogenezinde spesifik miRNA ekspresyon profillerini belirlemeyi ve Rotavirus enteritinde
yeni biyolojik belirteçler ve tedavi hedefleri olarak bu miRNA' ların kullanılabilirliğini irdeledik. Bu
amaçla, yukarda bahsi geçen mekanizmalarla ilişkili olan let7i, miR122a, miR125b, miR139,
miR145, miR146a, miR150, miR155, miR181, miR21, miR212, miR34a ve miR874’ ü
araştırmamıza dahil ettik.
GEREÇ ve YÖNTEM
Şubat 2017 – Haziran 2017 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp
Fakültesi Pediatri kliniklerine başvuran, viral gastroenterit ön tanısı alan ve gaitada Rotavirus antijen
testi pozitif olarak belirlenen vakalar,Rotavirus enfeksiyonu olarak kabul edildi. Bu hastalara ait, 50
serum örneği çalışmaya dahil edildi.Hastaların gastroenterit/dehidratasyon/genel durum skorlaması
kaydedildi. Rotavirus enfeksiyonu belirlenen hastalar çalışma grubu olurken, her türlü
enfeksiyonun/enflamasyonun dışlandığı başka nedenler ile kliniğe başvuran immunkompetan 50
çocuk hasta kontrol grubu olarak kullanıldı. Tüm gruplardan elde edilen serum örnekleri mikrotüplere
aktarıldı ve çalışma yapacağımız döneme kadar 80° C de bekletildi.miRNA izolasyonu RTA miRNA
(Türkiye) kiti kullanılarak Spin Kolon yöntemiyle 200 mL serum örneğinden yapıldı.Hedef
miRNA’ların saptanması amacıyla daha önce tanımlanmış uygun primer dizileri kullanıldı (VarkonyiGasic 2011). Kontrol olarak snord44 gen bölgesine ait diziler kullanıldı. cDNA sentezi için OneScript
cDNA (Canada) ticari kitleri kullanıldı ve üretici firmanın belirlediği protokol ile cDNA’lar elde
edildi. Elde edilen cDNA’lar PCR aşaması öncesi nanodropp ile ölçümleri yapılarak her cDNA 250 ng
düşürülecek şekilde PCR grade water ile seyreltildi. cDNA’ların referans gen açısından
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amplifikasyonunu sağlamak ve ilgili bölgeleri işaretlemek amacıyla SYBR Green Master Mix ve
SNORD48 PCR Primer miksleri üretici firmanın tavsiyelerine uyularak hazırlandı.Hazırlanan
Referans Gen Real Time PCR Mix’leri ve Hedef Gen Real Time PCR Mix’leri uygun cDNA’lar ile
Light Cycler 480 Sistemine ait 96 kuyucuklu plateler üzerinde bir araya getirildikten sonra ısı
protokolü ile Light Cycler 480 Sisteminde Real Time PCR için işleme alındı.
Sonuç değerlendirme ve istatistiksel analiz
3 hasta grubu ve bir kontrol grubuna ait hedef MikroRNA ve referans gen için real time
PCR ile CT değerleri elde edildi. Bu değerler, kantitatif PCR metodu veri analizi için Rao ve
ark.(2013) tarafından önerilen 2-ΔΔCT metodu kullanılarak değerlendirildi;
ΔCT= CT (hedef örnek) – Ct (referans örnek)
ΔΔCt= ΔCt (hedef örnek) – ΔCt (referans örnek)
Elde edilen ΔCT hasta ve ΔCT kontrol değerleri kullanılarak gruplara ait ΔΔCt değerleri
hesaplandı. Sonrasında 2-ΔΔCT formülü uygulanarak sonuçlar elde edildi ve ortalama hesaplanarak
gruba ait 2-ΔΔCT değeri (fold change) saptandı.Gruplar arası 2-ΔΔCT değerleri farkı ANOVA yöntemi ile
istatistiksel olarak değerlendirdi. P˂0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Etik Kurul Onayı: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, İlaç ve Tıbbi
Cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurulundan 05.05.2017 tarihinde 2017/921 karar sayısı ile etik kurul
onayı alınmıştır.

BULGULAR
Table 1.mikroRNA'ların ekspresyon düzeylerinin kontrol grubuna ve snord44 referans genine göre
(fold-change) kat değişimi kıyaslaması,
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TARTIŞMA
İlk olarak insan safra yollarında C.parvumenfeksiyonu sırasında, MyD88/NF-kappaB ile
ilişkili olarak azalmış let-7i ekspresyonunun TLR4’ün up-regülasyonuna yol açtığı ve epitelyal bağışık
yanıt için düzenleyici etkisi olduğu ortaya konulmuş(11).Ardından, mikrobiyal uyarının let-7i
ekspresyonu üzerinden bir regülasyon sağlayarakNF-kappaB yolağıyladoğal bağışık yanıt
mekanizmaları üzerindeki etkisi ortaya konulmuştur(12).Let-7i ekspresyonunun TLR 4
downregulasyonuna yol açarak doğal bağışık yanıtın özellikle enflamatuar sürecini olumsuz etkilediği
pek çok araştırmanın ortak sonucudur(13). let-7i’nin özellikle NF-kappaB üzerinden
etkinliği;onkogenez ve kanser fizyopatalojisinde, gestesyonel gelişim ve trofoblastik aktivasyon vb
hücresel çoğalma ve farklılaşma süreçlerinde ya da Travmatik beyin hasarı gibi enflamatuar süreçleri
irdeleyen araştırmalarda biomarker veya hedef molekül olarak sıkça vurgulanmıştır(14).Viral
enfeksiyon seyrinde, enflamasyon, özgül olmayan bağışık yanıt (NK gibi), özgül bağışık yanıt
(uyarılmış T hücre merkezli), enfekte hücrelerin hasarı ve rejeneresyonu gibi parametrelere etkisi
açısından let-7i’nin rolünün ne olduğu önemli bir soru haline gelmiştir. Bizim çalışma grubumuzda
Let-7i-NF-κB aksı üzerinden baktığımızda, bazı virüsleri de kalıp olarak tanıyabilen ancak daha çok
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lipopolisakkarit yapı ve Gram negatif bakteriler tarafından uyarılan TLR4’ün regülasyonunun Let-7i
ekspresyonuyla ayarlanması enflamasyon eğilimi yönünden değerlendirilmiştir. Elde ettiğimiz
sonuçlara göre Let-7i ekspresyon düzeyi tüm hasta gruplarında sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı
şekilde düşüktür. Hafif olarak sınıflandırdığımız hasta grubundaen düşük seviye elde edilirken orta
grup bu gruba göre anlamlı şekilde yüksek, ağır grupta ise yine orta gruba göre anlamlı yüksek
bulunmuştur. Bu sonuçlara göre sağlıklı gruba kıyasla hasta grubunda enflamasyon sürecinin ve NK
aktivitesinin Let-7i üzerinden olumsuz etkilendiğini ifade edebiliriz. Let-7i penceresinden
bakıldığında, doğal bağışık yanıtın iki önemli göstergesi olan enflamasyonsüreci ve NK aktivitesi
sağlıklı populasyonagöre hasta gruplarında göreceli olarak zayıftır.
miR-150 ağırlıklı olarakc-Myb üzerindeki downregülatuar etkisi ile bilinmektedir. c-Mybantiapopitotik BCL-2’yi aktifleştirerek hücrelerin çoğalma ve farklılaşma eğilimlerini artırmaktadır. Bu
durum daha çok hematopoez ve tümorogenez ile ilişkilendirilmiştir(15). mir150 bu aks ile pek çok
hücrenin çoğalması veya turnoveri üzerinde önemli bir belirleyici olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte
yandan miR-150, B lenfosit, T lenfosit ve NK hücrelerinin maturasyonunu başta c-Myb olmak üzere
çeşitli moleküller üzerinden regüle etmektedir(16). Bu yönüyle patojenlere karşı ilk savunma hattını
oluşturan doğuştan gelen bağışıklık tepkisinde miR-150'nin geniş hücre spekturumunda rolü ortaya
konulmuştur. Değerli bir bilgi olarak, miR-150’nin, hücresel işlevinden bağımsız olarak antiviral
potansiyele sahip olduğuna dair kanıtlar da sunulmuştur(17).Çalışmamıza miR-150’yi dahil ederken
bir yönüyleapopitoz üzerindeki düzenleyici rolününRotaviral enfeksiyon sürecinde dokularda hücre
yıkımı veya rejenerasyon üzerindeki etkisi, bir yönüyle ise bağışık yanıt hücresel unsurları üzerindeki
etkisi göze alınmıştır. Başka virüslerde daha önce gösterilen antiviral etki araştırmamızda dolaylı bir
çıkarım olarak ortaya konmuştur.Gastroenterit tablosu olan ve gaitalarında Rotavirus antijeni
belirlenmiş hastalardan oluşan çalışma grubumuzda kontrol grubuna göre ekspresyon seviyesi anlamlı
şekilde düşük bulundu. Daha da dikkat çekici olan durum ise hafif, orta ve ağır kliniğe sahip hasta
grupları arasında miR-150 ekspresyon düzeyi yine anlamlı bir şekilde farklıydı ve klinik şiddet ile ters
orantılı olarak azalan değerler elde edildi. Kontrol grubuna göre ve klinik şiddete göre azalan
ekspresyon seviyeleri bu zamana kadarki tanımlanmış mekanizmalar üzerinden yorumlandığında
epitelyal doku için anti-apopitotik etki, immonositler için ise maturasyon ve fonksiyonlarında zaafiyet
beklenebilir. Bu durum enfeksiyonun şiddeti arttıkça bir yönüyle rejeneratif bir reflkes gibi etki
ederken diğer yönüyle göreceli bağışık zafiyeti gösteriyor olabilir. Rotavirusa özgü antiviral etki için
net bir çıkarım olmasa da, diğer virüsler için miR-150’nin tetiklediği antiviral
mekanizmalarınRotavirusenfeksiyonun şiddetiyle ters orantılı olduğu çıkarımı yapılabilir.
İnsanda miR-181 ekspresyon düzeylerinin, CD34 (+) hematopoietikprogenitör hücrelerden
NK hücrelerinin gelişimi ve CD56 (+) NK hücrelerinde IFN-y üretimi üzerinde belirleyici bir etkisi
olduğu ortaya konmuştur.miR-181 eksikliğinin Timosit gelişimini engelleyerek NK hücre sayısında
bir yetersizliğe neden olduğu fare modelinde gösterilmiştir (18).Rotavirus enfeksiyonuna verilen doğal
bağış yanıt açısından bakıldığında bireylerdeki miR-181 düzeyleri, kontrol grubu ve hafif hasta grubu
arasında anlamlı bir fark oluşturmazken orta ve ağır kliniğe sahip bireylerde miR-181 düzeyi anlamlı
derecede düşük bulundu. Ancak enteresan olan durum, en düşük seviyenin orta klinikli hasta grubunda
tespit edilmesiydi. Bir yönüyle ağırlaşan klinik tabloyaparalel biçimde miR-181 seviyesinin azalması,
NK fonksiyonu ve bağışık yanıt açısından hipotezimize uygun bir durum gibi dursa da, ağır klinik
grupta orta gruba göre yüksek bulunması hipotezimizi bir yönüyle boşa çıkarmaktadır. Karşımıza
“Sebep mi, sonuç mu?” ikilemi çıkmaktadır. Bu durum; hem virus-konak ilişkisinin MikroRNAlar
üzerinde ki dinamik etkisi hem de MikroRNA’larınvirus-konak ilişkisi üzerindeki etkisinin, tek bir
eksen üzerinden değerlendirilmesinin güçlüklerini ortay koymuştur. MikroRNA’ların keşfinden bu
yana üzerinde en çok araştırma yapılmış MikroRNA’lardan olan miRNA-21 (miR-21), onkogenez ve
apopitoz ilişkisinde merkezi bir rol oynamaktadır. Artmış düzeylerin apopitozu engellerken, genel
hücre proliferasyonu ve anjiogenez üzerinde olumlu etkileri olmaktadır. Ancak pek çok farklı hücrede
farklı mekanizmaları ilgilendiren zengin bir şöhrete de sahiptir. Antijen sunumu aleyhine ve hücresel
immun yanıt lehine etki ettiği görünen miR-2, bizim araştırmamızda Rotavirus enfeksiyonu olmayan
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sağlıklı populasyona göre hasta gruplarımızda bariz şekilde düşüktü. Diğer taraftan hasta grupları
arasında istatistiksel bir fark yoktu. Bu MikroRNA’nın düşük olmasının T hücre yanıtında bir zafiyet
oluşturması şuana kadar ki bilgiler ışığında kuvvetle muhtemeldir ve Rotavirus enfeksiyonu için
kolaylaştırıcı bir tablodur.
miR34a, p53 tümör baskılayıcı ağının bir parçasıdır, bu nedenle miR34 disregülasyonunun
bazı kanserlerin gelişiminde rol oynadığı varsayılmaktadır (19). En önemli hedef genininin p53 olduğu
ortaya çıkan miR-34a’nın ektopik ekspresyonu apoptoz, hücre döngüsünün durması veya yaşlanmayı
indükleyici etki göstermiştir. Elde ettiğimiz bulgular; RV enfeksiyonu olan grupların enfeksiyon
olmayan gruba göre anlamlı ölçüde düşük miR34 seviyelerine sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca ağır
enfeksiyon grubu hafif gruba göre anlamlı derecede düşük seviyelere sahipti. Enfeksiyon varlığında
seviye düşmüştü ve bu durum klinik şiddetle de orantılı idi. Bilinen yolakları çerçevesinde bu miR-34a
değerleri apopitozinhibisyonu ve epitelrejeneresyonu için bir belirteç olabilir. RV açısından onkogenik
bir potansiyel şuana kadar gösterilemediği için konak rejeneratif mekanizmaları daha olası
gözükmektedir.
Mitokondriyal metaboloizmayı yavaşlatarak monosit apopitozunu indüklediği gösterilen miR125p için Monositlerde prokalsitonin salınımını regüle ettiğine yönelik güçlü kanıtlar vardır. miR125p ‘in M1/M2 makrofaj balansını proenflamatuar M1 lehine etkilediği de ortaya konmuştur(20). Bu
durum intraselüler patojen öldürme, geç tip aşırı duyarlılık reaksiyonu ve tümörogenez direnci gibi
Th1 faaliyetlerinin indüklenmesini sağlamaktadır. Bu bilgiler ışığında bu MikroRNA için beklenen
şey; artmış ekspresyon ile enfeksiyonabağışık yanıtın indüklenmesi ya da tersi durumda hem hücresel
yanıtın hem de B lenfosit fonksiyonlarının olumsuz etkilenerek enfeksiyona bağışık yanıtın göreceli
olarak düşmesidir. Araştırmamızda, sağlıklı kontrol grubuna göre tüm hasta gruplarında azalmış
ekspresyon düzeyi belirlenirken, aynı zamandaağır kliniğe sahip hasta grubunda diğer hasta gruplarına
göre anlamlı bir düşüş belirlendi. Böylece düşük olan miR-125p ekspresyon seviyesi ile hastalığın
şiddeti arasında bir korelasyon olduğunu ifade edebiliriz.
Antiviralimmun yanıtın kilit hücreleri sitotoksik T lenfositler için miR-139 önemli bir
düzenleyicidir. Efektör CD8 + T hücresi farklılaşmasını çoklu seviyelerde etkilemektedir. CD8 + T
hücrelerinde bulunan euomesodermin’in ekspresyonunumiR-139’un inhibe edici rolü vardır. Bu
durumun bellek hücre gelişimini engelleyici etkisi vardır (21). Dolayısıyla euomesodermin
ekspresyonunda azalma; tümör gelişimi ve hücre içi patojenlere karşı yetersiz bağışık yanıtın
nedenlerinden biri olarak ortaya konmuştur (22).CD8 + T aktivasyonu ve uygun hücresel bağışık yanıt
açısından bakıldığında azalmış miR-139 ekspresyon düzeylerinin viral enfeksiyonlarda konak
savunması açısından dezavantaj oluşturabileceğini öngördük. Bu amaçla araştırmamıza dahil ettiğimiz
miR-139; beklentilerimiz doğrultusunda hasta gruplarımızda sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı
biçimde düşük bulundu.
Paxillin molekülünün üretimini inhibe eden mir-145’in azalmış ekspresyonu
kolerektalneoplazmlar ile ilişkilendirilmiştir(23). mir-145 üzerinden regüle edilen bu protein
sentezinde artış hücre proliferesyonu lehine belirgin sonuçlar ortaya koymaktadır. Araştırmamızın
hedeflerinden biri de intestinal mukoza epitel bariyeri ve Rotaviralgastroenterit vakalarında klinik
duruma göre mir-145 düzeylerinin yukardaki mekanizmalar açısından nasıl bir görünüm
sergileyeceğiydi. Araştırmamızda sağlıklı gruba göre tüm Rotaviralgastroenterit gruplarımızda azalmış
mir-145 ekspresyonu belirledik. Hafif ve orta grupta önemli ölçüde düşük bulduğumuz MikroRNA
seviyesi ağır grupta nispeten daha yüksekti. Azalmış ekspresyonun proliferasyon ve rejenerasyon
lehine olduğunu düşündüğümüzde ağır klinikli hasta grubumuzda bu durumun göreceli olarakmukazal
hasar açısından refleks bir mekanizmayı ortaya koyduğu kanaatindeyiz.
mir-155 ile birlikte bir enflamsyon mediatörü miR-146'ın ekspresyonu, interlökin 1 ve tümör
nekroz faktörü-alfa gibi enflamatuar faktörlerle up-regüle edilmektedir. miR-146, doğuştan gelen
immün sistemin bir parçası olarak sitokin yanıtı veren Toll-benzeri reseptör yolaklarında yer alan bir
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dizi hedefi düzenler. Böylece miR-146, enflamatuar yanıt sürecini hassas şekilde ayarlamak için bir
negatif düzenleyici feedback sisteminde rol alır (24). Toll-benzeri reseptörlerin miR-146 ile
inhibisyonu Tip-I interferon salınımını azaltıcı bir sonuç doğurmaktadır. Bu nedenle bu
MikroRNA’nın viral replikasyonu kolaylaştırıcı bir mekanizmayı sunduğu ifade edilmiştir. miR146’nın bu etkisi, vektör virus ile hücre içine sokularak deneysel bir model ile de gösterilmiştir(25).
Çalışmamızda orta ve ağır hasta grubu değerleri hafif hasta ve sağlıklı bireylere göre anlamlı derecede
düşük çıkmıştır. Enflamatuar sürecin başlaması ve interlökin 1 ve tümör nekroz faktörü-alfa gibi
enflamatuar faktörlerle up-regüle edilmesi beklenen miR-146’nın klinik olarak daha ciddi
vakalarımızda düşük çıkması; bir yönüyle bu hastalarda enflamatuar kaskadın yeterince
oluşmamasının bir sonucu olarak yorumlanabilirken, bireysel genetik farklılıklar vb nedenlerle miR146’nın up-regülasyonun ve dolayısıyla enflamasyon baskılanma sürecinin yeterince oluşmaması daha
ciddi klinik görünümün nedeni olabilir mi? Öte yandan, miR-146’nın düşük seviyelerde çıkmasının
Rotavirus replikasyonu lehine olacağı yönündeki beklentimiz, klinik açıdan bakıldığında tezat bir
şekilde gerçekleşmemiştir. Sonuç olarak, enfeksiyona enflamatuar yanıt ve viral replikasyonun akibeti
açısından değerlendirildiğinde, Rotavirus hastalığının başlangıç ve bitiş dönemlerinin standardize
edildiği yeni çalışmalar ile miR-146 için daha net sonuçlar ortaya çıkabilecektir.
Üzerinde en çok araştırma yapılmış MikroRNA’lardan biri olan miR-155, başta immünite
olmak üzere, inflamasyon, kanser, hematopoez, kardiyovasküler olaylar gibi çok çeşitli başlıklar
altında önemli yolak ve mekanizmalar ile ilişkilendirilmiştir(26). miR-155'in aşırı ekspresyonu,
insanda kronik enflamatuar duruma yol açmaktadır. Bu durum pek çok otoimmün hastalıkta artmış
ekspresyon düzeylerinin gösterilmesiyle de desteklenmiştir (27). Literatürden aldığımız zengin
bilgilere göre miR-155 düzeylerinde yaşanacak değişiklikler ideal enflamatuar yanıtı için önemli rol
oynamaktadır. Çalışmamızda Rotavirus gastroenteriti olan tüm gruplar sağlık gruba göre anlamlı
derecede düşük miR-155 seviyelerine sahipti. Ayrıca orta ve ağır klinik kategorideki gruplarda da
hafif gruba göre anlamlı derecede düşük miR-155 seviyesi tespit edildi. Elde ettiğimiz sonuçlar
Rotavirus enfeksiyonunda viral indüksüyona bağlı olarak miR-155 seviyelerinin refleks olarak
artabileceği öngörümüze ters çıkmıştır. Öte yandan, miR-155’in kompleks immünregülatuar
fonksiyonu düşünüldüğünde, klinik ağırlaştıkça azalan seviyeler bu MikroRNA’nın viral enfeksiyona
bağışık yanıtta pozitif etkisini teyid edebilecek bir bulgudur.
Daha çok HCV enfeksiyonuna bağlı HCC vakalarında düşük düzeyleri kötü prognoz işareti
olarak yorumlanan miR-122 özellikle anti-viral yanıtın en önemli komponentlerinden olan
interferonların sentezinde kritik rol oynamaktadır. İnterferon tedavisi alan bireylerde bir feedback
mekanizması ile bu mikro RNA sentezinin azaldığı gösterilmiştir. Öte yandan, aşırı eksprese edilmiş
miR-122'ye sahip HepG2 hücrelerinin hepatit C virüsüne (HCV), diğer RNA virüslerine ve viral
mimetiklere karşı etkili bir antiviral interferon tepkisi oluşturduğu gösterilmiştir(28) .Rotavirus
enfeksiyonunu incelediğimiz bizim vakalarımızda tüm gruplarda istatistiki olarak farklı seviyelerde
ekspresyon düzeyleri tespit ettik. Rotavirüs gastroenteriti olan tüm gruplar, sağlıklı gruba göre anlamlı
biçimde artmış ekspresyon düzeyi ortaya koydu. Hasta grupları arasında belirgin fark oluşmadı. Bu
durum, hasta gruplarında artmış miR-122 ekspresyonunun viral enfeksiyona cevaben oluşana
interferon salınımını desteklemesi açısından bir teyid olmakla beraber, prognoz açısından bir ilişki
kurulamamıştır.
Akciğer ve mide kanserlerinde baskılayıcı, kolorektal, pankreas ve prostat kanserlerinde ise
uyarıcı etkisi gözlemlenmiş ve bugüne kadar genellikle onkogenezdeki rolü merak edilen miR-212
epitelden mezenşime dönüşüm yolaklarında önemli bir etken olarak değerlendirilmiştir (29). Bizim
araştırmamızda yer almasının asıl nedeni ise bağırsak permabilitesi üzerine olan etkileri nedeniyleydi.
Alkol kullanımı ile artan miR-212 ekpresyonunun tight junction oluşumunu düzenleyen zonula
occludens’in gen ekspresyonunu baskıladığı ve bu şekilde permabiliteyi artırdığı ortaya
konmuştur(30).Araştırmamızda, hafif klinik grupta elde ettiğimiz değerler sağlıklı gruba göre
istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek çıktı. Artan ekspresyonun bu grupta bir permabilite
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artışına yol açması bu zamana kadarki ulaşabildiğimiz bilgileri teyid eder niteliktedir. Ancak, orta ve
ağır klinik gruplarda ekspresyon seviyelerini sağlıklı ve hafif klinik gruptan daha düşük bulduk. Bu,
klinik durum ve permabilite artışı arasındaki korelasyon beklentimize uymayan bir sonuçtu. miR-212
ekpresyonu hafif hastalık tablosunda artarken daha ciddi dehidratasyon durumlarında beklentimizin
aksine düşük çıktı.
Bağırsak bariyeri ile ilgili bir diğer önemli MikroRNA miR-874’ün bu rolü akut bağırsak
iskemisi hayvan modellerinde net biçimde ortaya konmuştur Bu durum, Caco-2 hücrelerinde yapılan
bir çalışmada, negatif kontrol ile karşılaştırıldığında miR-874 inhibitörü kullanımının TJ bariyer yapısı
için elzem olan Occludin ve Claudin-1'in miktarlarını anlamlı olarak artırmasının gösterilmesiyle
desteklenmiştir (31). Araştırmamızda, miR-874 düzeyi sağlıklı gruba kıyasla tüm hasta gruplarımızda
anlamlı şekilde düşük çıktı. Üstelik orta ve ağır klinik kategorideki gruplarda da hafif gruba göre
anlamlı oranda düşük seviyelere sahipti. miR-874 düzeylerindeki bu görünüm klinik durum ile ve bu
MikroRNA’nın TJ disfonksiyonu üzerine etkisi açısından değerli bir bulgudur.
“Tüm MikroRNA’ların kaderinde yer alan non-spesifik ve çoklu gen etkileşimleri ya da
hastalığın seyri sırasında devreye giren fizyolojik kompensatuar mekanizmaların negatif feedback
etkisi olabilir mi?” sorusuna tam yanıt verebilmemiz deneysel çalışmalar ve yolak analizleri ile
mümkün olabilecektir.
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Abstract
Background/aims: Patients diagnosed with chronic hepatitis B infection and
underwent percutaneous liver biopsy were investigated in order to determine the usability of
miR-130a-3p and miR-142-5p as a potential non-invasive biomarker of fibrosis progression.
Materials and methods: Patients were classified in groups 1-6 in accordance with fibrosis
stages. Serum levels of miR-130a-3p and miR142-5p were detected by Real-time PCR.
Patients in group 1 were chosen as control group and difference in expression levels between
groups were compared by using 2-ΔΔCT method. Results: Compared with the control group,
increased expression of miR130a-3p was observed in all groups; when the groups were
compared with each other, the expression levels decreased linearly as the stages increased.
The decline of the miRNA levels in the progressing fibrosis stages was found to be
statistically significant (P < 0.0001). Expression of miR-142-5p was increased in group 2 and
decreased in group 3, 4, 5. The difference between the groups was not found to be statistically
significant (P ˃ 0.05). Conclusion: In patients with HBV related fibrosis, measuring serum
miR130a-3p levels at certain time intervals may provide insight into changes in patients’ liver
fibrosis stages. While miR-142-5p may indicate fibrosis in patients with chronic hepatitis B,
measuring levels for evaluating stages may not be beneficial.
Keywords: Hepatitis B, chronic, fibrosis, microRNAs, biomarkers

1.Introduction
There are 257 million people diagnosed with chronic hepatitis B (CHB) worldwide.
According to 2017 World Health Organization (WHO) data, infection in adulthood leads to
chronic hepatitis in 5-10% of cases, cirrhosis and/or liver cancer develops in 20-30% of
chronically infected patients, and more than 650.000 people die annually due to complications
of hepatitis B, such as liver failure, cirrhosis, and hepatocellular carcinoma (HCC) (1,2).
Approximately 70-90% of HCC develops from cirrhosis. Chronic HBV infection accounts
for at least 50% cases of primary liver cancer worldwide (3). One of the most
common complications of CHB is fibrosis. Liver cirrhosis, a well-known risk factor for HCC,
represents the advanced stage of liver fibrosis (4).
In recent years, since the parameters used for diagnosing and staging fibrosis in CHB
are troublesome, difficult to implement, costly, and differ based on subjective assessments;
studies are focused on miRNAs for serving as non-invasive diagnostic biomarkers.
MicroRNAs (miRNAs) are short (approximately 22 bases) non-coding RNAs that
regulate gene expression post-transcriptionally. They are involved in development of many
illnesses including infectious diseases and cancer. The increasing understanding of the
pathogenesis and progression through stages at molecular level may contribute to
important progress in elucidating the relation between hepatitis B virus (HBV) and miRNAs.
The role of miRNAs as biomarkers has been extensively investigated in these patients (5).
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Macrophages are the main immune cells in the process of fibrosis. They are closely
related to the myofibroblasts that produce collagen in the pathogenesis of fibrosis.
Macrophages activated by interleukin-4 (IL-4) and interleukin-13 (IL-13) cause the release of
pro-fibrogenic cytokines that activate the fibroblasts. Animal and cell culture studies have
showed that IL-4 and IL-13 can regulate profibrogenesis of macrophages in chronic
inflammation via stimulating suppressor of cytokine signaling 1 (SOCS1) and peroxisome
proliferator-activated receptor γ (PPARγ). It has been shown that miR-142-5p and miR-130a3p may play crucial roles in the regulation of this pathway (6).
In our study, we aimed to assess the serum levels of miR-142-5p and miR-130a-3p in
each fibrosis stages and investigate the usability of the expression differences of these
miRNAs in monitoring the prognosis of fibrosis caused by CHB.
2.Materials and methods
Patient selection
A total of 92 patients with CHB, who underwent percutaneous liver biopsy for
histopathological diagnosis of CHB between January 2015 and December 2016 were enrolled
in to the study. Co-infection with other hepatitis viruses or HIV and a history of chronic
alcoholism were exclusion criterias of this study. Mean age of patients was 60.8 ± 16.1
years and 50.5% (46/92) were females, 25.3% of the cases were 51-65 years old and 50.5% of
them were > 65 years old.
Staging of fibrosis
Liver biopsies of patients were evaluated to determine fibrosis stages from 1-6 according to
the modified Ishak fibrosis score (7). Patients were classified into groups 1-6 based on the
stage of fibrosis. The patients in stage 1 fibrosis group were chosen as the control group to
compare the differences of miRNA levels between stages.
miRNA isolation
RNA was isolated from 200 mL serum using Hybrid-R miRNA kit (GeneAll Biotechnology,
Seoul, South Korea) according to the manufacturer’s instructions and stored at -20ºC.
cDNA-synthesis and RT-q-PCR
The primers for miR-142-5p and miR-130a-3p amplification assay was shown on
Table 1 (8). U6 gene region were used as control.
Table 1. Primers designed to amplify miR-142-5p, miR-130a-3p and U6 gene region
Primer

