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About the Journal
Cell and Tissue Biology Research is an official journal of the Turkish Histology and Embryology Association. It is
an online journal publishing research articles after full peer review. All articles are published, without barriers to
access, immediately upon acceptance. One volume is published every year. Each volume consists of 4 numbers
published quarterly online.
Aims and Scope
Cell and Tissue Biology Research is a peer-reviewed journal that publishes original research on all aspects of
anatomy, histology, cell biology and fine structure of tissues and organs on light and electron microscopical
level, neuroanatomy, and morphological techniques, as well as developmental biology, focusing on
morphogenesis—the study of the emergence of form during embryogenesis, mechanisms of development,
differentiation, and growth in animals and plants at the molecular, cellular, and genetic levels. Published
manuscript styles include original research articles, review articles, technical notes, case reports, short
communications, and letters to the editor. Novel features include: full peer review, high quality of reproduction,
rapid publication, no page charges, wide readership, and fast track submission.
Indexing and archiving
Cell and Tissue Biology Research aims to be indexed in all major national and international databases in the
neer future.
Copyright
All rights reserved. Apart from any relaxations permitted under national copyright laws, no part of this
publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means
without the prior written permission of the copyright owners. Permission is not required to copy summaries of
papers or of articles on the condition that a full reference to the source is given. Multiple copying of the contents
without permission is always illegal.
Contact Information
Queries about content, submissions, or the review process should be directed to the Turkish Histology and
Embryology Association.
If you have proposals or feedback related to this journal or this field of science, please do not hesitate to
contact the Managing Editor Dr.A. Cevik Tufan, E-mail: actufan@pau.edu.tr.
Readership
Mainly consists of (but not limited to) histologists, microscopists, developmental biologists, embryologists,
molecular and cellular biologists, biochemists, geneticists, neurobiologists, anatomists, pathologists,
physiologists.
Instructıons to Authors
Cell and Tissue Biology Research publishes original research articles, review articles, technical notes, case
reports, short communications, and letters to the editor within the scope of the journal. The content of the Cell
and Tissue Biology Research is determined by the Editors.
The manuscript which is submitted to the journal must not contain previously published material or material
under consideration for publication elsewhere, except for a preliminary report in abstract format. Accepted
manuscripts become the property of Cell and Tissue Biology and may not be republished.
The decision on acceptance of manuscripts for publication in Cell and Tissue Biology Research will be made on
the basis of a peer review system.
Responsibilities of the Authors
By submitting a manuscript for publication, each author acknowledges having made a substantial contribution in
the conception and design of the study, the analysis and interpretation of the results, and the writing of the
paper, and has approved the final submitted version of the paper. Each author thus also acknowledges
responsibility for the integrity of the manuscript, assures the originality of the manuscript, and guarantees that
duplicate or redundant publications or submissions have not occurred. The Editors reserve the right to request
the original data obtained in the investigation. Authors are responsible for all statements made in the text.

Manuscript Submission
Manuscripts and illustrations should be submitted in English, online to the editorial office. Authors should retain
their own copy, as the Editor cannot accept responsibility for damage or loss of manuscripts.
The text document must be saved as Word or RTF format. Tables must be included in the text document.
Figures must be saved in the formats and at the resolution indicated below (illustrations section).
The manuscript should be typed double-spaced throughout on one side of A4 paper with at least a 2.5 cm
margin on all sides. Do not divide words at the end of lines. Pages should be numbered consecutively in Arabic
numerals, beginning with the title page.
Prepare a cover letter and a copyright transfer form signed by all authors.
Organize the manuscript as follows: title page, abstract (including key words at the end), introduction, material
and methods, results, discussion (including the conclusions), acknowledgments, references, figure legends, and
tables.
Keep acronyms and abbreviations to a minimum. When an abbreviation is used, define it at first mention and
follow with the abbreviation in parentheses.
Categories of Submission
Review Articles
Cell and Tissue Biology Research publishes review articles on the basis of invitation by the editor(s). However,
author(s) is free to suggest topics and manuscripts for publication in the journal as a rewiev article as well. The
author(s) is absolutely free to design the paper. There is no limitation in the page count in this category.
References, figures, and legends follow the guidelines described below under ‘Original Articles.’ The Abstract
section is needed.
Original Articles
Title Page. The following information should appear: title of article; authors’ name, and last name; affiliations
with complite addresses. Identify the corresponding author and provide full mailing address, phone and fax
numbers, and e-mail address. Also provide a short running title (no more than 40 spaces).
Abstract. The abstract is limited to 400 words, and should describe the essential aspects of the investigation. In
the first sentence state the background; in the second sentence state your specific purpose or hypothesis; in
the third, fourth and fifth sentences summarize methods, results and conclusion. No references should be cited.
For indexing purposes, a small number of "key words" (no more than 5) must be supplied.
Introduction. Include brief background information on what has been done in the past in this area and the
importance of your investigation. End with a statement of the purpose or hypothesis of the study.
Material and Methods. This section may be divided into subsections if it facilitates reading the paper. The
research design, subjects, material used, and statistical methods should be included. Do not mix results and
discussion into this section. Do not include manufacturer’s names unless the specific product is important to the
procedures performed, in which case the city and state or country of the manufacturer should also be given.
Indicate that informed consent has been obtained from patients who participated in clinical investigations. In
animal experimentation, acknowledge that ethical guidelines were followed. When appropriate, indicate that
approval was obtained from the institution’s review board.
Results. This section may be divided into subsections if it facilitates reading the paper. All results based on
methods must be included. If tables and graphic material will ease the understanding of the results, include
them. Cite figures to illustrate the findings of the study.
Discussion. Start with limited background information and then discuss the results of the investigation in light of
what has been published in the past, the limitations of your study, and potential directions for future research.
In appropriate place, cite figures and graphs. Following this information, summarize the major findings of the
study and their clinical usefulness. This paragraph should address the hypothesis or purpose stated earlier in
the paper.
Acknowledgments. Acknowledgments should appear on a separate page. Tis section also has to include the
grant information (if any) of the investigators.
References. Section must be double spaced and begin on a separate page. References to the literature should
be cited in the text by the name of the author(s) followed by the year of publication. In cases in which there are

more than two authors, only the first is named, followed by "et al.". Examples: Smith (1980) reported that...;
(Smith, 1980, 1982); (Smith and Tanaka, 1980); (Smith et al., 1980). Suffixes a, b, etc., should be used
following the year to distinguish two or more papers by the same author(s) published in the same year;
example (Smith, 1981a). When two or more references are included in the same bracket, they must be quoted
in the chronological order; example (Smith, 1980; Bell et al., 1984). All references must be cited in the text,
and all authors should be listed in references. The reference list should be in alphabetical order.
References to articles in periodical publications must include: Names and initials of all authors, year of
publication, complete title of paper, name of journal (abbreviated in accordance with Index Medicus), number of
volume, and first and last page numbers. Example: Morita T., Suzuki Y. and Churg J. (1973). Structure and
development of the glomerular crescent. Am. J. Pathol. 72, 349-368.
References to books must include: Name and initials of authors, year of publication, full title, edition, editor,
publisher, place of publication and page numbers. Example: Powell D. and Skrabanek P. (1981). Substance P.
In: Gut Hormones. 2nd ed. Bloom S.R. and Polak J.M. (eds). Churchill Livingstone. Edimburgh. pp 396-401.
References to URL (Web Page) must include: Name and initials of URL owners, full title of the URL, address, and
accession
date
in
pharantheses.
Example:
Stern
M.
Radial
nerve
entrapment.
http://www.emedicine.com/orthoped/topic549.htm (accessed Dec 2005).
Tables. Each table should be given on a separate page. Each table has a short, descriptive title. Tables are
numbered in the order cited in the text. Abbreviations are defined as footnotes at the bottom of each table.
Tables should not duplicate data given in the text or figures.
Figures and Legends. The complete sets of original figures must be submitted. Subjects’ names must not
appear on the figures. Labels should contrast well with the background. Images should be uniform in size and
magnification. Illustrations should be free of all identifying information relative to the subject and institution.
Line drawings should be professional in quality. Written permission for use of all previously published
illustrations must be included with submission, and the source should be referenced in the legends. Written
permission from any person recognizable in a photo is required. Legends must be double spaced, and figures
are numbered in the order cited in the text. Submit color prints only if color is essential in understanding the
material presented. Label all pertinent findings.
Illustrations should be labelled with the figure number and author's name in soft pencil on the back identifying
the top edge. Photographs should be glossy bromide prints of good contrast and well matched, preferably not
mounted on card. Photographs should not exceed 17.8 x 22.2 cm. The Editor reserves the right to reduce or
enlarge the illustrations. Colour photographs will be allowable only in special circumstances. Line diagrams
should be drawn with black ink on tracing paper or white card or supplied as glossy prints. Illustrations should
be submitted protected by resistant cardboard. Apply figure numbers to the lower left-hand corner of each
photograph; dry transfer lettering (such as letraset) may be used. Digital images are welcome. They must be
submitted on CDROM (CD-r or CD-RW) only. We cannot use other types of disk. Images should be TIFF file
format, preferentially, although other formats could be useful. Black and white figures must be at gray scale.
Color figures should be preferentially in CMYK, but RGB is also allowed. Line art files must have a 500dpi
resolution, while other images must have a 300dpi resolution. Supplying digital images is not a substitute for
the press set of figures.
Technical Notes
While the journal encourages the submission of full-length original articles, it will consider the publication of
technical notes describing the characteristics of new instruments
of methodological improvements. In addition to a title page (formatted as described above), include a summary
(250 word) describing the essence of the report, an introduction (two or three sentences of background
information), a description of the technique, and a discussion highlighting the educational value of the
technique. References should be limited (no more than 10 preferred) to only those that give essential
background material. References, figures, and legends follow the guidelines described above in ‘Original
Articles.’
Short Communications
While the journal encourages the submission of full-length original articles, it will consider the publication of
short communications ensuring rapid publication of new/preliminary results of unusually educational and
medically important. Whole manuscript should be maximum of 3 pages, containing maximum of 1 figure, and 1
table. In addition to a title page (formatted as described above), include a summary (250 word) describing the
essence of the report, an introduction (two or three sentences of background information); materails and
methods, results and a discussion highlighting the educational value of the case. References should be limited
(no more than 10 preferred) to only those that give essential background material. References, figures, and
legends follow the guidelines described above in ‘Original Articles.’

Case Reports
While the journal encourages the submission of full-length original articles, it will consider the publication of
concise case reports. These should be unusually educational and medically important. In addition to a title page
(formatted as described above), include a summary (250 word) describing the essence of the report, an
introduction (two or three sentences of background information); the case report (written in the past tense),
and a discussion highlighting the educational value of the case. References should be limited (no more than 10
preferred) to only those that give essential background material. References, figures, and legends follow the
guidelines described above in ‘Original Articles.’
Letters to the Editor
Letters to the Editor may be used to describe in an extremely brief manner either an observation of interest to
our readers, an opinion relative to the Cell and Tissue Biology Research, or constructive observations or
criticisms of published material. Letters should be no more than two pages and should be submitted with a brief
title. A maximum of four references may be included. Letters are published at the discretion of the journal and
are subject to editing.
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Değerli Meslektaşlarımız,
27-30 Mayıs 2014 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binasında yapılacak olan
“XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi”ne hoş geldiniz.
Kongre, Ankara’da bulunan üniversitelerin Tıp ve Veterinerlik Fakültelerinin Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dallarından katılımla oluşturulmuş bir düzenleme kurulunun işbirliği ile düzenlenmektedir.
Kongre kapsamında 5 adet kurs düzenlenmektedir. Bunlar;
1. Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Proje Hazırlığı Eğitimi Kursu,
2. Biyoistatiksel Çözümleme Kursu,
3. Pipetleme Teknikleri ve Doğru Pipet Seçimi Kursu
4. Otomatik Preparat Tarama Sistemi Kursu
5. Kök Hücre Kursu’dur.
Kongre bünyesinde daha önceki kongrelerimizde de olduğu gibi bilimsel çalışmaları ve genç
araştırmacıları teşvik etmek amacıyla bilimsel çalışma ödülleri verilecektir.
Derneğimiz Yeterlilik Sınav Komisyonuna müracaat eden adaylara 1. basamak teorik sınavı
yapılacaktır.
Tüm kongrelerimizde olduğu gibi bu kongrede de Histoloji ve Embriyolojiye gönül verip emek
harcamış ve bu alanda 30 yılını tamamlamış değerli büyüklerimize ve bir önceki Kongre sonrası
emekli olan hocalarımıza şükran plaketleri sunulacaktır.
Katılımınız için teşekkür eder, keyifli bir kongre geçirmenizi dileriz.
Saygılarımızla,
THED Yönetim Kurulu ve Kongre Düzenleme Kurulu
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1.GÜN 27 MAYIS 2014 SALI
08:30-17:00: Kayıt
10:30-11:00 AçılıĢ KonuĢmaları
Ġstiklal MarĢı ve Saygı DuruĢu
Kongre Tanıtım KonuĢması: Doç. Dr. Özgür ÇINAR
Kongre Düzenleme Kurulu ve THED Dernek BaĢkanı: Prof. Dr. ġahin A. SIRMALI
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı: Prof. Dr. ġehsuvar ERTÜRK
Ankara Üniversitesi Rektörü: Prof. Dr. Erkan ĠBĠġ
11:00-11:30 Tarihe Saygı
KonuĢmacı: Prof. Dr. Esra ERDEMLĠ : Prof. Dr. Kamile ġevki MUTLU‟yu Anarken
11:30-12:30 Sözlü Sunumlar - 1
Oturum BaĢkanları: Prof. Dr. Candan ÖZOĞUL • Doç. Dr. Murat TOSUN
1- Adem Kara, Elvan Özbek, Nejdet ġimĢek, Semin Gedikli, Jale Selli, Elif Karaboğa - Kolon
kanseri hücrelerinde Bortezomib uygulamasının apoptik ve otofajik etkilerinin
araĢtırılması
2- Gamze Göksel, Ayhan Bilir, Rüçhan Uslu, Hakan Akbulut, Ümmü Güven, Gülperi Öktem - Wnt1
gen ekspresyonu prostat kanseri kök hücrelerinin heterojen hücre popülasyonunda
değiĢim gösterir
3- Eda Açıkgöz, Ümmü Güven, Fahriye Düzağaç, Rüçhan Uslu, Gülperi Öktem - CD133+/
CD44+ Ġnsan Prostat Kanser Kök Hücrelerinde Trabectedin’in (ET-743) Sitotoksik ve
Apoptotik Etkilerinin AraĢtırılması
4- Gülperi Öktem, Ogün Sercan, Ümmü Güven, Rüçhan Uslu, AyĢegül Uysal, Gamze Göksel, Ayhan
Bilir - Kanser Kök Hücresi FarklılaĢması: TGFB1 ve Versican Molekülleri Organize Tümör
OluĢumunda Tetiği Çeken Moleküller Olabilir
5 -Yashar Esmaeilian, Arzu Atalay, Esra Erdemli- EriĢkin Ovaryumunda Germline Ve Somatik
Kök Hücre Var Mıdır?
12:30-13:30 Öğle yemeği
13:10 - 13:30 (Dr. Oliver Clarke, Prof. Dr. Abdulkadir Noyan Konferans Salonu)
Oturum BaĢkanları: Doç. Dr. Özgür ÇINAR
13:30-14:00 - PANEL-1
Oturum BaĢkanları: Prof. Dr. AyĢe Nur ÇAKAR • Prof. Dr. H. Seda VATANSEVER
KonuĢmacı:Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAġ: Bir kanser hücresi yeniden normal bir hücreye
dönüĢebilir mi?