Primer Sequence
5’CTTGCATAGTGCGCGTAATAATCCAT
142-RT
AAAGT’3
142-F
5’GGAATCCCTGTAGTGTTTCCTACT’3
142-R
5’CCTTGCATAGTGCGCGTAATAA’3
5’GAGGCGACTGCCTAAACTATGCCCTT
130-RT
T’3
130-F
5’GCCAGCCAGTGCAATGTTAAAA’3
130-R
5’TACTGAGGCGACTGCCTAAACT’3
U6-F
5’ATACGATACAAGGCTGTTAGAG’3
U6-R
5’AAATATGGAACGCTTCACGA’3
Reverse transcription reaction
Isolated RNAs were reverse-transcribed into cDNA using HyperScript first strand
synthesis kit (GeneAll Biotechnology, Seoul, South Korea). All reactions were performed
according to the manufacturer’s instruction. Reverse transcription was performed using
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StepOnePlus real-time PCR system (Applied Biosystems, USA). Each sample was seperately
amplified by specific stem-loop primer for cDNA syntesis.
Quantitative real-time PCR reactions
For quantitative real-time PCR reactions, total 20 µl reaction volume is prepared as follows;
5 µl RT product were added to 10 µl SYBR Green master mix (Cat No: 801-520), F primer
(10 pm) 1 µl and R primer (10 pm) 1 µl, ROX 1.5 µl, water 1.5 µl. The amplification was
performed on iQ5 Real Time PCR Detection System (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) using
specific primers. Reaction conditions were as follows: 95ºC for 10 min and 95ºC for 15 s,
55ºC for 45 s, and the last two steps were repeated for 40 cycles.
Result evaluation
Each patients’ sample were analysed with real time PCR and the CT values were
evaluated using the 2-ΔΔCT method for the quantitative PCR method data analysis. The final
result of this method is presented as the fold change of target gene expression in a target
sample relative to a reference sample, normalized to a reference gene (9).
ΔCT = CT (target gene) – CT (reference gene)
ΔΔCT = ΔCT (target gene) – ΔCT (reference gene)
Threshold cycle (CTs) values were used in order to calculate relative gene expression levels
of miRNAs between different samples. The ΔCT was calculated for each sample in the
control group, and for each sample in groups 2-6 (CT value for the target minus CT value for
the U6 gene region). The ΔΔCT were calculated using ΔCT patient and ΔCT control values.
The relative gene expression was quantified by using the formula of 2-ΔΔCT and the average 2ΔΔCT
values of the groups were determined.
Statistical analysis
The one-way ANOVA was used to compare 2-ΔΔCT values between groups. P ˂ 0.05 was
considered statistically significant.
Ethics Committee Approval
Ethics committee approval was obtained with decision number 2016/578 on the date of
27.05.2016.
3. Results
The fibrosis staging of 92 patients was performed; 18 patients were determined at
fibrosis stage 1, 28 patients at stage 2, 18 patients at stage 3, 10 patients at stage 4, 2
patients at stage 5, and 16 patients at stage 6; these patients were categorized within groups 16 so as to match the stage numberings.
For miR-130a-3p, the mean 2-ΔΔCT values of the samples in groups 2, 3, 4, 5 and 6 were 2.87,
2.69, 1.34, 1.11, and 1.01 respectively (Figure 1). For miR-142-5p, the mean
2-ΔΔCT values
of the samples in groups 2, 3, 4, 5, and 6 were 1.17, 0.65, 0.09, 0.06, and 0.22 respectively
(Figure 2).
When compared with control group, an increase in the miR-130a-3p expression was
observed in all groups. When groups 2-6 were compared to each other, a linear decline was
observed in the miR-130a-3p expression level as the fibrosis stage increases. The continuous
decrease was found to be statistically significant (P < 0.0001). Compared with control group,
an increase in the miR-142-5p expression level was observed in group 2 and a decrease was
observed in groups 3, 4, 5, and 6. The expression differences between the groups were not
found to be statistically significant (P ˃ 0.05).
Figure 1: miR-130a-3p expression levels in the groups compared with reference RNA
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Figure 2: miR-142-5p expression levels in the groups compared with reference RNA

4.Discussion
Although the percutaneous liver biopsy is the most frequently used method to show
liver fibrosis, it is an invasive process and may be influenced by many parameters, such as the
amount of biopsy material obtained, the experience of person carrying out the biopsy. It has
been also argued that a single biopsy sample may not always reflect the characteristics of the
disease and fibrosis due to heterogeneous nature of liver tissue affected by CHB (10).
Large spectrum of miRNAs has been studied in acute/fulminant/chronic hepatitis, liver
fibrosis/cirrhosis, and hepato-cellular carcinoma to reveal their role as a biomarker in the
management of patients with HBV-related disease and as therapeutic targets (5). It was
reported that miR-106b and miR-181b may be used as a biomarker for liver cirrhosis; miR143 and miR-215 for hepatitis B and HCC; and let-7c, miR-23b, miR-122, miR-150, miR122-5p, and miR-192-5p for hepatitis B infection (11-14). Giray et al. showed a rise in miR125b-5p expression level and a decline in miR-223-3p expression level in patients with HCC
caused by HBV. Moreover, they stated that these miRNAs may be used as biomarkers in early
diagnosis of the disease (15).
miRNAs are found not just within cells but also in serum and other body fluids. They
may be released to extracellular department due to liver tissue damage which is associated
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with chronic liver degeneration. Because of their high stability in body fluids, they are
promising biomarkers in diagnosis of diseases (16).
An increasing number of studies show that miRNA expression is dysregulated in human
cancer. miRNAs have been identified as potential biomarkers for human cancer diagnosis,
prognosis and therapeutic targets, which needs further investigation. Detailed information of
the miRNA pathways are needed to elucidate the pathophysiological roles of miRNAs (17).
Interaction between the mechanism of fibrosis, HBV replication, and miRNAs are
multifaceted, and may be affected by numerous immune system components. The molecular
mechanism of dysregulation of microRNA levels was not the main objective of the present
study.
Huang et al. reported in the study they conducted on human hepatoblastoma HepG2
cells that miR-130a has function on providing metabolic homeostasis. It was shown that
overexpression of miR-130a can reduce HBV transcription through targeting at PGC1α and
PPARγ. NF-κB/p65 activation which develops during hepatic inflammation may lead to
increase in the level of miR-130a and so decrease in HBV replication; that contributes to
viral clearance. For this reason, it was thought to be necessary to research the therapeutic
potential of miR-130a. Conversely it was said that in asymptomatic HBV carriers, persistent
viral infection could reduce miR-130a and
NF-κB expression, contributing to dampened inflammation and failure of viral clearance (18).
Many studies researching the relationship between HBV DNA levels and histopathological
findings in liver biopsies, revealed positive correlation between the serum HBV DNA levels
and necroinflammation stages (19, 20). Biazar et al. conducted a significant correlation
between liver viral load levels and liver damage in hepatitis B patients (21). In our study,
the higher miR-130a-3p levels could be related with its role in reducing HBV transcription.
Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) maintains HSCs in a quiescent
state, and its down regulation induces HSC activation. Various up regulated miRNAs
including miR-130a are reported to repress PPAR𝛾𝛾 expression (22, 23). In this manner up
regulated miR130a-3p in our study may contribute to fibrosis by stimulating HSCs.
It was reported that TGFβ is the cytokine that provides the most potent stimulation in HSC
mediated fibrogenesis. Along with this, it led to think that inhibiting TGFβ and so HSC
activation are necessary in the reversible fibrosis process and in the improvement
mechanisms (24). It is known that there is balance between many cytokines that play a role in
the immunologic process and that the inflammatory response has a regulatory mechanism
within itself in this respect. The role of the macrophage phenotypes in the inflammatory
response following hepatic damage was studied. It was stated that proinflammatory cytokines
such as interferon-γ and TNF stimulate M1 macrophages in the early stage and these
macrophages play a significant role in host defence by increasing early inflammatory
response (25). After the acute phase of inflammation, anti-inflammatory Th2 cytokines like
IL-4 and IL-13 are released to activate M2 macrophages and they play an important role in
the late stages of fibrosis. Alternatively activated M2 macrophages create an antiinflammatory surrounding and promote wound healing and regeneration. However, if the
lesion is persistent and continuously stimulating, M2 macrophages assume a profibrotic role
and synthesize profibrotic factors like TGFβ that stimulate the construction of extracellular
matrix proteins. Thus, cytotoxicity and tissue damage were observed with the balance tipped
towards M1;
fibrosis and cancer development were observed with the balance tipped
towards M2 (6, 25, 26).
Su et al. reported that IL-4 and IL-13 have effects on miRNA level; M2 activation is
stimulated by PPARγ and that miR-130a-3p leads to a decrease in the PPARγ level. It was
stated that IL-4 leads to an increase in the PPARγ level by causing a decrease in the miR130a-3p level, that as a result the continuation of the M2 signal was ensured. They reported
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that miR-142-5p and miR-130a-3p regulates the profibrogenic gene expression of the
macrophages in chronic inflammation (6).
In our study, it was thought that the different miR-130a-3p levels are correlated with
the changing cytokine levels and their effects on different inflammation stages that play an
important role in controlling the fibrosis process. It is thought that relative high miR-130a-3p
levels in the early stages may support the extracellular matrix protein production of HSC,
which plays a key role in the fibrosis process and that the subsequent decrease may indicate
the activation of the macrophages, which are activated by Th2 cytokines playing a role in late
stage fibrosis. Therefore, it has been thought that following up on serum miR-130a-3p levels
at certain intervals in patients with fibrosis due to HBV may give idea about the change in
liver fibrosis levels. We also considered that miR-130a-3p is a promising target for
experimental researches conducting its potential therapeutic usability in patients with
advanced stage liver damage regarding to its role in M2 macrophages stimulation. There is
no statistically significant difference between stages for miR-142-5p levels, the follow up of
this miRNA level is not found to be beneficial for the fibrosis staging.
In the present study, we investigated serum levels of two important miRNAs that potentially
correlate with the development of hepatic fibrosis and their usability as a potential noninvasive biomarker of fibrosis progression. Screening levels of microRNAs by quantitative
polymerase chain reaction in CHB patients is a promising method with its easy, non-invasive
sampling feasibility. Further studies are needed to increase our knowledge of molecular
mechanisms underlying HBV-induced liver disease and HCC development. Providing more
information about the role of specific miRNAs in the pathogenesis of fibrosis and supporting
these findings with consistent serum levels will be targets of investigations for the diagnosis
and follow up of hepatic fibrosis and cancer caused by HBV infection.
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Malignant Pleural Solitary Fibrous Tumor, Case Report
Hacı Hasan Esen, Nazlı Türk, Sıddıka Fındık
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Konya/Turkey
Abstract
Solitary fibrous tumor (SFT) of the pleura is a rare primary neoplasm originating from mesenchymal
cells of the areolar tissue in the submesothelial layer of the pleura. It constitutes less than 5% of
primary pleural neoplasms. Although usually benign, %20 of the reported cases are malignant. 68year-old male patient admited to the Chest Diseases Clinic due to dyspnea and chest pain during
physical effort of his right lower chest. Bronchoscopy showed no intrabronchial lesion, but external
compression was observed in the right bronchial system. In magnetic resonance imaging; On the right
hemithorax posterobasal, a solid mass with a diameter of 14 cm and lobulated sharp contour was
detected. Vimentin, CD34, Bcl-2 were positive and pancytokeratin, S-100, Dog-1, CD31, desmin and
CD99 were negative of immunohistochemically. Ki67 index were determined as 50%. The underlying
cause of the more aggressive behavior of some SFTs is not yet known. In early 1990's,
histopathological risk factors were identified to predict the malignant behavior of resected SFT, but in
subsequent studies, clinical and morphological criteria were combined to identify various scoring
systems. Although rarely seen, it should be kept in mind that SFT may exhibit malignant behavior.
Key words: Solitary fibrous tumor, Malignant, Pleural
Özet
Plevranın soliter fibröz tümörü (SFT), plevranın submezotelyal tabakasındaki areolar dokunun
mezenkimal hücrelerinden kaynaklanan nadir bir primer neoplazmdır. Primer plevral neoplazilerin %
5 'inden azını oluşturur. Genellikle benign olup bildirilen vakaların %20’si maligndir. 68 yaşında
erkek hasta, eforla artan dispne ve istirahat halinde de var olan göğüs sağ alt tarafta ağrı nedeniyle
Fakültemiz Göğüs Hastalıkları Kliniği’ne başvurdu. Hastanın bronkoskopisinde intrabronşial lezyon
izlenmezken sağ bronş sisteminin bazalinde dışarıdan basıya bağlı daralma görüldü. Magnetik
rezonans görüntülemede sağ hemitoraks posterobazalinde lobule keskin konturlu yaklaşık 14 cm
çapında solid kitle tespit edildi. Tümör hücreleri immunhistokimyasal olarak Vimentin, CD34, Bcl-2
pozitif, S-100, Dog-1, CD31, desmin and CD99 negatif idi. Ki-67 indeksi %50 olarak saptandı. SFT'
lerde bazı tümörlerin daha agresif davranışlarının altında yatan sebep henüz bilinmemektedir. 1990
ların başında rezeke edilen SFT lerin malign davranışını öngörmek için histopatolojik risk
faktörlerinin tanımlanmış ancak daha sonra yapılan çalışmalarda klinik ve morfolojik kriterleri
birleştirilerek çeşitli skorlama sistemleri belirlenmiştir. Nadir görülmekle birlikte SFT' lerin malign
davranış gösterebileceği akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar kelimeler; Soliter fibröz tümör, Malign, Plevra
Introduction:
Solitary fibrous tumor of the pleura (SFTP) is a rare primary neoplasm originating from mesenchymal
cells of the areolar tissue in the submesothelial layer of the pleura. It constitutes less than 5% of
primary pleural neoplasms (1). Although usually benign, 20% of the reported cases are malignant (2).
The recurrence rate is 63% even after complete surgical resection for curative purposes. Therefore, it
is important to determine the criteria for malignancy in SFTPs. In this report, we aimed to present a
case of malignant SFTP and to review the risk factors associated with malignant behavior in these
tumors in the literature.
Case report:
A 68-year-old male patient admited to the Chest Diseases Clinic 5-6 months ago due to dyspnea and
chest pain during physical effort of his right lower chest. Physical examination revealed decreased
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chest movements on the right side. No breathing sound was detected in the right basal. Other system
examinations were normal. In the laboratory tests, leukocytosis (12,300/LL) and acute phase reactants
(CRP: 251 procalcitonin: 0.25 /g / L) were elevated. Chest X-ray revealed closed costo-phrenic sinus,
right-sided diaphragm contour and homogeneous opacity in the right lower zone. The case was
evaluated as pneumonia and parapneumonic pleural effusion with these findings. Antibiotherapy was
initiated and pleural effusion was drained. The patient's complaints recurred after antibiotherapy and
he was admitted again with pleural effusion. Computed tomography of the thorax of the patient; In the
posterior right hemithorax, pleural fluid and air containing heterogeneous densities were detected at a
depth of 10 cm in places extending to the fissure. Bronchoscopy showed no intrabronchial lesion, but
external compression was observed in the right bronchial system. In magnetic resonance imaging; On
the right hemithorax posterobasal, a solid mass with a diameter of 14 cm, a lobulated sharp contour
and a heterogeneous signaling feature in T1 and T2 sequences according to muscle structures was
detected. The mass extends over the diaphragm to the right hilum and compresses externally at the
junction of the vena cava inferior to the right atrium. Needle biopsy was taken from the lesion. In our
pathology laboratory, two biopsy material, each measuring 1.5x0.1x0.1 cm, were evaluated.
Microscopy showed a tumoral lesion without a predominant pattern in the slightly collagenized
stroma. Lymphoplasmocytic infiltration was seen in some areas. Tumor cells with narrow cytoplasm,
some of them were ovoid usually spindle hyperchromatic slightly pleomorphic nuclei. There was no
atypical mitosis or necrosis. Tumor cells were immunohistochemically positive for vimentin, CD34,
Bcl-2, weak positive for SMA and negative for S-100, CD117, desmin and CD99. Ki-67 index was
determined as 15-20%. Hyperchromia, mild pleomorphism and high proliferation index of ki67 were
suspected for malignancy. However, due to the absence of mitosis and necrosis, there was no comment
on malignancy in the needle biopsy material and the case was reported as mesenchymal neoplasia. The
presence of lymphoplasmic infiltration in some areas was interpreted as a case of inflammatory
pseudotumor. However, it was indicated that the biological behavior potential and exact type
determination of the tumor should be made from excision material. The patient was operated and the
mass was removed due to the adherence of the lung and thoracic wall. Three materials were sent to
pathology laboratory: mass, pleura and lung. The mass consisted of 8 pieces with a total of 26X8x10
cm in diameter, medium hardness and brown-white colored. The cross-sectional surfaces of the tissues
were gray- white solid fibrillar appearance and bleeding areas were observed in some areas. The
microscopic examination; Tumor lesion was observed in mild collagenized stroma but no pattern
(patternless pattern) was observed but fascicular and storiform like pattern was observed in focal areas.
There were necrosis and bleeding areas. The tumor had staghorn vessels. Tumor cells had spindle
hyperchromatic pleomorphic nuclei. Invasion to the lung parenchyma and pleural stroma was
observed. Vascular invasion was observed in one area. 16 mitosis detected at 10 high power fields and
some were atypical. Vimentin, CD34, Bcl-2 were positive and pancytokeratin, S-100, Dog-1, CD31,
desmin and CD99 were negative immunohistochemically. Ki67 index were determined as 50%
(Figure). Histomorphological appearance of the resection material did not support the inflammatory
pseudotumor. Tumors that may have similar histopathologic appearance were included in the
differential diagnosis. In our case, the following were excluded; sarcomatoid mesothelioma (negative
for pancytokeratin) , GIST (negative for DOG-1 and CD117), malignant peripheral nerve sheath
(negative for S100) and adult type fibrosarcoma (negative for CD34 and BCL2). Our case was
reported as solitary fibrous tumor. Malignancy potential was determined according to Tapias et al
(2013) scoring risk factors. It was accepted as malignant behavior (Table).

486

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019

Figure: a: Staghorn vessels (H&E x4), b: Necrosis (arrows) (H&E x4), c: pleomorphic tumour cells
(H&E x10), d: mitosis (arrows) (H&E x40), e: CD34 positive (İHC stain x4), f: Bcl-2 positive (İHC
stain x4), g: S-100 negative (İHC stain x4), h: Desmin negative (İHC stain x4), i: Ki-67 (İHC stain
x10).
(H&E: hematoxylin&eosin, İHC: immunohistochemistry )
Table: Proposed risks assessment algorithms for solitary fibrous tumor of the pleura.
England DM, et al.
De Perrot M, et al.
Tapias LC, et al. 2013
1989
2002
Histologic risk factors for malignancy
Mitotic figures/10 HPF
>4
>4
≥4
Hypercellularity
+
+
+
Pleomorphism
+
+
Necrosis
+
+
+
Hemorrhage
+
+
Stromal/vascular
+
invasion
Anatomic high risk factors
Size
>10 cm
≥10 cm
Pedunculation
Sessile
Sessile
Sessile
Site
Parietal pleura
Not included
Parietal pleura
Number of criteria needed for malignant diagnosis
1 or more histologic
1 or more histologic
Any 3 histologic and
criteria
criteria
anatomic risk factors
Conclusion:
Solitary ﬁbrous tumors (SFT) are rare mesenchymal neoplasms with variable clinical behavior. Since
malignant SFT has a recurrence rate of 63% even after complete surgical resection for curative
purposes so it is important to determine malignancy in SFT (3). The underlying cause of the more
aggressive behavior of some SFTs is not yet known. In early 1990s, histopathological risk factors were
identified to predict the malignant behavior of resected SFT, but in subsequent studies, clinical and
morphological criteria were combined to identify various scoring systems (4) (Table). Gholami et al.
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(2017) indicated that tumor size (> 7-8 cm) and localization were the most important prognostic
features in the series of 219 cases (5). Although there are studies on the prognostic value of molecular
biomarkers (NAB2-STAT6, TERT promoter mutation, etc.) in patients with SFT, none is ready for use
alone or in combination with scoring systems (4,6,7). There are studies on the use of surgical excision
as well as chemotherapy and radiotherapy in the treatment of malignant SFTPs, but due to the rarity of
malignant SFPTs, there is a striking deficiency in the published literature on the efficacy of specific
therapeutic regimens (8). Although rarely seen, it should be kept in mind that SFT may exhibit
malignant behavior. There is need for studies in large case series on the definition of malignancy in
SFT.
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Mucinous Tubular And Spindle Cell Renal Carcinoma
Case Report
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Abstract
Mucinous tubular and spindle cell renal carcinoma (MTSRCC) was first described by Parwani et al. in
2001. MTSCC, which was first included in the WHO classification of renal tumors in 2004, is a rare
low-grade renal tumor. Approximately 100 cases have been reported to date and constitute less than
1% of renal cell carcinomas. A 59 year old female patient was admitted to the Urology Department of
our faculty because of a mass in the left kidney detected by ultrasonography. Renal and diffusion
magnetic resonance imaging of the patient revealed a malignant lesion 23 mm diametered in the upper
pole of the left kidney. There was no pleomorphism, atypical mitosis and necrosis in tumor cells in
histopathological examination. In immunohistochemical staining, tumor cells were positive with
pancytokeratin, vimentin, cytokeratin7, Pax-2, carbonic anhydrase and AMACR. Ki67 proliferation
index was determined as 1%. Histochemical mucine staining showed mucin in some areas of the
stroma. MTSCC is a rare low-grade tumor. The primary treatment of MTSCC is surgical excision.
Although recurrence and metastasis are rare, there are reported cases in the literature. Therefore,
clinical follow-up of the cases is necessary. It is important to keep in mind the differential diagnosis
of MTSCC, especially in spindle cell renal tumors, as they can be mistaken for histopathologically
with other renal cell carcinomas.
Key words: Mucinous tubular and spindle cell renal carcinoma, Rare, Kidney,
Özet:
Müsinöz tübüler ve spindle hücreli renal karsinom (MTSCC) ilk kez 2001 yılında Parwani ve
arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. 2004 yılında ilk kez WHO’nun böbrek tümörleri sınıflamasına
dahil edilen MTSCC nadir düşük dereceli böbrek tümörüdür. Günümüze kadar yaklaşık 100 olgu
bildirilmiş olup böbrek hücreli karsinomların %1' inden azını oluşturur. 59 yaşında kadın hasta,
ultrasonografi ile tesadüfen saptanan sol böbrekte kitle nedeniyle Fakültemiz Üroloji Kliniği’ne
başvurdu. Hastanın renal ve difüzyon manyetik rezonans görüntülemesinde sol böbreğin üst kutbunda
23 mm çapında malign bir lezyon saptandı. Histopatolojik incelemede tümör hücrelerinde
pleomorfizm, atipik mitoz ve nekroz yoktu. İmmünohistokimyasal boyamada tümör hücreleri,
pansitokeratin, vimentin, sitokeratin7, Pax-2, karbonik anhidraz ve AMACR ile pozitifti. Ki-67
proliferasyon indeksi % 1 olarak belirlendi. Histokimyasal müsin boyamada stromada bazı alanlarda
müsin gösterildi. MTSCC nadir görülen düşük dereceli bir tümördür. MTSCC' nin birincil tedavisi
cerrahi eksizyondur. Nüks ve metastaz nadir görülmekle birlikte literatürde bildirilmiş vakalar vardır.
Bu nedenle olguların klinik takibi gereklidir. MTSCC'nin, özellikle iğ hücreli böbrek tümörlerinde
ayırıcı tanısının, histopatolojik olarak diğer böbrek hücreli karsinomlarla karıştırılabileceğinden akılda
tutulması önemlidir.
Anahtar kelimeler; Müsinöz tübüler ve spindle hücreli renal karsinom, Nadir, Böbrek
Introduction:
Mucinous tubular and spindle cell renal carcinoma (MTSRCC) was first described by Parwani et al. in
2001. MTSCC, which was first included in the WHO classification of renal tumors in 2004, is a rare
low-grade renal tumor. Approximately 100 cases have been reported to date and constitute less than
1% of renal cell carcinomas (1). As the descriptive name indicates these tumors are composed of
morphologically three distinct elements: tubules, spindle cells and extracellular mucin / myxoid
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stroma (2). In this report, we present a rare case of MTSRCC. Clinically they are usually
asymptomatic and detected incidentally.
Case report:
A 59 year old female patient was admitted to the Urology Department of our faculty because of a mass
in the left kidney detected by ultrasonography. The patient's physical examination and laboratory
findings were normal. Renal diffusion magnetic resonance imaging of the patient revealed a malignant
lesion 23 mm diametered in the upper pole of the left kidney compatible with renal cell carcinoma.
Renal vein was normal. Partial nephrectomy material measuring 2.8x2.5x2.1 cm was delivered to our
pathology laboratory. When the incision was performed, a 2.5x2x1.5 cm diametered and white colored
tumor with a uniformly defined, solid, nodular appearance was observed adjacent to the surgical
margin. Tumoral infiltration was not seen in perinephric fatty tissue. Histologically, tumor showed a
neoplasm composed of tubules and long cords. Most of the tumor cells were cuboidal with focal areas
of spindle cells. The presence of mucin in the stroma was noted in some areas. There was no
pleomorphism, atypical mitosis and necrosis in tumor cells. In immunohistochemical staining, tumor
cells were positive with pancytokeratin, vimentin, cytokeratin7, PAX-2, carbonic anhydrase and
AMACR. Ki67 proliferation index was determined as 1%. Histochemical staining showed mucin in
some areas of the stroma (Figure). The patient was reported as mucinous tubular and spindle cell renal
carcinoma due to histomorphologic appearance and immunohistochemical findings.

Figure: a: tumor and normal kidney tissue (left) (H&E x2), b: diffuse mucine and tubular tumor cells
(H&E x10), c: spindl tumour cells (H&E x10), d: histochemical mucine staining (x10), e: AMACR
positive (İHC stain x4), f: cytokeratin7 positive (İHC stain x4), g: carbonic anhydrase positive (İHC
stain x10), h: PAX-2 positive (İHC stain x20), i: Ki-67 (İHC stain x10).
(H&E: hematoxylin&eosin, İHC: immunohistochemistry )
Conclusion:
MTSCC is a rare low-grade tumor. MTSRCC predominantly affects adult patients with a wide age
range from 13 to 82 years (mean 53) and shows a female predominance with a 1:4 male-to-female
ratio (2). Clinically they are usually asymptomatic and detected incidentally (3). It usually presents as
a well-demarcated, exophytic renal mass and showes an expansile growth pattern with a spherical or
ovoid shape on computed tomograph scan. Radiologically it is difficult to differentiate from papillary
renal cell carcinoma (RCC), chromophobe renal cell carcinoma and collecting canal carcinoma.
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However, there are few studies on radiological recognition (4-6). Grossly, the tumors are generally
well circumscribed and partially encapsulated, with a wide size range from less than 1-cm diameter to
greater than 18-cm. The cut surface is commonly bulging, shiny and mucoid, with a uniform
homogenous tan, gray or pale yellow color and a solid consistency. Histologically, MTSCC is
characterized by the presence of tubules or papillary structures consisting of cords of spindle cells and
cuboidal cells in the mucinous stroma. The tubules are round, ovoid, or elongated with a collapsed
central lumen, tightly packed and parallelly arranged, and sometimes merge into cord-like structures or
even form a solid growth pattern. Immunohistochemical studies show that the neoplastic cells of both
the tubules and spindle cells consistently positively for PAX2/8, low molecular weight cytokeratins
(CK8/18, CK19 and CK7), epithelial membrane antigen (EMA), alphamethylacyl-CoA racemase
(AMACR) and Ecadherin. Staining for vimentin and high molecular weight cytokeratin (34BE12)
show variable expression. RCC, CD10 and CD15 are often negative but occasionally be positive.
Carbonic anhydrase IX, ulex europaeus agglutinin (UEA-1), P63, CK20, GATA3 and smooth muscle
actin (SMA) are typically negative (2,7,8) Although MTSRCC was initially considered to originate
from either cells of the loop of Henle or collecting duct epithelium, studies showing complex
immunoprofile with uniform expression of CK7 and AMACR suggests its proximal nephron origin.
MTSRCC is histologically heterogenous tumor that can shows morphologic and immunohistochemical
features overlapping with papillary RCC, but genetically distinct from papillary RCC (2,9).
Histomorphologically, the differential diagnosis includes low-grade papillary renal cell carcinomas
and spindle cell tumors as they may contain papillary structures and sometimes contain small amounts
of mucin. Immunohistochemical examination is helpful in differential diagnosis. The presence of
mucinous material and / or spindle cell components is important in differentiating MTSCC from lowgrade papillary carcinomas. The absence of CD10 expression may be helpful in favor of MTSCC in
indistinguishable cases (7,8). In our case, papillary RCC was not included in our differential diagnosis
due to the absence of histomorphologically papillary structure. In addition spindle cell component and
mucinous areas were prominent in the tumor and contributed to the differential diagnosis. With regard
to MTSRCC where spindle cells dominate, the most critical differential diagnosis is sarcomatoid RCC,
which can develops in any form of RCC and usually confers an aggressive behavior. The spindle cells
in MTSRCC are bland-looking with uniform architectural pattern and usually low nuclear grade,
lacking large, hyperchromatic/pleomorphic nuclei, significant mitotic activity or sheet of necrosis
which are prevalent in sarcomatoid RCC. Spindle cell predominant MTSRCC may be confused with
mesenchymal neoplasms such as smooth muscle tumors (both leiomyoma and leiomyosarcoma), and
inflammatory myofibroblastic tumor when infiltrated by severe chronic inflammations.
The primary treatment of MTSCC is surgical excision. Although recurrence and metastasis are rare,
there are reported cases in the literature. Therefore, clinical follow-up of the cases is necessary (4).
This tumor has a histological spectrum ranging from low to high grade that includes sarcomatoid
differentiation which can confers the tumor an aggressive clinical course. It is important to keep in
mind the differential diagnosis of MTSCC, especially in spindle cell renal tumors, as they can be
mistaken for histopathologically with other renal cell carcinomas.
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Sodyum Valproat kullanımına bağlı nadir bir yan etki: Enürezis Nokturna
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Özet: Sodyum valproat veya valproik asit (VPA) epileptik sendromlarda ve çeşitli
konvülziyon tiplerinde sıkça kullanılan geniş spektrumlu bir antiepileptik ilaçtır. VPA’nın
sedasyon, bulantı, kusma, kilo alımı, hepatotoksisite ve pankretatit gibi bilinen yan etkileri
olmakla birlikte, nadir olarak enürezise neden olduğu da bildirilmektedir.
Bu retrospektif çalışmada; epilepsi nedeniyle valproat tedavisi başlanan ve sonrasında
sekonder nokturnal enürezisi gelişen 4’ü erkek, 6’sı kız olan 10 hasta incelenmiştir. Olguların
yaş ortalaması 9.1 yıl (6-13 yıl) idi ve bir hasta kriptojenik epilepsi diğerleri idiopatik epilepsi
tanısı aldı. Olgulardan 6’sında gece olan nöbetleri ön plandaydı. Hastalardan biri hariç
(valproat ve okskarbamazepin) hepsi monoterapi olarak valproat tedavisi (ortalama ilaç dozu
20 mg/kg/gün) almaktaydı. Nokturnal enürezise neden olabilecek diğer tüm nedenler;
laboratuvar tetkikleri (hemogram, biyokimya, tam idrar tahlili, idrar elektrolitleri, VPA kan
düzeyleri ve üriner ultrasonografi) ile dışlandıktan sonra bu durum VPA kullanımına bağlı
enürezis nokturna olarak değerlendirildi. Hastaların ilaç başlanmasından sonra enürezis
gelişimi ortalama 18.4 gün (7-45 gün) idi, ve ilaç kesildikten sonra tüm hastaların enürezis
nokturna şikayeti düzeldi.
Enürezis nokturna, yanlışlıkla gece geçirilen bir epileptik nöbete bağlanabilecek klinik bir
durum olarak yorumlanabilir. Biz bu olgularımızla, çocuk nörolojisinde sıkça kullanılan bir
antiepileptik olan sodyum valproatın nadiren de olsa enürezis nokturnaya neden olabileceğini
ve epilepsi nedeniyle VPA tedavisi alan ve enürezis nokturna şikayeti ortaya çıkan hastaların
ilaç yan etkisi açısından da değerlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulamak istedik.
Anahtar kelimeler: Enürezis nokturna, sodyum valproat, yan etki, epilepsi

A rare side effect of sodium valproate: Nocturnal Enuresis
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Abstract: Sodium valproate or valproic acid (VPA) is a broad-spectrum antiepileptic drug
commonly used in epileptic syndromes and various types of convulsions. Although VPA has
known side effects, such as sedation, nausea, vomiting, weight gain, hepatotoxicity and
pancretatitis, it is rarely reported to cause enuresis.
In this retrospective study consisted of 4 (%40) boys and 6 (%60) girls who developed VPA
treatment for epilepsy and developed secondary nocturnal enuresis were evaluated. The mean
age of the patients were 9.1 years (6-13 years) and one patient was diagnosed with
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cryptogenic epilepsy and the others idiopathic epilepsy. Night seizures were prominent in 6 of
the cases. All but one of the patients (VPA and oxcarbazepine) were taking monotherapy as
VPA (mean drug dose 20 mg/kg/day). After all other conditions causing nocturnal enuresis
were excluded by laboratory tests (count blood cell, biochemistry, complete urinalysis, urine
electrolytes, drug blood levels and urinary ultrasonography), this was considered as nocturnal
enuresis due to VPA use. The enuresis began between the 7th and 45th day (mean 18.4 days).
None of these patients experienced diurnal enuresis. Enuresis of all patients improved after
VPA discontinuation.
Nocturnal enuresis can be mistakenly interpreted as an epileptic seizure that occurs during
sleep by doctor. VPA, an antiepileptic commonly used in pediatric neurology, may rarely
cause nocturnal enuresis. Therefore, drug side effects should also be considered in case of
enuresis in patients receiving valproate treatment for epilepsy.
Key words: Nocturnal enuresis, sodium valproate, side effect, epilepsy

Giriş:
Sodyum valproat veya valproik asit (VPA), dünya genelinde fokal ve jeneralize epilepsilerde
en sık reçete edilen geniş spektrumlu antiepileptik ilaçlardan biridir. VPA’nın sedasyon,
bulantı, kusma, kilo alımı, hepatotoksisite ve pankretatit gibi bilinen yan etkileri olmakla
birlikte, nadir olarak enürezise neden olduğu da bildirilmektedir (1-6).
Enürezis nokturna, sinir sisteminin konjenital defekti veya kazanılmış bozukluğu olmayan 5
yaşından büyük çocuklarda, haftada enaz 2 kez gece uykusundaki istemsiz işemeler olarak
tanımlanmaktadır. Enürezis nokturna çocukluk çağının en sık işeme problemi olup prevelansı
5 yaşında %15-20’dir ve yaşla birlikte sıklığı azalmaktadır (7). Enürezis nokturna VPA’nın
nadir bir yan etkisi olup çoğunlukla klinisyenler tarafından atlanabilmektedir. VPA
kullanımına bağlı sekonder enürezis nokturnanın nedeni net değildir. VPA kullanımına bağlı
enürezis nokturna oluşumunun etki mekanizması ile ilgili 2 ana hipotez öne sürülmektedir; 1.
susama merkezini VPA’nın santral olarak etkilemesine sekonder gelişen polidipsi (4), 2. VPA
tedavisiyle artmış derin uykunun buna neden olabileceğidir (6, 8).
Bu çalışmada epilepsi tedavisi için VPA kullanan ve tedavi sonrasında enürezis nokturnası
gelişen 10 olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
Materyal ve Metod:
Epilepsi tanısı alan ve VPA tedavisi başlandıktan sonra sekonder enürezis nokturnası gelişen
4’ü erkek, 6’sı kız olan 10 olgu retrospektif olarak incelendi. Olguların yaş, cinsiyet, epilepsi
tipi, uykuda gelen nöbetleri, VPA tedavisinden sonra enürezis başlama süresi, VPA kan
düzeyi, VPA kesildikten sonraki enürezisin düzelme süresi, VPA kesildikten sonra yerine
verilen antiepileptik ilaçlar kayıt edildi. Tüm olgularda, rutin kan tetkikleri (hemogram,
biyokimya), nefrolojik parametreleri (tam idrar tahlili, idrar kültürü, idrar elektrolitleri, idrar
aminoasitleri ve üriner ultrasonografi) bakıldı.
Sonuçlar:
Olguların yaş ortalaması 9.1 yıl (6-13 yıl) idi ve bir hasta kriptojenik epilepsi diğerleri
idiopatik epilepsi tanısı aldı. Olguların 6’sında gece olan nöbetleri ön plandaydı. Olgulardan
biri hariç (valproat ve okskarbamazepin) hepsi monoterapi olarak VPA tedavisi (ortalama ilaç
dozu 20 mg/kg/gün) almaktaydı. Nokturnal enürezise neden olabilecek diğer tüm nedenler;
laboratuvar tetkikleri (hemogram, biyokimya, tam idrar tahlili, idrar elektrolitleri, idrar
aminoasitleri, VPA kan düzeyleri ve üriner ultrasonografi) ile dışlandıktan sonra bu durum
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VPA kullanımına bağlı enürezis nokturna olarak değerlendirildi. Hastaların ilaç
başlanmasından sonra enürezis gelişimi ortalama 18.4 gün (7-45 gün) idi, ve ilaç kesildikten
ortalama 7 gün (3-10 gün) sonra tüm hastaların enürezis nokturna şikayeti düzeldi (Tablo-1).
Olgularımızın uzun süreli takibinde enürezis nokturna şikayeti tekrarlamadı.
Tablo-1. Hastaların klinik ve laboratuvar bilgileri
Olgular
Cins
Yaş
Tanı
(Yıl)
(Epilepsi tipi)

Uykuda
gelen
nöbetler var
mı?

Olgu 1
Erkek
13
İdiopatik
Var
Olgu 2
Erkek
8
İdiopatik
Yok
Olgu 3
Kız
10
Kriptojenik
Yok
Olgu 4
Kız
6
İdiopatik
Var
Olgu 5
Kız
6
İdiopatik
Yok
Olgu 6
Erkek
7
İdiopatik
Var
Olgu 7
Kız
12.5
İdiopatik
Var
Olgu 8
Kız
8
İdiopatik
Var
Olgu 9
Erkek
10.5
İdiopatik
Var
Olgu10
Kız
10.5
İdiopatik
Yok
VPA: Valproat; LVT: Levatirasetam; TPM: Topiramat

VPA’dan
sonra
enürezis
başlama
süresi (gün)
7
30
7
30
7
14
7
30
7
45

VPA
kan
düzeyi
(μg/mL)
73.5
62
96.8
44.5
79.2
41.1
88.6
51.2
64.4
60.8

VPA
kesildikten
sonra enürezis
düzelme süresi
(gün)
10
7
3
7
5
7
7
7
7
7

VPA’dan
sonra
geçilen
ilaç
LVT
LVT
TPM
LVT
TPM
LVT
LVT
LVT
TPM
LVT

Tartışma ve Sonuç:
Enürezis nokturna, çocuk ve ebeveynlerini oldukça rahatsız eden, çocukluk çağının en sık
görülen işeme problemidir. Uyku bozuklukları, merkezi sinir sisteminin olgunlaşmasındaki
gerilik, mesane kapasitesinin yetersiz oluşu, idrar yollarının malformasyonları, tubulopati,
kronik böbrek yetmezliği, diabetes insipitus, diabetes mellitus, psikolojik problemler ve
genetik nedenler enürezis nokturnanın etiyolojisinde yer almaktadır (3, 6, 7).
VPA’ya bağlı iştah artışı, kilo alımı, bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı, akut karaciğer
yetmezliği ve pankreatit gibi gastrointestinal bozukluklar; koagulasyon bozuklukları,
hiperammonemi, alopesi görülebilmektedir (1, 4). VPA kullanımına bağlı enürezis nokturna,
genel olarak vaka bildirimleri şeklindedir (2, 3, 5). Geniş vaka çalışmalardan birinde Egger ve
ark. epilepsi için VPA tedavisi alan 100 çocukta kilo alımını baz almışlar ve olguların
%44’ünde kilo alımı, %20’sinde geçici gastrointestinal bozukluklar, %9’unda halsizlik,
%6’sında geçici alopesi, %7’sinde geçici enürezis ve %4’ünde de hırçın davranışların
olduğunu, ayrıca enürezisi olan 7 hastanın ilaç kesiminden birkaç ay sonra şikayetlerinin
düzeldiğini bildirmişlerdir (1).
Yakın zamanda, VPA tedavisi alan 352 pediatrik epilepsi hastası ve 180 kontrol grubundan
oluşan retrospektif geniş bir kohort çalışma bildirilmiştir. Bu çalışmada, yaşları 5-13 yıl
arasında olan, 12’si erkek, 8’i kız toplam 20 hastada (%5.7) VPA kullanımına bağlı enürezis
nokturna olduğunu bildirmişlerdir. Enürezisi olan ve olmayan grup arasında yaş, cinsiyet, kan
üre azotu, kreatinin, aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, VPA ilaç dozları ve
VPA ilaç düzeyleri açısından herhangi bir farkın bulunmadığını göstermişlerdir. VPA’ya
bağlı enürezis nokturnası olan hastalarda ilaç başlangıcından enürezis gelişimi arasındaki
sürenin ortalama 17.05 ± 1.97 gün (4-34.günler arasında), hastaların aldığı VPA tedavi
dozunun 24.8 ± 1.2 mg/kg/gün ve VPA kan ilaç düzeyinin de 76.50 ± 3.45 mg/mL olduğunu
bildirmişlerdir. Ayrıca, VPA kullanımına bağlı enürezisi olan 20 hastanın hepsinin VPA
tedavisinin kesildiği, ilaç kesiminden sonra ortalama 13.7 ± 1.41 günde enürezisin düzeldiği
gösterilmiş (6). Bizim çalışmamızda da olgularımızın hiçbirinde enürezis diurna
bulunmamaktaydı, enürezisin diğer nedenleri için yapılan laboratuvar tetiklerinin hepsi
normaldi. Ayrıca benzer şekilde VPA tedavisi başlangıcından enürezis gelişimi arasındaki
süre ortalama 18.4 gün (7-45 gün) idi, VPA tedavi dozu ortalama 20 mg/kg/gün ve VPA kan
ilaç düzeyi de ortalama 66.2 µg/mL idi ve ilaç kesildikten ortalama 7 gün (3-10 gün) sonra
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tüm hastaların enürezis nokturna şikayeti düzeldi, takiplerde de enürezis nokturnaları
gelişmedi. Bizim çalışmamızın en büyük kısıtlılığı klinik gözlemsel bir çalışma olması ve
kontrol grubunun bulunmamasıdır.
VPA kullanımına bağlı enürezis nokturnanın patogenezi halen tam olarak açıklanamamıştır,
ancak birkaç mekanizma öne sürülmüştür. VPA’nın böbrek tübüllerini etkilemesine (9, 10),
santral susama merkezini etkilmesine sekonder gelişen polidipsiye (4) ve derin uyku
periyodundaki artışa bağlı olarak (6, 8) VPA’ya bağlı enürezis nokturnanın gelişebileceği öne
sürülmüştür.
Enürezis nokturna, yanlışlıkla gece geçirilen bir epileptik nöbete bağlanabilecek klinik bir
durum olarak yorumlanabilir. Biz bu olgularımızla, çocuk nörolojisinde sıkça kullanılan bir
antiepileptik olan VPA’ın nadiren de olsa enürezis nokturnaya neden olabileceğini ve epilepsi
nedeniyle VPA tedavisi alan ve enürezis nokturna şikayeti ortaya çıkan hastaların ilaç yan
etkisi açısından da değerlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulamak istedik.
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Çocukluk çağında vertigonun nadir bir nedeni:
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Özet: İdiyopatik bazal ganglion kalsifikasyonu olarak da bilinen Fahr hastalığı, beynin hareket kontrol
alanlarında (bazal ganglia, dentat nükleus) ve beyaz cevherde vasküler duvar ve perivasküler alanda
anormal kalsiyum birikimi ile karakterize, nadir görülen nörodejeneratif bir durumdur. Daha çok
erişkinlerde semptom verir ve çocuklarda nadiren görülür. Klinik bulguları parkinsonizm, kore,
distoni, ataksi gibi hareket bozuklukları, başağrısı, nöbet, vertigo, bilişsel bozukluklardan biri veya
birkaçıyla ortaya çıkabileceği gibi asemptomatik de seyredebilir. Bu makalede mental retardasyon,
anksiyete bozukluğu ve vertigo şikayetleri ile polikliniğimize başvuran ve yapılan
nörogörüntülemesinde bilateral globus pallidus, talamus ve dentat nükleusta simetrik kalsifikasyon
tespit edilmesi ile Fahr hastalığı tanısı alan 14 yaşında bir kız olgu sunulmuştur. Sebebi anlaşılamayan
nöropsikiyatrik bulguları olan ve intraserebral kalsifikasyonu tespit edilen olgularda Fahr hastalığının
ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Fahr hastalığı, kalsifikasyon, bazal ganglia, vertigo, çocuk

A rare cause of vertigo in childhood:
Fahr's disease (Idiopathic basal ganglia calcification)
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Turkey, bulentatas@hotmail.com
Abstract: Fahr's disease, also known as idiopathic basal ganglia calcification, is a rare
neurodegenerative condition characterized by abnormal deposition of calcium in the walls of vessels
and perivascular spaces of the brain areas controlling movement (basal ganglia, dentate nucleus) and
white matter. The symptoms of Fahr's disease are more common in adults and rarely seen in children.
Clinical findings may be asymptomatic or may present with one or more of the symptoms such as
movement problems (parkinsonism, chorea, dystonia, ataxia, etc.) headache, seizure, vertigo, cognitive
impairment. In this article, we present a 14-year-old girl who was admitted to our outpatient pediatric
neurology clinic with the complaints of mental retardation, anxiety disorder and vertigo and diagnosed
as Fahr's disease by neuroimaging findings of bilateral symmetric calcification of globus pallidus,
thalamus and dentate nucleus. Fahr's disease should be considered in the differential diagnosis of cases
with unexplained neuropsychiatric findings and intracerebral calcification.
Key words: Fahr's disease, calcification, basal ganglia, vertigo, children
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Giriş
İdiyopatik bazal ganglion kalsifikasyonu (İBGK), bilateral striyopallidodentat kalsinozis tablosu olup, Fahr
hastalığı veya Fahr sendromu olarak da bilinmektedir. Klinik bulgular, genellikle 20 ila 60 yaş
arasında olmak üzere herhangi bir yaşta da semptomlar ortaya çıkabilir. Semptomlar heterojen olup
bazen de asemptomatik seyredebilir (1-3). Bazal ganglion kalsifikasyonu olan hastaların büyük bir
kısmının başlangıç semptomları bilişsel, psikotik ve duygu-durum bozuklukları gibi psikiyatrik
bulgulardır (1). Nörogörüntülemede kalsifikasyonlar daha sıklıkla globus pallidusta olup; putamen,
kaudat nükleus, internal kapsül, dentat nükleus, talamus, serebellum ve serebral beyaz cevherde de
görülebilir (4). Klinik ve nörogörüntüleme bulguları ile Fahr hastalığı tanısı alan olgumuzu, çocukluk
yaş grubunda nadir görülmesi nedeniyle bildiriyoruz.
Olgu Sunumu
Ondört yaşında kız olgu, son 1 yıldır olan baş dönmesi, yaşıtlarına oranla davranış ve zekâsında hafif
gerilik yakınmalarıyla başvurdu. Baş dönmesi, 2-3 ayda bir, uyanıkken, genellikle oturduğu yerden
aniden ayağa kalktığında ve açken oluyordu. Baş ağrısı, kusma, çift görme, kulakta çınlama, işitme
kaybı, konuşmada bozulma, güçsüzlük gibi şikayetleri yoktu. Özgeçmişinde; anne ile babası arasında
1.dereceden kuzen evliliği olan olgumuzun prenatal, natal, postnatal dönemde özellik yoktu. Gelişim
basamakları yaşıtlarıyla uyumluydu, ancak okulda ders başarısı kötü olup, anksiyete bozukluğu ve
hafif mental retardasyon nedeniyle dış merkez çocuk psikiyatrisinde takip ediliyordu. Geçirilmiş
enfeksiyon, sistemik hastalık öyküsü, ilaç kullanımı (aminoglikozid vs.) öyküsü yoktu. Beslenmesi ve
kırmızı et tüketimi yeterliydi. Ailede vertigo ve işitme kaybı veya sistemik hastalık hikayesi yoktu.
Fizik muayenede; vücut ağırlığı: 44 kg (10-25 p), boy: 168 cm (75-90 p), baş çevresi: 53 cm (10-25 p),
tansiyon arteriyal: 110/70 mmHg, nabız: 70/dk ve ritmikti, ataksik yürüyüşü dışında diğer muayeneleri
doğaldı. Ortostatik hipotansiyon tespit edilmedi, ritim bozuklukları açısından kardiyak
değerlendirilmesi normaldi. Laboratuvar tetkiklerinde; hemogram, biyokimya, demir, ferritin, B12
tetkikleri normal sınırlarda idi. Kulak burun boğaz tarafından muayenesi normal olarak değerlendirildi.
Beyin manyetik rezonans görüntülemesinde (MRG) bilateral bazal ganglionlarda özellikle globus
pallidusta, talamusta ve dentat nükleusta T1 ağırlıklı (T1A) görüntülerde hiperintens, T2A
görüntülerde hipo-izointens paramanyetik madde birikimine bağlı simetrik odaklar izlendi (Resim 1.
B, C, E, F). Kalsifikasyon açısından çekilen bilgisayarlı beyin tomografisinde (BT), beyin MRG ile
uyumlu şekilde bilateral bazal ganglionlarda özellikle globus pallidusta, talamusta ve dentat nükleusta
simetrik kalsifikasyon ile uyumlu görüntü izlendi (Resim 1. A, D). Striyopallidodentat kalsifikasyonu
olan olgumuz, sekonder nedenler açısından bakılan parathormon, tiroid hormonları, 25-OH vitamin
D3, kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, magnezyum, seruloplazmin, TORCH, EBV, HIV ve sfiliz için
serolojik testleri, ANA, laktat, amonyak, kan ve idrar organik asitleri, tandem mass tetkikleri
normaldi. Olgumuzun ailesinde benzer hastalık hikayesi olmayıp, striyopallidodentat kalsifikasyonu,
nöropsikiyatrik bulguları olması, sekonder etyolojiler açısından yapılan tüm tetkikleri normal olması
nedeniyle, mevcut klinik ve radyolojik bulgular eşliğinde idiyopatik bazal ganglion kalsifikasyonu
(Fahr hastalığı) teşhisi konuldu. Vertigo açısından aç kalmama, uzun süre ayakta kalmama vs
semptomatik destek tedavisi verildi. İlerleyici nöropsikiyatrik bulgular açısından izleme alındı.
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Resim 1. Olgumuzun nörogörüntüleme bulguları; A. Beyin BT'de bilateral bazal ganglionlarda
özellikle globus pallidusta, talamusta simetrik kalsifikasyon, B. T1A MRG'de bilateral bazal
ganglionlarda özellikle globus pallidusta ve talamusta simetrik hiperintensite, C. T2A MRG'de
bilateral bazal ganglionlarda özellikle globus pallidusta ve talamusta simetrik hipo-izointensite, D.
Beyin BT'de dentat nükleusta kalsifikasyon, E. T1A MRG'de bilateral dentat nükleusta simetrik
hiperintensite, F. T2A MRG'de bilateral dentat nükleusta simetrik hipo-izointensite.
Tartışma ve Sonuç
Bazal ganglion kalsifikasyonu nörogörüntüleme tetkiklerinde yaygın olarak görülebilmektedir.
Erişkinlerde yapılan son çalışmalarda beyin BT tetkiklerinde bazal ganglion kalsifikasyonu sıklığı
%1,3-20,6 oranında bildirilmiş (5). Yaşlı hastalarda daha sık ve insidental görülür ve idiyopatik bulgu
olarak kabul edilir, ancak 40 yaşından küçüklerde patolojik olabileceği düşünülmelidir (1, 6). Bazal
ganglion kalsifikasyonu; idiopatik (sıklıkla yaşlanmaya bağlı veya Fahr hastalığına bağlı), ailesel
olabileceği gibi, sekonder nedenlere bağlı olarak da görülebilir (6). Literatürde İBGK, Fahr hastalığı ve
Fahr sendromunun eş anlamlı olup olmadığı ve tanımlamaları konusunda farklı görüşler bildirilmiştir.
Fahr hastalığı ve Fahr sendromu ve İBGK’nu, bilateral striyopallidodentat kalsinozis ile eş anlamlı kullanan
yayınlar olduğu gibi (1-3,7), Fahr hastalığı terimini ailesel bazal ganglion kalsifikasyonu (primer ailevi
beyin kalsifikasyonu) yerine kullanan, Fahr sendromu terimini ise sekonder nedenlere bağlı
kalsifikasyon gelişmesi durumunda kullanan ve idiyopatik bazal ganglion kalsifikasyonu terimi tercih
edilmemesi gerektiğini vurgulayan yayınlar da vardır (8).
Ailesel bazal ganglion kalsifikasyonu (primer ailevi beyin kalsifikasyonu) daha çok otozomal
dominant kalıtımlıdır ancak otozomal resesif ve sporadik formları da vardır. Sekonder nedene bağlı
bazal ganglion kalsifikasyonunun etyolojisinde; toksikasyonlar (karbonmonoksit zehirlenmesi, kurşun
zehirlenmesi, mineralizan mikroanjiyopati, radyoterapi ve kemoterapi, nefrotik sendrom),
enfeksiyonlar (TORCH, HIV, sifiliz), tiroid ve paratiroid metabolizma bozuklukları (hipoparatiroidi,
psödohipoparatiroidi, psödopsödohipoparatiroidi, hiperparatiroidi, hipotiroidi), perinatal asfiksi,
doğuştan kalıtsal hastalıklar (MELAS, mitokondriyal hastalıklar), Cockayne sendromu, pantotenat
kinaz ilişkili nörodejenerasyon, Down sendromu ve Tüberoskleroz yer alır (1-3). Olgumuzda ailede
benzer bulgusu olan kimse yoktu ancak, akraba evliliğinden olması nedeniyle metabolik tetkikleri de
dahil olmak üzere sekonder nedenler açısından bakılan tüm tetkiklerinde etiyolojik bir neden tespit
edilemedi.
Fahr hastalığında klinik tablo değişkendir ve çoğu kişi asemptomatiktir. Parkinsonizm, distoni,
diskinezi gibi ekstrapiramidal sistem bulguları; ataksi ve disartri gibi serebellar bulgular; psikoz,
kişilik değişiklikleri ve bilişsel bozukluklar gibi psikiyatrik bulgular; nöbetler, baş ağrısı, dizartri,
parestezi ve vertigo gibi çeşitli klinik tabloların bir veya bir kaçı bulunabilir (1). Olgumuzda da bilişsel
gerilik, ataksi, anksiyete bozukluğu ve vertigo vardı.
Fahr hastalığında kalsifikasyon geniş ve nispeten tipik bir dağılıma sahiptir. Beyin BT’de bazal
ganglionlar (sıklıkla globus pallidus), talamus, dentat nükleus, subkortikal ve beyaz cevherde
kalsifikasyon görülür. Beyin MRG bulguları kalsifikasyonun derecesine göre değişebilir; T1A
görüntülerde kalsifiye alanlar hiperintens, T2A görüntülerde hipo- veya izointens görülür. Bazal
ganglion kalsifikasyonunun tanımlanmasında beyin BT görüntüleme MRG’ye kıyasla daha duyarlıdır
(4). Bizim olgumuzda da literatürle uyumlu beyin BT ve MRG buguları mevcuttu.
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Fahr hastalığının patofizyolojisi hâlâ net olarak bilinmemekle birlikte, kapillerlerde ve daha büyük
arter ve venlerin duvarında ve perivasküler boşlukta kalsiyum birikimi ile karakterizedir. Fahr
hastalığında ayrıca mukopolisakaritler ve diğer minerallerin (alüminyum, kobalt, bakır, molibden,
demir, kurşun, manganez vs) damar duvarında ve perivasküler boşlukta birikimi tespit edilmiştir.
Depolanan alanların etrafında nöronal dejenerasyon ve gliozis görülmüştür. Bozuk demir transportu ve
serbest radikal üretimi doku hasarına yol açıp, kalsifikasyona neden olabilir. Progresif bazal ganglion
mineralizasyonu damar lümenini daraltıp, kan akımını daraltabilir, sonuçta nöral doku hasarı ve
mineral birikimi görülebilir (9).
Fahr hastalığı, ilerleyicidir ve bilinen bazal ganglionlardaki kalsifikasyonu engelleyici spesifik bir
tedavisi olmayıp semptomatik yaklaşım önerilmektedir. Onay almamış olmakla birlikte, kalsiyum
şelatörlerinin antioksidanlarla beraber kullanımı veya kalsiyum antagonistlerinden fayda görebileceği
yapılan bir çalışmada bildirilmiş (10). Yapılan başka bir çalışmada metal bağlayıcı proteinler ve metal
şelatörleri (bakır şelatörü olan amonyum tetratiyomolibdat gibi) teorik olarak tedavi seçeneklerinden
biri olarak önerilmiş (11). Sekonder nedenlere bağlı Fahr sendromu olan olgularda altta yatan
hastalığın tedavisi önerilir. Özellikle hipoparatiroidi tespit edilen olgularda, erken tedavi
kalsifikasyonu ve nöropsikiyatrik bozulmayı önleyebilir (1,12). Parkinson benzeri bulguları olan
erişkinlerde levodopa yanıtı düşük olabilir. Psikiyatrik belirtileri olanlarda ekstrapiramidal bulgular da
eşlik edebileceği için antipsikotikler tercih edilebilir. İlginç bir şekilde, kalsifikasyon miktarı, hastanın
yaşı ile nörolojik bozulma derecesi arasında doğrudan bir korelasyon göstermez. İlerleyici nörolojik
bozulma genellikle sakatlıkta veya ölümle sonuçlanabilir (1,4).
Sonuç olarak, nöropsikiyatrik bozuklukları olan ve nörogörüntüleme yöntemleriyle globus pallidus
başta olmak üzere bazal ganglion, serebellar dentat nükleus ve beyaz cevherde kalsifikasyon tespit
edilen, 40 yaşından küçük genç bireylerde bu durum patolojik olarak kabul edilmeli ve ileri tetkiki
yapılmalıdır ve nedeni bulunamayanlarda Fahr hastalığı ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Fahr hastalığı,
çocukluk çağında nadir görülmekte olup ilerleyici nöropsikiyatrik bozukluklar açısından izlemi ve
semptomatik yaklaşım önemlidir.
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Varisella zoster virüsü enfeksiyonu sonrası
Akut dissemine ensefalomyelit: Olgu Sunumu
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Özet: Akut dissemine ensefalomyelitis (ADEM), sıklıkla enfeksiyon veya aşılama sonrasında ortaya
çıkan, merkezi sinir siteminin multifokal tutulumuyla seyreden nadir enflamatuvar, demiyelinizan bir
hastalığıdır. Tanı, klinik ve nörogörüntüleme bulgularına dayanılarak konulmaktadır. Bu makalede, su
çiçeği enfeksiyonu sonrasında baş ağrısı, kusma, genel durum bozukluğu ve uykuya meyil şikayetleri
ile başvuran, klinik ve nörogörüntüleme değerlendirme sonrası ADEM tanısı alan 7 yaşında bir erkek
olgu sunulmuştur. ADEM, varisella zoster virüsü enfeksiyonun nadir nörolojik bir komplikasyonudur.
Olgumuzda, yüksek doz intravenöz metilprednizolon tedavisi sonrasında hem klinik hem de radyolojik
bulgularında belirgin düzelme gözlendi. Prognoz için uzun süreli izlemi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Akut dissemine ensefalomyelit (ADEM), suçiçeği enfeksiyonu