14:00-15:00 - PANEL-2
Oturum BaĢkanları: Prof. Dr. Alp CAN • Prof. Dr. AyĢegül UYSAL
KonuĢmacılar:
Prof. Dr. Ġsmail ÜSTÜNEL: Eklem kıkırdağı Progenitör/Kök hücreleri: Ġzolasyonu, Kültürü ve
Fenotipik Özellikleri
Prof. Dr. Murat ERTÜRK: Hücresel tedavi ve iyi üretim uygulamaları
Prof. Dr. Meltem ÖZGÜNER: Klinik iliĢkili kök hücre laboratuvarlarında hücresel çalıĢmalar
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15:00-15:15 Kahve Arası
15:15-16:15 Sözlü Sunumlar - 2
Oturum BaĢkanları: Prof. Dr. Yusuf NERGĠZ • Doç. Dr. Sibel Serin KILIÇOĞLU
1 - Asuman Özen, Ġrem Gul Sancak, Brigitte Von Rechenberg, Sabine Koch - At ve Koyun kemik
iliği kökenli mezenkimal hücrelerin ince yapısı
2 - Meltem UğraĢ, Murat Tosun, Fatma Aktepe - Helicobacter pylori gastritli çocuklarda Msi-1,
CD44 ve CD105 pozitif kök hücre sayısındaki değiĢikliklerin değerlendirilmesi
3- Murat Tosun, Yasemin Yüksel, Mustafa Kabu - Uzun süreli boraks alımının rat
karaciğerindeki CK18, Oct3/4 ve Sox2 eksprese eden hücrelerin sayısında oluĢturduğu
değiĢikliklerin incelenmesi
4- Zeliha ġahin, Anette Szczepny, Eileen A. Mclaughlin, Marvin L. Meistrich, Wei Zhou, Ismail
Üstünel, Esin AĢan, Kate L. Loveland - Hedgehog Sinyal Yolağı’nın Erkek Germ Kök
Hücrelerindeki Ekspresyonu
5- Hafize Seda Vatansever, BüĢra Akmaz, Canan Bilekyiğit, Elif Aslan, Sevtap Gökalp, Navid
Hosseini Mansoub, Gülinnaz Ercan - Deneysel Siroz Modelinde Yağ Dokusu ve Kemik
Ġliğinden Elde Edilen MezenĢimal Kök Hücreler Ġle Karaciğer Dokusundan Elde Edilen Kök
Hücrelerin Kullanım Potansiyelleri
6- Birkan Yakan, Özge Özçoban, Fazile Cantürk, Tülay Ġrez, Oğuz Ekmekçioğlu, Deniz Yıldırım Varikosel Olgularında Sperm Morfolojisi ve DNA Hasarlarının Ġncelenmesi
7- Rümeysa Emine Hekimoğlu, Pergin Atilla, Anıl Dolgun, YeĢim Uğur, Sinan Mehmet Beksaç,
Nur AyĢe Çakar - Otoimmün ve Vasküler Hastalıklarda Erken Dönemde Endometriyum
Reseptivitesinin Değerlendilmesi
16:15-17:00 - PANEL-3
Oturum BaĢkanları: Prof. Dr. Deniz ERDOĞAN • Prof. Dr. Melda Yrdımoğlu YILMAZ
KonuĢmacılar:
Doç. Dr. Serhan TUNCER: Estetik uygulamaların doku üzerindeki etkileri- 1
Doç. Dr. Çiğdem ELMAS: Estetik uygulamaların doku üzerindeki etkileri- 2
17:00-17:30
Oturum BaĢkanları: Prof. Dr. Aysel KÜKNER • Prof. Dr. Emel KOPTAGEL
KonuĢmacı:
Prof. Dr. Serdar KULA: AĢkın Nörobiyolojisi
Prof. Dr. Neslihan BUKAN: AĢkın Nörobiyolojisi
Prof. Dr. Süreyya BARUN: AĢkın Nörobiyolojisi
17:30-18:00 Bilimde Sanat, Sanatta Bilim: Fotoğraf/Mikrograf Gösterisi
Oturum BaĢkanları: Prof. Dr. Sait POLAT • Yrd. Doç. Dr. Gökhan CÜCE
KonuĢmacı: Öğr. Gör. Dilay KOÇOĞULLARI: Mikro-Makro Kozmoz: Algının Uyumu
19:00 AÇILIġ KOKTEYLĠ
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2.GÜN 28 MAYIS 2014 ÇARġAMBA
09:00-10:00 - PANEL-4
Oturum BaĢkanları: Prof. Dr. Ġsmail SEÇKĠN • Prof. Dr. Petek KORKUSUZ
KonuĢmacılar:
Prof. Dr. Hilal ÖZDAĞ: Hücre ve Doku Bilimlerinde OMĠCS ÇalıĢmaları
Prof. Dr. A. Çevik TUFAN: Genden Fonksiyona
Prof. Dr. Kamil Can AKÇALI: Epigenetik YaklaĢımlar
10:00-11:00 - Sözlü Sunumlar - 3
Oturum BaĢkanları: Prof. Dr. Ġmer OKAR • Prof. Dr. Belma ALABAY • Doç. Dr. Cevat AKTAġ
1- NeĢe Çölçimen, Murat Çetin Rağbetli, Mikail Kara, Veysel Akyol - Prenatal Dönemde
Uygulanan Diklofenak Sodyumun Sıçan Ovaryum Preantral Folikül Sayısına Etkilerinin
Stereolojik Yöntemlerle AraĢtırılması
2- Özlem Özden Akkaya, Korhan AltunbaĢ, Artay Yağcı - Metoxychlor’un sıçan ovaryumunda
IGF-I sinyal yolağı üzerine etkisi
3- Soner Çelik, Ferda Topal Çelikkan, Sinan Özkavukcu, Alp Can, Çiler Çelik Özenci - Ovaryum
kriyoprezervasyonu ve ototransplantasyonu sonrasında primordiyal folikül havuzunu
koruyan p27 ve AMH proteinlerinin değerlendirilmesi: Global folikül aktivasyonunun
nedeni inhibitör mekanizmaların bozulması mı?
4- ġirin Baktı Demiray, Özlem Yılmaz Dilsiz, Ege Nazan Tavmergen Göker, Erol Tavmergen, Nilüfer
Çalımlıoğlu, Gülperi Öktem - Kumulus hücrelerinin genetik yapısının ve AMH, BMP2,
CD90/THY1 immunfloresan belirteçleri ile iliĢkisinin ICSI baĢarısı üzerine etkileri
5- Nilay KuĢcu, Ciler Celik Ozenci - FoxO1, FoxO3 Ve FoxO4 Transkripsiyon Faktörleri Fare
Preimplantif Embriyo GeliĢim Sürecinde Ekspre Olurlar
6- Elif Yaprak Saraç, Murat BaĢar, Elif Güzel, Oktay Arda, Tülay Ġrez - In vitro spermiogenez
uygulamasının spermatogenezde duraksama olgularında hücre kültürü aracılığıyla
denenmesi
7- Nazlı Ece Gungor Ordueri, Çiler Çelik Özenci, C. Yan Cheng- Ezrin spermatogenez sırasında
kan-testis bariyerinin düzenlenmesinde rol alan aktin bağlayıcı bir proteindir.
11:00-11:15 Kahve Arası
11:15-12:30 - PANEL-5
Oturum BaĢkanları: Prof. Dr. Birkan YAKAN • Prof. Dr. Ġsmail ÜSTÜNEL
KonuĢmacılar:
Prof. Dr. Emin Türkay KORGUN: Glukokortikoidlerinfetüs ve plasenta geliĢimine etkisi
Prof. Dr. Çiler Çelik ÖZENCĠ: Erkek germ hücresinde mayoz bölünmelerin düzenlenmesi
Doç. Dr. Gökhan AKKOYUNLU: Fare ovaryumundaWnt sinyal yolağı elemanlarının
gonadotropinler ve geliĢim faktörleri ile etkileĢimi
Dr. Nuray ACAR: Uterus ile embriyo etkileĢimi: fare modellerinden öğrendiklerimiz
12:30-13:30 Öğle Yemeği
(Pipet Seçimi ve Pipetleme Kursu, 12:30 - 14:00, Sarı Salon)
Oturum BaĢkanları: Yrd. Doç. Dr. Deniz BĠLLUR
13:30-15:00 - PANEL-6
Oturum BaĢkanları: Prof. Dr. Oya EVĠRGEN • Doç. Dr. Lale Karakoç SÖKMENSÜER
KonuĢmacılar:
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Doç. Dr. Ayten TÜRKKANI: Sürekli Embriyo Görüntüleme Sisteminden Sonra Embriyo
Değerlendirme ve Seçim Kriterlerinde Neler DeğiĢti?
Yrd. Doç. Dr. Emine ÖZÇINAR: Deney Hayvanlarından Tüp Bebek Kliniğine IVF
Modellemeleri
Doç. Dr. BarıĢ BAYKAL: IVF Laboratuvarında Polscope ile Oosit Ġncelenmesi: Mayoz MekiğiFertilizasyon ĠliĢkisi
Oturum BaĢkanları: Prof. Dr. Sevda MÜFTÜOĞLU • Yrd. Doç. Dr. Cem KORKMAZ
KonuĢmacılar:
Doç. Dr. Berrin AVCI: Embriyo GeliĢiminin Ġmplantasyon Devamlılığına Etkisi
Uz. Dr. Sinan ÖZKAVUKCU: Ovaryum Kriyoprezervasyonunun Folikülogeneze Etkileri
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-16:30 Sözlü Sunumlar - 4
Oturum BaĢkanları: Prof. Dr. Saim Özdamar • Yrd. Doç. Dr. Ercan AYAZ
1- Burcu Çetinkaya, Betül Koca, Duru Aras, Zeynep Çakar, Sinan Özkavukcu, Alp Can, Özgür Çınar
-Normozoospermiolgularındasağlam Dna’ya Sahip Sperm Hücrelerinin Seçimi Ġçin Uygun
Yöntemin Belirlenmesi
2- Fatma Uysal, Berna Sözen, Saffet Öztürk, Ġbrahim C. BaĢsorgun, Mustafa F. Usta, Gökhan
Akkoyunlu, Necdet Demir - Ġnfertil erkek testis dokularında PABPC1 ve PABPC3
proteinlerinin ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi
3- Mustafa Yıldız, Mustafa Sandıkçı - Deneysel diyabet oluĢturulan diĢi ratların genital
sistemindeki değiĢiklikler ve bu değiĢiklikler üzerine likopenin etkileri
4- Elif Bilgiç, Makbule Çisel Aydın, Sevil Köse, Alp Usubütün, Petek Korkusuz Endokannabinoidlerin Endometriyozisteki Reseptör Aracılı Olası Etkileri
5- ġule Kızıl, Deniz Billur, Berfu Demir, Belgin Can, Burcu Sağlam Ada, Berna Dilbaz, Sevim AydınTekrarlayan Gebelik Kaybı Olgularında Endometriyal Reseptivitede Adezyon Ve AntiAdezyon Molekülleri Ġle Transkripsiyon Faktörlerinin AraĢtırılması
6- Leyla Bahar, Yalçın Çelik, Mehmet Gül, Nuray Bayat, Bora ReĢitoğlu, Nazan Eras - Hipoksik
iskemik beyin hasarı oluĢturulmuĢ yenidoğan ratlarda fibroblast büyüme faktörü
uygulamasının serebellum purkinje hücreleri üzerine etkileri
7- Leman SENCAR, Sait Polat, Abdullah Tuli, Serkan Diril, Metin Tuna - Deneysel Spinal Kord
Yaralanmasında Tümör Nekroz Faktör Alfa Ve Ġnterlökin-6 Ekspresyonuna Minosiklin Ve
Metilprednizolon Kombine Tedavisinin Etkileri
16:30-17:30 - PANEL-7
Oturum BaĢkanları: Prof. Dr. Necat YILMAZ • Prof. Dr. Ġbrahim Enver OZAN
KonuĢmacılar:
Prof. Dr. Özhan EYĠGÖR: Görmeden inanma: Sinir bilimleri araĢtırmalarında histolojinin
yeri
Prof. Dr. Emel ULUPINAR: Prenatal strese maruz kalan hayvanlarda gözlenen değiĢikliklerin
multidisipliner bir yaklaĢımla incelenmesi
Prof. Dr. Yasemin ÖZDEMĠR: “Science”a giden yol; Pannexin kanalları
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3.GÜN 29 MAYIS 2014 PERġEMBE
09:00-10:00 - PANEL-8
Oturum BaĢkanları: Prof. Dr. ġahin ASLAN • Prof. Dr. Levent ERGÜN • Prof. Dr. Asuman ÖZEN
KonuĢmacılar:
Doç. Dr. Alev Gürol BAYRAKTAROĞLU: Farklı teknikler kullanılan karkaslarda, etin
gevrekliliğinin ince yapı düzeyinde değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Cansel Güzin ÖZGÜDEN AKKOÇ: Et ve et ürünlerinde histolojik
değerlendirmeler.
Prof. Dr. Haydar BAĞIġ: Transgenik hayvan çalıĢmalarının bilime katkıları
10:00-11:30 Sözlü Sunumlar - 5
Oturum BaĢkanları: Prof. Dr. Ender ERDOĞAN • Prof. Dr. Berrin ZIK • Doç. Dr. Selen Akyol
BAHÇECĠ
1- Sevgin Samancıoğlu, Müjde Kıvanç, Aynur Esen, Gülinnaz Ercan, Navid Mansoup, Hafize Seda
Vatansever - Deneysel Diyabet OluĢturulan Sıçanlarda Ġskemik Yara ĠyileĢmesinde Zeytin
Yaprağı Ekstresinin Yeri
2- Aslı Özmen, BüĢra Çetinkaya, Gözde Ünek, Cem ġanhal, Ġnanç Mendilcioğlu, Emin Türkay
Korgun - Hiperglisemi mTOR yolağı aracılığıyla anjiyogenezi etkiler
3- Seher Koç Saltan, ġahin Aslan - Melatonin Uygulanan Ratların Karaciğer ve Böbrek
Dokusunda Ghrelin ve Ġnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-I’in (IGF-I)
Ġmmunohistokimyasal Lokalizasyonu
4- Meltem AteĢ, Gülnur Take Kaplanoğlu, Ferda Alparslan Pınarlı, Deniz Erdoğan, Güleser GöktaĢ,
Ahmet YeĢilyurt, Zeynep GiniĢ, Tuncay DelibaĢı, Ersin Fadıllıoğlu - Ġn-Vitro Langerhans Adacık
Hücre Canlılığına Farklı Hücre Ve Hormon Uygulamalarının Etkileri
5- Belgin Büyükakıllı, Ebru Ballı, Serkan Gürgül, Bora ReĢitoğlu, Tuba Özcan, Derya Yetkin, Hüseyin
Beydağı - Hipoksi Ġskemi OluĢturulmuĢ Neonatal Sıçanlarda Ozon Uygulamasının Kalp
Kasının Ġnce Yapısı Üzerine Etkisi
6- Ġsmail Ceylan, Tuncay Peker, Neslihan CoĢkun, Suna Ömeroğlu, Aylar Poyraz - Myoma Uterı ve
Normal Uterus’ta Kas Yapısının KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi
7- Mustafa Yılmaz, Banu Yılmaz CoĢkun, Ġclal Gürses, Ahmet Alper Kıykım - Ġnsan
podositopatilerinde slit diaframların kapanmasıyla oluĢan desmozom benzeri yapılar
glomerülogenezin erken aĢamalarında podositler arasında görülen sıkı bağlantılara
dönüĢüyor olabilir mi?