Acute disseminated encephalomyelitis following
varicella-zoster virus infection: Case report
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Abstract: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) is a rare inflammatory, demyelinating
disease with multifocal involvement of the central nervous system, which often occurs after infection
or vaccination. The diagnosis is based on clinical and neuroimaging findings. In this article a 7 yearold boy who presented with worsened general condition, headache, vomiting, and drowsiness
following varicella-zoster virus (VZV) infection who was diagnosed as ADEM after clinical and
neuroradiological evaluations. ADEM is a rare neurological complication of VZV infection. In our
case, clinical and radiological findings excellent improved after high-dose intravenous
methylprednisolone treatment. A long-term follow-up is required for prognosis.
Key words: Acute disseminated encephalomyelitis, varicella-zoster virus infection

Giriş:
Varisellla-zoster virüsü (VZV) infantlarda varisellaya (su çiçeği) neden olan herpes ailesinin bir
üyesidir (1). VZV’nin merkezi sinir sistemi (MSS) komplikasyonları nadirdir. VZV’nin en sık
nörolojik komplikasyonları, akut serebelllar ataksi, ensefalit, izole konvülziyonlar ve menenjittir,
nadiren de akut dissemine ensefalomyelit (ADEM) ve Guillaine-Barre sendromuna (GBS) neden
olabilir (2).
ADEM, erken çocukluk çağında (5-8 yaş) görülen immün aracılı MSS’nin multifokal tutulumuyla
karakterize, yaygın nörolojik bulguların olduğu nadir enflamatuvar, demiyelinizan bir hastalıktır (3).
ADEM’li olguların büyük bir kısmında öncesinde sistemik viral bir enfeksiyonun semptomları, daha
az bir kısmında ise aşılanma öyküsü yer almaktadır (4). ADEM’de bilgisayarlı beyin tomografisinde
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(BT) hipodens bölgeler görülebilir veya normal olabilir, bundan dolayı nörogörüntülemede beyin
manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tercih edilir (3). ADEM’in tipik beyin MRG bulguları; T2
ağırlıklı (T2A) görüntülerde bilateral, büyük, multifokal, çoğunlukla serebral beyaz cevheri tutan
hiperintens lezyonlardır, ve bazen ödematöz kitle etkisine benzer hiperintens lezyonlar olarak
görülebilir (3, 4). Klinik başlangıç semptomları genellikle ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma gibi sistemik
bulguları takiben hızlı gelişen bilinç düzeyinde değişiklik, nöbet, meningeal irritasyon bulguları
şeklindedir. ADEM’in patofizyolojisi henüz tam olarak anlaşılamamasına rağmen enfeksiyon yada
aşılama sonrasında MSS otoantijenlerin üretiminin tetiklenmesi sonucu oluştuğu düşünülmektedir (3,
5). Bu yazıda suçiçeği enfeksiyonu sonrasında klinik ve nörogörüntüleme bulguları ile ADEM tanısı
alan 7 yaşında bir erkek olgu sunulmuştur.
Olgu Sunumu:
Öncesinde tamamiyle sağlıklı 7 yaşında erkek hasta, son 2 gündür baş ağrısı, kusma, konuşma
bozukluğu, genel durum bozukluğu ve uyku halinin olması şikâyetleriyle başvurduğu başka bir
merkezden hastanemize sevk edildi. Hikayesinden 2 hafta öncesinde su çiçeği enfeksiyonu geçirdiği
öğrenildi. Hastanın yapılan muayenesinde vücut ısısı: 36.7ºC, nabız: 86/dk, solunum: 26/dk, arteriyel
tansiyon: 100/70 mmHg, genel durumu orta, bilinci: uykuya meyilli, ışık refleksi bilateral alınıyor ve
pupilleri izokorik, ense sertliği, kernig ve brudjenski bulgusu yoktu, plantar yanıt bilateral fleksör,
hafif ataksik yürüyüşü vardı ve saçlı deriyi de tutan kurutlanmış döküntüsü dışında diğer sistem
muayeneleri doğaldı. Laboratuvar tetkiklerinde; Beyaz küre: 7200/mm3, Hb: 14.1 g/dL, Htc: %42.7,
Plt: 316000/mm3, Sedim: 5 mm/saat, C-reaktif proteini 1.6 g/dL idi, biyokimya, PT-aPTT ve INR
değerleri normal sınırlarda idi. Ayrıca humoral ve hücresel immün sistem değerlendirmeleri de
normaldi. Beyin omirilik sıvı (BOS) incelemesinde; glukoz: 59.9 mg/dL, klor: 127.6 mEq/L, protein:
16.1 mg/dL, mikroskobisinde hücre yoktu, BOS kültüründe üreme olmadı ve VZV PCR DNA’sı
negatifti. Ayrıca BOS’ta diğer virüsler için bakılan viral PCR analizi de negatifti. Beyin MRG’de,
T2A aksiyal ve FLAIR koronal kesitlerde kontrast tutulumunun olmadığı verteks seviyesinde bilateral
santral sulkus komşuluklarında ve sağda belirgin bilateral frontotemporal bölgelerde kortikal kalınlık
ve intensite artışları, beyin sapında da sol ağırlıklı olmak üzere simetrik intensite artışı izlendi (Resim1). Elektroensefalografisinde (EEG) sağ hemisfer tempora-pariyetal bölgede fokal yavaşlaması vardı.
Klinik ve laboratuar bulgularıyla varisella enfeksiyonu sonrası gelişen ADEM olarak değerlendirilen
olgumuza intravenöz (İV) sefatoksim, asiklovir ve yüksek doz metilprednizolon (MTP) (30
mg/kg/gün-maksimum 1 g/gün-5gün) tedavileri verildi. Oral prednizolon tedavisi (4-6 haftada
azaltılarak kesildi) ile taburcu edildi. Tedavi sonrası klinik bulguları düzelen hastaya 2 ay sonra
kontrol beyin MRG yapıldı. Radyolojik bulguları öncesi ile karşılaştırıldığında belirgin düzelme
görüldü (Resim-1).
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Resim-1. Olgumuzun tedavi öncesi (A ve B) ve tedaviden 2 ay sonrası (C ve D) beyin MRG’leri; A ve
C. T2A aksiyal kesit, B ve D. FLAIR koronal kesit.
Tartışma ve Sonuç:
Varisella-zoster virüsü, primer, latent ve rekativasyon enfeksiyonlara neden olup primer enfeksiyonu
varisella (su çiçeği), latent enfeskiyonun reaktivasyonu herpes zoster olarak adlandılmaktadır. VZV
enfeksiyonunun komplikasyonları immün sistemi baskılanmış hastalarda daha sık görülür. Sağlıklı
çocuklarda asemptomatik geçici varisella hepatiti ve hafif trombositopeni rölatif olarak daha sıktır.
Nörolojik komplikasyonlar varisellanın nadir komplikasyonlarından olup, aşılanmamış çocuklarda en
iyi tanımlanmış nörolojik komplikasyonu akut serebellar ataksi (1/4000 olgu) ve ensefalittir (1/50000
olgu), nadiren de ADEM ve GBS’a neden olabilir (1, 2). Science ve ark. 14 yıllık retrospektif
çalışmalarında; 1 ay-18 yaş arası, VZV ilişkili nörolojik bulguları olan 84 hastanın 26’sında akut
serebellar ataksi, 17’sinde ensefalit, 16’sında izole konvülziyonlar, 10’unda inme, 10’unda menenjit,
2’sinde GBS, 2’sinde ADEM ve 1’inde Ramsay Hunt sendromu olduğunu bildirmişlerdir. (2).
ADEM, esas olarak çocukluk yaş grubu içerisinde görülen, nadir, tedavi edilebilir immün aracılı bir
hastalıktır. Enflammatuvar demiyelinizan bir hastalık olan ADEM, viral bir enfeksiyon yada aşılama
sonrasında ortaya çıkan yaygın nörolojik bulgular ve beyin MRG’de primer olarak multifokal beyaz
cevher tutulumu ile karakterizedir (3, 4, 6). ADEM öncesi enfeksiyöz nedenler arasında; influenza,
Epstein-Barr virus, sitomegalovirus, varisella, enterovirus, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, herpes
simplex virüsü ve Mycoplasma pneumonia bulunmaktadır (3). Hastanemizden daha önce bildirilen bir
çalışmada, 6 yıllık periyotta çocukluk çağı ADEM olan toplam 14 hastanın etiyolojik
değerlendirmesinde, 9’unda üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu ve bunların 3’ünde mikoplazma ve
1’inde Ebstein-Barr virüs olduğu, %71.4’ünde ise spesifik bir ajan gösterilemediği bildirilmiştir (5).
ADEM tanısı, tipik klinik başvuru ve beyin MRG bulguları ile konulmaktadır (3, 4, 6). Klinik bulgular
çok değişken olup ateş, baş ağrısı, ataksi, bulantı, kusma, konvulziyonlar, akut ensefalopati ve fokal
nörolojik bulgular gibi yaygın nörolojik bulguları içerir (3, 4). Bisker Kassif ve ark. pediatrik acile
başvuran 30 ADEM’li hastada en fazla görülen semptomların ateş (%66.7), uykuya meyil (%63.3),
güçsüzlük (%53.3) ve apati (%50) olduğunu; klinik bulgular içerisinde de ensefalopati (%80) ve
yaygın fokal nörolojik bulguların (%50) olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca 7 hastada (%23.3) ataksi yer
almaktaydı. Aynı çalışmada acile başvurusunda ADEM’li hastaların %20’sinin ensefalopatik
olmadığı; ateşi olmayan ve yaygın fokal nörolojik bulgusu olanlara başvuruda çekilen beyin
MRG’sinin ADEM ile uyumlu olduğu ifade edilmiştir (6). Ülkemizden bildirilen bir çalışmada da
benzer şekilde ateş, baş ağrısı, bulantı ve kusma gibi non-spesifik şikayetler en sık görülmüş, ancak
Bisker Kassif ve ark. yaptığı çalışmadan farklı olarak nörolojik başvuru bulgularından en sık yürüme
bozukluğu (%71.4) olduğu bildirilmiştir (5). Bizim olgumuzda da literatürde bildirilenlere benzer
şekilde baş ağrısı, kusma, konuşma bozukluğu, genel durum bozukluğu ve uykuya meyil şikâyetleriyle
başvurdu ve hafif ataksisi vardı.
ADEM’in karakteristik beyin MRG bulgusu; T2A görüntülerde bilateral, sınırları net seçilemeyen,
çoğunlukla serebral beyaz cevheri tutan (beraberinde derin gri cevher tutulumu olabilir yada
olmayabilir) büyük hiperintens lezyonlar, nadiren de T1A görüntülerde hipointens lezyonlardır (3, 4).
Uluslararası pediatrik multipl skleroz çalışma grubunun bildirisinde, tanımlanmış ADEM’li olguların
başlangıç beyin MRG’de; en fazla tutulumun bilateral tutulum (%89-100) olduğu, bunu büyük
lezyonlar (>2 cm)(%80-97), subkortikal beyaz cevher lezyonların (%47-79) izlediği belirtilmiştir.
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Ayrıca hastaların hepsine Spinal MRG çekilmediği, çekilenlerde ise spinal kord tutulumu %18-80
oranındadır (4). Yeni yayınlanan bir yayında, VZV döküntülerinden 15 gün sonra ekstremitelerde
uyuşma ve güçsüzlük ve idrar retansiyonu ortaya çıkan 13 yaşında bir kız olgunun yapılan
nörogörüntülemeleri sonucunda ADEM’le uyumlu olarak beyinde subkortikal multipl hiperintens
lezyonlar ve spinal kordda uzun segment hiperintens lezyonun olduğu belirtilmiştir (7). Olgumuzun
beyin MRG’de multifokal (sağ frontotemporal bölgelerde daha belirgin) hiperintens lezyonlar ve
verteks, bilateral santral sulkus seviyesinde kortikal kalınlık artışı izlendi (Resim-1).
ADEM tanısı için spesifik BOS bulgusu yoktur. MSS enfeksiyonlarını dışlamak için BOS hücre
sayımı, kültürleri ve viral PCR analizi yardımcıdır (4). Hastalara ensefalopati ve klinik nöbetler için
rutin olarak EEG çekimi sıklıkla yapılmaktadır. İnteriktal EEG sıklıkla anormaldir, fakat non-spesifik
bulgulardır. En sık gözlenen EEG bulgusu, diffüz yavaşlama (%88), fokal dikenler veya fokal
yavaşlamalardır (%25)(8). Olgumuzun BOS hücre sayımı, şeker ve protein düzeyleri normal
sınırlarda idi, BOS gram boyaması ve kültürü negatif idi. Ayrıca hem varisella PCR DNA’sı hem de
diğer virüsler için bakılan PCR analizi negatifti. Ayrıca EEG’de gözlenen sağ hemisfer temporapariyetal bölgedeki fokal yavaşlama beyin MRG ile uyumlu idi.
ADEM veya çocukluk döneminin diğer demiyelinizan hastalıklarının akut tedavisi, İV yüksek doz
MTP 10-30 mg/kg/gün-5 gün (maksimum doz 1 g/gün) ve sonrasında oral prednizolon 1-2 mg/kg/gün
(maksimum 40-60 mg/gün) dozunda kademeli olarak 4-6 haftada azaltılarak kesilir. Diğer tedavi
seçenekleri İV immunoglobulin (genellikle total 2 g/kg, 2-5 gün sürede) veya plazmaferezdir (tipik
olarak gün aşırı 5-7 exchange) (3, 4). Olgumuza da 30 mg/kg/gün dozunda 5 gün boyunca intravenöz
yüksek doz MTP tedavisi sonrasında 4-6 haftada kademeli azaltılacak şekilde oral prednizolon (1-2
mg/kg/gün) tedavisi verildi.
ADEM’li çocukların çoğunda tedaviden sonra motor alanda düzelme tam olmakla birlikte kalıcı motor
hasar, ve nadiren de bilişsel bozukluklar veya davranışsal problemler de görülebilir. Düzelme, tedavi
ile birkaç gün yada haftalar içerisinde başlar (3, 4, 7). Wang ve ark. VZV enfeksiyonunu takiben
gelişen uzun seviyeli spinal tutulumu olan ADEM olgusunu IV yüksek doz MTP ve sonrasında
kademeli oral prednizolon ile tedavi etmişler. Bu tedaviyle olgunun klinik ve nörogörüntüleme
bulgularının düzeldiğini bildirmişlerdir (7). Olgumuzun da benzer şekilde yapılan tedavi sonrasında
hem klinik hem de beyin MRG’lerinde belirgin düzelme görüldü.
Sonuç olarak suçiçeği enfeksiyonu sonrasında nadiren de olsa ADEM gibi enflamatuvar,
demiyelinizan nörolojik bir komplikasyon gelişebilir. ADEM’in erken dönemde tanısı için
nörogörüntüleme yapılmalı ve erken dönemde uygulanacak tedavi ile ileri dönemlerdeki kalıcı
hasarların önlenebileceği akılda tutulmalıdır.
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ABSTRACT
Klebsiella pneumoniae can cause nosocomial infections, especially by carbapenemase
producing microorganisms. It is needed rapid methods to determine carbapenem resistance. MALDITOF MS is a faster diagnostic method than conventional methods. The effectiveness of this diagnostic
test should be investigated and to standardize its use in laboratories.
In this study, it was aimed to determine carbapenemase enzyme production by MALDI-TOF
MS technique in K.pneumoniae strains.
In this study, carbapenem susceptible (n:40) and non-susceptible (n:96) K.pneumoniae strains
isolated in Medical Microbiology Laboratory between January 2016 to December 2017 were used.
The genotyping of carbapenem resistant isolates were resulted 93 of the OXA-48 genes and 3 of the
NDM genes. In the MALDI-TOF MS analyzes of 96 isolates with genotypic resistance, 88 were
resistant and 3 were susceptible. 5 isolates of carbapenem resistant could not be identified as resistant
or sensitive by this method. 40 isolates susceptible to carbapenem were determined to be susceptible
by MALDI-TOF MS. Sensitivity, specificity, PPV, NPV are 96.7%, 100%, 100%, 93% respectively.
MALDI-TOF MS, were determined as high sensitive of carbapenamase and new studies are
needed to determine the standardization, and the specificity, and the sensitivity to determine of
carbapenamase.
KEY WORDS: Klebsiella pneumoniae; Carbapenemase; OXA 48; NDM; MALDI TOF MS

INTRODUCTION
Klebsiella pneumoniae, included in Enterobacteriaceae family, is microflora bacteria of
gastrointestinal tract and can causes nosocomial infections. These species, which are among
opportunistic pathogens, can cause various infections, especially in immunocompromised patients [1].
K. pneumoniae, the most important species in this genus, often causes hospital-acquired urinary tract
infections, pneumonia, sepsis and soft tissue infections. Healthcare workers' hands, mechanical
breathing apparatus, catheters and surgical wounds are important predisposing factors for Klebsiella
infections and may be fecal-oral transmission [2, 3].
Because of the beta-lactamase enzymes synthesized by pathogens, difficulties are experienced
in the treatment of infections caused by enterobacteriae, including K.pneumoniae, which generally
treated with beta-lactam antibiotics. Beta-lactamases and carbapenemases are well-known enzymes
that cause the antibiotic resistance. Especially in the Enterobacteriecae family, carbapenemase
producing isolates have increased significantly in recent years [4].
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OXA 48 type carbapenemases is endemic in Turkey in terms of the spread of carbapenemase
types among European countries. Furthermore, NDM-1 type carbapenemases have rapid spread , and
VIM type carbapenemases often cause outbreaks in hospitals. Several researches have been reported
that it is focal point in India, United States, Israel, Greece and Italy for NDM, and Turkey and North
African countries to OX-48, and India for KPC. OXA-48 was first reported in our country in 2003 and
continues to be reported intensively [5, 6].
Identification of carbapenemase-producing clinical isolates is necessary for the treatment of
infections caused by these isolates, and to prevent spread of resistance genes, and for prevention of
hospital infections [7]. For the identification of carbapenemase-producing bacteria, conventional
methods such as Modified Hodge gradient test (MHT), and double disk synergy test, and using the
inhibitors and molecular methods have been used. In addition to these tests, Matrix assisted laser
desorption / ionization-flight time mass spectrometry (MALDI-TOF MS) is one of the new methods to
be used in this field [8-12].
MALDI-TOF MS is one of the new methods that analyzing of the different flight behavior of
the released molecules by providing ionization of the sample with the laser can determine the
production. The peak diagram of meropenem can be shown in the carbapenem-sensitive isolates. But
these peak diagrams are decrease if the strains were producing carbapenemase [8-12].
Difficulties have experienced to identifications of OXA 48. The presence of these enzymes
should be confirmed by other methods since no inhibitor is present for OXA-48-like enzymeproducing bacteria [13]. Therefore, it is need to develop rapid identification systems such as MALDITOF MS to determine of OXA 48 like carbapenamase enzymes.
In this study, it was aimed to determine the carbapenemase enzymes which produced in
K.pneumoniae strains which isolated in blood cultures by using MALDI-TOF MS technique. This
method was used in identification microorganisms in microbiology laboratories and which can results
in less the time than other methods.
MATERIALS AND METHODS
K. pnemoniae strainswere isolated the from the blood samples in Medical Microbiology
Laboratory of Meram Medical Faculty Hospital between January 2016 and December 2017. 96 of
isolates which are resistant to imipenem and meropenem and 40 isolates of which are sensitive to
imipenem and meropenem according to EUCAST criteria included to this study. Prior to the study,
ethical approval was obtained from the Ethics Committee of the Meram Faculty of Medicine.
Identification of bacteria was performed with VITEK® MS MALDI TOF (BioMerieux,
France), an automated identification system and used this system’s software. Imipenem and
meropenem resistant 96 K. pnemoniae isolates according to EUCAST criteria were confirmed by
repetition with gradient testing methods. If synergies were not observed with meropenem discs
combined with aminophenyl boronic acid, phenyl boronic acid, dipicolinic acid and cloxacillin, then
phenotyping determinant for OXA-48 was accepted if temosiline disc (30μg) formed a lower zone at
10 mm. PCR analysis of these isolates were performed to determine the resistance genes OXA-48 and
NDM.
To identify bacterial resistance genes and to see the growth curves in Real Time PCR, the
primer was determined and the following primer sequences were used. DNA amplification detection
was performed using a real-time PCR system (Roche Light Cycler 480 Instrument II, Switzerland).
When samples in stock media were at room temperature, they were then cultivated on blood
agar and incubated overnight at 35 °C. Suspensions were prepared for VITEK® MS MALDI TOF
study. To this end, the solution was prepared to contain 150 mM NaCl and 20 mM TRIS HCl for 100
test tubes. 3 ml of this solution was transferred to the test tubes. Bacterial suspensions that grown fresh
bacteria produced after incubation were prepared to 4 McFarland densities in these tubes. 1 ml each of
these prepared 3 ml suspension was transferred to microcentrifuge tubes. Microcentrifuge tubes 3
minute centrifuged at 14,000 rpm. After centrifugation, the supernatants were discarded, 50 µl of 150
mM NaCl, 20 mM TRIS HCl and 20 mM meropenem containing solution were added into pellets.
This compound was incubated at 35 ºC for 3 hours. Subsequently, the composition was centrifuged at
14,000 rpm 3 min. 1 µl of the supernatant was taken and the preparation was prepared for assessment
of VITEK® MS MALDI TOF.
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The sample prepared from the supernatant was analyzed by VITEK® MS MALDI TOF
(BioMeerieux, France). The peaks in the MALDI TOF MS formed in meropenem only are shown in
Figure 1. The peaks formed by the carbapenem-sensitive isolate are shown in Figure 2. The peak
diagram of the carbapenem-resistant isolate is shown in Figure 3. As shown in Figure 3, if the
meropenem peak was observed to fall (a lack of the m/z 380-383 peaks), the tested strain was
considered to have carbapenemase production. If both the bacterium and meropenem peaks were as
seen in Figure 2 (a decrease in bacteria peak over time), it were accepted to produce no
carbapenemase. The results were compared with genotypic evaluation.
RESULTS
It is observed the genotypic typing of carbapenem-resistant isolates of93 isolates have OXA-48
genes and three isolates have NDM genes. In the MALDI-TOF MS analysis of 96 isolates which have
genotypic resistance genes, 88 of them were found to be resistant to carbapeneme (producing
carbapenemase) and three of them were found to be resistant although they are not resistant as
genetically. It was not observed whether resistant or sensitive of five isolates by MALDI-TOF MS
analysis.
This method has sensitivity of 96.7%, specificity of 100%, positive predictive value (PPV) of
100% and negative predictive value (NPV) of 93% for detect of producing carbapenemase compared
with genetically analyzing (PCR). Failure to be made any comments for five isolates reduces the
efficiency of the test.
DISCUSSION
Currently, there are reported studies that the sensitivity of conventional methods to using in the
detection of beta-lactamases and carbapenemases is generally high. For example, Miriagou et al.[14]
using MHT method to detect carbapenemase in Enterobacteriaceae species observed that the test had
a sensitivity of 95-100%. Ribeiro et al. [15] aimed at assessing the performance of a quantitative
interpretation of MHT in a study of concerns about difficult interpretation and widespread false
positive results in the presence of β-lactamases. At the end of the study, the sensitivity of the test was
obtained 99.4%. Similarly, Legese et al. [16] reported that they had 90.9% sensitivity of the double-disc
synergy test used in the detection of beta-lactamase and carbapenemase production in their study in the
members of Enterobtacteriaceae that causing infection in pediatric patients. Pasteran et al. [17] reported
that they obtained 86-100% sensitivity in the detection of carbapenemase-producing bacteria in the
study using the combined disc synergy test which is phenotypic method.
The most important disadvantage of conventional methods with high sensitivity percentages in
the detection of beta-lactamase / carbapenamase is the longer incubation time. On the other hand, with
the automated systems such as MALDI TOF MS, results with high sensitivity percentages can be
obtained in a short time. In addition to allowing identification directly from the patient sample,
antibiotic susceptibility detection and enzyme level distinctions such as carbapenemase may be
detected in the future [18].
Optimizing the MALDI TOF MS method by diversifying the solutions used in the extraction,
the antibiotic to be used in the analysis, and incubation times will be one of the important milestones
in laboratory diagnosis of carbapenemase detection. Thus, the method will be used more widely for
carbapenemase detection [13, 19].
In a study using the MALDI TOF MS method [20], MALDI-TOF MS method was confirmed in
Enterobacteriaceae members and P. aeruginosa with carbapenemase-mediated carbapenem resistance
with other methods. Of the 124 strains included in the study, 30 were observed carbapenemaseproducing by conventional methods. When investigated producing carbapenemase with MALDI-TOF
MS, the sensitivity and specificity of the method were determined as 96.67% and 97.87%,
respectively. The results have showed that this method can be used routinely to detect carbapenemases
in Enterobacteriaceae members and Pseudomonas species [20].
In another study on the rapid detection of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae
members using MALDI-TOF MS, a total of 105 strains of various carbapenemase-producing and nonproducing strains were identified and tested using this method. Imipenem hydrolysis analyses
followed by mass spectrometry to determine the breakdown of the antibiotic were used. As a result,
when the data were checked by PCR, the tests showed 87% sensitivity and 100% specificity [21].
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Similarly, direct carbapenemase activities from blood culture samples were determined using
MALDI-TOF MS. A total of 100 blood culture samples were analyzed for carbapenemase by MALDITOF MS and compared with molecular methods. Of the 110 isolated bacterial isolates, when 29 were
found to produce carbapenemase with molecular methods, 21 were found with MALDI-TOF MS
(72.4%) [22].
In another study, while MALDI-TOF MS analysis using ertapenem can able to detect strains
having KPC only after 15 minutes of incubation, only 8 (57%) of 14 isolates were identified correctly
in P. aeruginosa having VIM [23].
As seen in the above studies, studies on this subject are in progress.
In this study, OXA 48 was shown in 93 out of 96 isolates and was NDM-I in 3 of them. This
study showed that resistance development in the carbapenamase-producing Klebsiella pneumoniae
strains was associated with OXA 48 in our region generally. Previously, in the Konya region, a total of
4 Klebsiella pneumoniae strains had OXA 48 and 2 of them had NDM-I. No other study has been
found in the literature related to these bacterial species in our region [24]. Considering the difficulties in
demonstrating carbapenem resistance in OXA 48 strains [13], it is important to demonstrate a new
method in this study.
In this study, sensitivity was obtained 96.7%, and specificity and PPV were 100% and NPV
were 93%. Sensitivity and other data obtained in our study are similar to other studies. Failure to make
any comments for five isolates has reduced the efficiency of the test. This method is more
advantageous than other methods because of high sensitivity and specificity, and short analysis time. It
is seem that it cannot be achieved complete standardization due to the new use of the method in this
field and the lack of sufficient data in the literature yet.
CONCLUSION
MALDI-TOF MS, which has been used in identification and antibiotic susceptibility
studies, is a relatively new application in this area and it has been observed that the sensitivity of
determination of carbapenem resistance is high and it is observed faster than phenotypic methods. On
the other hand, new studies are needed to determine the standardization, and the specificity, and the
sensitivity of the antimicrobial susceptibility detection and determine of carbapenamase.
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Figure 1: Diagram of the peaks merely given by meropenem in MALDI TOF MS without bacteria.