8- Nihan Kafa, Seyit Çitaker, Tuncay Peker, Neslihan CoĢkun, Suna Ömeroğlu, BarıĢ Kafa, ġeyda
Diker - YumuĢak Doku Travması Sonrası Bantlamanın Epidermal-Dermal Mesafe, Ödem ve
Ağrı Duyusu Üzerine Etkileri
9- Serdar Altınay, Aynur Özen, Esat Namal, Salime Pelin Ertürküner, Faruk Alkan - Alpler dıĢında
endemik bir bölgeden tiroid anjiyosarkoma olgusu
10- Berrin Avcı1, Seda Sarıbal2, Ġlknur ÜstünbaĢ2, Yusuf Yalım2, BarıĢ Ata2 - Blastosist ve iç hücre
kütlesi büyüklüğünün implantasyon potansiyeli ve klinik gebelik oranına etkisi
11:30-11:45 Kahve arası
11:45-12:30 - PANEL-9
Konu: Bilimsel sunum yapma ve etkin konuĢma
Oturum BaĢkanları: Prof. Dr. Necdet DEMĠR • Yrd. Doç. Dr. Kanat GÜLLE
KonuĢmacı: Prof. Dr. Ġbrahim GÜLLÜ: Etkin KonuĢma Yapma Sanatı
12:30-13:30 Öğle Yemeği
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13:30-14:30 - PANEL-10
Oturum BaĢkanları: Prof. Dr. Esin YULUĞ • Prof. Dr. Meryem ÇAM
KonuĢmacılar:
Prof. Dr. Belgin CAN: Kornea tabakalarının ince yapısı
Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇĠMEN: Karaciğer yağlanmasına histolojik bakıĢ
Prof. Dr. Sevinç ĠNAN: Embriyo geliĢiminden kansere hücre sinyal ileti yolakları
14:30-19:00
THED OLAĞAN GENEL KURULU
19:00 GALA YEMEĞĠ

4.GÜN 30 MAYIS 2014 CUMA
09:00-10:30 - PANEL-11
Oturum BaĢkanları: Prof. Dr. Kemal ÖZBĠLGĠN • Prof. Dr. Bizden SABUNCUOĞLU
KonuĢmacılar:
Prof. Dr. Gülperi ÖKTEM : Kanser tanısında yeni bir molekülün tanımlanması
Doç. Dr. Gamze TANRIÖVER : Tümörogenezdenöroimmun yolaklar; sorular, varsayımlar ve
hipotezler.
10:30-11:00 Kahve arası
11:00-12:00 - PANEL-12
Oturum BaĢkanları: Doç. Dr. Deniz ÜNAL • Yrd. Doç. Dr. Mikail KARA
KonuĢmacılar:
Doç. Dr. Gülnur Take KAPLANOĞLU: Günümüz koĢullarında etik kurallara farklı yaklaĢımlar
Prof. Dr. ġahin A. SIRMALI: Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülleri
12:00-12:30 KapanıĢ Töreni
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Davetli KonuĢma ve Konferanslar
Invited Lectures and Conferences
(K01-K37)
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K01
Prof. Dr. Kamile ġevki MUTLU’yu Anarken
Esra Erdemli
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
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K02
Bir kanser hücresi yeniden normal bir hücreye dönüĢebilir mi?
Ranan Gülhan AktaĢ
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
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K03
Eklem Kıkırdağı Progenitör/Kök Hücreleri: Ġzolasyonu, Kültürü ve Fenotipik Özellikleri
Ġsmail Üstünel
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Eklem kıkırdağı damarsız, sinirsiz ve matriks-hücre hacim oranı yüksek olan özelleĢmiĢ bir bağ dokusu türü
olup sınırlı bir onarım kapasitesine sahiptir. Doku mühendisliği ve hücre-temelli yaklaĢımlar, eklem kıkırdağı
lezyonlarının tedavisinde alternatif bir seçenek olarak gösterilmektedir [1].
Doku ve organların geliĢimi, yeniden Ģekillenmesi ve yenilenmesi kök hücrelerin aktivitesine bağlıdır. Kıkırdak
ve kemik dokuları, mezoderm orijinli kök hücrelerden geliĢir. Mezenkimal kök hücreler ise eriĢkin
organizmaların değiĢik dokularında mevcuttur[2,3].
Son zamanlarda yapılan çalıĢmalar eklem kıkırdağı içerisinde kök hücrelerin mevcut olabileceğini göstermiĢtir.
Daha önce yapılan bazı çalıĢmaların sonuçlarına göre; 1. Eklem kıkırdağı projenitor/kök hücre özellikli hücreler
içerir, 2. Bu hücreler koloni oluĢturabilir, 3. Koloni oluĢturabilen hücreler Notch-1, Delta ve Jagged-1‟i normal
kondrositlerden daha yoğun eksprese ederler, 4. Ayrıca, bu hücreler mezenkimal kök hücre belirteçlerinden
çoğunu eksprese ederler ve mezenkimal orijinli farklı doku tiplerine yönlendirilebilirler [4,5,6].
Sonuç olarak; Eklem kıkırdağı, mezenkimal kök hücre özelliğini yansıtan projenitor/kök hücreler içerebilir.
Anahtar Kelimeler: Eklem kıkırdağı, koloni oluĢturan hücre, kök hücre, mezenkimal kök hücre
Kaynaklar:
1. Ahmed TA, Hincke MT. Strategies for Articular Cartilage Lesion Repair and Functional Restoration. Tissue
engineering Part B, Reviews, 16: 305-29, 2010
2. Arai F, Ohneda O, Miyamoto T, Zhang XQ, SudaT. Mesenchymal stem cells in perichondrium express
activated leukocyte cell adhesion molecule and participate in bone marrow formation. J Exp Med 195: 1549–
63, 2002
3. Young HE, Black AC. Adult stem cells. Anat Rec A Discov Mol Cell Evol Biol 276: 75–102, 2004
4. Ustunel I, Ozenci AM, Sahin Z, Ozbey O, Acar N, Tanriover G, Celik-Ozenci C, Demir R. The
immunohistochemical localization of notch receptors and ligands in human articular cartilage,
chondroprogenitor culture and ultrastructural characteristics of these progenitor cells. Acta Histochem.
110(5):397-407. 2008
5. Williams R, Khan IM, Richardson K, Nelson L, McCarthy HE, Analbelsi T, Singhrao SK, Dowthwaite GP, Jones
RE, Baird DM, Lewis H, Roberts S, Shaw HM, Dudhia J,Fairclough J, Briggs T, Archer CW. Identification and
clonal characterisation of a progenitor cell sub-population in normal human articular cartilage. PLoS One5(10):
e13246, 2010
6. Ozbey O, Sahin Z, Acar N, Ozcelik FT, Ozenci AM, Koksoy S, Ustunel I: Characterization of colony-forming
cells in adult human articular cartilage. Acta histochemica. 2014
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K04
Hücresel tedavi ve iyi üretim uygulamaları
Murat Ertürk
Ati Teknoloji Hücre ve Gen Tedavi Laboratuvarı
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K05
Hücresel tedavi ve iyi üretim uygulamaları
Meltem Özgüner
Yıldırım Beyazı Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
KLĠNĠK ĠLĠġKĠLĠ KÖK HÜCRE LABORATUVARLARINDA HÜCRESEL ÇALIġMALAR
Ġlk “KÖK HÜCRE" tanımı 1908’de Rus histolog Alexander Maksimov (1874–1928) tarafından bilimsel
olarak kullanmıĢ ve araĢtırmacı ilk kez hematopoetik kök hücre varlığını öngörmüĢtür.
Kök hücrelerin tüm organizmalarda bulunan biyolojik hücreler olması ve yüksek rejenerasyon ve
differansiyasyon kapasitelerine sahip olduklarının son yıllarda yürütülen yoğun çalıĢmalar sonucunda ortaya
çıkması nedeniyle doku mühendisliği ve hücresel tedavilerde kullanımı giderek yaygınlaĢmaktadır.
Kök hücreler kendini-yenileme ve en az bir olgun hücre tipine hücreye farklanma (differansiasyon)
kapasitesine sahiptir.
Günümüzde kök hücre potansiyelleri üç germ yaprağına ait hücrelere farklılaĢma yeteneklerine göre
belirlenmektedir.
POTANSĠYEL
•
Totipotent: zigot evresinden blastomer aĢamasındaki hücreleri kapsar. Embriyo ve embriyo eklerini
(plasenta, amniyon kesesi vb…) oluĢturma kapasitesine sahip kök hücrelerdir.
•
Pluripotent: her üç germ yaprağına ait endodermal (GIS epiteli, solunum sistemi epiteli, üriner
sistem epiteli vb), mezodermal (bağ ve destek dokuları-kemik, kıkırdak, yağ vb), ektodermal (sinir,
epidermis) dokuları oluĢturma kapasitesine sahip hücrelerdir.
•
Multipotent: sadece bir germ yaprağına ait ör; mezodermal dokuları oluĢturma kapasitesine sahip
hücrelerdir.
•
Oligopotent: ör; hematopoetik kök hücrenin myeloid seri hücreleri
•
Unipotent: Ör; kondroblast, osteoblast vb..
Mevcut kök hücre tanımına göre KÖK HÜCRE tipleri;
*EMBRĠYONĠK KÖK HÜCRELER
*ERĠġKĠN TĠP KÖK HÜCRELER
-HEMATOPOETĠK KÖK HÜCRE
-MULTĠPOTENT STROMAL KÖK HÜCRE

Kemik iliği kökenli kök hücreler

Organlara veya dokuya spesifik kök hücreler

Göbek kordonu /plasenta kaynaklı stromal kök hücreler

Kadavradan elde edilen kök hücreler
*iPS (ĠNDÜKLENEBĠLĠR PLURĠPOTENT KÖK HÜCRELER)
HÜCRESEL TEDAVĠ AMAÇLI KÖK HÜCRE KULLANIMI VE KLĠNĠK ĠLĠġKĠLĠ KÖK HÜCRE
LABORATUVARLARININ YERĠ
Günümüzde embriyonik kök hücreler allojenik olmaları, teratom oluĢturma riskleri ve etik sorunlar yüzünden
rejeneratif tıp ve hücresel tedavi alanında kullanılmamaktadır. Embriyonik kök hücre çalıĢmaları izin verilen
ülkelerde sadece araĢtırma amaçlı devam etmektedir.
Hücresel tedavi amaçlı kök hücre kullanımı ilk kez 1950‟lerin sonunda Dr.E.Donnall Thomas tarafından insan
hematopoetik kök hücre nakliyle baĢlamıĢtır.
Klinikte kullanılacak hematopoetik kök hücre için üç temel kaynak mevcuttur ve laboratuvarda iĢleme
alınacak üründe yine bu üç kaynaktan gelmektedir;
1-Kemik iliği
2-Periferik kan
3-Kordon kanı
Kök hücrenin elde edildiği donör (vericiye) göre ürünler;
-Otolog (kiĢinin kendisine ait)
-Allojenik
-doku tipi tam uyumlu akraba veya akraba dıĢı
-doku tipi yarı uyumlu (haploidantik) akraba veya akraba dıĢı olabilmektedir.
Klinik uygulama amaçlı kullanılacak multipotent stromal hücreler içinde yine en iyi kaynak kemik iliği
olmaktadır ancak, dokuya özel kök hücre izolasyonu için farklı doku örnekleride (ör: yağ doku, tonsil, deri
vb..) laboratuvarlara gelmektedir.
Kaynağı ne olursa olsun tedavi amaçlı kullanılacak kök hücreler için öncelikle aseptik koĢullarda;
-Mikrobiyolojik testler,
-Kantitatif testler ve,
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-Kalitatif testlerin uygulanması gerekmektedir.
Mikrobiyolojik testler
Ürünün alındığı donöre ait tüm virolojik ve serolojik testlerin yapıldığına dair dökümanlar, ürün laboratuvara
gelmeden önce tamamlanmaktadır. Kök hücre Laboratuvarına kabul edilen her örnekten anaerob ve aerob
kültür vasatlarına örnek alınması zorunludur. Mikrobiyolojik örnekler ilgili laboratuvarlara öncelikle iletilir.
Kantitatif testler
Kök hücre Laboratuvarına kabul edilen üründen kök hücre izolasyonu öncesinde ve sonrasında sayım
yapılmaktadır.
Kök hücre kemik iliği veya kandan izole edilecek ise,
-Dansite gradient metodu veya
-Pozitif/negatif seleksiyon yöntemlerinden birisi kullanılarak diğer hücrelerden ayrıĢtırılır.
Kök hücre dokudan izole edilecek ise;
-Öncelikle dikkatli bir mekanik parçalamanın ardından,
-Kollajenaz,DNAse vb.. enzimler kullanılarak enzimatik olarak ayrıĢtırılır.
Ġzole edilen kök hücrelerin sayımı tekrarlanır. Tedavi amaçlı kullanılmak üzere izole edilen kök hücreler üç
Ģekilde kullanılabilir;
1- Kök hücreler izolasyondan hemen sonra hastaya verilebilir.
2-Kök hücreler uygun laboratuvar ortamında çoğaltıldıktan (kültüre edildikten) sonra hastaya verilebilir.
3- Kök hücreler kriyoprezervasyon iĢlemine alınıp (dondurulup) ileri bir tarihte çözülerek hastaya verilebilir.
Kalitatif testler
Kök hücre kalitesi ve uygunluğuna yönelik yapılan testlerdir
Öncelikle hematopoetik kök hücrelere ait,
-Hücre viabilitesinin tayini
-Koloni oluĢturma kapasitesinin tayini (CFU-Assay) yapılmaktadır
Mezenkimal kök hücrelere-MKH-( multipotent stromal hücreler) yönelik olarak da,
-Mezenkimal kök hücre kültürü ve CFU-f Assay,
-Mezenkimal kök hücrelerin flow sitometri ile identifikasyonu (CD73+,CD90+,CD105+)
-Mezenkimal kök hücrelerin differansiasyon kapasitelerinin (adipojenik, kondrojenik, osteojenik) analizi
yapılmaktadır.
Ayrıca, araĢtırma amaçlı mezenkimal kök hücrelerin farklı hücrelerle ko-kültürü çalıĢmaları da
yapılabilmektedir.
Bu iĢlemlerin yanı sıra tedavi amaçlı kullanılacak ürünlerden lenfosit (özellikle T-lenfosit) uzaklaĢtırımasına
veya lenfosit inaktivasyonuna (hematopoetik kök hücre nakli sonrası steroide dirençli GVHD geliĢen
hastalarda) yönelik olarak hücre seleksiyon ve fotoferez iĢlemleri gerçekleĢtirilmektedir.
KLĠNĠK ĠLĠġKĠLĠ KÖK HÜCRE LABORATUVARLARINA AĠT KRĠYOPREZERVASYON ÜNĠTESĠ
Dokuların ve hücrelerin dondurularak saklanması ile ilgili doku ve hücre bankalarının oluĢturulması hücresel
tedavilerde önemli bir basamaktır.
Klinik kullanım amaçlı hücre dondurma ve saklama iĢleminin örnekleri arasında;
-Göz kliniklerinde kullanılmak üzere kornea bankalarının oluĢturulması,
-Tüp bebek (IVF) ünitelerinde embriyo veya testis dokusu saklanması, yurtdıĢında sperm bankacılığı,
-Kordon kanı bankacılığı
-Kemik iliği bankaları,
-Mezenkimal kök hücre bankaları (özellikle kemik iliği kökenli MKH‟ler için) bulunmaktadır.
Kök hücre laboratuvarlarında da özellikle otolog nakillerde kemik iliği veya periferik kan kaynaklı hematopoetik
kök hücrelerin dondurulup aylarca saklanması gerekmektedir. Bu iĢlem sırasında büyük hacimli ürünler
gerektiğinde çeĢitli manüplasyonlardan sonra (eritrosit deplesyonu, CD34 + hücre seleksiyonu vb..) kontrollü
dondurucular (cryo-planner) kullanılarak -196 derecelik sıvı azot tanklarında saklanmaktadır.
Ayrıca, laboratuvara kabul edilen tüm ürünlerden ileri analiz ve araĢtırma amaçlı küçük völümlü örnekler
dondurulup saklanmaktadır.
Klinik iliĢkili kök hücre laboratuvarlarının kurulması ve tüm bu iĢlemler tedavi amaçlı hücresel ürünlerin
kullanımında , özellikle de kök hücre kullanımında önemlidir. Temel bilimlerin kliniklere katkısı bu noktada
vazgeçilmezdir ve bu alanda eğitim almıĢ temel bilimcilere ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.
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K06
Estetik uygulamaların doku üzerindeki etkileri- 1
Serhan Tuncer
Gazi Üniversitesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
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K07
Estetik uygulamaların doku üzerindeki etkileri- 2
Çiğdem Elmas
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

18

XII. National Histology And Embryology Congress 27-30 May 2014, Ankara University / Ankara -Türkiye

K08
AĢkın Nörobiyolojisi
Serdar Kula
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
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K09
AĢkın Nörobiyolojisi
Neslihan Bukan
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
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K10
AĢkın Nörobiyolojisi
Süreyya Barun
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

21

XII. National Histology And Embryology Congress 27-30 May 2014, Ankara University / Ankara -Türkiye

K11
Mikro-Makro Kozmoz: Algının Uyumu
Dilay Koçoğulları
Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü
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K12
Hücre ve Doku Bilimlerinde Omics ÇalıĢmaları
Hilal Özdağ
Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü
Genom projeleri çağı hücre biyolojisi araĢtırma yaklaĢımlarını bütünüyle değiĢtirmiĢtir. 1990-2003 yılları
arasında yürütülmüĢ olan Ġnsan Genom Projesi ile Ġnsan Genomunun deĢifre edilmesine paralel olarak yüksek
rezolüsyon ve iĢlem hacimli araĢtırma teknolojileri geliĢtirilmiĢtir. Bu teknolojilerin baĢında hücre ve dokuların
gen ifade profillerinin resmini çekmeyi mümkün kılan mikrodizinler gelmektedir. Mikrodizinler ilerleyen
aĢamada genomik profillerin de ortaya konulmasında etkin olarak kullanılmıĢtır. 2006 yılından itibaren yeni
nesil sekanslama teknolojisinin geliĢtirilmesi ile genomik teknolojiler için yeni bir çağ baĢlamıĢtır. Bu teknoloji
sayesinde genom, transkriptom, metilomun tüm dökümü baz çifti çözünülürlüğünde alınabilir hale gelmiĢtir.
Bugün insan hücre ve dokularında hangi genin transkript ve/veya protein düzeyinde ne kadar ifade edildiği
neredeyse kataloglanmıĢtır. 16 farklı doku tipinin RNA seq verisi Illumina Human BodyMap çalıĢması ile ortaya
çıkarılmıĢ ve kamu ile paylaĢılmıĢtır. Hücre biyolojisi araĢtırmalarının en yoğun yapıldığı alanların baĢında
gelen kök hücrelerin farklılaĢma aĢamalarında etki-tepki ağının deĢifre edilmesinde yine omik teknolojilere
baĢvurulmakta ve bu sistemin biyolojisi deĢifre edilmeye çalıĢılmaktadır. Hücre biyoloji çalıĢmalarının
yoğunlaĢtığı bir diğer alan olan kanser biyolojisi omik analizlerin en verimli kullanıldığı alanların baĢında
gelmektedir. Kanser Genom Projesi ve Kanser Genom Atlas projeleri değiĢik kanser tiplerinin DNA ve RNA
düzeyinde omik yaklaĢımlarla dissekte edildiği dev çalıĢmalardır. Bu çalıĢmalarda bir yandan kanser hücresi
biyolojisi anlaĢılmaya çalıĢılırken diğer yandan hedefe yönelik tedavi imkanlarını ortaya çıkarmak üzere
kanserin moleküler portresi/barkodu araĢtırılmaktadır.
Önümüzdeki yılların hücre kaderinin hangi etki ve Ģartlarda nasıl değiĢip yönlendiğinin öngörülebileceği,
geliĢim biyolojisine dair birçok bilinmezin tek tek bilgilerin deĢifre edilmesinin ötesinde, sistemin iĢlerliğinin
bütününe dair modellerin omik araçlarla ortaya çıkarılacağı günleri getireceğini öngörmek mümkündür.
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K13
Genden Fonksiyona
A. Çevik Tufan
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
YaĢam bilimlerinde, bir hücredeki/dokudaki zamana bağlı ve/veya herhangi bir değiĢkene bağlı gen ifade
değiĢikliklerinin analiz edilmesi sıklıkla tercih edilen deneysel bir yaklaĢımdır. Günümüz teknolojisi bu analizin
genom düzeyinde gerçekleĢtirilebilmesine olanak sağlayacak düzeyde ilerlemiĢtir. Ancak, genomik yaklaĢımlar
ile ifade değiĢikliği gösterdiği belirlenen genlerin anlamlı verilere dönüĢtürülebilmesi, bir baĢka değiĢle
incelenmekte olan hücrenin ve/veya dokunun fonksiyonunda değiĢikliğe yol açıp açmadığının belirlenmesi
önem taĢımaktadır.
Bu amaçla ortaya çıkan ve hızla geliĢmekte olan önemli bir bilim alanı biyoinformatik‟dir. Genomik yaklaĢımlar
ile elde edilen gen ifade değiĢiklikleri verilerinin sayıca çok oluĢu, biyoinformatik bilimsel yaklaĢımları
vazgeçilmez kılmaktadır. Biyoinformatik yaklaĢımlar ile tekrarlanabilir genomik verilerin belirli sinyal yolakları,
belirli fonksiyonlar, olası bilinen parametreler vb. gibi ölçütlere göre gruplandırılabilmesi ve fonksiyonel ileri
araĢtırmalara anlam katan ön veri haline dönüĢtürülebilmesi önem taĢımaktadır. Genotip-fenotip iliĢkisinin
transkripsiyon, translasyon, translasyon sonrası modifikasyonlar sonucunda sentezlenen proteinler ve proteinprotein etkileĢimleri ile oluĢtuğu unutulmamalıdır. Dolayısı ile araĢtırmalarda bir sonraki hedef genellikle ön
veriler sonucunda elde edilen genlerin kodladığı proteinlerin fonksiyonları odaklı çalıĢmalardır. Bu aĢamada da
teknoloji oldukça ilerlemiĢ ve bizlere pek çok olanaklar sunmaktadır. Ancak temel yaklaĢım hep aynı olup, ilgili
gen aktivitesinin modülasyonu sonucunda ortaya çıkan değiĢikliklerin analizi prensibine dayanmaktadır. Diğer
önemli bir kaynak da çeĢitli gen mutasyonları sonucunda ortaya çıkan fonksiyonel değiĢikliklerin analizidir. Bu
tür çalıĢmaları günümüz koĢullarında gerçekleĢtirmek mevcut veri bankaları sayesinde daha da kolaylaĢmıĢtır.
Bunların dıĢında ilgili proteinlerin fonksiyonlarının manipüle edilebildiği in vivo ve/veya in vitro model
sistemlerin de değerlendirilmesi önem taĢımaktadır. Bu model sistemler üzerinde, örneğin hücre kültürü
sistemlerinde, ilgili proteinin fonksiyonları bloklayıcı antikorlar ile durdurulabilir ve sonuçları analiz edilebilir.
Diğer taraftan araĢtırmaya konu olan protein dıĢarıdan ilgili model sisteme verilerek bu proteinin
doz/konsantrasyon bağımlı etkileri analiz edilebilir. Tüm bu yaklaĢımlar ifade analizleri ile de desteklenerek
ilgili proteinin lokalizasyon yönünden zamana bağlı ifade profili ile fonksiyonel veriler bir arada
anlamlandırılmaya çalıĢılmalıdır.
Sonuç olarak, sağlık bilimleri alanında genomik yaklaĢımlarda yapısal ve fonksiyonel olmak üzere iki önemli
hedef tanımlanmıĢtır. Yapısal hedef kapsamında gen ifade değiĢiklikleri ve epigenetik değiĢikliklerin
belirlenmesi, fonksiyonel hedef kapsamında ise bu genlerin ürünü olan proteinlerin fonksiyonlarına yansıyan
etkilerin tanımlanması bulunmaktadır. Bu hedeflere ulaĢılmasında tekrarlanabilir, objektif ve kantitatif analiz
yöntemlerinden ve geçerli istatistiksel yaklaĢımlardan yararlanılması önem taĢımaktadır.
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K14
Epigenetik YaklaĢımlar
Kamil Can Akçalı
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Ana Bilim Dalı
1942'de ilk kez Conrad Waddington tarafından kullanılan epigenetik terimi ile günümüzde DNA dizisindeki
değiĢikliklerden kaynaklanmayan, ama aynı zamanda kalıtımsal gen ifadesi değiĢikliklerinin incelenmesi
anlaĢılmaktadır. Epigenetik değiĢiklikler ile hücre doğrudan etkilenmekte fakat DNA dizisinde hiçbir değiĢiklik
gerçekleĢmemektedir. DNA metilasyonu ve histon modifikasyonları en çok çalıĢılmıĢ epigenetik mekanizmalar
olmakla birlikte nüklozomun yeniden düzenlenmesi ve protein sentezlemeyen RNA‟ların aracılığı ile de
epigenetik etkiler görülmektedir. Genetik ve epigenetik olayların birbiri ile etkileĢimi neticesinde canlı
organizmalardaki biyolojik fonksiyonlar düzenli bir Ģekilde devam etmektedir. Epigenetik mekanizmaların
bozulmasının günümüzde kanser ve otoimmun hastalıkların oluĢmasına neden olabileceğini düĢündürten
sonuçlar bulunmaktadır. Ayrıca son yıllarda kök hücre biyolojisi alanında gerçekleĢtirilen çalıĢmalar ile
hücrelerin kaderinin saptanmasında epigenetik değiĢikliklerin ne denli önemli olduğu gösterilmektedir.
Günümüzde bu değiĢiklikleri detaylıca saptayabilen birçok moleküler teknikler ile epigenetik değiĢimler
kolaylıkla saptanabilmekte ve moleküler yaklaĢımlar ile kanser, otoimmun hastalıklar ve geliĢim evreleri baĢta
olmak üzere birçok klinik durumun açıklaması yapılabilmektedir. Epigenetik değiĢikliklerin hedeflendiği çözüm
yöntemleri, Ģu anda tedavisi mümkün olmayan birçok hastalık için umut verici yöntemler olarak karĢımıza
çıkmaktadır.
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K15
Glukokortikoidlerin fetal ve plasental geliĢime etkisi
Emin Türkay Korgun
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Glukokortikoidler, baĢarılı bir embriyo implantasyonu için gerekli süreçlerin yanı sıra, fetüs ve plasentanın
büyüme ve geliĢmesi için gerekli adımları da düzenlemektedir. Bu steroidler, plasental geliĢimi ve iĢlevini
etkileyerek dolaylı olarak fetüsün büyüme ve geliĢmesini etkiler. Glukokortikoidler, uterus‟da implantasyon
sırasında önemli roller oynayan prostaglandin sentezini düzenler. Ayrıca, enflamatuar önleyici etkileri
implantasyon için gereklidir. Eozinofil infiltrasyonunu inhibe ederek, gebe uterus içindeki fetal semiallograftın
immünolojik reddini önlemeye katkıda bulunurlar. Bunların yanı sıra, glukokortikoidler uterus-plasenta
tutunmasının önemli aracıları olan ekstrasellüler matriks proteinleri fibronektin ve lamininin ekspresyonunu
baskılar. Glukokortikoidler uzun yıllar boyunca erken doğum riski veya bronĢiyal astım gibi çeĢitli tıbbi
bozuklukların tedavisi gibi çeĢitli nedenlerden dolayı gebelerde kullanılmıĢtır. Bu steroidler çeĢitli nedenlerle
gebelikte kullanılmalarına rağmen, bunlara aĢırı maruziyetin fetal ve plasental geliĢim üzerinde birçok zararlı
etkileri vardır. Birçok çalıĢma, orta-geç gebelik döneminde fetüste artan glukokortikoid maruziyetinin
intrauterin büyüme geriliği, artmıĢ pre-term doğum riski, postnatal hipertansiyon, postnatal kardiyovasküler
hastalıklar, postnatal glukoz intoleransı, postnatal hipotalamus-hipofiz-adrenal aks aktivitesi artıĢı gibi
olumsuz sonuçlara yol açabileceğini göstermektedir. Plasenta bir glukokortikoid hedef organıdır ve
glukokortikoid ve mineralokortikoid reseptörlerini eksprese eder. Glukokortikoid indüklü intrauterin büyüme
geriliği gebeliklerinde daha küçük plasenta gözlenir. Fetal büyüme üzerindeki glukokortikoid etkileri kısmen
plasentada değiĢiklikler yoluyla düzenlenmesine rağmen, bu etkilerin moleküler mekanizmaları henüz tam
olarak anlaĢılamamıĢtır. Bu nedenle biz çalıĢmalarımızın amacı, hücre döngüsü üzerindeki düzenleyici
mekanizmalar, anjiyogenez ve glukoz taĢıyıcı protein aktivitelerine bağlı olarak glukokortikoid indüklü
plasental değiĢiklikleri açıklamaya çalıĢmaktır.
Anahtar Kelimeler: Glukokortikoidler, plasental geliĢim, hücre döngüsü, anjiyogenez, glukoz taĢıyıcıları
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K16
Erkek germ hücrelerinde mayoz bölünmelerin düzenlenmesi
Çiler Çelik Özenci
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Germ hücreleri mayoz bölünmeler geçirerek yumurta ve sperm oluĢturan benzersiz hücrelerdir. DiĢi germ
hücresinde mayoz bölünmeler doğumdan önce baĢlarken, erkek germ hücresinde pubertede baĢlar ve mayoz
bölünmelerin baĢlatılmasında çeĢitli düzenleyici basamaklar görevlidir. Fetal ovaryumda, puberte ve eriĢkin
dönemdeki testiste retinoik asit (RA) önemli mayoz öncülü gen olan Stra8‟in ekspresyonunu tetikler. Stra8
geni silinmiĢ farelerde mayoz bölünmeler baĢlayamaz ve germ hücreleri preleptoten aĢamada duraklarlar.
Fetal testiste, CYP26B1 RA‟i degrade ederken, FGF9 da RA sinyalini antagonize ederek mayoz bölünmelerin
baĢlamasını baskılar. Nanos2 molekülünün düzenlediği bazı destek mekanizmalarla mayoz bölünmeler daha da
baskılanır. Bu baskılayıcı basamakların, pubertede ilk dalga spermatogenezin baĢlaması sırasında ve eriĢkinde
mayoz bölünmelerin düzenlenmesi sürecinde yeniden düzenlenmesi sağlıklı spermatogenez açısından
önemlidir. Biz de kendi çalıĢmalarımızda, hücre büyümesi ve farklılaĢmasının önemli bir düzenleyicisi olan
mTOR sinyal yolağının kritik mayoz öncülü gen olan Stra8‟in ekspresyonun düzenlemesinde bir rolü
olabileceğini ilk kez ortaya koyduk. Ġlk bulgularımız, farede ex vivo seminifer tübül kültüründe mTOR sinyal
yolağının rapamisin ile inhibisyonunun Stra8 genini baskıladığını göstermiĢtir. Retinoik asit ile bu sinyal
yolağının aktivasyonun mTOR üzerinden Stra8 molekülünün ekspresyonunu düzenleyip düzenlemediğini
değerlendiren in vivo çalıĢmalarımız devam etmektedir. Erkek germ hücrelerinde mayoz bölünmeleri
düzenleyen yeni sinyal yolak ağlarının keĢfedilmesi ve anlaĢılması, sadece erkek memeli üremesinin
temellerinin anlaĢılmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda bu basamakların hatalı düzenlenmesi ile
iliĢkili olabilen erkek infertilitesi veya germ hücre tümörü oluĢum mekanizmaları hakkındaki bilgimize de ıĢık
tutacaktır.
ÇalıĢmamız; 112S395 ve 113S490 numaralı projeler ile TÜBĠTAK ve Akdeniz Üniversitesi BAP birimi tarafından
desteklenmiĢtir.
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K17
Fare ovaryumundaWnt sinyal yolağı elemanlarının gonadotropinler ve geliĢim faktörleri ile
etkileĢimi
Gökhan Akkoyunlu
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Meme kanseri oluĢturan tümörlerde tanımlanan Int (integration 1) ve Drosphila‟da tanımlanan Wg (Wingless)
genlerinin kombinasyonu olan WNT sinyal yolağı, embriyogenez ve kanserde rollerinin yanı sıra eriĢkin
fizyolojik süreçlerine de dahil olan bir protein ağıdır. WNT‟ler hücre kaderinin belirlenmesi, farklılaĢması,
proliferasyonu, hareketi ve apoptoz gibi olayları düzenledikleri embriyogenez sürecindeki rolleri ile bilinen lokal
etkili geniĢ bir glikoprotein ailesini oluĢtururlar. Son dönemde WNT‟lerin ve WNT sinyal yolaklarının normal
eriĢkin dokulardaki potansiyel fizyolojik rollerine odaklanılmıĢtır.