Figure 2: Diagram of the peaks of the carbapenem susceptible isolate with meropenem in MALDI
TOF MS.
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Figure 3: Diagram of the peaks of carbapenem resistant isolate with meropenem in MALDI TOF MS.
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KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALARIN
ARAŞTIRILMASI
Burcu Yağcı1, Metin Doğan1
1

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı/Konya

Sorumlu Yazar: Dr. Metin Doğan
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı, Selçuklu / Konya
Tel: +90535 307 16 15
Email: metin_dogan42@yahoo.com
Özet
Kan dolaşımı enfeksiyonları önemli mortalite ve morbidite nedenleri arasında yer alır. Enfeksiyon
etkeninin belirlenmesi ve tedavinin yönlendirilmesinde kan kültürü ilk ve en değerli tanı yöntemidir.
Bu çalışmada hastanemizde, üç yıllık dönemde kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların
retrospektif olarak incelenmesi planlanmıştır.
Çalışmada Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji
laboratuvarına 01.01.2016 – 31.12.2018 tarihleri arasında kabul edilen kan kültürleri otomatize
sistemle (BacT/Allert 3D, BioMerieux, Fransa) inkübe edilerek değerlendirilmiştir. Kültürde üreyen
mikroorganizmalar konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistemler (VITEK 2/VITEC MS,
BioMerieux, Fransa) ile tanımlanmıştır.
Kan kültürlerinden izole edilen 6921 mikroorganizmanın 3690’ı (%53,3) Koagülaz negatif stafilokok
(KNS), 646’sı (%9,3) Enterococcus spp., 619’u (%8,9) Klebsiella spp., 371’i (%5,3) E.coli, 353’ü
(%5,1) Acinetobacter spp., 250’si (%3,6) S.aureus, 167’si (%2,4) Pseudomonas spp., 282’si (%4)
Candida spp. ve 543’ü (%7,8) de diğer mikroorganizmalardan oluştuğu gösterilmiştir.
Sonuç olarak kan kültürü bakteriyemi ve sepsis tanısında kullanılan en önemli testlerden biridir.
Ancak her merkezin kan kültüründe üreyen mikroorganizma profilinin zaman içinde değişiklik
göstermesi, belli aralıklarla bu mikroorganizmaların dağılımının tespit edilmesi ihtiyacını
doğurmaktadır. Laboratuarımızda kan kültürlerinde en sık olarak KNS izole edilmiş olup bu
mikrorganizmaların çoğunun tek kan kültüründe izole edildiği dikkate alınırsa çoğunun kontaminant
olabileceği düşünülmektedir. Bu yüzden kan kültürlerinin alım prosedürlerine uyulması ve kan
kültürlerinin en az iki set halinde alınarak etken kontaminasyon ayrımı yapılmasının gerekli olduğu
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kan kültürü, VITEK-2,VITEK-MS, Üreyen mikroorganizmalar
INVESTIGATION OF MICROORGANISMS ISOLATED FROM BLOOD CULTURES
Abstract
Bloodstream infections are among the major causes of mortality and morbidity. blood culture is the
first and most valuable diagnostic method in determining the causative agent of this infection and in
the management of the treatment.
In this study, blood cultures that were accepted to Necmettin Erbakan University Meram Medical
Faculty Hospital Medical Microbiology Laboratory between 01.01.2016 - 31.12.2018 were incubated
and evaluated by automated system (BacT / Allert 3D, BioMerieux, France). Cultured microorganisms
were identified by conventional methods and automated systems (VITEK 2 / VITEC MS, BioMerieux,
France).
Of the 6921 microorganisms isolated from blood cultures, 3690 (53.3%) were coagulase negative
staphylococci, 646 (9.3%) were Enterococcus spp., 619 (8.9%) were Klebsiella spp., 371 (%). 5.3)
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E.coli, 353 (5.1%) Acinetobacter spp., 250 (3.6%) S.aureus, 167 (2.4%) Pseudomonas spp., 282 (4%)
Candida spp. and 543 (7.8%) of other microorganisms. In conclusion, blood culture is one of the most
important tests used in the diagnosis of sepsis.
However, the microorganism profile that grows in the blood culture of each center changes over time,
necessitating the determination of the distribution of these microorganisms periodically. In our
laboratory, CNS was most frequently isolated in blood cultures and considering that most of these
microorganisms were isolated in single blood culture, most of them were thought to be contaminant.
Therefore, it was concluded that blood culture taking procedures should be followed and blood culture
should be taken in at least two sets to distinguish contamination.
Keywords: Blood culture, VITEK-2, VITEK-MS, Isolated microorganisms
GİRİŞ
Günümüzde tıbbı teknolojide ve uygulamalardaki gelişmeler enfeksiyon riskini de arttırmaktadır.
Toplumda yaş ortalamasının artması, kronik hastalık sahibi bireylerin yaşam sürelerinin uzaması,
immünsüpresif ilaçların yaygın kullanımı ve tanı ile tedavi amaçlı invazif girişimlerdeki artış
enfeksiyon riskinin de artışına neden olmuştur .(1) Dolaşan kanda sürekli, aralıklı ve ya geçici olarak
mikroorganizmaların bulunması anlamına gelen bakteriyemi ve bakteriyemiye eşlik eden sistemik
enflamatuar yanıt cevabı gelişmesi olarak tanımlanan sepsis ise ciddi morbidite ve mortalite kaynağı
olan enfeksiyon tablolarıdır.(2) Bu kan dolaşımı enfeksiyonları kendini sınırlayan enfeksiyondan
yaşamı tehdit eden sepsis, çoklu organ yetmezliği, yaygın damar içi pıhtılaşma gibi çeşitli klinik
tablolara neden olabilir. Bu yüzden hızlı ve agresif antimikrobiyal tedaviye gereksinim
duyulmaktadır.(3) Dolaşım sistemi enfeksiyonları için en değerli labaratuvar testlerinden olan kan
kültürleri bakteriyemiye neden olan etkenlerin tanımlanmasında ve neden oldukları enfeksiyonun
tedavi sürecinde önemli bir rol oynar(4) Çoğu zaman pozitif bir kan kültürü sonucu, klinisyeni
doğrudan tanıya yöneltebilmektedir .(5)
Kan kültürü geleneksel yöntemlerle yapılabildiği gibi, teknolojideki gelişmeler sayesinde otomatize
saptama sistemleri de devreye girmiş; mikroorganizmaların ve antibiyotik duyarlılık profillerinin hızlı
tespiti mümkün hale gelmiştir.(6)Etken olan mikroorganizmanın başarılı bir şekilde izole edilmesi
bakteriyeminin türü,numune alım şartlar,alınan kan kültürünün miktarı,kan kültürü şişe
sayısı,inkübasyon süresi,yorumlama koşulları gibi çok sayıda preanalitik ve analitik faktörden
etkilenmektedir. Bu süreçte özellikte ciltteki flora elemanı mikroorganizmaların kontaminasyonundan
kaynaklanan yalancı pozitif sonuçlar ise hem labaratuvar çalışanları hem de klinisyenlerin kan
kültüründeki etken varlığını yorumlamasını zorlaştırmaktadır.(3,7)
Kandaki enfeksiyon etkeninin hızlı ve doğru şekilde saptanması ise, klinik mikrobiyoloji
laboratuvarlarının en önemli görevlerinden biridir. Etken olan mikroorganizmaların profili aynı
merkezde dahi zamanla değişiklik gösterebilmektedir. Bu çalışmada, üç yıllık periyod boyunca
hastanemizde yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların belirlenmesi
amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi çeşitli kliniklerde yatan hastalardan Ocak 2016Aralık 2018 tarihleri arasındaki iki yıllık süreçte Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Merkez
Laboratuvarına gönderilen ve üreme saptanan 6921 hastaya ait kan kültürü sonuçları retrospektif
olarak incelenmiştir.
Belirtilen süre içerisinde labaratuvarımıza enfeksiyon şüphesiyle gönderilen kan örnekleri BAcT /
Allert 3D (BioMerieux, Fransa) otomatize kan kültür sistemine yerleştirilerek inkübe edilmiştir.
İnkübasyon periyodu içerisinde pozitif sinyal veren şişelerden gram boyama yapılarak ilgili kliniğe ön
bilgi verilmiştir. Daha sonra örnekler %5 koyun kanlı agar ve eosin methylene blue (EMB) besiyerine
ekilmiş ve 37 °C’de 24-48 saat inkübe edilmiştir. Mikroorganizmaların tanımlanmasında geleneksel
yöntemler ve otomatize sistemler(VITEK 2/VITEC MS, BioMerieux, Fransa)kullanılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmada üç yıllık dönemde üreme olan 6921 kan kültürü retrospektif olarak incelenmiştir.
(
Tablo:1)Bu süreçte kan kültürlerinden izole edilen toplam 6921 mikroorganizmanın 3690’ı(%53,3)
Koagülaz negatif stafilokok, 646’sı (%9,3) Enterococcus spp.,619’u (%8,9) Klebsiella spp.,371’i
(%5,3) E.coli ,353’ü (%5,1) Acinetobacter spp., 250’si (%3,6) S.aureus,167’si (%2,4) Pseudomonas
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spp., 282’si (%4) Candida spp. ve 543’ü (%7,8) de diğer mikroorganizmalardan oluşmaktadır. Şafak
ve arkadaşlarının Balikesir ilinde yaptığı retrospektif çalışmada en sık görülen mikroorganizmalar
%35,6 oranla KNS, %27,8’le S.aureus , %10,8’le E.coli olmuştur.(8) Şahin ve arkadaşlarının Düzce
ilinde bir yıllık yaptıkları taramada ise en sık görülen mikroorganizmalar %42,1 KNS ,% 22 ile
S.aureus ve %13 E.coli’dir.(9)Ülkemizde yapılan farklı çalışmalarda benzer şekilde en sık izole edilen
mikroorganizma KNS’ler olmuştur. (10,11)
KNS izolatları katater kaynaklı kan dolaşımı enfeksiyonlarında en sık karşılaşılan etken olmakla
birlikte, ciltten kontamine olma riski yüksek mikroorganizmalardır. Tekrarlayan kültürlerde üreyen ve
klinik semptomlarla uyumluluk durumunda KNS’ler etken olarak kabul edilmelidir. (12) Çalışmamız
retrospektif verilere dayandığından etken-kontaminasyon ayrımı çok net yapılamamıştır.
Kan dolaşım sistemi enfeksiyonlarında etken olan mikroorganizmaların dağılımında zaman içerisinde
önemli değişiklikler olduğu bildirilmektedir. Bakteriyemi ile ilgili daha önceki çalışmalar
incelendiğinde 1960 ve 1970’li yıllarda bakteriyemi enfeksiyonlarında ilk sırayı Gram-negatif
bakteriler alırken, 1980’li yılların başından itibaren Gram pozitif etkenlere bağlı bakteriyemi
sıklığında da artış tespit edilmiştir.(13) Bizim çalışmamızda da üç yıllık dönemde toplam üreme
sayılarına bakıldığında Gram pozitif bakterilerin oranı %70,6, Gram negatif bakterilerin oranı %25,2,
mantarların oranı %4 bulunmuştır. KNS ve diğer olası kontaminantlar hariç tutulduğunda ise, Gram
pozitif bakterilerin oranı % 46,5 ’e düşerken, Gram negatif bakterilerin oranı %61,5’e, mantarların
oranı % 8,7’ye yükselmektedir.
Üreme olan örneklerin yıllara göre dağılımına bakıldığında 1586’sı 2016 yılına, 2195’i 2017 yılına,
3140 tanesi ise 2018 yılına ait örnekler olduğu görülmektedir. 2016, 2017 ve 2018 yılı verilerine tek
tek bakıldığında tespit edilen mikroorganizmaların sıklık sırası incelendiğinde ilk üç sırada KNS,
Enterococcus spp. ve Klebsiella spp. türlerinin olduğu görülmektedir. (Tablo:1) .
Tablo1: Kan kültüründe üreyen mikroorganizmaların yıllara göre dağılım
Mikroorganizma 2016
Adı
Koagülaz
838
Negatif
Stafilokok(KNS)
55
S.aureus

2017

2018

Toplam

%

1136

1716

3690

53,3

117

78

250

3,6

Enterococcus
spp.
Klebsiella spp.

125

197

324

646

1,8

192

222

205

619

8,9

E.coli

89

140

142

371

5,3

Acinetobacter
spp.
Pseudomonas
spp.
Candida spp.

52

100

201

353

5,1

57

59

51

167

2,4

90

112

80

282

4

Diğer

88

112

343

543

7,8

Toplam

1586

2195

3140

6921

100

Sonuç olarak, kan kültürlerinden izole edilen bakterilerin türü farklı nedenlere bağlı olarak
değişmektedir. Bu nedenle her hastanede, belli aralıklarla kan kültürlerinden izole edilen
mikroorganizmaların tespit edilmesi gerekmektedir. Benzer birçok çalışmada olduğu gibi bizim elde
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ettiğimiz verilerde de en sık elde edilen mikroorganizma KNS olmuştur.KNS kan kültürlerinde en sık
kontaminasyon yapan bakteri olmakla birlikte çalışmamızda KNS üreyen kan kültürlerinin büyük
bölümünün tek kan kültüründen ürediği tespit edilmiştir. Bu yüzden kontaminasyon oranlarının
azaltılması için kan kültürlerinin alım prosedürlerine uyulması ve etken kontaminasyon ayrımının
sağlıklı yapılabilmesi için kan kültürlerinin en az iki set halinde alınması gerekmektedir.
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ÖZET
Tarih boyunca bilinen en eski hastalıklardan biri olan tüberküloz, 21. Yüzyılda da toplum sağlığını
tehdit eden önemli enfeksiyöz hastalıklardan biri olmaya devam etmektedir. Son yıllarda ilaca dirençli
Mycobacterium tuberculosis komplekssuşlarının artışı ise önemli bir halk sağlığı sorunu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, 2017 ve 2018 yılını içeren iki yıllık süreçte, laboratuvarımızda
izole edilen M.tuberculosis izolatlarının birinci seçenek anti-tüberküloz ilaçlara duyarlılıklarının
retrospektif olarak araştırılması amaçlanmıştır.
Labaratuvarımıza tüberküloz ön tanısı ile gönderilen şüpheli örnekler Ehrlich-Ziehl-Neelsen yöntemi
ile boyanarak, mikroskobik olarak değerlendirilmiş, Löwenstein-Jensen besiyeri ve otomatize kültür
sistemine (Mycolor TK, Salubris A.Ş., İstanbul) ekimleri yapılmıştır. Üreme görülen kültür tüplerinde
Mycobacterium tuberculosis kompleks tanımlaması ve streptomisin, izoniazid, rifampisin, etambutol
duyarlılıkları çalışılmıştır.
Çalışmaya labartuvarımıza gönderilen 5924 örnekten M.tuberculosis kompleks üremesi olan 174 örnek
dahil edilmiştir. İzoniazid, streptomisin, rifampin ve etambutole direnç oranları sırayla %4,5 , %1,7 ,
%1,1 ve %2,8 bulunmuştur. Hastaların %92,5’i tüm antibiyotiklere duyarlı olup, antimikobakteriyel
ilaçlar içinde en yüksek direnç izoniazid (%4,5) için saptanmıştır.
Sonuç olarak, tüberküloz hastalığı günümüzde hala önemini korumaktadır. Her hasta için kültür ve
antibiyotik duyarlılık testlerinin yapılması çok önemlidir. Direnç profillerinin izlenmesi uygulanacak
tedavi protokolleri ve direnç gelişiminin önlenmesi için izlenecek yol haritası açısından önem
taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, Antimikobakteriyel, Direnç
Resistance Rates of Mycobacterium tuberculosis Complex Strains to First-Choice AntiTuberculosis Drugs
ABSTRACT
Tuberculosis, one of the oldest known diseases throughout history, continues to be one of the most
important infectious diseases that threaten public health in the 21st century. The increase in drugresistant Mycobacterium tuberculosis complex strains has been an important public health problem in
recent years. The aim of this study was to investigate the susceptibility of M.tuberculosis isolates
isolated from our laboratory to first-line anti-tuberculosis drugs in a two-year period including 2017
and 2018 retrospectively.
Suspect samples sent to our laboratory with the pre-diagnosis of tuberculosis were stained with
Ehrlich-Ziehl-Neelsen method and evaluated microscopically, and cultured in Löwenstein-Jensen
medium and automated culture system (Mycolor TK, Salubris A.Ş., İstanbul). Mycobacterium
tuberculosis complex identification and streptomycin, isoniazid, rifampicin, ethambutol susceptibility
were studied in culture tubes.
174 specimens that isolated as M.tuberculosis complex in 5924 samples accepted to our laboratory
were included in this study. Resistance rates for isoniazid, streptomycin, rifampin and ethambutol
were found to%4,5, %1,7, %1,1 and %2,8 respectively. 92.5% of the patients were susceptible to
allantibiotics and the highest resistance among antimicobacterial drugs was found for isoniazid (%4,5).
As a result, tuberculosis disease is still important today. Culture and antibiotic susceptibility tests are
very essential for each patient. Monitoring of resistance profiles is important in terms of treatment
protocols to be applied and a roadmap to prevent resistance development.
Keywords: Tuberculosis, Antimycobacterial, Resistance
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GİRİŞ
Tüberküloz (TB), Mycobacterium tuberculosis kompleksi (MTK) olarak adlandırılan basil
morfolojisinde mikroorganizmanın neden olduğu, genellikle akciğerleri tutan fakat tüm sistemleri
etkileyebilen bir hastalıktır.(1)Tarihin bilinen en eski hastalıklarından biri olan tüberküloz; 21.yüzyıl
itibariyle halen tüm dünya sağlığını tehdit eden en önemli enfeksiyöz hastalıklardan biri olma
özelliğini korumaktadır ve tek bir mikroorganizmanın neden olduğu en çok öldüren bulaşıcı
hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm dünyada 2018 yılında 10 milyon yeni vaka
saptanmış ve 1,6 milyon hasta tüberküloz nedeniyle hayatını kaybetmiştir. (2)
Enfeksiyonun doğru bir şekilde tedavi edilebilmesi ve toplumda yayılmasının önlenmesi için hızlı ve
doğru tanı büyük önem taşır. Tüberküloz tanısında Ehrlich-ZiehlNeelsen (EZN) boyama ile
mikroskobik inceleme en yaygın kullanılan metoddur, ancak tek başına yeterli olmamaktadır.
Enfeksiyonun kesin tanısında kültür altın standart olarak kabul edilmekte, aynı zamanda
mikroorganizmanın türünün belirlenmesine ve antibiyotik duyarlılık testinin yapılabilmesine olanak
tanımaktadır.(3)Tanı için EZN boyama ve kültür birlikte kullanılmalıdır. Tüberküloz kültürleri uzun
yıllar konvansiyonel yöntemlerle çeşitli içeriklerdeki katı ve sıvı besiyerleri ile yapılmıştır. Son
yıllarda ise sıvı besiyerlerinin otomatize ve yarı otomatize ticari sistemlerle kullanıldığı cihazlar
geliştirilmiş olup bu sistemler mikobakterilerin hızlı primer izolasyonu, MTK ve TB dışı
mikobakterilerin ayrımı ile mikobakterilerin antitüberküloz ilaçlara duyarlılıklarının saptanması gibi
avantajlar sağlamaktadır.(4)
Tüberkülozun ilaç tedavisi 1940’lı yılların sonunda başlamıştır.Tüberküloz olgularının standart
tedavilerinde kullanılan ilaçlar birinci seçenek ilaçlar olarak adlandırılmaktadır İzoniazid(INH),
rifampisin(RIF), etambutol(EMB), streptomisin(SM) birinci seçenek ilaçlardır. Her tüberküloz
olgusunda en kısa zamanda, öncelikle birinci seçenek ilaçlara karşı duyarlılık test edilmelidir. Standart
tedavilerin önemli bir parçası olan pirazinamid (PRZ) de birinci seçenek ilaçlardandır; ancak
sonuçlarının güvenilir olmaması nedeniyle genellikle duyarlılık testi ilk tercih olarak
uygulanmamaktadır.(5) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve DSÖ tarafından tüberkülozun
başlangıç tedavisinde birinci seçenek ilaçların kombine kullanımı önerilmektedir. Ancak, tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de birinci seçenek anti-TB ilaçlara direnç önemli bir sorundur.(6) En az bir
tüberküloz ilacına dirençli basille hastalanmış olguya ilaca dirençli olgu, diğer anti-TB ilaçlara direnç
varlığında ve/veya yokluğunda en azından INH ve RIF dirençli olgular ise çok ilaca dirençli (ÇİD)
olgu olarak adlandırılmaktdır.(7)
Tüberkülozda ilaç direnç sürveyansı, tüberküloz kontrol programının önemli bir bileşenidir. Bu
çalışmada, 2017 ve 2018 yıllarında laboratuvarımızda izole edilen MTK izolatlarının birinci seçenek
antitüberküloz ilaçlara duyarlılıklarının retrospektif olarak araştırılması planlanmıştır.
YÖNTEM
Çalışmamızda, Ocak 2017-Aralık 2018 tarihlerini içeren iki yıllık süreçte,Necmettin Erbakan
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Bölge Tüberküloz Laboratuvarı’na gönderilen çeşitli klinik
örneklerden izole edilen MTK suşlarının birinci seçenek anti-TB ilaçlara duyarlılıkları, retrospektif
olarak incelenmiştir. Mikobakteri yönünden incelemek amacı ile laboratuvara gönderilen balgam,
bronş lavaj sıvısı (BAL), akciğer dışı abse aspirat sıvısı, trakeal aspirat, idrar gibi klinik örneklerde
kontaminasyon ve konsantrasyondan sonra beyin-omurilik sıvısı, eklem sıvısı, plevra sıvısı, perikard
sıvısı, doku biyopsi örneği, asit gibi aseptik koşullarda toplandığı düşünülen vücut sıvıları ise
dekontamine edilmeden konsantrasyondan sonra ekimleri yapılmış ve eşzamanlı olarak EZN boyama
için de preparatlar hazırlanmıştır. Örneklerinde kontaminasyon ve konsantrasyon işlemleri TDC
(Tüberküloz Dekontaminasyon ve Konsantrasyon Kiti, RTA Labaratuvarları, Kocaeli) hazır ticari
kitleri kullanılarak yapılmıştır. Tüberkülozön tanısı ile gelen örnekler üretici firmanın önerileri
doğrultusunda sıvı bazlı otomatize kültür sistemine (Mycolor TK, Salubris AŞ, İstanbul) ve
Löwenstein-Jensen besi yerine ekilmiştir.
TK çoklu renk indikatörlerinin kimyasal reaksiyonuna dayanan ve mikobakterilerin üremesini erken
sürede saptayabilen hızlı otomatize bir TB kültür sistemdir. Ekilen örnekte mikobakteri varlığında,
mikobakterilerin ürettiği metabolitler ve enzimler ile orijinal rengi kırmızı olan TK besiyerinin rengi
sarıya dönmektedir. Üreme saptanan örneklerden elde edilen MTK izolatları TK ANTI TB & PNB
KIT sistemine inoküle edilmiş ve SM, INH, RIF, EMB duyarlılıkları çalışılmıştır.
BULGULAR
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İki yıllık süreçte laboratuvarımıza gönderilen 5924 klinik örnekten 264’ünde MTK suşu izole edilmiş
ve her hasta için tek bir suş çalışmaya alınarak, 174 suş çalışmaya dâhil edilmiştir. 2017 ve 2018
yılının hem ayrı ayrı analizleri hem de toplamdaki direnç oranları hesaplanmıştır. 2017 yılında izole
edilen 99 suş içinde; INH, RIF, SM ve EMB dirençleri sırasıyla %4 ,%1 , %2 ve %3 olarak izlenirken,
2018 yılındaki 75 izolat için ise direnç oranları sırasıyla %5,3, %1,3, %1,3ve %2,6 olarak
bulunmuştur.
İki yıllık genel direnç oranlarına bakıldığında INH direnci %4,5,SM direnci %1,7 RIF direnci %1,1
EMB direnci %2,8 olarak tespit edilmiştir. İki yılda ÇİD-TB paternine ve dört antibiyotiğe de dirençli
hastaya rastlanmamıştır. Hastaların %92,5’i tüm antibiyotiklere duyarlı olup, dirençte en yüksek oran
INH için (%4,5) saptanmıştır.18(%10,3) hastada en az bir ilaca direnç saptanırken, 8 (%4,5) hastada
tek ilaca gelişen direnç, 5(%2,8) hastada ise birden fazla ilaca direnç görülmüştür. (Tablo 1)
Tablo 1: Yıllara göre anti-TB ilaç duyarlılıkları.
YILLAR

2017

2018

2017-2018

TEST
EDİLEN 99(100)
İZOLAT
92(%92,9)
Hepsine Duyarlı

75(100)

174(100)

69(%92,0)

161(%92,5)

Herhangi Bir ilaca 10(%10,1)
Dirençli
SM
2(%2,0)

8(%10,6)

18(%10,3)

1(%1,3)

3(%1,7)

INH

4(%4,0)

4(%5,3)

8(%4,5)

RIF

1(%1,0)

1(%1,3)

2(%1,1)

EMB

3%(3,0)

2(%2,6)

5(%2,8)

Tek ilaca Direnç

4(%4,0)

4(%5,3)

8(%4,5)

SM

0(%0)

0(%0)

0(%0)

INH

3(%3,0)

3(%4,0)

6(%3,4)

RIF

0(%0)

0(%0)

0(%0)

EMB

1(%1,0)

1(%1,3)

2(%1,1)

Çoklu İlaca Direnç- 0(%0)
ÇİD
(INH+RIF
kombinasyonları)
Diğer
Direnç 3(%3,0)
Paternleri

0(%0)

0(%0)

2(%2,6)

5(%2,8)

EMB+RIF

1(%1,0)

1(%1,3)

2(%1,1)

EMB+SM

1(%1,0)

0(%0)

1(%0,5)

INH+SM

1(%1,0)

1(%1,3)

2(%1,1)