WNT‟ler, yedi transmembran hücre yüzeyi reseptöründen oluĢan Frizzled (FZD) reseptörine ve koreseptör
olarak lipoprotein ile iliĢkili reseptörler olan LRP5 ve LRP6‟ya bağlanırlar. OluĢan biyolojik sinyal üç farklı yolak
ile iletilir. Bunlardan birincisi beta katenin aracılı kanonik (WNT/CTNNB1), ikincisi yüzeyel hücre polaritesi
(cjun kinaz) ve üçüncüsü WNT/Ca2+ yolaklarıdır.
Foliküler granuloza hücrelerinde memeli WNT ailesinin 19 üyesinden yalnızca ikisinin (WNT2 ve WNT4)
ekspresyonu gösterilmiĢtir. WNT2, rat ovaryumunda foliküler geliĢimin tüm aĢamalarındaki granuloza
hücrelerinde ve kültüre edilmiĢ kumulus hücrelerinde gösterilmiĢtir. Wnt2 eksik fareler oluĢturulmuĢ ancak
diĢilerde fertilite defektleri meydana gelmemiĢtir. WNT4 fare kumulus-oosit-komplekslerinde güçlü bir Ģekilde
eksprese edilirken, kültüre edilmiĢ insan kumulus hücrelerinde ekspresyonu görülmez. WNT4‟ün ekspresyon
paterni geç folikül geliĢimi, ovulasyon ve luteinizasyondaki potansiyel rollerini gösterir.
CTNNB1‟in, FSH ile uyarılan folikül geliĢimine in vivo ortamda katkıda bulunduğu ancak LH ile indüklenen
ovulasyon ve luteinizasyonu bloke ettiği belirlenmiĢtir. Aynı zamanda FSH ve LH eriĢkin fare ovaryumunda,
özellikle ovulasyon öncesi ve ovule olan foliküllerde WNT/FZD sinyal kaskadının pek çok üyesinin
ekspresyonunu düzenler.
Ovaryumunda yer alan Wnt sinyal yolağı elemanlarının gonadotropinler ve geliĢim faktörleri ile olan
etkileĢiminin aydınlatılması üreme biyolojisi açısından önemlidir.
Anahtar kelimeler: WNT, ovaryum, gonadotropin, geliĢim faktörleri.
Akdeniz Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmektedir
(2012.01.0103.003).
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K18
Uterus ile embriyo etkileĢimi: fare modellerinden öğrendiklerimiz
Nuray Acar
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Ġmplantasyon en basit tanımıyla, embriyonun uterusa yerleĢmesidir. Embriyo ve uterus arasındaki etkileĢim
hala merak uyandıran ve sırları tam olarak ortaya çıkarılamamıĢ bir konudur. Fare ve sıçanda uterus
reseptivitesi gebelik boyunca sınırlı bir zaman diliminde gerçekleĢir. Bu türlerde uterus pre-reseptif, reseptif ve
non-reseptif fazlarına ayrılır. Uterustaki heterojen hücre tipleri östrojen (E2) ve progesterona (P4) farklı
yanıtlar vererek uterusu reseptif hale getirirler. P4, progesteron reseptörü (PR) aracılığıyla etki göstererek
memelilerde ovulasyon, uterus reseptivitesi, implantasyon, desidualizasyon ve gebeliğin devam etmesinde rol
alır. FK506‟ya bağlanan protein 52 (FKBP52) bir immünofilindir. Ġmmünofilinler immünbaskılayıcı ilaçlara
bağlanarak etkilerine aracılık ederler. FKBP52, progesteron, androjen ve glukokortikoit reseptörlerine
bağlanarak bu reseptörlerin ligandlarına karĢı fonksiyonlarını optimize eder. Yapılan çalıĢmalarda C57BL6/129
ve CD1 genetik zeminli Fkbp52 geni çıkarılmıĢ (Fkbp52-/-) farelerde ovulasyon ve fertilizasyonun baĢarılı bir
Ģekilde gerçekleĢtiği ancak implantasyonun gerçekleĢmediği gösterilmiĢtir. Bu farelere P4 verildiğinde CD1
genetik zeminli olanlarda implantasyon ve desidualizasyon gerçekleĢmiĢ ancak C57BL6/129 genetik zeminli
olanlarda gerçekleĢmemiĢtir.
Fkbp52-/- farelerde P4‟ün azalan PR yanıtının üstesinden nasıl gelerek implantasyona izin verdiğini
araĢtırdığımızda FKBP52‟nin PR sinyal yolağındakinden baĢka bir görevinin daha olduğunu bulduk. Bunun için
overektomize edildikten iki hafta sonra P4 enjekte edilen C57BL6/129 genetik zeminli VT, Pgr-/- ve Fkbp52-/farelerin uteruslarında 2 Boyutlu Ayrım Jel Elektroforezi ve kütle spektrometresi uyguladığımızda Fkbp52-/uterusta VT uterusa oranla P4-PR sinyalinden bağımsız olarak sadece antioksidan protein PRDX6‟nın azaldığını
bulduk. Lipid peroksidasyon belirteci 8-izoprostan miktarını ölçerek Fkbp52-/- farelerde oksidatif stresin
sadece uterusta arttığını gözledik. Sonuçlarımıza göre, FKBP52, PR koĢaperon etkisinden bağımsız olarak
uterusta PRDX6 ile etkileĢip oksidan/antioksidan düzeylerini etkileyerek gebeliği oksidatif stresten korur.
Anahtar Kelimeler: Blastosist, fare, Fkbp52, implantasyon, Prdx6, uterus
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K19
Sürekli Embriyo Görüntüleme Sisteminden Sonra Embriyo Değerlendirme ve Seçim Kriterlerinde
Neler DeğiĢti?
Ayten Türkkanı
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K20
Deney Hayvanlarından Tüp Bebek Kliniğine Ivf Modellemeleri
Emine Özçınar
Ġzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Günümüzde yardımlı üreme teknikleri (ART) medikal rutinde, akademik çalıĢmalarda ve endüstriyel alanda
geniĢ yer bulmaktadır. GeliĢen teknolojiye paralel olarak her geçen gün yeni uygulamalar gündeme gelmekte,
ancak bu yeni uygulamalar, tıbbın diğer alanlarında olduğu gibi temel bilimsel araĢtırma basamaklarından
geçmeyip, güvenlik ve etkinlik verileri tam olarak elde edilmeden klinik uygulamalara katılmaktadır. In vitro
fertilizasyon (IVF) merkezlerinde (tüp bebek kliniği) genellikle kültür ortamlarında değiĢiklikler, stimülasyon
protokolleri, in vitro maturasyon, vitrifikasyon gibi uygulamalar, moleküler çalıĢmalar tam olarak yapılmadan
sadece klinikler arası sonuçlar paylaĢılarak rutine oturtulmakta, tam olarak validasyonu sağlanmadan uluslar
arası olarak yayınlanabilmektedir. Son yıllarda bazı çalıĢmalarda ART ye bağlı olabileceği düĢünülen gebelik
komplikasyonları, erken doğumlar, doğum anomalileri, epigenetik bozukluklar, kanser ve metabolik hastalıklar
rapor edilmiĢtir. Ġlk IVF‟le doğum 1978 yılında elde edildiğinden, günümüzde yaklaĢık 5 milyon kiĢinin bu
teknikle dünyaya geldiği bilinmesine rağmen, henüz olası eriĢkinlik dönemi sorunlarının tam saptanamamıĢ
olacağı düĢünülmektedir. Ġdeal olan tüm yeni uygulama ve tekniklerin klinik uygulamaya geçilmeden hayvan
modellerinde validasyonlarının sağlanmasıdır. Fare, sıçan, tavĢan, domuz, primatlar ve çiftlik hayvanları gibi
hayvan modelleri uzun yıllardır yardımlı üreme tekniklerinin geliĢtirilmesinde kullanılmıĢlardır ve her türün
insan modeli için farklı aĢamalarda uygunlukları saptanmıĢtır. Ġnsana en yakın özellikler primatlarda
gözlenmesine rağmen, daha kısa sürede ve fazla sayıda üreme potansiyeli olan kemirgenler özellikle ART ile
doğan yavruların, eriĢkin dönem takiplerinin de yapılabilmesi açısından araĢtırmalarda önemli bir yer
tutmaktadır. Sonuç olarak insan IVF‟inde hayvan modellerinin kullanılması giderek daha fazla zorunlu hale
gelecektir; bu sebeple ve ayrıca sistemik hastalıklar hayvan modelleri oluĢturulmasında, transgenik hayvan
eldesi ve kök hücre çalıĢmalarında da, hayvan ART araĢtırma merkezlerinin geliĢtirilmesi büyük önem
kazanacaktır.
Anahtar sözcükler: Hayvan modelleri, IVF, ART
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K21
IVF Laboratuvarında Polscope ile Oosit Ġncelenmesi: Mayoz Mekiği-Fertilizasyon ĠliĢkisi
BarıĢ Baykal
GATA, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Matür insan oositinin geliĢimi metafaz II (MII) mekiğine bağlıdır. MII mekiği ikinci kutup cisminin atılması
sırasında kromatidlerin ayrılmasını ve mayoz sürecinin tamamlanmasını sağlar. Mekiğin mikrotübüllerinin
yüksek düzeyde düzenli olması birefrejans fenomenine neden olur. Polscope, bu fenomeni kullanarak mayoz
mekiğini görüntülemektedir. Polscope, embriyoloji laboratuvarlarında 21. yüzyılın baĢından beri
kullanılmaktadır. BaĢlangıçta Polscope kullanımının amacı, mayoz mekiğinin her zaman kutup cisminin altında
bulunmadığı gerçeğini dikkate alarak mekiği uygun pozisyona (saat 6 ya da 12 pozisyonu) getirip mekiğin
ICSI sırasında zarar görmesini önlemek olmuĢtur. Sonradan yapılan çalıĢmalar mekiğin bulunmasının,
bulunmamasının ya da telofaz I‟in tamamlanmamıĢ olmasının (ayrılmamıĢ mekik) fertilizasyon ve embriyo
geliĢimi bakımından önemli olduğunu ortaya koymuĢtur. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve
Doğum AD. bünyesindeki ÜYTE ünitesinde 2007 yılından bu yana Polscope kullanılmaktadır. 2007-2014 yılları
arasında bu ünitede Polscope yardımıyla yapılan ICSI iĢlemlerinin sonuçları retrospektif olarak incelendiğinde
aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
MII oositlerden ICSI sırasında mayoz mekiği bulunanların %77,4‟ü, bulunmayan oositlerin %62,3‟ü ve
ayrılmamıĢ durumdaki oositlerin %54,4‟ü fertilize olmuĢtur. ICSI sırasında mayoz mekiği bulunan MII oositler,
diğer oositlere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p<0,0001) daha yüksek oranda fertilize olmuĢtur.
MII oositlerden ICSI sırasında mayoz mekiği bulunanların %43,7‟si, bulunmayan oositlerin %35,4‟ü ve
ayrılmamıĢ durumdaki oositlerin %26,7‟si 3. gün Grade I embriyo oluĢturmuĢtur. ICSI sırasında mayoz mekiği
bulunan MII oositler, diğer oositlere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p<0,02) daha yüksek oranda
Grade I embriyo oluĢturmuĢtur.
MI oositlerden ICSI sırasında mayoz mekiği bulunanların %40,5‟i, bulunmayan oositlerin ise %20,5‟i fertilize
olmuĢtur. ICSI sırasında mayoz mekiği bulunan MI oositler, diğer oositlere göre istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde (p<0,001) daha yüksek oranda fertilize olmaktadır.
MI oositlerden ICSI sırasında mayoz mekiği bulunanların %22,4‟ü, bulunmayan oositlerin ise %25‟i 3. gün
Grade I embriyo oluĢturmuĢtur. Fertilize MI oositlerde ICSI sırasında mayoz mekiği bulunması ile
bulunmaması arasında 3. gün Grade I embriyo oluĢturma bakımından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
farklılık bulunmamıĢtır.
Sonuç olarak MII oositlerde ICSI sırasında mayoz mekiğinin bulunması hem fertilizasyon hem de 3. gün Grade
I embriyo oluĢturma bakımından anlamlı farklılığa neden olurken, MI oositlerde mayoz mekiğinin bulunması
sadece fertilizasyonda anlamlı farklılığa neden olmaktadır. ICSI sırasında mayoz mekiği bulunmayan ya da
ayrılmamıĢ durumdaki oositler ve MI oositler ICSI yapılmaksızın bekletildiklerinde ilerleyebilmekte ve mayoz
mekiği görünür durumda MII oositlere dönüĢebilmektedirler. Bu oositlerin maturasyonlarını tamamlamalarının
beklenmesi daha iyi sonuçların alınmasını sağlayabilir.
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K22
Embriyo GeliĢiminin Ġmplantasyon Devamlılığına Etkisi
Berrin Avcı
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Üremeye yardımcı tedavi uygulamalarında, transfer edilecek embriyo sayısında mevcut olan kısıtlamalar
implantasyon potansiyeli yüksek embriyonun seçimini daha önemli hale getirmektedir. GeliĢimin erken
dönemlerinde ve blastosist aĢamasında embriyonun detaylı morfolojik değerlendirmesi, transfer için seçilecek
geliĢimsel ve implantasyon potansiyeli yüksek embriyonun belirlenmesinde kullanılan en pratik ve non-invaziv
yöntemdir. Embriyonun morfolojik sınıflandırılması pronükleus aĢamasında, fertilizasyon sonrası 2. ve 3. gün
klivaj ve blastosist aĢamalarında gerçekleĢtirilmektedir. Klivaj döneminde embriyoda erken klivaj, fertilizasyon
sonrası günü ile uyumlu blastomer sayısı ve büyüklüklerindeki korelasyon, blastomer fragmantasyonu ve
multinükleasyonu değerlendirilir. Blastosist aĢamasında ekspansiyon oranı, iç hücre kütlesi (ICM) ve
trofoektoderm (TE) tabakalarının düzenlenimi, hücre sayısı ile orantılı olarak büyüklüğü ve zona kırılmasının
(hatching) oluĢması sınıflandırmada dikkate alınan morfolojik kriterlerdir.
Blastosist aĢamasındaki
embriyoların morfolojik sınıflandırması ilk olarak Dokras ve ark. tarafından tanımlanmıĢtır. Bununla birlikte
Gardner ve Schoolcraft‟ın sınıflandırması yüksek implantasyon ve klinik gebelik hızını elde etme açısından
daha yaygın olarak kabul görmektedir. Yapılan çalıĢmalar, geliĢimin geç aĢamasında embriyo kalitesinin erken
klivaj ve geliĢimin erken döneminde embriyo kalitesine göre klinik gebelik baĢarısında daha belirleyici
olduğunu göstermiĢtir. Blastosist aĢamasındaki embriyolarda ICM çapı, ICM ve trofoektoderm hücre sayısının
expanded blastosistlerin implantasyon potansiyeli ile iliĢkili olduğu bildirilmiĢtir.
Her nekadar detaylı morfolojik değerlendirme implantasyon potansiyelini arttırsa da, iyi morfolojiye sahip
embriyolarda implantasyon baĢarısızlıklarının varlığı, daha ayrıntılı kantitatif değerlendirme kriterlerinin
gerekliliğini ortaya çıkarmıĢtır. Son çalıĢmalarda omics teknolojisi (genomics, transcriptomics, proteomics and
metabolomics) embriyo seçimi için yeni moleküler metotların geliĢmesine olanak sağlamıĢtır . Canlı
embriyoların sahip olduğu protein profilleri, folliküler sıvı ve embriyo kültür ortamlarındaki metabolik profil
geliĢimsel potansiyeli yüksek oosit ve implantasyon hızı yüksek embriyonun kantitatif ve non-invaziv
değerlendirme kriterleri arasındadır. Bu yeni değerlendirme kriterleri gelecekte infertil çiftlerin tedavi
süreçlerinde farklı yaklaĢımlara neden olacaktır.
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K23
Ovaryum Kriyoprezervasyonunun Folikülogeneze Etkileri
Sinan Özkavukcu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜYTE Merkezi Laboratuvar Sorumlusu
Doğurganlığın korunması, koruyucu bir tedavi yaklaĢımı olarak yaklaĢık 50 yıllık bir geçmiĢe sahipken,
özellikle son 20 yılda bilim çevrelerinin ilgisini artan oranda çekmektedir. Özellikle eriĢkin ve çocukluk çağı
kanserlerinin tedavisi ve erken tanısında ortaya çıkan geliĢmeler ovaryum ve testisler üzerindeki yan etkilerin
ve ileri dönemdeki fonksiyon bozukluklarının sorgulanmasına yol açmıĢtır. Bu yaklaĢım birden fazla bilim
dalının (hematoloji, onkoloji, pediyatri, jinekoloji, embriyoloji) ortak hareket etmesiyle hastalarda doğurganlık
açısından oluĢabilecek olumsuz yan etkilerin giderilmesi iĢlemlerinin tümünü kapsar. Üremeye yardımcı
yöntemlerin geliĢmesiyle gamet ve gonadların dondurularak saklanması (kriyoprezervasyonu) rutin kullanıma
girmiĢtir. Bunun sonucunda embriyo ve oosit kriyoprezervasyonu kemoterapi alacak hastalarda uygulanmaya
baĢlanmıĢ ve kısa sürede tedavi kılavuzlarında yer bulmuĢtur. Oosit eldesinin mümkün olmadığı ergenlik
öncesi dönemdeki kız çocuklarda ovaryum organ parçalarının dondurulması gündeme gelmiĢtir. Aynı Ģekilde
hormona duyarlı primer tümörü nedeniyle, oosit eldesi için hormon tedavisine baĢlanması kontraendike olan
meme kanseri gibi vakalarda ve hormon tedavisi için gerekli zamanın bulunmadığı, bir an önce kemoterapi ya
da kemik iliği transplantasyonunun baĢlanacağı hastalarda da ovaryum kriyoprezervasyonu yöntemi
kullanılmaktadır. Bu endikasyonlar içine ovaryum bölgesine yapılacak cerrahiler ve ovaryum rezervinin
kaybıyla giden hastalıkların erken dönemleri de eklenebilir. Yöntemin diğer bir avantajı (hormon üreten
ünitelerin hastaya nakli söz konusu olduğundan) doğurganlığın korunmasına ikincil olarak, doğal bir hormon
replasman tedavisinin gerçekleĢtirilmesidir1, ki bu yaklaĢım erken menapoza bağlı belirtileri ortadan
kaldırabilir. YavaĢ dondurma yöntemi ovaryum kriyoprezervasyonunda halen ilk seçenek olarak kullanılmakta,
diğer yöntemlerin ise geliĢtirilmesine çalıĢılmaktadır. ÇeĢitli endikasyonlarla ovaryum dondurma çalıĢmaları ilk
olarak Belçika ve Ġngiltere‟de Dr. J. Donnez ve Dr. K. Oktay öncülüğünde baĢlamıĢtır. Dr. Oktay 1999 yılında
ilk ovaryum ototransplantasyonunu gerçekleĢtirerek, nakledilen dokuların fonksiyonlarını sürdürebildiğini klinik
olarak göstermiĢtir2. Bu geliĢmeden hemen sonra Belçika‟dan ototransplantasyon sonrası oluĢan ilk gebelik ve
doğum haberi gelmiĢtir3. Bugün dünya üzerinde yapılan ovaryum çözmesi ve hastaya tekrar nakli iĢleminin
kesin sayısı bilinmemekle birlikte yüzlerce sayıda olduğu tahmin edilebilir, buna karĢın bildirilen 26 civarında
canlı doğum mevcuttur3,4. Bununla birlikte gerek laboratuvar hayvanları üzerinde, gerek veteriner
hekimlikte5,6 ve gerekse insanlar7,8 üzerinde yapılan çalıĢmalar, dondurulup çözülmüĢ ovaryumların vücut
içinde ve dıĢında fonksiyonlarını sürdürebildiğini9, foliküllerin hormon üretimini ve hipofiz kaynaklı hormonlara
yanıtı baĢarıyla gerçekleĢtirdiğini10 göstermektedir. Uygun dondurma yöntemleri5,11,12, etkin kriyoprotektan
ajanlar, vücut içinde uygun nakil bölgeleri, kanlanmayı ve doku sağkalımını artıran faktörler üzerinde yapılan
çalıĢmalar10,13-15 artarak sürmektedir. Yakın gelecekte bu tartıĢmalı konuların bir uzlaĢmaya varmasını
beklemek zor olsa da; türe ve farklı klinik Ģartlara özgün protokollerin gamet kriyoprezervasyonunda olduğu
gibi kesinlik kazanması ve ovaryum kriyoprezervasyonun artık “deneysel” bir yaklaĢım olmaktan çıkması umut
vadedici olacaktır.
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K24
Görmeden inanma: Sinir bilimleri araĢtırmalarında histolojinin yeri
Özhan Eyigör
Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği BaĢkanı,
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Kök hücre nakilleri standart veya araĢtırma amacıyla dünyada çok yaygın Ģekilde uygulanmaktadır.
Hematopoietik kök hücre (HKH) nakli 1980‟li yılların sonundan itibaren Türkiye‟de lösemi, lenfoma, myeloma,
aplastik anemi, MDS, talasemi, immun yetmezlik gibi bir çok hastalıkta baĢarıyla uygulanmaktadır. BaĢlangıçta
sadece kemik iliğinden alınan kök hücreler kullanılırken, son yıllarda periferik (dolaĢan) kandan elde edilen
veya kordon kanı kökenli HKH‟ler baĢarıyla kullanılmaktadır. 2011 yılında Türkiye‟de 2000 adet (allojeneik
veya otolog) HKH nakli yapılmıĢ olup, Türkiye Avrupa birliği ülkeleri arasında 5. sırada yer almaktadır.
Bununla beraber, allojeneik kök hücre naklinde, ancak %25 oranında HLA uygun akraba verici bulunmaktadır.
Bu nedenle ulusal gönüllü kök hücre bankası ve kordon kanı bankası önem taĢımaktadır. Bunun için Sağlık
Bakanlığı TÜRKÖK yönetmeliği yayınlamıĢ olup, bu yılın sonunda aktive olması beklenmektedir.
Mezenkimal kök hücre (MKH) nakli, immunmodulasyon amacıyla kullanılmaktadır. “ Tedavi amacıyla deneme”
tanımından yola çıkarak allojeneik kök hücre nakli sonrası geliĢen ve “steroid tedavisine dirençli” akut graft
versus host hastalığı(aGvHH) da geri ödeme kapsamındadır. Ayrıca solid organ nakillerinde olgu baĢına, Sağlık
Bakanlığı‟ndan izin verilmektedir. AraĢtırma bazında çok sayıda çalıĢma vardır. Bunlardan atherosklerotik kalp
hastalığı, buerger, diabetes mellitus, kronik karaciğer hastalığı ve iltihabi barsak hastalığı belli baĢlı olanlarıdır.
Klinik araĢtırmalardaki en önemli sorun, araĢtırma projelerinde yer alacak olan hastaların sigortalanması ile
ilgili görünmektedir. Buna yönelik bir sistem halen mevcut değildir. Oysaki kök hücre üretim merkezi olarak,
Türkiye‟de 3 merkez, GMP Ģartlarına uygun olarak, Sağlık Bakanlığı‟ndan ruhsatlanmıĢtır.
Embriyonik kök hücre çalıĢmaları, hasta güvenliği açısından sorun olması nedeniyle, 2005 yılından itibaren
yasaklanmıĢtır. Sağlık Bakanlığı embriyonik kök hücre çalıĢmalarına yönelik bir yönerge üzerinde
çalıĢmaktadır.
Sağlık Bakanlığı, 2010 tarih / 27742 sayılı “Ġnsan doku ve hücreleri ile bunlarla ilgili merkezlerin kalite ve
güvenliği hakkında yönetmelik” hazırlayarak hücresel tedavide en önemli düzenlemeyi yapmıĢtır.
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K25
Prenatal Stres Maruz Kalan Hayvanlarda Gözlenen DeğiĢikliklerin Multidisipliner Bir YaklaĢımla
Ġncelenmesi
Emel Ulupınar
EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı ve EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Disiplinlerarası Sinirbilimleri Anabilim Dalı
Stres, sinir sistemi geliĢimini etkileyen en önemli uyaranlardan birisidir. Prenatal dönemde strese maruz kalan
deney hayvanları ile yapılan araĢtırmalarda; nörogenezisin azaldığı, sinaptik ileti ve sinyal ileti yolaklarında
bozulmalar meydana geldiği ve nöroplastisite kapasitesinin olumsuz yönde etkilendiği gösterilmiĢtir. Stres
cevabının oluĢmasında rol alan nörokimyasal olaylar zinciri, gen ifade ediliminde değiĢikliklerle sonuçlandığı
zaman yavrularda davranıĢlara da yansıyan kalıcı yapısal ve fonksiyonel değiĢiklikler meydana
gelebilmektedir. Bu değiĢiklikler en fazla limbik sisteme ait yapılarda ve bu yapılarla nöronal bağlantılar
aracılığıyla iletiĢimde olan kortikal sahalarda gözlenmektedir. Hippokampal bölgelerde meydana gelen
değiĢiklikler, öğrenme ve hafıza iĢlevlerindeki yetersizliklere; kortikal sahalardaki değiĢiklikler, kognitif
fonksiyonlarda ve özellikle de davranıĢ ve kiĢilikle ilgili fonksiyonlardaki bozukluklara; amigdala‟daki
değiĢiklikler ise, anksiyete ve depresyon gibi duygu durum ile ilgili bozukluklara neden olmaktadır.
DavranıĢlara ve iĢlevlere yansıyan bozuklukların temelinde yatan histolojik değiĢikliklerin incelenmesi, hem
hasarlanma düzeyinin, hem de hasarın geri döndürülme düzeyinin belirlenmesi açısından son derece
önemlidir. Meydana gelen değiĢikliklerin düzeyinin; modern tarafsız sayım yöntemleri kullanılarak, sayısal
verilerle ve kontrol gruplarıyla karĢılaĢtırmalı olarak ortaya konabilmesi ise araĢtırma sonuçlarını daha değerli
kılmaktadır.
Bu konuĢmada, prenatal dönemde immobilizasyon stresine maruz kalan sıçanlarda, multidisipliner bir
yaklaĢımla, farklı metotlar kullanılarak elde edilen veriler sunulacaktır. Ġlk bölümde, deney hayvanlarının
beceri gerektiren motor fonksiyonlarını ve emosyonel durumlarını karĢılaĢtırmak amacıyla kullanılan çeĢitli
davranıĢ testleri sonuçları sunulacaktır. Daha sonra, prenatal stres maruziyetini takiben farklı çevresel
koĢullarda (zenginleĢtirilmiĢ veya izole) yetiĢtirilen deney hayvanlarının nöronlarında meydana gelen
morfometrik değiĢiklikler, cinsiyet faktörü de göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. Nöronal bağlantı
düzeylerinin nasıl etkilendiğini araĢtırmak amacıyla kullanılan elektron mikroskobik ve immunohistokimyasal
inceleme sonuçları üzerinde durulacaktır. Son olarak da moleküler düzeyde meydana gelen değiĢiklikleri
incelemek amacıyla kullandığımız ELISA testi sonuçları sunulacaktır.
Elde ettiğimiz sonuçlar, prenatal dönemde maruz kalınan stresin, nöronların bazı morfolojik özelliklerinde ve
bağlantı kapasitelerinde anlamlı değiĢikliklere yol açtığını göstermektedir. Bununla birlikte, yavruların farklı
çevresel koĢullarda yetiĢtirilmesi durumunda,
emosyonel durumlarında ve davranıĢ parametrelerinde
cinsiyete bağlı olarak değiĢiklikler meydana gelebilmektedir. Bu değiĢikliklerin temelinde, nöronlardaki sayısal
ve morfolojik değiĢikliklerden çok, çevresel uyaranların nöronların plastisite kapasitelerinde ve etkileĢimde
bulundukları mikroçevre ortamındaki kimyasal parametreler üzerinde oluĢturduğu etkilerin rol aldığı
düĢünülmektedir.
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“Science”a giden yol; Pannexin kanalları
Yasemin Özdemir
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
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K27
Farklı Teknikler Kullanılan Karkaslarda, Etin Gevrekliliğinin Ġnce Yapı Düzeyinde Değerlendirilmesi
Alev Gürol Bayraktaroğlu
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji AD.
Histoloji tekniği, gıda alanında özellikle tür tayininde ve yasaklı dokuların aranmasında sıkça baĢvurulan bir
tekniktir. Halbuki histolojinin esas kapsama alanına giren konu, etin kalitesi olmalıdır.
Ülkemiz et sanayinde, kalite kavramı gittikçe önem kazanmaya baĢlayan bir faktör durumuna gelmektedir.
Tüketime sunulan etlerin kalitesini saptamada renk, gevreklik, lezzet, su tutma kapasitesi gibi kriterler esas
alınmaktadır. Bu kriterler üzerinde myofibriler (kas) yapı etkin rol oynamaktadır.
Kasların, ete dönüĢme aĢamasına kısaca belirtmek gerekirse, et kesimden hemen sonra hafif alkali olup pH
değeri 7,0–7,2 arasındadır. Organizmada ölüm sonrası duran oksijenli solunum ve dolaĢım faaliyetleri, glikojen
depolarının parçalanması sonucu oluĢan laktik asidin hücrelerde birikmesine ve bunlar da kaslarda pH‟ın 5,4–
5,0‟e kadar düĢmesine neden olmaktadır. Bu pH değerlerinin altında glikojen ve ATP‟nin parçalanması durur,
rigor mortis son bularak ölüm sertliği çözülmeye baĢlar. Bu noktadan sonra pH yeniden yükselmeye baĢlar.
Ölüm sertliği tam anlamıyla çözüldükten sonra kaslar zamanla yumuĢamaya baĢlamaktadır. Bu olaya etin
olgunlaĢması adı verilir. Etin olgunlaĢması kas proteinlerinin denatürasyonundan ibarettir.
Bütün bu biyokimyasal nitelikteki reaksiyonlar sonucu kanatmadan hemen sonra sert bir konsistense sahip
olan et, proteinlerin çözülmesi ve z-bantlarının kırılması ile gevrek bir yapıya sahip olur. Fibrillerin elektriksel
direncinin azalmasına ve interfibriler alanın büyümesine bağlı olarak etler salamuraya uygun bir yapı kazanır.
Taze etin ĢiĢkin fibrilleri ıĢığı absorbe ederek koyu kırmızı rengin görünümüne neden olurken, fibrillerin
küçülmesi ve interfibriler alanın büyümesi neticesinde olgunlaĢmıĢ ette renk açık kırmızı olarak görünür.
OlgunlaĢma ile birlikte aroma oluĢumu da geliĢir.
Ülkemizde, et kalitesine yönelik çalıĢmalar günden güne artmaktadır. Fakat histolojik düzeyde etkilerinin
incelendiği bir çalıĢma bulunmamaktadır. Dünyada ise, yapılan çalıĢma sayısı oldukça azdır. Etin olgunlaĢması
aĢamasında hücrelerde meydana gelen değiĢikliklerin belirlenerek, mekanizması tam olarak açıklanamayan bu
iĢlemin yapılacak olan yeni çalıĢmalarla daha da aydınlatılması gereklidir. Böylece, ülkemiz et endüstrisinin en
baĢlıca sorunu olan kalite probleminin ana nedenleriyle çözümlenmesi hem üreticilere hem tüketicilere büyük
katkı sağlayacaktır.
Bu amaçla, planlanan 4 ayrı çalıĢmada, alternatif olgunlaĢtırma iĢlemlerinden elektriksel stimülasyon (ES),
marinasyon ve asma metotları (pelvis ve aschill asma metotları) karkaslara uygulanmıĢtır. Bu iĢlemlerin, kas
yapısında meydana getirdikleri değiĢiklikler ince yapı düzeyinde incelenmiĢ ve bu değiĢimlerinin et kalitesi
üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır. Kas yapısındaki değiĢimler, sarkomer uzunlukları ve kontraktil bant Ģekilleri
incelenerek ortaya konmuĢtur. Ayrıca gevreklik, renk, piĢirme kaybı ve su tutma kapasitesi gibi et kalite
kriterleri üzerine de bu değiĢimlerin etkisi araĢtırılmıĢtır.