INH: izoniazid, RİF: rifampisin, EMB: etambutol, SM: streptomisin
TARTIŞMA
Tüberküloz hastalığı insanlık tarihi kadar eski olmasına karşın, bugün birinci grup tüberküloz ilacı
olarak kullanılan SM 1940’lı yıllarda bulunmuştur. Ancak tek ilaç kullanımı nedeniyle kısa sürede
direnç gelişmiştir. Daha sonra INH, RIF, EMB ve PZN bulunmuş ve tüberküloz tedavisinde kombine
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ilaç kullanımı yaygın olarak kabul görmüştür.Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaç sayısının az
olmasının yanında, bu ilaçlara karşı bakterilerin direnç kazanmış olması da önemli bir sorundur.(8,9)
Tüberküloz basillerinde direnç, doğal olarak direnç genlerinin varlığına veya spontan mutasyonlara
bağlı olarak gelişmektedir. Bakteriler arası gen aktarımı ve plazmidler yoluyla direnç oluşmamaktadır.
(10)
Direncin yayılması ise ancak dirençli izolatlarla infekte kişiler aracılığı ile olmaktadır. M.
tuberculosis’de anti-tüberküloz ilaçlara karşı direnç, tedavide ve tüberküloz kontrol programında
yapılan hatalara bağlıdır. Ayrıca HIV ile infekte kişiler de tüberkülozun yayılımında ve direnç
gelişiminde önemli rol oynamaktadır (11)
Çalışmamızda 174 hastanın 161’i (%92,5) çalışılan tüm anti-TB ilaçlara duyarlı bulunmuştur.
18(%10,3)hastada en az bir ilaca direnç saptanırken, 8(%4,5) hastada tek ilaca gelişen direnç, 5(%2,8)
hastada ise birden fazla ilaca direnç görülmüştür.
Türkiye’de verem savaş 2018 raporu verilerine göre 2016 yılında tanı alan 12417 hastanın 6037
tanesine duyarlılık testi yapılmış (5.620 AC+417 AC dışı) ve sonuçlarincelendiğinde; %19,2’sinde
(1.161/6.037) en az bir ilaca direnç saptanmıştır. En yüksek oranda direncin %11,9 ile (720/6.037)
İNH’a karşı geliştiği görülmüştür. (12 )Terzi ve arkadaşlarının yaptığı 5 yıllık verileri içeren çalışmada
en yüksek direnç İNH(%9,8)’a karşı bulunmuştur.(1) Benzer bir şekilde farklı illerde yaptıkları
çalışmalarda Taylan ve arkadaşları %19,1’lik,Yılmaz ve arkadaşları ise %12,1’lik ve Öz ve arkadaşları
ise %8,5’lik oranlarla en yüksek direnç oranlarını İNH için tespit etmişlerdir.(13,14,15) Çalışmamızda da
birinci seçenek anti-TB ilaçlari içinde en yüksek direnç INH(%4,5) için saptanmış olup, Türkiye
verileriyle uyumludur. Ancak Durmaz 1996-2004 yılları arasında çeşitli çalışmalardan elde edilen
direnç oranlarına yer verdiği makalesinde RİF(%36) ve SM(%31)’ye karşı yüksek direnç oranları
bildirmiştir.(10) Bu farklı duyarlılık paternlerinin nedeni bölgesel hasta profillerinin değişiklik
göstermesi ve duyarlılık çalışması için farklı otomatize sistemlerin kullanılması olabilir.
Çalışmamızdan elde edilen sonuçlarda İNH direnci %4,5 oranında ve Türkiye ortalamasından düşük
oranlarda gözlenmiştir. SM, RIF ve EMB dirençleri ise sırasıyla %1,7, %1,1ve %2,8 bulunmuştur.
Türkiye verem savaş 2018 raporu verilerinde İNH ve RİF için (her ikisine) ilaç duyarlılık testi yapılan
6.028 olgunun 200’ünün (%3,3) çok ilaca dirençli (ÇİD- TB) olduğu tespit edilmiştir.(11) Bizim
çalışmamızda iki yıllık dönemde tespit edilen ÇİD’e rastlanmamıştır. Diğer direnç paternlerinden
EMB+RIF direnci 2 hastada (%1,1), EMB+SM direnci 1 hastada (%0,5) ve INH+SM direnci ise 2
hastada (%1,1) görülmüştür.
Tüm bu veriler değerlendirildiğinde; direnç profillerinde bölgesel farklılıklar olmasına karşın de antiTB ilaçlara karşı gelişen direnç hem hastalığın tedavisinde hem de bulaştırıcılık düzeyinin yüksek
olması nedeniyle enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasında genel bir problem olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu nedenle tüberkülozda direncin gelişimini ve yayılımını önlemek için kültür ve
duyarlılık testlerinin yaygınlaştırılması, buna uygun tedavi protokollerinin seçimi gerekmektedir.
Tüberkülozda yanlış ilaç kullanımı ve buna bağlı ortaya çıkan çoklu dirençlerin önlenmesinde,direnç
profillerinin merkezler tarafından takip edilmesi ve sürveyans sistemine katkıda bulunacak şekilde
paylaşılması önem taşımaktadır.
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Proses iyileştirmede nano teknolojik yöntemlerin geçerliliğinin 6-sigma tekniğiyle test edilmesi
Buket Kayabaşı, Mehmet Çakmakçı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Nanobilim ve Nanomühendislik,
Tınaztepe Kampüsü, İzmir, Türkiye
buket.kayabasi@gmail.com, mehmetcakmakci@deu.edu.tr
ÖZET
Bu çalışmanın amacı disiplinler arası bir bilim olan Nano teknoloji Tekniğinin yüksek katma değer
sağlayarak rekabet gücünü artırması, düşük enerji tüketimi, yüksek performansı ile Proses
İyileştirmedeki geçerliliğini 6 sigma ile test etmektir. Bu amaç doğrultusunda, yüzde 99 saflığın
üzerinde gümüş nitrat ve yüzde 99 saflıkta sodyum borhidrid kullanılarak nano gümüş solü
sentezlenmiştir. Nano gümüş sollerin nano boyutunun karakterize edilmesi işlemi ise nano gümüş
solünün tanecik boyutunun Zeta-Sizer nano tanecik boyut ölçüm cihazında ölçülmesi ve
değerlendirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Burada hedeflene tanecik boyutu 10- 100 nm aralığındadır.
Söz konusu ölçüm sonuçları 6-sigma test tekniği ile test edilip değerlendirilmiştir. Biyouyumlu
polimerik malzemelerin çözeltilerinin hazırlanması ve nano gümüş sollerin hazırlanan çözeltiye
doplanması işlemi yapılmıştır. Selüloz hidrojen peroksit ile yükseltgenmiştir. Ardından gümüş
doplanmış karboksimetilselüloz çözeltisi kumaş (selüloz) üzerine elektro eğirme metodu ile
kaplanmıştır. Son ürün olan kaplanmış kumaşa Geniş Spektrumlu Antibakteriyel Testlerin Yapılması
işlemi gerçekleştirilmiştir. Tüm bu deneysel çalışmaların kapsadığı nano teknolojik yöntemlerin
geçerliliği 6-sigma yöntemi ile test edilmiş ve tartışılmıştır.
MATERYAL VE METHOD SONUÇLAR
Yapılan deney sonucu elde edilen nano gümüş solünün, Zeta sizer nano boyut ölçüm sonuçları ve
ortalama nano boyut ölçümü Tablo 1.’ de görülmektedir. Tablo 1.’ e göre ortalama nano tanecik boyut
sonucu (Z-Avarage) 45,73 (d.nm) olup; beklenen aralıktadır. 1- Anbari, P. P. (2004). Success Factors
in Managing Six Sigma Projects. 2004 Project Management Institute Research Conference, 11-14.
Landon, UK. 2- Antony. (2003). Lean Sigma. Manufacturing Engineering 82, 40-42. 3- Antony.
(2001). A strategy for survival. Manufacturing Engineering, 119-121. 4- Beauchamp, C. J. (2012).
Principles of biomedical ethics.7th. In Beauchamp, Principles of biomedical ethics. London: Oxford
University Press. 5- Benedetto, A. (2003). Adapting manufacturing-based six sigma methodology to
the service environment of a radiology film library. Healthcare Management 48, 263–280. 6Catherwood, P. (2002). What’s different about Six Sigma. Manufacturing Engineering, 186-189. 7Dalgleish, S. (2003). My ideal quality system. Quality 42, 1. 8- Feo, J. B.-E. (2002). Creating strategic
change more efficiently with a new design for six sigma process. Journal of Change Management 3,
60-80. 9- Dufresne. (2013). A new ageless bionanomaterial. In Nanocellulose. Mater Today. 10Elsberry, R. (2000). Six sigma: applying a corporate model to radiology. Decisions in Imaging
Economics 13, 56–66. 10-Ettinger, W. (2001). Six sigma adapting GE’s lesson to health care. Trustee.
Berlin, Heidelberg and New York: Springer 11-Gökçay, A. B. (2015). Nanotechnology, nanomedicine
Ethical aspects. Review Rome Bioethics 13, 423-432. 12-Hammer, M. G. (2001). Putting six sigma in
prospective. Quality 40, 58-62. 14-Hussein, W. A. (2016). Applications of nanotechnology to enhance
the performance of the direct absorption solar collectors. Journal of Thermal Engineering 2,529-540.
15-Johnson, A. S. (2003). How six sigma improves R&D. Research Technology Management 46, 1215. Gümüş nitrat (>%99 AgN03) ve sodyum borhidrid (%99 NaBH4) Aldrich Chemical Company'den
alınmıştır. Distile su kullanılmıştır ve nano gümüş solü elde edilmiştir. Sentezlenen nano gümüş
solünün tanecik boyutu Zeta-Sizer cihazında tayin edilmiştir. Elde edilen tanecik boyutu değerlerinin,
deneysel çalışmanın başlangıcında hedeflenen tanecik boyutuna ulaşıp ulaşmadığı incelenmiş; ve
değerlendirilmesi 6-sigma test tekniği ilkelerine göre yapılmıştır.6-sigma test tekniği ilkeleri, 6-sigma;
tanımla, ölç, analiz et, geliştir ve kontrol et (Define, Measure, Analyze, Control, Improve) ‘‘Tanımla,
Ölç, Analiz et, Kontrol et, Geliştir’’ (DMAIC) sürecini kullanan ve altı sigma, (Desing for Six Sigma)
“Six Sigma için Tasarım’’ (DFSS) tasarımı kullanan sistematik, veri odaklı bir yaklaşımdır (GE 2004).
6- sigmanın temel ilkesi, istatistiksel araçların ve tekniklerin titiz bir şekilde uygulanması yoluyla bir
organizasyonu daha yüksek düzeyde bir sigma kabiliyetine almaktır (Antony, 2003). (Anbari, 2004),
6-sigmanın, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ve Sürekli Kalite İyileştirme (SKİ) gibi önceki kalite
girişimlerinden daha kapsamlı olduğuna dikkat çekti. 6-sigma yöntemi ölçülen ve raporlanan finansal
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sonuçları içerir, ileri veri analiz araçları kullanır, müşteri endişelerine odaklanır ve proje yönetimi
araçlarını ve metodolojisini kullanır. 6-sigma yönetim yönteminin özeti aşağıda formülize edilmiştir.
Altı Sigma = TKY + veya (SKİ) + Daha Güçlü Müşteri Odaklı + Ek Veri Analizi Araçları + Finansal
Sonuçlar + Proje Yönetimi DMAIC, verimsiz adımları ortadan kaldıran, genellikle yeni ölçümlere
odaklanan ve sürekli iyileştirme için teknolojiyi uygulayan kapalı devre bir işlemdir. DMAIC işlemini
kullanarak 6- sigmanın temel adımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

6-sigmanın bir diğer işlem aracı da DFSS (Design for Six Sigma) Six Sigma için Tasarım olup;
DFSS'nin hedefi, minimum hata oranlarına, 6-sigma seviyesine ulaşmak ve ürünlerin geliştirme
aşamasında pozitif etkiyi en üst düzeye çıkarmaktır. 6-sigma yetenek ve performans kriterleri ile yeni
ürün veya hizmetler geliştirmek için kullanılır, (Tennant, 2002).
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SONUÇLAR
Yapılan deney sonucu elde edilen nano gümüş solünün, Zeta sizer nano boyut ölçüm sonuçları ve
ortalama nano boyut ölçümü Tablo 1.’ de görülmektedir. Tablo 1.’ e göre ortalama nano tanecik boyut
sonucu (Z-Avarage) 45,73 (d.nm) olup; beklenen aralıktadır.

Söz konusu deney sonucu elde edilen nano gümüş solünün, Zeta sizer nano tanecik boyut ölçüm
sonuçları normal dağılım grafiği Tablo 2.’ de görülmektedir. Tablo 2.’ ye göre nano gümüş solünün
nano tanecik boyut dağılımı % Intensity değeri %0 değeri ile düşük bir sapma göstermiştir ve
beklenen aralıktadır. 6-sigmaya göre verilerin %99,73’ü 6-sigma aralığında yer almaktadır. Bu
durumda proses kontrol altında ve spesifikasyonları (beklenen değerleri) karşılamada yeterlidir.

Sentezlenen nano gümüş solünün Zeta sizer cihazında yapılan nano tanecik boyut ölçüm sonuçlarına
ait Tablo 3.’ de ki verilere ait 6-sigma testi değerlendirme sonucuna göre Z-Ortalama sonucu beklenen
değerde olup; standart sapma değeri ortalama sıfır (0), % standart sapma değeri sıfır (0) elde edilerek
beklenen ve istenen değere ulaşılmıştır.
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Hazırlanan AgNPs’ lerin UV/VIS Spektrofotometrede UV/VIS Ölçümü
AgNPs’ lerin UV/VIS Spektrofotometrede UV/VIS ölçüm sonucu elde edilen dağılım eğrisi Aşağıdaki
gibidir.Sentezlenen nano gümüş solünün açık sarı, kahverengi, pembe, gri renklerde ki UV/VIS
Spektrumunun normal dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. Nano partiküllerin sentezi sırasında
elde dilen açık sarı solden en son gri sole kadar giden her renginde pik daha uzun dalga boylarına
geçmiş ve genişlemiştir. Nano parçaçıklar büyüdükçe plazmon tepe uzama göstermiştir.
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Kontrollü salımlı nano gümüş immobilize antibakteriyel (herbal&silver) yara örtüsü
Buket Kayabaşı, Buka Medical Sağlık Ürünleri Ltd. Şti, İzmir, Türkiye
bukamedical@gmail.com , buket.kayabasi@gmail.com
ÖZET
Gümüş nitrat (>%99 AgN03 ) ve sodyum borhidrid (%99 NaBH4 ) kullanılarak nano gümüş solü
sentezlenmiş ve nano gümüş çözeltisinin homojenize olması için ultrasonifikasyon yapılmıştır.
Ardından nano gümüş solü, santrifüj de saflaştırma işlemine tabi tutulmuştur. Sentezlenen nano gümüş
solü Hellma quartz küvetlere alınan örnekler UV/VIS spektrofotometre de ölçümleri yapılmıştır. Nano
gümüş sollerin nano boyutunun karakterize edilmesi işlemi ZetaSizer nano tanecik boyut ölçüm
cihazında ölçülmüş ve değerlendirilmiştir. Biyouyumlu polimerik malzemelerin çözeltilerinin
hazırlanmış ve nano gümüş solleri hazırlanan çözeltiye doplanmıştır. Selüloz hidrojen peroksit ile
yükseltgenmiştir. Chitosan ve Chitosan-Polivinilalkol çözeltisi hazırlanmıştır. Hidrojen peroksit ile
yükseltgenen selülozun deasetillenmiş Chitosan ile kaplanmış ve gümüş doplanmış
karboksimetilselüloz çözeltisi kumaş (selüloz) üzerine elektro eğirme metodu ile kaplanmıştır. Son
ürün, kaplanmış kumaşa (selüloza) Geniş Spektrumlu Antibakteriyel Testler yapılmıştır.
MATERYAL VE METHOD SONUÇLAR
Gümüş nitrat (>%99 AgN03 ) ve sodyum borohydride (%99 NaBH4 ) Aldrich Chemical Company'den
satın alınmıştır. Distile su kullanılmıştır. Cam malzemeler KOH (alkoloik) içinde bekletilerek
temizlenmiştir. Her ikisine de fazla miktarda sodyum borohidrit gerekir iyonik gümüşü düşürür ve bu
form gümüş nanopartikülleri stabilize eder. 10 mL hacimde bir buz banyosunda soğutulmuş sodyum
borhidrid çözeltisi içine 1,0 mM gümüş nitrat damla damla (yaklaşık olarak saniyede 1 damla) 30 mL’
ye 2,0 mM' ye kadar gümüş nitrat eklenmiştir (Şekil 1.a). Tüm ekleme süresi yaklaşık olarak 3 dk
sürmüştür. Reaksiyon karışımı buz banyosunda kuvvetli bir şekilde manyetik olarak karıştırılmıştır ve
açık sarı (Şekil 1.b) gümüş solü elde edilmiştir. Nano gümüş solün açık sarı renkli solün ayrıca
arşivlenmiş görüntüsü (Şekil 2.c)’ de görülmektedir.

Şekil 1. AgNPs solünün buz banyosu ortamında manyetik karıştırıcı altında hazırlanması (a) ve
AgNPs’ lerin açık sarı sol haline gelmesi (b) işlemleri (kişisel arşiv, 2018)
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Şekil 2. nano gümüş sentezi sırasında nano gümüş solünün ilk sarı hali (c) , kahverengi-sarı (d) , fuşya
pembe (e) rengine gelme aşamaları (kişisel arşiv, 2018)

Şekil 3. nano gümüş sentezi sırasında nano gümüş solünün inkübasyon süresine bağlı nano partikül
sayısında ki artışla değişen renk değişimi ile, ilk sarı hali ,kahverengi-sarı , fuşya pembe ,koyu gri
rengine gelme aşamaları (kişisel arşiv, 2018).

Şekil 4. Nano gümüş çözeltisi homojenize edildikten sonra nano gümüşü saflaştırmak için
santrifüjlenmiştir (kişisel arşiv, 2018).
İlk fraksiyonu elde etmek için 5000 rpm’ de 20 dakika boyunca santrifüjlenmiştir. Bu işlem hazırlanan
nano gümüş solünün ulaşılabilecek optimum düzeyde saflaştırma için 4 kez uygulanmıştır.
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Şekil 5. Biyouyumlu polimerik malzmenin hazırlanışı (f) ve AgNPs doplanmış biyouyumlu polimerik
malzeme (g).

Şekil 6. Selüloz yüzeyinin modifikasonu ve hazırlanmış olan nano gümüş sol ile biyouyumlu
polimerik malzemelerin selüloz altlığa bağlanması işlemi (kişisel arşiv, 2018).

Şekil 7. Ag doplanmış CMC çözeltisinin kumaş zerine eğirilerek kaplanması işlemi (kişisel arşiv,
2018)
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TIBBİ HATALAR VE ÖNLENMESİ
Perihan SOLMAZ, Çiğdem KAYA, Ebru BAŞKAYA
Uşak Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü,
Yaşlı Bakım Programı, Uşak
Hasta güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve hastada yol açtığı olumsuz sonuçların
engellenmesi veya azaltılmasıdır. Hasta güvenliğini etkileyen tıbbi hatalar tüm sağlık bakım hizmetleri
için öncelikli bir konudur. Sağlık Hizmetleri Örgütlerinde Akreditasyon Ortak Komisyonu tıbbi hata
kavramını; “sağlık hizmeti sunan bir profesyonelin uygun ve etik olmayan bir davranışta bulunması,
mesleki uygulamalarda yetersiz ve ihmalkâr davranması sonucu hastanın zarar görmesi” şeklinde
tanımlamaktadır. Bu hatalar hasta ve sağlık hizmetlerinin olduğu hastanelerde, polikliniklerde, hekim
muayenehanelerinde, eczanelerde, bakım evlerinde hatta hastanın evinde bile ortaya çıkabilmektedir.
Tıbbi hataları; ilaç hataları, cerrahi hatalar, tanı koymada hatalar, sistem yetersizliklerine bağlı hatalar
olarak dört grupta sınıflandırabiliriz. Hemşirelikte sık görülen tıbbi hatalara baktığımızda yanlış ya da
uygun olmayan malzeme kullanımına bağlı hatalar, ilaç hataları, yabancı cisim unutulması ile ilgili
hatalar, hastanın yetersiz izlenmesinden kaynaklanan hatalar, iletişim eksikliğinden kaynaklanan
hatalar ve hastanın düşmesi sayılabilir. Bu hatalar insan, kurumsal ve teknik bir takım sorunlardan
kaynaklı ortaya çıkabilir. Uygun çalışma koşullarının olmaması, takip edilen politikalar, idari yapı,
çalışan hemşire sayısının yetersiz olması, sorunlara çözüm konusunda yetersizlik, hemşirelerin görev
yetki ve sorumluklarındaki belirsizlikler, hemşirelik hizmetlerinin standartlara dayalı olarak
verilmemesi, iş yoğunluğunun fazla olması, hizmetin denetim ve yönetimindeki yetersizlik gibi
nedenler kurumsal kaynaklı sorunlara örnek verilebilir. Sağlık personelinin hastaların haklarını
bilmemesi, tedbirsizlik, ekip çalışmasının olmaması, işine karşı ilgi ve sevgi yetersizliği, sağlık
personeli arasında iletişim eksikliği, dikkatsizlik, unutkanlık, yorgunluk, uykusuzluk, eğitim ve
deneyim yetersizliği ise insan kaynaklı sorunlardır. Yetersiz otomasyon, yetersiz cihaz ve eksik cihaz
gibi teknik faktörler de tıbbi hata nedenleri arasındadır. Bu hatalar sonucunda hastanın yatış süresi
uzamakta, hasta ve yakınlarında psikolojik rahatsızlıklar görülebilmekte, mortalite ve morbidite
artmakta ve çalışanlar bundan olumsuz etkilenmektedir. Sağlık hizmetlerinde meydana gelen hataları
tanımlamak, bu hatalardan dolayı hastaların zarar görmesini engellemek için kullanılan en önemli
yöntem; hataların bildirilmesi, analiz edilmesi ve hasta güvenliği kültürünün oluşturulmasıdır. Tıbbi
hataların ortadan kaldırılabilmesi ya da en aza indirilmesi için yapılması gerekenler ise; yüksek riskli
ve hata yapılabilecek uygulamaların standartlarının belirlenmesi ve her düzeyde çözüm üretilmesi,
tıbbi hataların çekinmeden bildirilmesi ve cezalandırmanın olmadığı bir ortamın sağlanması, sağlık
çalışanlarına konuyla ilgili eğitim verilmesi, tüm sağlık personelinin hasta güvenliği konusunda
sorumluluk alması, tıbbi hataların önlenebilmesi için kaynak ayrılması ve kurumların öncelikli
konusunun hasta güvenliği kültürünü geliştirmek olması yapılan tıbbi hataları oldukça azaltacaktır.
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Yaşlılık Dönemi, Depresyon ve Hemşirelik Bakımı
Ebru BAŞKAYA, Çiğdem KAYA, Perihan SOLMAZ
Uşak Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü,
Yaşlı Bakım Programı, Uşak
Depresyon, yinelemelerle giden, yüksek yeti yitimine neden olan, sık görülen, toplumsal, mesleki ve
kişilerarası sorunlara neden olan ekonomik sonuçları olan bir bozukluktur. Depresyon yaşlılık
döneminin en sık görülen psikolojik sorunlarından biridir. Depresyon yaşlı bireyin benlik bütünlüğünü
olumsuz şekilde etkilemektedir.
İnsan yaşamı bebeklik, çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık olmak üzere dört aşamadan oluşan bir süreçtir.
Yaşamın son dönemini oluşturan yaşlılık dönemi; canlılar için biyolojik işlevler yönünden erişkin
konuma ulaştıktan sonra, yani üreme döneminin bitiminden ölüme kadar geçen zaman dilimindeki
değişim ve dönüşüm sürecidir. Dünya ve Türkiye’de her geçen gün yaşlı nüfus hızla artış
göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumun (TÜİK) 2016 verilerine göre; Yaşlı nüfus (65 ve daha
yukarı yaş) 2012 yılında 5 milyon 682 bin 3 kişi iken son beş yılda %17,1 artarak 2016 yılında 6
milyon 651 bin 503 kişi olmuştur.
Yaşlı bireyler genç bireylere oranla daha fazla depresyon görülmektedir. Yaşlı bireylerde depresyon
görülme oranları bulundukları ortama göre değişiklik göstermekte; Evde yaşayan yaşlı bireylerde
depresyon görülme oranı%3-26, hastanede tedavi gören yaşlı bireylerde %23, bakım evlerinde kalan
yaşlı bireylerde %16-20’dir.
Yaşlı bireylerde depresyon belirtileri genel olarak ağlama krizleri, iştahsızlık, bedensel belirtiler, uyku
problemleri, intihar düşünceleri ve halsizliktir.
Sosyal ilişkilerde azalma, yalnızlık, maddi gelirde azalma, ekonomik zorluklar, fiziksel hastalıklar,
cinsel kapasitede kayıp, öz güven eksikliği, günlük yaşam aktivitelerini karşılamada yetersizlik, benlik
saygısında azalma, eşin yitimi, antihipertansif kullanımı yaşlılık depresyonu risk faktörleri arasında
sayılabilir.
Yaşam kalitesinin düştüğü bağımlılığın arttığı bir dönem olan yaşlılıkta önemli bir sorun olarak
karşımıza çıkan depresyonun önlenmesi (risk grubundaki kişilerin belirlenmesi ve desteklenmesi,
yaşlıların sosyal güvence olanaklarının arttırılmasının sağlanması, aile ve toplumun farkındalığının
arttırılması), tedavisi ve rehabilitasyonun da hemşirelere önemli roller düşmektedir. Psikiyatri alanında
çalışan hemşireler, depresyonun tıbbi tedavisinde üstlendikleri rollerin yanı sıra geriatri ve gerontoloji
hemşiresi ile işbirliği içerisinde hasta ve ailesi ile işbirliği yaparak hastanın ilacına, dolayısıyla
tedavisine göstereceği uyumda çok önemli bir etkiye sahiptirler. Çünkü hemşireler hasta ile sürekli bir
arada olan sağlık personeli olup, tedavi süresince hastanın davranışlarını değerlendirmekten de
sorumludurlar. İyi bir değerlendirme yapabilmesi için hemşirelerin depresyon ve diğer psikiyatrik
sorunlara özgü belirtilerin farkında olması gerekmektedir. Hizmet içi eğitimlerle hemşireler bu konuda
güçlendirilmelidir.
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YAŞLILARDA DÜŞMENİN ÖNLENMESİ
Çiğdem KAYA, Ebru BAŞKAYA, Perihan SOLMAZ
Uşak Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü,
Yaşlı Bakım Programı, Uşak
Düşme; bireyin dikkatsizliği nedeniyle, bulunduğu seviyeden daha aşağıda hareketsiz hale gelmesi
olarak tanımlanmaktadır. Yaşlılık döneminde bilişsel, davranışsal ve yürütücü fonksiyonlarda
meydana gelen gerilemeler denge sorunlarının yaşanmasına ve düşme riskinin artmasına neden
olmaktadır. Düşmeler, tıbbi ve ekonomik sonuçları açısından yaşlılık döneminde önemli bir halk
sağlığı sorunudur. Düşmeye bağlı mortalite ve yeti kaybı en çok yaşlı grupta bildirilmekte, basit olarak
kabul edilen düşük enerjili düşmeler dahi yaşlılarda yaralamalara (kırık, travmatik beyin hasarı),
ölümlere ve yaşlılarda düşme korkusuna neden olarak yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.
Düşmeyi önleme ve sıklığını azaltmada, tıbbi girişimler, çevresel düzenlemeler, eğitim ve egzersiz
programları ile yardımcı aletler kullanılmaktadır. Yaşlılarda düşmenin önlenmesi için düşme riskini
arttıran bireysel ve çevresel etmenler değerlendirilmeli ve risk faktörleri en aza indirilmelidir. Yılda en
az bir kez yaşlı birey denge ve düşme öyküsü yönünden değerlendirilmelidir. Kullanılan ilaçlar
özellikle psikotik ilaçlar en aza indirilmeli. Postüral hipotansiyonu olan yaşlılarda etiyoloji
araştırılmalı, ilaçlar gözden geçirilmeli, aşırı tuz kısıtlaması yapanların diyeti yeniden düzenlenmeli ve
hastalardan yeterli sıvı alımı sağlanmalıdır. Ev içi güvenlik önlemlerinde; banyolarda kaymayan
karolar kullanılmalı, küvet, lavabo ve tuvalet yakınında bulunan yer zemini için kaymayan yer örtüleri
ve yapışkan şeritler tercih edilmeli, ayrıca kaymaya dirençli zemin cilası kullanılmalıdır. Merdiven,
banyo ve yatak odasında ışıklandırmanın arttırılması gerekmektedir. Yürüme zorluğu ve denge sorunu
olan yaşlıların yardımcı araç kullanımı teşvik edilmelidir.
Sonuç olarak; alınabilecek bu önlemler ile yaşlılarda düşmeler ve düşmelere bağlı meydana gelen
sorunlar (kırık, sakatlık, ölüm vb.) azaltılabilir.
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Ege Bölgesinde Yetişen Punica granatum L. (Nar) Genotiplerinin ISSR Markırlarıyla Moleküler
Genetik Karakterizasyonu
1*
1

Emre SEVİNDİK, 1Fadime EFE

Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Güney
Kampüs, Çakmar, Aydın/Türkiye