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K28
Et ve Et Ürünlerinde Histolojik Değerlendirmeler
Cansel G. Özgüden Akkoç
Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
Ülkemizde et ve etten üretilen mamullerin maliyetlerinin yüksek olması piyasada bir rekabet ortamına ve ürün
kalitesi ile ilgili endiĢelerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Üretici firmalar imalat maliyetini düĢürmek,
daha fazla kar elde etmek amacıyla üretimde çeĢitli hilelere baĢvurmakta ve imalatta, Gıda Maddeleri
Tüzüğü‟ne (GMT) aykırı biçimde düĢük kaliteli etler, katılmaması gereken artıklarla, iç organları
kullanmaktadır. Bu durum halk sağlığını da tehdit etmektedir.
Et ve et ürünlerinde yapılan hilelerin tespit edilmesi amacıyla çeĢitli yöntemler uygulanmaktadır. Önceki
yıllarda, et ve et ürünleri üretim teknolojisinin yeterince geliĢmemiĢ olması nedeniyle yapılan hilelerin tespiti
de daha kolay yapılabilmekteydi. Ancak imalatta uygulanan teknolojik yöntemlerdeki ilerlemeler et
ürünlerindeki hilelerin tespitini de oldukça zorlaĢtırmıĢtır. Özellikle yüksek devirli kuter ve kolloid
değirmenlerin kullanıma girmesiyle et hamuruna karıĢtırılan yabancı dokuların basit yöntemlerle ortaya
çıkarılması imkânsız bir hal almıĢtır. Ġlgili Türk Standartlarına göre (TS 979, TS 980, TS 1069, TS 13297)
insanların tüketimine sunulan et ve et mamullerinde, kesim hayvanlarının iskelet kası, yağ ve bunları bağlayan
bağ dokuları dıĢında diğer organ ve dokularının bulunmaması gerekmektedir. Kas, yağ ve bağ doku dıĢındaki
tendo, fasiya, kıkırdak ve kemik doku parçaları, erkek ve diĢi genital organ parçaları, meme dokusu, üriner
sisteme ait doku parçaları, göz, kulak, deri, mide ve barsaklar, dalak, karaciğer gibi organlar mamul
üretiminde kullanılamazlar. Mamullerin ambalajında hangi hayvana ait et ya da etlerin kullanılmıĢ olduğu da
bildirilmelidir.
Laboratuarımızda Bursa ve çevresindeki çeĢitli gıda laboratuarlarından gelen et ve et ürünlerinde (sucuk,
sosis, salam, köfte) GMT‟ye göre katılması yasak olan madde, organ ve dokuların katılıp katılmadığı histolojik
analiz yöntemi ile tespit edilmektedir. Histolojik analiz için gönderilen numunelerinin boyutlarına bağlı olarak
5-10 farklı bölgeden örnekler alınıp %10 tamponlanmıĢ formol/Bouen tespit solüsyonuna konulmakta ve bu
numunelere rutin histolojik prosedür uygulanarak parafin bloklardan kesitler alınmaktadır. Alınan kesitlere
Crossman‟ın üçlü boyaması uygulanarak numuneler iki bağımsız gözlemci tarafından değerlendirilmektedir.
Numunelerde GMT‟ye uygun olan baĢta kas doku olmak üzere, yağ doku ve bağ dokunun olup olmadığı bunun
dıĢında yer alan organ ve doku parçalarının tespiti yapılmaktadır. Laboratuarımıza gelen numunelerde fazla
miktarda kemik doku parçaları, kıkırdak doku parçaları, deri, müköz ve seröz bezler, kıl follikülleri, karaciğer,
dalak, erkek ve diĢi genital sisteme ait doku parçalarına rastlanmıĢtır.
Sucuk, salam, sosis yapıları itibariyle taklit ve tağĢiĢe son derece uygun et ürünleridir. Bu numunelerde
histolojik analizlerin yapılması halk sağlığı açısından ve üreticilerin yapmıĢ olduğu hilelerin önüne geçilmesi
bakımından oldukça önemli olduğu kanaatindeyiz.
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K29
Transgenik hayvan çalıĢmalarının bilime katkıları
Haydar BağıĢ
Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi
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K30
Etkin KonuĢma Yapma Sanatı
Ġbrahim Güllü
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Ünitesi
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K31
Kornea Tabakalarının Ġnce Yapısı
Belgin Can
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Kornea gözü en dıĢtan saran fibröz tabakanın ön 1/6‟lık bölümünü oluĢturur. Gözün renkli kısmı olan irisin
önünde yer alır, Ģeffaf ve ıĢık geçirgen yapıdadır. Sklerokorneal bileĢke (limbus) ile skleradan ayrılır. Kornea
ön yüzeyini yaklaĢık 7 mikron kalınlığındaki gözyaĢı filmi kaplar ve korneayı kurumaktan korur. Damarsız ve
saydam yapıdaki kornea, histolojik olarak 5 tabakadan oluĢur. Epitel, Bowman tabakası, stroma, Descemet
membranı ve endotel.
Kornea epiteli: Kalınlığın % 10‟unu oluĢturur, 50 mikron kalınlığındadır. KeratinleĢmeyen çok katlı yassı epitel
özelliğindedir. 3 farklı hücre türü içerir. Yüzeyde 2-3 kat yassı Ģekilli, ortada 2-3 kat kanat hücreler, en altta
da tek katlı prizmatik Ģekilli bazal hücreler yer alır. Bazal hücrelerden yüzeyel hücrelere dönüĢüm süresi 7-14
gündür.
Bowman Tabakası: IĢık mikroskobu ile fark edilebilen bu hücresiz tabaka epitel bazal membanı ve stroma
arasında yer alır. YaklaĢık 12 mikron kalınlıktaki bu tabakada kollajen lifler rasgele Ģekilde dizilim gösterir.
Stroma: Kornea kalınlığının % 90‟ını oluĢturur. Korneanın fiziksel gücü, Ģeklinin stabilitesi, saydamlığı ve
birçok anatomik ve biyokimyasal özelliği, stromasının özelliklerine bağlıdır. Kornea stroması ekstrasellüler
matriks ve keratositlerden oluĢur. Kollajen liflerin tektip dizilimi, yavaĢ ancak sürekli yıkım-yapım halinde
oluĢu saydamlığı için esastır. Ödem nedeniyle mesafelerin artması ya da fibrozis nedeniyle azalması
saydamlığını bozar. Kollajen lifler ve onları üreten keratositler yaklaĢık 2-3 yıllık bir yıkım-yapım döngüsüne
sahiptir.
Descemet Membranı: Endotel hücrelerinin bazal membranıdır. Doğumda 3 mikron kalınlıkta iken eriĢkin
yaĢamda 8-10 mikron kalınlığa ulaĢır.
Kornea Endoteli: Descemet membranının arka yüzünü döĢeyen tek sıralı hücrelerden oluĢur. YaklaĢık 5 mikron
kalınlıkta, 20 mikron geniĢlikte olan bu hücreler genelde altıgen biçimlidir. Metabolik ve sekretuvar açıdan
oldukça aktif olan endotel hücreleri çok sayıda sitoplazmik organel içerir.
Korneada oluĢan bulanıklık veya Ģekil bozuklukları görmeyi ileri derecede bozar. Saydamlığı bozan bu
hastalıklar doğuĢtan, genetik kökenli veya farklı enfeksiyonlara bağlı olabilir.
Kornea nakli dünyada yaklaĢık her yıl 40 000‟in üzerinde yapılan bir ameliyattır. Kornea dokusu damarsız
olduğu için, yapılan nakil ameliyatlarının tümü içerisinde kornea nakli en sık uygulanan ve baĢarılı olan grubu
oluĢturmaktadır.
Bu sunumda görsel yolla dıĢarıdan aldığımız bilgilerin göze giriĢ yeri olan kornea tabakalarının yapısal
özellikleri kendi çalıĢma örneklerimizden de yararlanılarak tartıĢılacaktır.
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K32
Karaciğer Yağlanmasına Histolojik Olarak BakıĢ
Alpaslan Gökçimen
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi,Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Karaciğer, ekzokrin ve endokrin bir organdır. En önemli iĢlevi safra yapımıdır. Karaciğer
glukoz
metabolizmasında da etkindir. Karaciğerin bir diğer görevi protein metabolizmasıdır. Detoksifikasyon (vücuda
zararlı maddelerin etkisiz hale getirilmesi), karaciğer hücrelerinin düz endoplazmik retikulumundaki enzimler
vasıtasıyla gerçekleĢir. Karaciğerin diğer iĢlevleri arasında, A ve B12 vitaminlerinin depola¬nması ve
organizmada uygun Ģekilde dağıtılmasıdır. Karaciğer, ayrıca hormon metabolizması ile ve özellikle de cinsiyet
ve böbreküstü bezleriyle de bağlantılıdır. Lipit metabolizması karaciğerin denetimi altındadır. Besinlerdeki
lipitlerin çoğu, doğrudan veya dolaylı olarak karaciğere gelir. Karaciğer bunları et¬kiler ve parçalanmalarını
sağlar. Ayrıca, kolesterol esterleri gibi organizma için¬de yağları taĢıyan lipit moleküllerinin bileĢimini de
gerçekleĢtirir. Karaciğer yağlanması, hangi nedene bağlı olursa olsun karaciğerde yağlanma görülen tüm klinik
tablolardır. Yapısal incelemede karaciğer epitel hücrelerinin % 5‟inden fazlasında yağ vakuolleri gözlenir.
Karaciğer yağlanması, makroveziküler veya mikroviziküler Ģekilde olabilir. Alkole bağlı yağlanma
makrovizüküler tip yağlanma olup beraberinde, lipit granülomalar, dev mitokondriyonlar, Mallory cisimcikler,
hepatositlerde balonlaĢma, fokal nekroinflamasyon reaksiyonları görülür. Karaciğerde dokusundaki yağlanma,
basit bir yağlanma Ģeklinden nekroinflamasyon, fibrozis, siroz ve hepatoselüler karsinoma kadar ilerleyebilir.
Çoklu faktörler bu süreç içinde yer alır. Ġlk aĢamada hepatositlerin içinde yağ birikimi masum bir Ģekilde
baĢlar. Süreç devam ederse yağ asit oksidasyonu ve hücre dıĢına trigliserit taĢınımı azalır. Bu mekanizma
hepatositlerin içindeki yağ birikiminin nedenidir. Yağ hücreleri çok iyi organize olmuĢ endokrin salgı hücreleri
olup hormon ve sitokin gibi biyolojik aktif maddeleri salgılarlar. Adipositokinlerden TNF-α, IL-6, PAI-1,
anjiotensinojen, doku faktör, TGF-β, leptin, adiponektin, rezistin, sayılabilir. Ayrıca visseral obesitede özgün
olarak yağ dokuda makrofaj birikimi gözlenir. Bu durum, tabloyu gittikçe kötüleĢtirerek karaciğerde fibrozis
geliĢimine ve artıĢına yol açıp stromal dokunun hakimiyetiyle sonuçlanır.
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K33
Embriyo geliĢiminden kansere hücre sinyal ileti yolakları
Sevinç Ġnan
Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
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K34
Kanser tanısında yeni bir molekülün tanımlanması
Gülperi Öktem
Ege Üniveristesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
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K35
Tümörogenezde Nöroimmun Yolaklar; Sorular, Varsayımlar, Hipotezler
Gamze Tanrıöver
Akdeniz Üniveristesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Vücudumuzdaki homeostaz; sinir, endokrin ve immun sistemlerin iletiĢimi ve birbirlerini koordine edebilen
iliĢkileri ile gerçekleĢmektedir. Bu üç önemli sistem arasındaki bilgi aktarımı, birçok fizyolojik ve patolojik
iĢlevde önemli rol oynamaktadır. Tümörogenez, bilinen ve hala bilinmeyen birçok faktörle birlikte seyreden
kompleks bir süreçtir. Tümörün oluĢumu, yayılımı ve metastazı sırasında; immun sistemin rolü bilinen bir
gerçektir ancak, asıl önemli olan, sinir sisteminin bu alandaki fonksiyonudur. Sinir sisteminin tümörogenezdeki
rolü; tümör hücrelerinin immun hücreler ile yakın iliĢkisi ve bu iliĢkiden sinir sisteminin etkilenmesinden
kaynaklanmaktadır. Birçok hastalığın etiyopatogenezinde de, sinir sistemiyle immun sistemin iliĢkisi hasarın
çözümüne yönelik bir baĢlangıç olarak sayılmaktadır. Buna göre, vücutta savunma mekanizmaları aktive
olunca, sinir sistemi de bu durumdan haberdar olmaktadır fikrinden yola çıkarak; kanser oluĢumu ve
metastazında nöroimmun yolaklar tartıĢılacaktır. Bu yolaklarda asıl önemli olan bilginin primer tümörden
beyine yada beyinden tümöre nasıl aktarıldığıdır. Konuya yeni yaklaĢımlar kazandırmak, hipotezler ortaya
koyabilmek için, balb-c farelerde oluĢturulan meme kanseri modelinde, hücrelerin metastaz yapmasına izin
verildikten sonra beyin, primer tümör dokuları çıkartıldı ve bazı sitokin, onkogenik belirteçlerin ekspresyonları
değerlendirildi.
Tümörogenezde immun sistem, sinir sistemi ile peptit ve peptit olmayan nörotransmitterler, hormonlar,
sitokinler ve reseptörleri kullanarak çift yönlü bir iletiĢime sahiptir. Nöroimmun mekanizmalar olarak
değerlendirilen bu yolaklar, hem kanser geliĢiminde hem de tümöre karĢı vücudun savunulmasında rol
oynarlar. Bu konu ile ilgili çalıĢmalar periferik sinir sistemi ile sınırlıdır. Halbuki beyin “tümörogeneze yanıt
verir mi” sorusunun cevabı beyinde de aranmalıdır. OluĢturulan tümör modelinde, malign tümörlerin
metastatik gruplarında kontrollere kıyasla beyinde bazı alanların aktif olduğu dikkati çekti. Özellikle hangi
hücrelerin aktive olduğunun belirlenmesi, kanser geliĢiminde rol oynayan yeni nöroimmün yolakların ortaya
çıkmasını da sağlayacak ve tartıĢılan birçok soruya da yanıt olacaktır.
Anahtar Sözcükler: Tümörogenez, nöroimmun yolak, primer tümör, beyin.
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K36
Günümüz KoĢullarında Etik Kurallara Farklı YaklaĢımlar
Gülnur Take kaplanoğlu
Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Bilim aslında gerçeği arama eylemidir. Bilim için gerçeklerin toplanması, düzenlenmesi ve yorumlanmasının ise
dürüstlükle yapılması gerekmektedir ve bu durum bilim etiğiyle iliĢkilidir. Etik olmadan bilim olmaz (1).
Etik; bir çalıĢma faaliyetinde bulunan insanların ahlak ilkelerini, davranıĢ biçimlerini, görevlerini ve
zorunluluklarını belirleyen kurallar zinciri olarak tanımlanabilir (2). TÜBA etik kurulu etiği “Etik, insanların
ahlaklı yaĢamanın temelleri üzerine akıl yordukları ve bu temellerden yola çıkarak doğru ve yanlıĢı ayırt
etmeye, doğru davranıĢ biçimlerini bulmaya ve uygulamaya yarayabilecek kuramsal ve toplumsal araçları
geliĢtirdikleri bir düĢün alanıdır.” olarak tanımlamıĢtır (3). Etik, yasalardan farklı olarak, çoğunlukla yazılı ve
kesin koĢullar içermez. Zamana, değiĢen koĢullara, toplumsal gereksinim ve bilimsel geliĢmelere bağlı olarak
değiĢimler gösterebilir. Ancak temelindeki “iyilik etme”,”kötülük etmeme”,”adil davranma” gibi ana
belirleyiciler değiĢmez (2).