Özet
Bu çalışmada, Yurdumuzun Ege bölgesinde yetişen Punica granatum (Nar) genotiplerinin ISSR
markırları kullanılarak genetik karakterizasyonu gerçekleştirildi. Nar örneklerinin yapraklarından
genomik DNA izolasyonu Gene Mark ticari kit kullanılarak gerçekleştirildi. Beş adet ISSR primeri
popülasyonlar arasındaki genetik karakterizasyonu belirlemek için kullanıldı. Polimeraz Zincir
Reaksiyonu (PZR), DNA örnekleri ve primerler kullanılarak gerçekleştirildi. PZR ürünleri agaroz jel
elektroforezinde yürütülüp, UV ışığı altında görüntülendi. Tüm jel görüntüleri incelenmiş olup
polimorfik bantların varlığı ve yokluğu 0 ve 1 olarak skorlandı. Primerlerden toplam 29 band elde
edilmiştir. Popülasyonlar arasındaki filogenetik ağaç ve genetik uzaklıklar PAUP 0 4.0b10 analiz
programı kullanılarak hesaplandı. PAUP analizine göre, en yakın genetik mesafe 0.00000 en uzak
genetik mesafe 0.68000 değerinde çıkmıştır. Filogenetik ağaç UPGMA algoritması kullanılarak elde
edilmiş olup, ağaç iki gruptan oluşmuştur. Sonuçlar ISSR markırlarının, Punica granatum genotipleri
arasındaki genetik ilişkileri göstermek için yararlı araçlar olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Genetik karakterizasyon, ISSR, Punica granatum, Türkiye
Teşekkürler
Bu araştırma TÜBİTAK 2017/2209-A tarafından desteklenmiştir (Proje no: 1919B011703212)
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Türkiye’de Yayılış Gösteren Chrysochamela (Fenzl) Boiss. (Brassicaceae) Türlerinin RAPD
Markırları ile Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi
1*
Emre SEVİNDİK, 2Mehmet Yavuz PAKSOY, 1Melike AYDOĞAN, 1Feyzanur TOPSEÇER
1
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Güney
Kampüs, Çakmar, Aydın/Türkiye
2
Munzur Üniversitesi, Tunceli Meslek Yüksek Okulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü,
Organik Tarım Programı, Tunceli/Türkiye
Özet
Bu çalışmada, Türkiye'de yayılış gösteren Chrysochamela türlerinin RAPD markırları kullanılarak
genetik çeşitliliği gerçekleştirilmiştir. Chrysochamela türlerinin yapraklarından genomik DNA
izolasyonu Gene Mark ticari kit kullanılarak gerçekleştirildi. Sekiz adet RAPD primeri türler
arasındaki genetik çeşitliliği belirlemek için kullanılmıştır Polimeraz Zincir Reaksiyonu, DNA
örnekleri ve primerler kullanılarak gerçekleştirildi. PCR ürünleri agaroz jel elektroforezinde yürütülüp,
UV ışığı altında görüntülendi. Tüm jel görüntüleri incelenmiş olup polimorfik bantların varlığı ve
yokluğu 0 ve 1 olarak skorlandı. Primerlerden toplam 50 band elde edildi. Popülasyonlar arasındaki
filogenetik ağaç ve genetik uzaklıklar PAUP 4.0b10 analiz programı kullanılarak hesaplandı. PAUP
analizine göre, en yakın genetik uzaklık C. noeana popülasyonları arasında 0.20000, en uzak değerler
ise C. noeana ve C. elliptica türleri arasında 0.60000 olarak bulunmuştur. Filogenetik ağaç UPGMA
algoritması kullanılarak elde edilmiş olup, ağaç iki gruptan oluşmuştur. Sonuçlar, RAPD verilerinin
geçmişteki anatomik ve morfolojik verilerle karşılaştırıldığında daha uygun olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Chrysochamela, RAPD, genetik çeşitlilik, Türkiye
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI: TANIMLAYICI
DERLEME
Hacer GÜNGÖRDÜ1, Zümra ÜLKER DÖRTTEPE2, Hale ERSAN3
1
Öğr. Gör., Uşak Üniversitesi, hacer.gungordu@usak.edu.tr
2
Öğr. Gör., Uşak Üniversitesi, zumra.dorttepe@usak.edu.tr
3
Öğr. Gör., Uşak Üniversitesi, hale.ersan@usak.edu.tr
Giriş: Eğitimin öncelikli amaçları içerisinde değişen toplum ve dünyaya uyum sağlayabilen bireylerin
yetiştirilmesi öncelikli hedefler içerisinde bulunmaktadır. Bireylerin bu değişime uyum sağlamalarını
kolaylaştıran okuma becerisi en temel beceridir. Aynı zamanda, sosyalleşme, yaşam boyu öğrenme ve
kendini gerçekleştirmede önemli bir bileşendir. Okuma alışkanlıkları, bireyler arasında farklılık
göstermektedir. Okuma alışkanlıklarını, bireylerin yaşı, motivasyonu ve ilgisi etkilemektedir.
Üniversite öğrencilerinde de okuma alışkanlıkları bu bağlamda önem taşımaktadır. Bu çalışmada genel
bir bakış açısı sağlama amacıyla güncel literatür irdelenerek üniversite öğrencilerinin okuma
alışkanlıklarını ele alan çalışmalar incelenmiştir.
Gereç ve Yöntem: Literatür taraması "okuma, okuma ilgisi, okuma alışkanlığı, yükseköğretim,
üniversite öğrencisi" kelimeleri kullanılarak CINAHL, EBSCHO, PubMed, ISI Web of Science and
Google Akademik veritabanlarından son beş yılda yayınlanan çalışmalar incelenerek ve çalışmanın
amacı doğrultusundaki araştırmalar çalışmaya dahil edilerek gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: İncelenen çalışmalarda, üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlıklarına etki eden faktörler
içerisinde; faktörler değişkenlik göstermekte olup genel anlamda ekonomik nedenler (öğrencilerin
gelir düzeylerinin değişkenlik göstermesi, artan kitap satış fiyatları, kütüphanelere ayrılan bütçelerin
azalması gibi), eğitim-öğretime dayalı nedenler (eğitim sistemi içerisinde üniversite öğrencilerine
okuma alışkanlığı kazandırılmasının ön planda olmaması, ezberci yaklaşımın benimsenmesi ve
öğretim üyelerinin bu konuda yetersiz teşvik sağlamaları), toplumsal ve kültürel nedenler (ailenin
okuma alışkanlıklarına yönelik tutumu, kırsal kesim ve kentsel kesimde yaşayıp gelen öğrencilerin
okumayla ilgili farklı davranışlar sergilemeleri) ve cinsiyet (kadınlar ve erkeklerde değişkenlik
göstermekte, tercih edilen okuma türünü etkilemektedir) yer almaktadır.
Tartışma ve Sonuç: Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlıklarını etkileyen faktörler çeşitlilik
göstermektedir. Bu faktörlerin üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlıklarını olumlu yönde
etkileyebilmesine yönelik düzenlenmesi ve girişimlerin planlanması, hem öğrenciler hem de
toplumumuz için ulusal ve uluslararası boyutta önem taşımaktadır. Bunların yanında, bu duruma
yönelik girişimsel çalışmaların planlanmasının da önemli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: okuma, okuma alışkanlıkları, yükseköğretim, üniversite öğrencisi.
Sorumlu yazar: Hacer GÜNGÖRDÜ, Tel: 5054470500, hacer.gungordu@usak.edu.tr
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Hasta-Hemşire İletişiminde Empatik N-U-R-S-E Yaklaşımı
Zümra ÜLKER DÖRTTEPE1, Hale ERSAN2, Hacer GÜNGÖRDÜ3
1
Öğr. Gör., Uşak Üniversitesi, zumra.dorttepe@usak.edu.tr
2
Öğr. Gör., Uşak Üniversitesi, hale.ersan@usak.edu.tr
3
Öğr. Gör., Uşak Üniversitesi, hacer.gungordu@usak.edu.tr
Giriş: Hemşirelik uygulamalarında bireylerle bilgi alış veriş süreci çok fazla yaşandığı için bu durum
etkin iletişimi gerektirmektedir. Hemşirelerin hastalara yönelik tutum ve davranışları, kaliteli sağlık
bakım hizmetinin verilebilmesi açısından önem taşımaktadır. Hemşirenin, hastayla iletişime
geçtiğinde, O’nun bizden nasıl etkilendiğine ve mesajımızı nasıl yorumladığına dikkat etmesi
gerekmektedir. Hasta-hemşire iletişiminde çeşitli yaklaşımlar, iletişim teknikleri kullanılmakta ve bu
karşılıklı terapötik ilişkinin devam ettirilebilmesi açısından fayda sağlamaktadır. Hasta-hemşire
iletişiminde empatik yaklaşım temel olarak görülmekte ve hemşirelik mesleğinin kurucusu Florence
Nightingale’den günümüze kadar önemli olarak görülmektedir. Empatik yaklaşım içerisinde “empatik
n-u-r-s-e yaklaşımı” ise kısa, öz ve anlaşılması kolay olması nedeniyle kolaylık sağlayabilmektedir.
“Empatik n-u-r-s-e yaklaşımı”nın öğeleri; name (duygu ya da hissi isimlendirmek, understand (duygu
ya da hissi anlamak), respect (hastaya saygı duymak), support (hastayı desteklemek), explore
(duyguyu keşfetmek)’tir. Bu derleme çalışmasında “empatik n-u-r-s-e yaklaşımı” hakkında genel bir
bakış açısı sağlamak amacıyla güncel literatür incelenmiş ve ilgili çalışmalar ve iletişim örnekleri
seçilerek irdelenmiştir.
Gereç ve Yöntem: Literatür taraması, “empati empatik yaklaşım, empatik nurse yaklaşımı, hemşire”
anahtar kelimeleri kullanılarak CINAHL, EBSCHO ve Google Akademik veri tabanlarından son beş
yılda yayınlanan çalışmalar incelenerek ve çalışmanın amacı doğrultusundaki araştırmalar çalışmaya
dahil edilerek gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: İncelenen çalışmalarda empati kavramının hemşirelik mesleğinde gelişim süreci, empatik
yaklaşımın hastayla ilk karşılaşma anında başladığı, hastayla iletişim ve bakımı güçlendirdiği, hasta ve
hemşirenin birbirlerini daha kolay anlamasını sağladığı belirlenmiştir. “Empatik nurse” yaklaşımı
içerisindeki öğelerin kısa ve öz olması nedeniyle daha kolay olduğu; hasta ve hemşire açısından daha
iyi bakım alma davranışlarının oluşmasında etkili olduğu ve hemşirelik öğrencilerine bu yaklaşımın
öğretilmesinde ve hastayla karşılıklı iletişimin sürdürülmesinde kullanışlı olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: empati empatik yaklaşım, empatik nurse yaklaşımı, hemşire
Sorumlu Yazar: Hale ERSAN, Tel: 5389739064, hale.ersan@usak.edu.tr
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SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ İLE MONOKLONAL ANTİKOR ÜRETİMİ
SİMÜLASYONU GELİŞTİRİLMESİ VE EĞİTİME ETKİSİ
Hatice Elif ÖZDEMİR, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi,
Manisa, Türkiye.
Nurullah Can ÖZDEMİR, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar
Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisi, Manisa, Türkiye.
Halil İbrahim ÖZDEMİR, Biyofizik Uzmanı, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji
Anabilim Dalı, Bornova, İzmir, Türkiye.

GİRİŞ-AMAÇ: Çeşitli hedef moleküllere yönelik monoklonal antikorlar günümüzde birçok
hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak
geliştirilen monoklonal antikor üretimi simülasyonunun eğitime etkisinin araştırılmasıdır.
GEREÇ- YÖNTEM: Monoklonal antikor üretiminde bir takım zorlu aşamalar bulunmaktadır: Fareye
antijen verilmesi, fareden antikor alınması, insan kanser hücrelerinin B lenfositleriyle fareden alınan B
lenfosit hücrelerinin kaynaştırılması, hücrelerin kültür ortamında laboratuvarda çoğaltılması ve izole
edilmesi. Sanal gerçeklik simülasyonunda ise yukarıda sözü edilen aşamaların tamamı bilgisayar
ortamında sanal olarak hazırlanır.
BULGULAR: Fare deney sertifikası olmayan kişiler simülasyon sayesinde monoklonal antikor
üretimini sanal laboratuvar ortamında deneyimlemiş olur. Laboratuvar yetersizliğinin ve erişimin
sıkıntılı olduğu yerlerde kullanılabilir. Simulasyon sayesinde hücresel boyutta olan etkileşmeler daha
iyi anlaşılır. Hazırlanan simulasyon değişen bilimsel bilgilere göre kolaylıkla güncellenerek yıllarca
kullanılabilir.
SONUÇ: Simulasyonun, labaratuvar olmayan yerlerde bile her öğrencinin monoklonal antikor
üretimini sanal laboratuvar ortamında her öğrencinin deneyimlemesini ve yaparak öğrenmesini
sağlamaktadır. Maliyet ve ulaşılabilirlik açısından oldukça verimli ve kolay bir yöntemdir. Sanal
gerçeklik teknolojisinin, eğitim materyali olarak kullanılabileceği ve yıllarca
geliştirilerek
devamlılığının sağlanabileceği düşünülmektedir.
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UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL SERVİSİNE AMBULANSLA
GETİRİLEN HASTALAR VE BU HASTALARIN DEMOGRAFİK İNCELENMESİ
Hatice Sağcan, Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, Uşak
Engin Tekin, Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, Uşak
GİRİŞ
Çalışma, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran hastaların ambulans kullanım
oranları, nedenleri, triyaj durumu, demografik özelliklerini incelemek ve acil servisin ve ambulans
biriminin çalışmalarını planlamalarına yardımcı olmak amaçlı yapılmıştır.
YÖNTEM
Uşak Üniversitesi Eğitim Ve araştırma hastanesi acil servisine, 1 yıl boyunca ambulansla getirilen tüm
erişkin hastalar HBYS sisteminden retrospektif olarak incelendi. Hastaların verileri değerlendirildi.
BULGULAR
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine son bir yıl içerisinde toplam 1.558.371 hasta başvurmuş olup,
bu başvuruların %24.23 (377.561)’si Acil servisedir.
Acil servise gelen 377.561 hastanın %4 (n:15.012)si ambulansla gelmiştir
Acil servise geliş, saatleri incelendiğimde, 08-16 arası %41.8 (n:6282), 16-24 arası %38.8 (n:5834),
24-08 arası ise %2 (n:2896) hasta gelmiştir.
Ambulans olarak en çok 112 acil ambulansları kullanılmış olup, %94.2 (n:14.130),dir. Geri kalanı ise
özel ambulans şirketlerini kullanmışlardır.
Ambulansla başvuran hastaların Acil serviste kalış süreleri incelendiğinde, %43 (n:6551), ilk yarım
saatte müdahalesi yapılarak uygun kliniğe yönlendirildikleri ve 41 kişinin 24 saat acil serviste
tutulduğu tespit edilmiştir.
Yönlendirilen servisler incelendiğinde ise; sırasıyla:
1-Koroner yoğun bakım kliniği 291
2-İç hastalıkları kliniği
271
3-Göğüs hastalıkları kliniği
248
4-Ortopedi kliniği
232
5-Genel cerrahi kliniği
222
6-Nöroloji kliniği
212
7-Anestezi reanimasyon yoğun bakım kliniği 207
8-Beyin cerrahisi kliniği
180
9-Nöroloji yoğun bakım kliniği 151
10-Göğüs hast.yoğun bakım kliniği 143
Sevk edildiği tespit edilmiştir.
4.Tartışma ve Sonuç
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran hastaların yaklaşık 1/4 ü Acil servise başvurmuştur.
Bu rakam oldukça yüksek olup, acil servis yoğunluğunu açıklamaktadır.
Uşak Eğitim ve Araştıra Hastanesi Acil Servisine 1 yıl boyunca ambulansla başvuran hastalar
incelendiğinde, ambulans kullanım oranının %4 belirlenmesi bilinenin aksine Avrupa ve Amerika
ülkelerine göre oldukça düşüktür. Bu ülkelerde ortalama ambulans kullanım oranı %25-%60 arasında
değişmektedir.
Ülkemizdeki gereksiz ambulans çağrılarının da sayısının çok olduğu bilinmektedir. Bu durum
çalışmadaki oranlarla çelişki oluşturmakta gibi görünse de, Ambulansla günlük gelen hasta sayısı
42’dir. Bu sayı Avrupa ve Amerika ülkelerinde ortalama 20’dir. Bu rakamlar bize gösteriyor ki
ambulans kullanan hasta sayısı diğer ülkelere göre az değil, oranın az olmasını ise yeşil alan hastasının
%85’leri bulması olarak açıklayabiliriz.
Ambulansla hastaneye geliş, çoğunlukla gündüz saatlerinde gerçekleşmiştir. Bunun sebebi ise, gündüz
insan hareketliliğinin fazla oluşu ve bu durumun kazalara sebep olması olarak açıklanabilir. (iş kazası,
trafik kazası, ev kazaları vb)
Büyük bir oranla 112 ambulanslarının kullanılmış olmasını ise, ücretsiz olması ve her ilde yeterli
sayıda bulunması olarak açıklayabiliriz.
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Ambulansla gelen hastaların acil serviste kalış sürelerine baktığımızda ise ilk yarım saatte müdahale
edilip, tedaviye yönlendirilmiş olmasını, hastanenin yeterli personel bulundurduğu olarak
açıklanabilir.
Ayrıca, sevk edilen klinikler de beklenilen gibi, yoğun bakımlar, dahiliye, cerrahi ve ortopedi
klinikleridir.
Sonuç olarak; bu rakam ve oranlar göz önüne alınarak, personel istihdamı ve acil servis yönetimi
planlanabilir. Ayrıca sanılanın aksine ambulansla gelen hasta sayısının az olduğu, acil servislerdeki
yoğunluğu poliklinik hastalarının oluşturduğu tespit edilmiştir. (tüm hastaneye başvuruların 1/4’ü)
Bunun önlenmesi için ise, diğer polikliniklerin ve aile hekimliklerinin daha efektif çalışması
sağlanmalıdır.
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Abdominal aort anevrizması klinik bulguları üzerine bir inceleme
Engin Tekin, Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, Uşak
Hatice Sağcan, Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, Uşak
Aort anevrizması aortta, aort duvarının zayıf olduğu alanlarda gelişen bir balonlaşmadır.
Aortun içinden pompalanan kanın basıncı, zayıflayan kısmın bir balon gibi dışarıya genişlemesine
neden olur. Anevrizma aortun herhangi bir kısmında gelişebilir. Abdominal aort anevrizmaları aortun
abdomenden geçen kısmında meydana gelir. Aort anevrizmalarının en yaygın türüdür. İrreversibl ve
progresif bir hastalıktır. Rüptüre olmadığında sessiz hastalık olarak bilinir. Semptomatik hale gelmesi
için rüptüre olması gerekir. Abdominal aort anevrizması en sık görülen anevrizmadır. Klinik olarak
renal arterlerin çıkışının altındaki abdominal aort segmentini tutan anevrizmalardır. Vücutta gözlenen
anevrizmaların % 55’i abdominal aort anevrizmasıdır. Aortun tüm segmentleri içerisindeki
anevrizmaların % 80’ini oluşturur. Rüptüre bağlı mortalite %85-90 kadardır. Erkeklerde kadınlara
göre 5 kat daha sık görülür. 3 cm üzerindeki abdominal aort sıklığının, batı toplumlarında ve 50 yaş
üzeri insanlarda % 3-10 arasında olduğu bildirilmiştir. Türkiye’de 60-80 yaş grubunda görülme sıklığı
% 1,5’dur. Risk faktörleri ileri yaş, beyaz ırk, erkek cinsiyet, sigara, aile öyküsü, hipertansiyon,
hiperlipidemi, periferik anevrizma ve arter hastalığı, KOAH ve koroner arter hastalığıdır. Abdominal
aort rüptürünün risk faktörleri ise anevrizmanın çapı, KOAH, sigara, yaş, ağrının varlığı ve renal
yetersizlik olarak sıralanabilir.
Kan akım dinamiği açısından abdominal aort anevrizması rüptürü, abdominal aort anevrizması
iç basıncı, duvar gerilim kuvvetini aştığında oluşur. Geniş anevrizma çapı ve hipertansiyon, duvar
gerilimini ve sonuç olarak rüptür riskini arttırır. Literatür çalışmalarında da büyük çaplı
anevrizmaların, küçük çaplı anevrizmalara göre rüptür olasılığının yüksek olduğu rapor edilmiştir.
Abdominal aort anevrizmasının büyümesi ve rüptür tahmini ve öngörüsü üzerine araştırmalara
rastlanırken, anevrizmanın erken teşhisi ve öngörüsü için bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Tanı için
ise ultrasonografi kullanılmaktadır. Ultrasonografi ile abdominal aort anevrizması taraması
uygulaması, klinikte ön tanı için önemli sonuçlar vermektedir.
Sonuç olarak bu araştırmada, abdominal aort anevrizmasının epidemiyolojisi, etyolojisi
hakkında bilgi verilmiş, anevrizma taraması ve rüptür riski değerlendirilmesi üzerine literatür
çalışmaları irdelenmiştir. Anevrizma için erken teşhisi ve başlangıç öngörüsü için bir hipotez ortaya
konması ve araştırmalarının yapılması halk sağlığı açısından çok değerli olacaktır. Öngörü
yapılabilirse, asemptomatik anevrizma yönetilebilecektir. Bu sayede, abdominal anevrizma
rüptüründeki mortalite oranında da bir düşüş olabileceğini düşünmekteyiz.
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Nörolojik görüntülemede PET/MR uygulamaları üzerine bir inceleme
Engin Tekin, Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, Uşak
Hatice Sağcan, Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, Uşak
Hüsamettin Yüce Doğan, Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, Uşak
ÖZET
İleri görüntüleme teknolojisi PET-MR, iki ayrı tıbbi tekniğin birlikte kullanılmasıyla oluşturulmuştur.
Hibrit bir görüntüleme metodu olan bu görüntüleme teknolojisi ile tek bir seansta vücudun anatomik
ve metabolik tüm bilgilerinin elde edilmesini sağlanmaktadır. Tüm vücut taraması, yüksek kalitede
anatomik detay alınarak gerçekleştirilebilmektedir. Manyetik Rezonans Görüntüleme anlamına gelen
MR, vücuttaki organ, dokular ve yapılar hakkında bilgi edinmek için tarama yapmak amacıyla
kullanılır. PET ise Pozitron Emisyon Tomogrofisi'dir. Vücuttaki doku ve organların fonksiyonelliğini
ölçmede kullanılır. Bu iki teknolojinin birleşmesiyle ortaya çıkan PET-MR; MR cihazının içinde yer
alan PET dedektörleri ile PET ve MR görüntülerini yakalayan yüksek teknolojili bir cihazdır. Nükleer
tıpta tanısal görüntüleme alanına yeni katılan bu birleşik PET/MR cihazlarının ilk klinik uygulama
alanı beyin görüntülemesi olmuştur. İlk beyin PET görüntülemesinin yapılmasından (2007) günümüze,
PET/MRG sistemlerinde elde edilen deneyimler, nörolojik uygulamaların bu cihazların
kullanılmasında en öncelikli alan olduğunu göstermektedir. Birleşik PET/bilgisayarlı tomografi (BT)
cihazları ile karşılaştırıldığında, PET/MRG sayesinde beyin anatomik yapıları daha yüksek çözünürlük
ve yumuşak doku kontrastı ile daha ayrıntılı olarak incelenebilmektedir. Özellikle, beyin F-18
fluorodeoksiglukoz (FDG) PET görüntülemenin rutin olarak kullanıldığı epilepsi ve demans
hastalarında, metabolik anormalliklerin beyinde yapısal bulgular ile birlikte değerlendirilebilmesi,
PET/MRG sistemini tanısal görüntülemede tercih edilen yöntem kılmaktadır. Beyin PET/MRG
uygulamasında, görüntüleme protokolünü PET radyofarmasötiği, bu radyofarmasötik için
görüntülemenin zamansal penceresi ve çalışmanın amacı belirler. PET/BT sistemlerinde yapılan
ardışık düşük doz BT ve PET görüntülemelerinden farklı olarak, birleşik PET/MRG sistemlerinde
PET görüntülemesi ve MRG eş zamanlı olarak yapılabilir. Dolayısıyla, rutin bir beyin FDG PET
çalışmasında, radyofarmasötik enjeksiyonundan sonra, genellikle birinci saatte hastanın PET
görüntülemesi başladığında, eş zamanlı olarak alınması hedeflenen MRG sekansları da kaydedilir.
Beyinde birleşik PET/MRG sistemleri kullanılarak yapılmış olan klinik araştırmalar, ağırlıklı olarak
beyin PET görüntülemenin kullanıldığı epilepsi, nörodejeneratif hastalıklar ve primer beyin tümörleri
ile ilişkilidir. Beyin FDG PET incelemesi epilepside, interiktal dönemde epileptojenik odağın
belirlenmesi amacıyla yapılır. Kortikal gri cevherde gösterilen hipometabolik bölgenin, epileptojenik
odağı içerdiği kabul edilir. PET/MR sayesinde morfolojik lezyonlar işlevsel değişiklikler ile
eşleştirilebilir. Nörodejeneratif hastalıkların tanısında PET/MR çeşitli üstünlüklere sahiptir. Beyin
FDG PET ve amiloid PET incelemeleri, nörodejeneratif hastalıkların erken tanısında ve ayırıcı
tanısında kullanılmaktadır. Amino asit ve lipid metabolizmasına yönelik radyofarmasötikler ile
yapılan PET/MR incelemesinin, primer beyin tümörleri için de lezyon sınırlarının belirlenmesi
bakımından üstün bir yöntemdir.
Bu araştırmada, PET/MR görüntüleme hakkında bilgi verilmiş, literatür çalışmaları eşliğinde,
nörolojik hastalıklarda PET/MR uygulamaları irdelenmiştir. PET/MR görüntülemenin, gelecekte, tanı
amaçlı beyin görüntülemede bir öncelik olacağı düşünülmektedir.
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Nano-tanı teknikleri
Meltem Yılmaz
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,
Ankara, Türkiye, meltem.yilmaz@hbv.edu.tr
Özet
Mevcut tanı araçları, basit hasta muayenelerinden, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans
görüntüleme ve pozitron emisyon tomografisi gibi seçkin görüntüleme cihazlarına kadar
uzanmaktadır. Nanoteknoloji, diğer tıbbi alanlarda olduğu gibi, teşhis üzerinde de büyük bir etkiye
sahiptir. Nano-tanı, nanobiyoteknolojinin moleküler tanıda uygulanması için kullanılan bir terimdir.
Hali hazırda geliştirilmekte olan nano-tanı teknikleri, etkili bir tedavi için önemli olan iki büyük fayda
sağlayabilir: hızlı testler ve erken teşhis. Hızlı testler ve erken tanı, mevcut tekniklerle mümkün
olandan daha erken bir aşamada teşhisin tamamlanmasına ve tedavinin başlamasına izin verebilir.
Nano-tanı teknikleri, hastalık belirteçlerini, kanser hücrelerini, virüs fragmentlerini, spesifik
proteinleri, antikorları ve diğer hastalık indikatörlerini belirlemede büyük bir potansiyel sergilemiştir.
Nano-tanı yöntemleri esasen geleneksel tanı yöntemleriyle aynı mekanizmaları kullanmaktadır, ancak
nano-tanı araçları bazı sınırlamalara sahiptir. Nano-tanı alanı, kan testi ile ilgili bazı etik kaygıları
ortaya çıkarmaktadır. Bu derleme makalede, çeşitli nano-tanı tekniklerinin avantaj ve dezavantajları
tartışılmıştır. Moleküler tanı amaçlı kullanılan nanoçip uygulamaları, çok sayıda DNA analizini tek bir
çip üzerinde gerçekleştiren mikroakışkan çipte laboratuvar teknolojisi ve çeşitli teranostik nanofotonik
uygulamaları ile, MRG, fotoakustik görüntüleme, optik koherens tomografi gibi görüntüleme
tekniklerinde nanoparçacıkların kullanımı hakkında bilgi verilmiştir. Kanser, enfeksiyon hastalıkları
ve kardiyovasküler hastalıkların teşhisinde, nano-tanı tekniklerinin etkinliği tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Nano-tanı, Nanoçipler, Çipte laboratuvar, Nanofotonikler
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Klinik nanosensör uygulamaları
Meltem Yılmaz
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,
Ankara, Türkiye, meltem.yilmaz@hbv.edu.tr
Özet
Tıbbi ve biyolojik alanlarda çok sayıda uygulamaları bulunan sensör teknolojileri, nanoteknolojinin
etkisiyle büyük ilerleme kaydetmiştir. Nanopartiküller, nanoteller, nanotüpler, nanofiberler gibi
yüksek çeşitlilik arz eden nano boyuttaki malzemelerin, sensör tasarımında kullanılması, hastalık tanı
ve tedavisinde karşılaşılan mevcut sorunlara radikal çözümler sunarak, hız, güvenilirlik ve hassasiyet
açısından çok değerli gelişmeler sağlamıştır. Hastanın fizyolojik durumu hakkında gerçek zamanlı
olarak bilgi verebilen, insan vücuduna implante edilebilen, intravenöz olarak kan akışına verilebilen
veya kıyafetlere entegre edilerek giyilebilen sensörlere kadar, birçok medikal uygulaması mevcuttur.
Nanoyapıların özellikle ilgi çekici olduğu özel bir alan, hastalıkların teşhisi için, moleküler
etkileşimleri tespit etmek üzere nanomalzemelerin olağandışı özelliklerinden yararlanılabilen,
biyokimyasal algılamadır. Klinik biyosensör alanında henüz tam anlamıyla karşılanamayan en önemli
talepler ise, yüksek özgünlük ve düşük konsantrasyonda tespit yapabilme yeteneğidir. Genel olarak
biyomoleküllerle fonksiyonelleştirilen yüzeyler tasarlanması, sistemin analite karşı olan özgünlüğünü
arttırmakla birlikte, tekrarlanabilirlik sorunlarına yol açmakta ve güvenilirliğin azalmasına sebep
olmaktadır. Nanosensör tasarımları, bu talepleri karşılamak üzere oldukça umut verici olmakla
birlikte, nanosensörlerin hassasiyet ve seçiciliğinin daha fazla iyileştirilmesine, basitleştirilmesine ve
otomasyonuna ihtiyaç vardır. Bu derlemede, özellikle altın, gümüş, demir, karbon nanopartiküllerinin
ve kuantum noktalarının kullanıldığı sensörler alanındaki son gelişmeler ve bunların klinik
uygulamaları hakkında kapsamlı bir araştırma sunulmaktadır. Kimyasal nanosensörler,
elektrokimyasal nanosensörler, optik nanosensörler ve çeşitli nanobiyosensörlerin tanımlanmaları,
karakteristikleri ve biyolojik sistemlerle olan etkileşimleri üzerinde durulmuştur.
Anahtar kelimeler: Klinik sensör uygulamaları, Nanosensörler, Nanobiyosensörler
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BAZI PATOJEN BAKTERİLERİN BİYOFİLM VE EKZOPOLİSAKKARİT (EPS) ÜRETME
YETENEKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Mine Erik1, Sevim Feyza Erdoğmuş2, Gencer Güvercin3, Sevgi Ulukütük4
Uşak Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Uşak, Türkiye,
mine.erik@hotmail.com
2
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
Afyonkarahisar, Türkiye.
3
Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik, İstanbul, Türkiye.
4
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Şuhut Meslek Yüksekokulu, Afyonkarahisar, Türkiye.
1

Özet
Biyofilm, patojen mikroorganizmaların virülans faktörlerindendir. Biyofilm oluşturan
mikroorganizmalarda antibiyotiklere karşı direnç gelişmektedir. Biyofilm yapısının oluşumunda
ekzopolisakkaritler önemli rol oynamaktadır. Ekzopolisakkaritler, mikroorganizmaların koloni
oluşturmasını sağlayarak yüzeye tutunmasını sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, bazı patojen
mikroorganizmaların ekzopolisakkarit (EPS) üretme ve biyofilm oluşturabilme yeteneklerinin
araştırılmasıdır. Test mikroorganizması olarak kullanılan patojen izolatlar; Listeria monocytogenes
ATCC 1911, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Klebsiella pneumoniea NRRLB 4420,
Pseudomonas aeuroginosa ATCC 11778, Streptococcus feacalis, Escherichia coli ATCC 35218,
Bacillus subtilis NRS-744, E.faecalis ATCC 51299, E.coli ATCC 25922 ve Candida glabrata’dır.
Çalışmada biyofilm oluşumunu tespit edebilmek amacıyla Kongo kırmızılı agar yöntemi kullanılmış
olup 10 izolattan 7’si biyofilm pozitif sonuç vermiştir. Patojen mikroorganizmaların EPS üretme
yeteneği ise Marshall ve Rawson’un geliştirmiş olduğu metoda uygun şekilde yapılmıştır. EPS
üretiminde en yüksek absorbans değeri P. aeuroginosa ATCC 11778’de (0,194) görülmüştür. Bunu
0,185 absorbans değeriyle C.glabrata takip etmiştir.
Anahtar kelimeler: Biyofilm, EPS, patojen mikroorganizma
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Anti –nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) varlığının indirekt immunofloresans yöntemi ile
araştırılması
Eğemen Usta ¹, Aslı Gamze Şener¹, Nuray Gündoğdu¹
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anti-nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) ilişkili vaskülitler küçük damarlarda nekroz ve inflamasyon
ile karakterize sistemik hastalıklardır. Birçok organda hasar ve fonksiyon bozukluğu sonucu morbidite
ve mortaliteye neden olurlar. ANCA ilişkili küçük damar vaskülitleri klinik özelliklerine göre
mikroskobik polianjiitis (MPA), granülomatozis polianjiitis (GPA) ve eozinofilik GPA (EGPA) olarak
isimlendilir. ANCA’nın en iyi bilinen iki hedef otoantijeni miyeloperoksidaz (MPO) ve proteinaz 3
(PR3)’dır. ANCA ilişkili vaskülitlerin hem patogenezinde hem de tanısında antikorların varlığı
önemlidir. ANCA saptanması vaskülit tanısının desteklenmesi veya dışlanmasında önem taşımaktadır.
Ayrıca tanı konulan hastalarda progresyonun belirlenmesinde ve tedavi takibinde de kullanılmaktadır.
İndirekt immunfloresan ile tarama yapmak ANCA değerlendirmesinde ilk basamaktır. Substrat olarak
periferal kan nötrofilleri ile hazırlanmış ticari preparatlar kullanılır. Her preparatta etanolle fikse
granülositler, formalinle fikse granülositler, granülosit içeren Hep-2 hücreleri, PR3 antijen ve MPO
antijeni içeren kuyucuklar bulunmaktadır. Her hasta için beş alan incelenmekte ve saptanan ANCA
profilleri MPO ve PR3 kuyucuklarındaki pozitifliklerle desteklenmekte ve konfirmasyon
sağlanmaktadır. Böylece tek metod ile daha kolay ve güvenilir bir sonuç elde edilmiş olur. Bu
araştırmada İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi
Mikrobiyoloji Laboratuvarına farklı kliniklerden gelen ve Mart 2019-Ağustos 2019 tarihleri arasında
çalışılan ANCA test sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Örnekler İndirekt immunfloresan
yöntemi (IIF) ile (Euroimmun, Lubeck, Almanya) çalışılmış ve floresans mikroskopta (Eurostar III
plus, Almanya) incelenmiştir. Serum dilusyonu 1/10 ve kullanılan konjugat türü IgG’dır.
Değerlendirme bu konuda uzman bir hekim tarafından yapılmıştır. Test sonuçları negatif, borderline
ve pozitif olarak değerlendirilmiştir. Altı aylık sürede toplam 1143 örnek incelenmiştir. Örnekleri
vaskülit tanı, tedavi ve takibinin yapıldığı Romatoloji, Dahiliye ve Nefroloji kliniklerinden gelen
numuneler oluşturmaktadır. Değerlendirilen örneklerin 1122’si negatif, 4’ü borderline ve 17’si pozitif
olarak raporlanmıştır. Sonuç olarak 3. basamak bir hastane ve yıllık yaklaşık 1500 ANCA örneğinin
değerlendirildiği bir Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuarında 6 aylık periyodda elde edilmiş olan sonuçların
bölgemiz epidemiyolojik verilerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Anti-Nükleer Antikor Test Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Eğemen Usta ¹, Aslı Gamze Şener¹, Nuray Gündoğdu¹
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlıklı bireylerde immün sistem vücuda yabancı antijenlere yanıt oluştururken kendi özantijenlerine
karşı yanıt oluşturmaz. İmmunolojik tolerans denilen bu cevapsızlığın bozulması otoantikor ve bunlara
bağlı birçok otoimmün hastalık oluşumuna neden olur. Sistemik otoimmün hastalıklarda daha çok
hücre çekirdeğine yönelik ve Anti-Nükleer Antikor (ANA) olarak adlandırılan otoantikorlar saptanır.
ANA’lar İndirekt immünofloresan yöntemi (IIF) ile değerlendirilir. Önerilen standart substrat insan
epitelyal karsinom hücreleridir ve HEp-2 olarak adlandırılır. ANA taranmasında altın standart yöntem
Hep-2 hücrelerinin kullanıldığı IIF yöntemidir. ANA terimi sadece hücre nükleusuna karşı değil
hücrede bulunan nükleus dışı (sitoplazmik) antijenlere karşı gelişen antikorları da kapsar. ICAP
(International Consensus on ANA Pattterns)’e göre paternler nükleer, stoplazmik ve mitotik olmak
üzere üç bölüme ayrılmıştır. Bu konsensusta patenler AC (‘anti-cell’) kodu ile 1-29 arası
numaralandırılmıştır. 1-14 arası ve AC-29’da nükleusa karşı oluşan antikorlar sınıflandırılmış ve paten
olarak homojen, DFS-70, granüler, sentromer, nükleer dots, nükleolar, nükleer membran ve
pleomorfik gibi isimlendirilmiştir. Bu araştırmada İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına farklı kliniklerden gelen ve Mart2019Ağustos 2019 tarihleri arasında çalışılan ANA test sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
Örnekler İndirekt immunfloresan yöntemi (IIF) ile (Euroimmun, Lubeck, Almanya) çalışılmış ve
floresans mikroskopta (Eurostar III plus, Almanya) incelenmiştir. Substrat olarak Hep-20-10 hücreleri
ve maymun karaciğer dokusu kullanılmıştır. Serum dilüsyonu 1/100 ve kullanılan konjugat türü
IgG’dır. Değerlendirme, kantitatif olarak ve bu konuda uzman bir hekim tarafından yapılmıştır. Test
sonuçları hem titre hem de patern olarak raporlanmıştır. Sonuçlar Uluslararası ANA Paternleri
Konsensusuna göre değerlendirilmiştir. Altı aylık sürede toplam 3706 örnek incelenmiştir. Örnekleri
romatolojik hastalıkların tanı, tedavi ve takibinin yapıldığı Romatoloji ve Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon kliniklerinden gelen numuneler oluşturmaktadır. Hastaların %71’i kadın %29’u
erkektir. Değerlendirilen serum sonuçlarının %68’i negatif olarak raporlanmıştır. Pozitif raporlanan
sonuçların %84’ünü nükleer antijenlere karşı oluşan antikorlar, %14’ünü sitoplazmik antijenlere karşı
oluşan antikorlar ve %1’ini de mitotik antijenlere karşı oluşan antikorların sebep olduğu boyanmalar
oluşturmuştur. Sonuç olarak 3. basamak bir hastane ve yıllık yaklaşık 7200 ANA örneğinin
değerlendirildiği bir Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuarında 6 aylık periyodda elde edilmiş olan sonuçların
bölgemiz epidemiyolojik verilerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA
Serpil Emikönel1, Engin Tekin2, Öymen Zorba3
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Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 64200, Uşak, Türkiye
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serpil.emikonel@usak.edu.tr
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3
oymen.zorba@usak.edu.tr
Yaşadığımız çevrede teknolojinin hızla gelişmesi insan hayatında birçok kolaylık sağlarken insan
sağlığını tehdit eden bazı faktörlerde ortaya çıkarmıştır. Bunlardan birisi de radyasyondur.
Radyasyon (veya Işınım), doğal ya da yapay radyoaktif çekirdeklerin kararlı yapıya geçebilmek için
elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerji yayımı ya da aktarımıdır.
Radyasyon için kullanılan en önemli özellik;
 Enerjisi (düşük ve yüksek enerjili radyasyon )
 Türü (parçacık radyasyonu ve elektromanyetik radyasyon)
 Kaynağı (doğal ve yapay radyasyon kaynakları)
şeklinde tanımlanabilir.
Radyasyon kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. İnsanlar, hayatın bir parçası olarak dış
uzay ve güneşten gelen kozmik ışınlar, yer kabuğunda bulunan radyoizotoplar, yapı malzemeleri, su
ve gıdalar gibi doğal kaynaklardan, bunların yanı sıra enerji üretimi, tıp, endüstri, araştırma, tarım,
hayvancılık gibi pek çok alanda kullanımı kaçınılmaz olan yapay kaynaklar nedeni ile de ışınlanmaya
maruz kalınmaktadır. Radyasyon geniş bir kullanım alanına sahip olması nedeniyle radyasyonun
zararlı etkilerinden de korunulması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
İyonlaştırıcı radyasyonun canlıda biyolojik bir hasara neden olabilmesi için bu radyasyon enerjisinin
canlıyı oluşturan hücreler ve dokular tarafından soğurulması gerekir. Meydana gelebilecek olası
hasarlar ise alınan enerjinin türü, miktarı, maruz kalma süresi ve şekli bilindiğinde en iyi şekilde
değerlendirilebilir. Radyasyonun insan sağlığı açısından yaratabileceği zararlı etkilerinden bazıları,
radyasyon yanıkları, kanser ve gelecek nesillerdeki genetik bozukluklardır. Çok büyük miktarda
radyasyon dozuna maruz kalınması ani ölümlere bile sebep olmaktadır.
Radyasyon kaynaklarıyla yapılan çalışmalarda zararlı ışınların etkilerinden korunmak için 3 temel
altın kural vardır: Zaman, mesafe ve zırhlamadır.
• Zaman kuralı: Radyoaktif kaynaklar kullanılarak yapılan çalışmalarda radyasyon kaynağının
yakınında ne kadar az zaman geçirilirse o kadar az doza maruz kalınır.
• Mesafe kuralı: Radyasyon kaynağının zararlarından sakınmanın etkili yollarından birisi de kaynaktan
olabildiğince uzakta durmaktır.
• Zırhlama kuralı: Radyasyon tehlikesinin en etkili yöntemi olan zırhlama, radyasyon kaynağı ile kişi
arasına uygun özelliklere sahip koruyucu bir engel konularak radyasyonun etkilerini yok etme veya
makul düzeylere indirme işlemidir. Zırhlamada kullanılacak malzemenin seçiminde radyasyonun türü
önemlidir.
Sonuç olarak bu çalışmada radyasyonla ilgili temel bilgi verilerek insan sağlığı açısından radyasyonun
zararlı etkilerinden korunulması üzerinde durulmuştur. Radyasyonun insan sağlığına verdiği zararlar
göz önüne alındığında, iyonize radyasyonun biyolojik etkileri ve korunma yöntemleri hakkında
toplumun bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır.
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1. GİRİŞ
Toplumumuzda, ağız ve diş sağlığı sorunlarının giderilmesi için; toplumun bilgi düzeyinin
geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Toplumun bilinçlendirilmesinde, diş
hekimleri ve tıp doktorlarının yanı sıra, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri’nin de rolü büyüktür. Bu
çalışmanın amacı, sağlık hizmetleri meslek yüksek okullarında eğitim vermekte olan ağız ve diş
sağlığı programı öğrencilerinin, eğitime başlamadan önceki bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve tespit
edilen eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmasına yardımcı olmaktır.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
Tanımlayıcı tipteki bu araştırmaya, Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ağız
ve Diş Sağlığı Programı’na kayıt yaptıran 92 öğrenci katılmıştır. Veriler katılımcılara ait demografik
özellikler ve ağız-diş sağlığı bilgi düzeyini ölçen anket formu aracılığıyla toplanmıştır.
3. BULGULAR
Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 19±1,3 yıl olup %60,9’u kadındır. Katılımcıların
%50’si daha önceden ağız ve diş sağlığı hakkında bilgi aldıklarını belirtmiştir. Katılımcıların, dişlerin
fırçalanma zamanları ve fırçalama süreleri hakkında doğru bilgiye sahip olduğu görüldü.
Katılımcıların %47,8’i diş fırçasının değişme sıklığı hakkında yanlış bilgiye sahip olduğu tespit edildi.
Diş ipi kullanımı konusunda bilgi sahibi olma oranının %73,9 olduğu saptandı.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Toplumun ağız sağlığının korunmasında, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin de eğitim kurumları ile
beraber çalışması gerekmektedir. Diş hekimlerinin ve ağız-diş sağlığı teknikerlerinin klinik ve tedavi
edici hizmetler sağlanmasının ötesinde, ağız ve diş sağlığını koruma yönünde de daha işlevli hale
gelmesi gerekmektedir. Ağız ve diş sağlığı teknikerlerine, eğitim hayatı sırasında temel bilgilerin
verileceği, bu bilgilerin topluma ulaştırılmasında aktif rollerinin bulunduğu unutulmamalıdır.
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Diş hekimliği radyolojisinde konvansiyonel çekim teknikleri, üç boyutlu kompleks yapıların sadece iki
boyutlu görüntülenmesine olanak verir. Bu nedenle, bu görüntüleme teknikleri anatominin veya
patolojik değişikliklerin analizinde sınırlı değer taşır. 90’lı yılların sonlarında teknolojik açıdan
ilerleme, diş hekimliğinde radyolojik olarak 3 boyutlu görüntüleme uygulamalarını başlatmıştır.
Dentomaksillofasiyel radyoloji ve dolayısıyla diş hekimliğinde yeni bir anlayışın başlangıcı olan
volumetrik tomografi sistemleri günümüzde hâlâ yenilikler sunmaya devam etmektedir. Dental
volumetrik tomografi (DVT), baş-boyun bölgesi için özel olarak hazırlanmış yeni bir tomografi
cihazıdır. İstenilen bölge tomografik olarak 3 boyutlu olarak görülebilir. Maksillofasiyel bölgenin 3
boyutlu olarak görüntülenmesine olanak sağlayan dental volumetrik tomografi sayesinde, çenelerdeki
anatomik varyasyonların ve olası patolojilerin ayrıntılı şekilde incelenmesi mümkün olmuştur.
Dental volümetrik tomografi sisteminde, görüntüleme x-ışını kaynağı ve detektörün bağlı olduğu bir
eksen üzerinde dönen “gantri” kullanılarak elde edilir. Konik şekilli iyonize radyasyon kaynağı
incelenecek alan ve buradan karşı tarafta yer alan sensör üzerine ışın gönderir. X-ışını kaynağı ve
sensör incelenecek alanın merkezi etrafında döner. Rotasyon esnasında incelenecek alanının çoklu
(150-600 arasında değişen) ardışık projeksiyonları elde edilerek projeksiyon verisi oluşturulur.
Dental volümetrik tomografi’nin diş hekimliğinde kullanım alanları; implant uygulamaları, kist ve
tümör teşhisi, gömülü diş operasyonları, 20’lik diş çekimi, kemiğin derinlik ve hacminin ölçülmesi,
hassas anatomik oluşumların incelenmesi ve kemik ile ilgili her türlü operasyonlar olarak sıralanabilir.
Bu araştırmada, dental volümetrik tomografi’nin çalışma prensibi ve kullanım alanları
detaylandırılmış, literatür taraması ile avantajları ve getirdiği yenilikler üzerine bir irdeleme
yapılmıştır.
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Yumurta, içerisinde barındırdığı esansiyel amino asitler, vitaminler, mineraller ve enzimler ile insan
beslenmesinde oldukça önemli bir yere sahip bir besin kaynağıdır. Yüksek besin değerine sahip olan
yumurta uygulanan çeşitli pişirme teknikleri ile içerisinde barındırdığı besinlerden kayıplar
verebilmektedir. Bu çalışma ile hedeflenen farklı tip kanatlı hayvanlara ait yumurtaların, pişirme
yöntemine göre farklı ısıl işlemlere maruz kalması sonucunda protein fraksiyonlarındaki
değişikliklerin elektroforez ve spektroskopik analizler yoluyla belirlenmesidir.
Çalışmada ısıl işlemlerin tavuk, bıldırcın, hindi ve kaz gibi farklı kanatlı yumurtalarında bulunan
proteinlere etkisi incelenmiştir. Yumurta beyazında ve sarısındaki protein fraksiyonlarında
degredasyonu gözlemlenmiş olup, yumurta beyazında sarısına oranla daha fazla degradasyon tespit
edilmiştir. Ayrıca ısıl maruziyet süresi uzadıkça protein degradasyonu da artmıştır. Elde edilen
bulgular ile farklı yumurta tiplerinin protein içeriklerinin sıcaklık ve süre ile değişimi irdelenmiş,
önemli bilgiler elde edilmiştir. Bu bulgular insan beslenmesi için çok önemli olan yumurtanın doğru
tüketimi ile ilgili teknikler geliştirilerek gastronomi, sporcu beslenmesi, tıp, ilaç sektörü gibi insan
sağlığını geliştirmeye yönelik alanlarda kullanılmak üzere bilgi sağlayacaktır.
*

Anahtar kelimeler: yumurta proteinleri, protein profili, elektroforez, spektroskopi, yapısal
değişiklikler
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ENZYMATIC HYDROLYSIS OF PLANT AND ANIMAL BASED PROTEINS
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Abstract
Proteins that are vital for nutrition, growth, hormone regulation and synthesis of enzymes are obtained
from animal and plant sources. The protein isolates are used in the food processing according to their
functional properties such as gelation, foam formation and texture maintenance. Proteins can be
extracted and purified from plant and animal sources using chromatographic and electrophoretic
methods. In order to improve their functional properties proteins can be exposed to enzymatic
hydrolysis. Resultant fragments provide enhanced texture and additional functionality when
incorporated into food matrix. Hydrolysis process of proteins should be well defined to design and
control the fınal structure for target applications. In this study, functional properties, enzymatic
hydrolyses and application areas of protein hydrolysates were discussed by reviewing the current
literature studies in the basis of plant sourced soybean and zein proteins, and animal sourced whey and
collagen proteins.
Keywords: whey proteins, gelatine, soy proteins, zein, protein hydrolyzate

553

1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019
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Armut (Pyrus spp.) dünya çapında en önemli meyvelerden biridir. Pyrus cinsi, Rosaceae ailesinin
Pomoideae alt ailesine aittir. Badem yaprağı armut olarak bilinen P. amygdaliformis, Akdeniz, Güney
Avrupa ve Batı Asya'ya özgü iken, P. anatolica ise Türkiye'ye endemiktir. P. elaeagnifolia da
rosaceae familyasının bir üyesidir. Her üç yabani armut türleri Türkiye'de doğal olarak yetişmektedir.
Bunlar genellikle Ahlat olarak bilinirler.
Pyrus türlerinin farklı organları farklı oranlarda arbutin içerir. Arbutin birçok tıbbi bitkide bulunan ve
doğal olarak oluşan glikozittir. Arbutin, Lamiaceae, Ericaceae, Saxifragaceae ve Rosaceae gibi farklı
familyalardan gelen farklı bitki türlerinde bulunur. Tirosinazı önleme kabiliyetinden dolayı beyazlatıcı
bir madde olarak yaygın bir şekilde kozmetikte kullanılır.
Yapılan bu çalışmada Pyrus spp. türlerinin dal, yaprak ve meyve kısımlarının metanol ekstraktları
hazırlanmıştır ve bu ekstraktların antimikrobiyal ve antifungal aktivitesi incelenmiştir. Antimikrobiyal
aktivite testi için E. coli (ATCC 25922), B. Subtilis, S. aureus (ATCC 25923), P. aerouginosa ve K.
pneumoniae bakterileri kullanılmıştır.Yaprak vedal ektraktları antimikyabiyal aktivite gösterirken
meyve ekstraktları antimikrobiyal aktivite göstermemiştir. Antifungal aktivite sekiz fungusa karşı
denenmiş olup en fazla etki P.anatolica dal ekstraktlarında Acremonium (Neocosmospora
falciformis)’e karşı göstermiştir. Ayrıca bitki esktaraktları Mucor plumbeus, Trichoderma viride ve
Trichoderma atroviride’ye karşı hiçbir etki göstermemiştir.
Anahtar Kelimeler: Pyrus spp., antimikroyal aktivite, antifungal aktivite
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Taxus baccata Bitkisinin Farklı Ekstraktlarının Biyokimyasal Aktivitelerinin Belirlenmesi
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Doğa, binlerce yıldır tıbbi ajanların bir kaynağı olmuştur ve bunların birçoğu geleneksel tıpta
kullanılmaya dayanan, doğal kaynaklardan dikkate değer sayıda modern ilaç izole edilmiştir. Tahmini
dünya çapında yaklaşık 13.000 bitki türünün ilaç olarak kullanıldığını bildiğini düşündürmektedir.
Doğal ürünlerin kullanma eğilimleri artmıştır ve aktif bitki ekstreleri sıklıkla yeni ilaç varlığı açısından
taranmaktadır.
Taxus baccata, İngiliz porsuğu, Taxales takımı ve Taxaceae familyasında yer alır. 20m’ye kadar
boylanabilen genellikle çalı formunda olan iğne yapraklı herdem yeşil bir bitkidir. Yetişme koşullarına
yönelik toleranslı bir türdür. Su baskın altında havzalar olmadığı sürece kolayca yetişmektedir.
Dayanıklı ve çok uzun ömürlü bir ağaçtır. 2000-3000 yıl yaşayabilmektedir. Taxus L. cinsi (Taxaceae)
yani porsuk, Avrupa, Kuzey Amerika, Doğu Asya ve Küçük Asya'da yaygın olarak bulunmaktadır.
Dünyada sekiz Taxus türü ve iki melez vardır ve Türkiye'deki tek temsilci Taxus baccata L.'dir.
Yapılan çalışmada Afyonkarahisar ilinden toplanan Taxus baccata bitkisinin yaprak, dal, meyve ve
ağaç kabuğunun etanol, metanol, HCl ve kloroform ekstraktları hazırlanarak total fenolik, antioksidan
aktiviteleri ve indirgeme kapasiteleri belirlenmiştir. En iyi sonuçları etanol ve metanol ekstreleri
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Taxus baccata, antioksidan aktivite, total fenolik, indirgeme kapasitesi tayini
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Porsuk bitkisi açık tohumluların Taxales takımı ve Taxaceae familyasında yer alır. Taxales takımı
içerisinde 3 cins ve 13 tür barındıran Taxaceae familyasından meydana gelmektedir. Bu familya
mensupları gövdeleri fazla dallanan ağaç ve çalı formunda hep yeşil iğne yapraklılardır. Doğu Asya,
Anadolu, Kuzey Afrika, Avrupa ve Kuzey Amerika’da doğal olarak yetişen 8 türü bulunmaktadır.
Türkiye’de yetişen doğal türü Taxus baccata L.’dir. Taxus türleri yavaş büyüyen, her zaman yeşil olan
ve yeryüzünde seyrek bir yayılış gösteren ağaçlardır.
Taxus türlerinin taksoid veya taksanlar olarak adlandırılan diterpenoidler gibi çok çeşitli doğal ürünler
ürettiği bilinmektedir. En bilinen taksoidlerden biri olan taxol güçlü bir antikanser ajanı olarak iyi
bilinmektedir.
Yapılan çalışmada Uşak ilinden toplanan Taxus baccata bitkisinin yaprak, dal, kabuk ve meyvelerinin
etanol, metanol, HCl ve kloroform ekstraktları hazırlanarak antimikrobiyal ve antifungal aktiviteleri
incelenmiştir. Antimikrobiyal aktivite için K. pneumoniae, E. fecalis 51289, P. aerouginosa ve S.
aureus bakterileri kullanılmıştır. Yapılan deneylerin sonucunda metanollü ekstraktların en fazla
antimikrobiyal aktivite gösterdiği belirlenirken en az antimikrobiyal aktiviteyi HCl’li ekstraktlar
göstermiştir.
Antifungal aktivite deneylerinde Mucor plumbeus, Alternaria alternata, Trichoderma atroviride,
Penicillium glabrum, Cladosporium cladosporioides ve Fusarium solani küfleri kullanılmıştır.
Yapılan antifungal aktivite deneyleri sonucunda etanol ekstraktlarının en fazla antifungal aktiviteye
sahip olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Taxus baccata, antimikrobiyal aktivite, antifungal aktivite,
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ÖZET
Metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) günümüzde tüm dünyada hızlı bir şekilde
yayılmaya devam eden önemli çoğul direnç gösteren patojenlerin arasında yer almaktadır. Dolayısıyla
antibiyotik direncinin özelliklede çoklu direncin bu hızlı bir şekilde yayılması halk sağlığı açısından
kaygı verici bir hal almıştır. S. aureus’ un identifikasyonunda konvansiyonel yöntemler uygulanmıştır.
Fitness duyarlı ve dirençli suşlar arasında rekabet deneyleri uygulanarak değerlendirilmesi
yapılmıştır.Bugüne kadar halihazırda bulunan antibiyotikler ile hızla yayılım gösteren MRSA’lar ile
mücadelenin gün geçtikçe zorlaştığı görülmektedir. Bu çalışmada antibiyotikli ortamda gelişen
MRSA izolatlarının tekrar aynı antibiyotikle karşılaştıklarında, daha önce antibiyotikli ortamda
gelişmeyen MRSA’lara göre gelişim kinetiklerinin daha iyi olduğu görülmüştür. Dirençli 3R
suşlarının , duyarlı 27S suşlarına göre rekabet deneylerinde antibiyotik kulanılmayan ortamda
oldukça iyi ürediği tespit edilmiştir. Deneysel araştırmalar neticesinde çıkan veriler hastaneler
arasında paylaşımı yapılmalıdır. Gelecekte sağlık açısından risk olarak görülen bilinçsiz antibiyotik
kullanımı ile ilgili olarak önlemler alınması önemlidir .
Anahtar kelimeler: antibiyotik direnci, Fitness Cost
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