Bilimsel etiğin en önemli bileĢenlerinden biri yayın etiğidir. Yayın etiğini bilim eserlerinin güvenilir, iyi
planlanmıĢ bir çalıĢmanın ürünü olması ve yanıltmalardan, saptırmalardan “scientific fraud, scientific
dishonesty ” uzak olması oluĢturmaktadır (4). ABD Sağlık Bakanlığı Sağlık ve Ġnsan Servisleri Bölümü 1989‟da
ilk kez scientific misconduct” terimini kullanmıĢ ve tanımını “ Bilimsel bir ortam içinde araĢtırmanın
amaçlanması, tasarımı, iletilmesi veya rapor edilmesi için genel olarak kabul edilen kurallardan ciddi Ģekilde
sapma; yalan söyleme ve uydurma (fabrication); tahrif veya taklit etme veya değiĢtirme (falsification);
aĢırmacılık (plaigarism) veya benzer uygulamalar” olarak yapmıĢtır. Akan ise (5) bu terimi bilimsel yanıltma
olarak çevirmiĢtir.
Her ülkenin kendi bilimsel etik kurulunun yayınladığı kurallar farklı olabilir ancak, TUBA etik kurulunun yayın
etiği kuralları son derece sıkı olup, uluslararası kriterleri benimsemektedir (6,7). YÖK de bu konuda bir
yönerge hazırlamıĢ ve bu yönergenin üçüncü bölüm, 8. maddesinde “Bilim araĢtırma ve yayın etiğine aykırı
eylemleri (bilimsel yanıltma)” açıklamıĢtır. Buna göre; a) Ġntihal: BaĢkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini,
uygulamalarını, yazılarını, Ģekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan
kısmen veya tamamen kendi eseriymiĢ gibi sunmak, b) Sahtecilik: AraĢtırmaya dayanmayan veriler üretmek,
sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiĢtirmek, bunları
rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamıĢ bir araĢtırmayı yapılmıĢ gibi göstermek, c) Çarpıtma : AraĢtırma
kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araĢtırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri
kullanılmıĢ gibi göstermek, araĢtırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori
veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kiĢi ve kuruluĢların
çıkarları doğrultusunda araĢtırma sonuçlarını tahrif etmek veya Ģekillendirmek, ç) Tekrar yayım: Bir
araĢtırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik
terfilerde ayrı eserler olarak sunmak, d) Dilimleme : Bir araĢtırmanın sonuçlarını araĢtırmanın bütünlüğünü
bozacak Ģekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın
yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak, e) Haksız
yazarlık: Aktif katkısı olmayan kiĢileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kiĢileri yazarlar arasına
dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiĢtirmek, aktif katkısı olanların
isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfusunu
kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek, f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen
araĢtırmaların yayınlarında destek veren kiĢi, kurum veya kuruluĢlar ile onların araĢtırmadaki katkılarını açık
bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araĢtırmalarda etik kurallara uymamak,
yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde
yer alan bilgileri yayınlanmadan önce baĢkalarıyla paylaĢmak, bilimsel araĢtırma için sağlanan veya ayrılan
kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dıĢı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik
ihlali suçlamasında bulunmak (8).
Tekrar yayım (duplikasyon) ve dilimleme (salamizasyon) davranıĢları yaygın gözlenen etik ihlaller arasındadır
(9). TUBA salamlamayı duplikasyonun içinde değerlendirmiĢtir (3).
Duplikasyon ile ilgili artan problemlere koĢut bir grup editör 2001 yılında bir konsensus belirlemiĢ ve bunu
dergilerinde yayınlamıĢlardır (10). Bu konsensusta “eğer bir makale önceden değerlendirilmiĢ ve
yayınlanmıĢsa bunun dıĢındaki yayınlar duplikasyon sayılır” Ģeklinde bir tanım yapılmıĢtır. Ancak konsensus
birtakım özel durumları duplikasyon dıĢı değerlendirmektedir; bunlar; a. Toplantı program kitaplarında
“Proceedings” veya kitap bölümlerinde “book chapters” yer alan özet veya geniĢletilmiĢ özetler makalenin son
halinde belirtilmek kaydıyla duplikasyon sayılmaz. b. Orijinal yayından sonra veri kayıtları geniĢletilerek
(>%50) veya orijinal verileri farklı bir hipotezi ispat etmek veya reddetmek amacıyla baĢka bir yönden analiz
edilmesi, orijinal makaleyi referans olarak kullanmak kaydıyla duplikasyon sayılmaz. c. Orijinal yayın dili
ingilizce olmayan ulusal dergilerde yayınlanan makaleler, ingilizce yayının referans olarak kullanılması kaydıyla
duplikasyon sayılmaz. Ancak ingilizce yayın için değerlendirmeye gönderildiklerinde bu durum açık olarak
belirtilmelidir. Bazı durumlarda yayın dili ingilizce olmayan dergiden izin alınması gerekebilir. d. Veriler
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internette daha önce yayınlanmıĢ ise, bu verilerin yayını duplikasyon sayılır. ġayet internet yayını dergi yayını
sonrası çıkarsa, dergi yayını açıkça refere edilmelidir. Bazı dergiler erken internet yayınlaması
yapabilmektedir. Bu gibi durumlar aynı dergide çıktığı ve yayın hakkı aynı dergiye ait olduğu için duplikasyon
sayılmaz (1,9). Salamlama etiğe aykırı davranıĢlarda ikinci sıklıkla gözlenen bir durumdur. 2001‟de kabul
edilen bu konsensustaki duplikasyon dıĢı maddelerden “b”, salamlamanın olamayacağı durumu da içine
almaktadır.
Ülkemizde en sık görülen bilimsel yanıltma tiplerinden birisi de yazar haklarının ihlalidir. Bunu önlemek
için birçok ciddi dergi, yazarlardan tüm sorumluluğa katıldıklarına yönelik belge istemektedir. Vancouver
antlaĢmasına göre bir bilimsel yayında yazarlar arasında bulunmak için; i- ÇalıĢmanın planlama, tasarım,
analiz ve yorumlamasına katkıda bulunmak, ii- Yayını hazırlamak veya önemli oranda beyinsel katkı ile
düzeltmek, iii- Yayınlanacak son haline onay vermek gerekmektedir (2). Sadece verileri toplamak, fonları
sağlamak, bölüm baĢkanı olmak, araĢtırıcının dostu, eĢi, arkadaĢı olmak çalıĢma grubunu denetlemek,
istatiksel değerlendirmeler yapmak baĢkalarının çalıĢmasına sadece yazım aĢamasında katkıda bulunmak
yazarlık hakkı doğurmaz (1).
Sun ve arkadaĢları 2010 yılında yayınladıkları makalelerinde iki yayın arasında bulgular bölümündeki
benzerliğin duplikasyon için en iyi gösterge olduğunu belirtmiĢlerdir (11). Bilimsel yanıltmanın hemen her
ülkede var olduğu düĢünülmektedir. Genelde araĢtırıcı ve öğrenciler arasında yapılan anketlerde bazı bilim
dallarında % 40‟lara varan oranlarda bilimsel yanıltma yapıldığı bildirilmiĢtir (2). 2003 yılında PUBMED
kaynaklı ve anahtar kelime olarak “duplicate publication” kullanılarak yapılan bir taramada 324 adet
uluslararası yayın saptanması bu konunun güncelliğini, önemini ve yaygınlığını göstermektedir. Bu yayınlar
büyük çoğunlukla editoryal yazılardır. Bilimsel yanıltmanın gerçek sıklığı hiçbir ülkede tam olarak
belirlenememekle birlikte ortalama %10-20 arasında değiĢtiği kabul edilmektedir (9).
Peki, etik ihlali nasıl önlenebilir; öncelikle lisans üstü düzeyde verilebilecek iyi bir etik eğitimiyle. Ülkemizde
akademik yükseltilmelerde yayın sayısından ziyade yayın niteliğinin hakim olacağı bir anlayıĢ ile. Ayrıca
ülkemizin bilimsel olarak yetkin ve etkin kurumlarınca oluĢturulacak özgün ve tek bir yönetmelik ve hatta
kanun hükmü ile tam önlenemese dahi azaltılabileceği inancındayım.
Toplumun değerlerini eğitimle düzeltebilirsek ancak bir yere varabiliriz ve etik o zaman anlam kazanmaya
baĢlar. Yüce Atatürk‟ün dediği gibi; Bir milleti özgür, bağımsız, görkemli, yüce bir toplum halinde yaĢatan
terbiyedir ve onu tutsak yapan sefalete iten de bunun yokluğudur.” “Tehdit esasına dayanan ahlak, bir fazilet
olmadıktan baĢka itimada da Ģayan değildir”
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K37
Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülleri
ġahin A. Sırmalı
Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
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S01
Kolon kanseri hücrelerinde Bortezomib uygulamasının apoptik ve otofajik etkilerinin araĢtırılması
Adem Kara1, Elvan Özbek2, Nejdet ġimĢek3, Semin Gedikli1, Jale Selli4, Elif Karaboğa1
1
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalı
2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalı
3
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalı
4
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalı
AMAÇ: Bortezomib bir proteozom inhibitörü olup, hücrede proteozomlar aracılığıyla mitoz, gen
transkripsiyonu, apoptoz ve otofaji gibi bir çok hücresel olayın kontrolünü sağlanmaktadır. Apoptoz ve otofaji
gibi hücre ölüm mekanizmaları kanser çalıĢmalarında önemli yer tutmaktadır. Bcl-2 proteini kanser
hücrelerinde apoptozun baskılanmasında önemli rol oynarken, aynı zamanda otofaji uyarımında da Beclin-1
bağımlı yolak üzerinden otofajik hücre ölümünü baskıladığı bildirilmiĢtir. Bizim çalıĢmamızda Bortezomib
uygulaması ile kolorektal kanser hücrelerinde Bcl-2 sinyal yolağı üzerinden apoptotik ve otofajik etkinliklerinin
araĢtırılması amaçlanmıĢtır.
GEREÇ-YÖNTEM: Bu araĢtırmada kolorektal kanser hücrelerine (HT-29) çeĢitli dozlarda uygulanan
Bortezomib (5nM, 10nM ve 20nM) 24 ve 48 saat süreli olarak muamele edildi. Bu süreler sonunda hücrelerde
apoptotik (Bax ve Bcl-2) ve otofajik (Beclin-1 ve LC3) proteinlerin ekspresyon düzeyleri belirlenerek Tunel
boyama ve Caspase 3 düzeyinin belirlenmesi ile apoptik aktivite değerlendirildi.
BULGULAR-SONUÇ: Sonuçların değerlendirilmesinde, Bortezomib uygulamasının Bax, Beclin-1 ve LC-3
protein miktarlarında artıĢa sebep olduğu görülürken, Bcl-2 protein oranında bir düĢüĢ görüĢmüĢtür. Ġmmunohistokimyasal Tunel analizinde ise Bortezomib uygulamasındaki konsantrasyon artıĢına bağlı olarak apoptotik
hücre miktarında bir artıĢ belirlendi.
TARTIġMA: Bu veriler doğrultusunda Boztezomib‟in kolon kanser hücrelerinde Bcl-2 ekspresyonunu
baskılayarak hücrede hem Beclin-1 aracılı otofaji uyarılırken, aynı zamanda Bax proteini artıĢıyla apoptoz
uyarılarak hücrelerin ölümünün sağlanabileceği belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Apoptoz, Otofaji, Bortezomib, Kolon kanseri
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S02
Wnt1 gen ekspresyonu prostat kanseri kök hücrelerinin heterojen hücre popülasyonunda değiĢim
gösterir
Gamze Göksel1, Ayhan Bilir2, Rüçhan Uslu3, Hakan Akbulut4, Ümmü Güven5, Gülperi Öktem6
1
Celal Bayar Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Manisa
2
Ġstanbul Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ġstanbul
3
Ege Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ġzmir
4
Ankara Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
5
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre Anabilim Dalı, Ġzmir
6
Ege Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ġzmir
AMAÇ: Kanser araĢtırmalarında sıklıkla kullanılmakta olan hücre hatları, in-vitro 3 boyutlu tümör sferoidleri
oluĢturabilen kanser kök hücreleri (KKH) barındırmaktadır. Sferoidler, kanser kök hücrelerinin serum içeren
ortamdaki farklılaĢma özelliklerini yansıtmakta ve kompleks in vitro mikroçevreyi tek tabakalı kültürden daha
doğru olarak ifade etmektedirler. WNT sinyalizasyonundaki anormal aktivasyon KKH özelliklerinin kontrolü ve
kanser progresyonuyla son derece iliĢkilidir.
GEREÇ- YÖNTEM: Bu çalıĢmada tek tabaka hücrelerden sferoid oluĢturan KKH ve KKH-olmayan (non-cancer
stem cells) hücre guruplarının geçireceği olası değiĢiklikler WNT yolağı yönü ile incelenmiĢtir. CD133+/CD44+
yüzey ekpresyonuna sahip kanser baĢlatıcı hücreler DU145 insan prostat karsinoması epitelyal hücre hattından
akıĢ sitometrisi tekniğiyle izole edilmiĢler ve tümör sferleri oluĢturmaları sağlanarak KKH-olmayan hücrelerle
karĢılaĢtırılmıĢlardır. Wnt1, Fzd1, Adar, Apc, Axin, Btrc, Frat1 gen ifade seviyeleri PCR array ile; Wnt1, Fzd1 ve
Axin protein ifadesi seviyeleri de immünohistokimya metodu ile analiz edilmiĢtir.
BULGULAR- SONUÇ: WNT yolağıyla iliĢkili genlerin ifade seviyeleri hem KKH hem de KKH-olmayan gruplarda
artmıĢ olarak bulunmuĢtur. Ayrıca KKH ve KKH-olmayan gruplar karĢılaĢtırıldığında farklı gen ifadesi profilleri
gözlemlenmiĢtir. Fzd1, APC, Adar, Wnt1 ve Ppard genlerinin ifade seviyelerinin KKH-olmayan grup
sferoidleriyle karĢılaĢtırıldığında KKH sferoidlerinde düĢtüğü görülmüĢtür. Ġlginç olarak KKH sferoidleriyle tek
tabakalı kültüre edilen KKH karĢılaĢtırıldıklarında en dikkat çekici ifade artıĢı APC geninde, en dikkat çekici
düĢüĢ ise FZD1 gen ifadesinde olmuĢtur.
TARTIġMA: Nükleustaki ve/veya sitoplazmadaki WNT iliĢkili moleküllerin intraselüler sinyalizasyonlarının
önemli olduğu düĢünülmektedir ama artmıĢ ligand ifadesi bundan bağımsızdır ve KKH‟leriyle KKH-olmayan
hücreler arasında ciddi farklılık göstermektedir. Bu beklenmedik gen ifadesi seviyeleri KKH davranıĢlarını
anlamada önemli olabilir ve kanser araĢtırmalarında bu yolağı hedef almak terapötik açıdan önem taĢıyabilir.
Anahtar Kelimeler: Kanser kök hücresi, prostat, sferoid, wnt sinyal yolağı
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S03
CD133+/ CD44+ Ġnsan Prostat Kanser Kök Hücrelerinde Trabectedin’in (ET-743) Sitotoksik ve
Apoptotik Etkilerinin AraĢtırılması
Eda Açıkgöz1, Ümmü Güven2, Fahriye Düzağaç2, Rüçhan Uslu3, Gülperi Öktem1
1
Ege Üniversitesi, Histoloji-Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Ġzmir
2
Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Ana Bilim Dalı, Ġzmir
3
Ege Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Ana Bilim Dalı, Ġzmir
Kanser Kök Hücresi (KKH) tümör dokusu içinde çok az sayıda hücreden oluĢan, kök hücre davranıĢına benzer
Ģekilde, sonsuz sayıda bölünebilen, tümörün çoğalmasından, invazyondan ve hatta metastazdan sorumlu
gurubudur. Prostat kanser kök hücresi CD133+/ CD44+/low yüzey özelliklerine göre izole edilebilmektedir.
Anti-kanser ilaç araĢtırmaları, özellikle kanser kök hücrelerini öldüren kemoterapötik ajanların geliĢtirilmesine
odaklanmıĢtır. Trabectedin (ET-743), bir tür deniz canlısı olan Ecteinascidia turbinata‟dan izole edilen ve
sentetik olarak da hazırlanan bir tetrahidroizokinolin alkaloididir. BileĢik, in vivo ve in vivo modellerde çeĢitli
insan tümör örneklerinde belirlenen çarpıcı etkinliği ve yeni kimyasal yapısı ile klinik çalıĢmalarda
kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada, insan prostat kanseri hücre hatlarından izole edilen kanser kök hücreleri
üzeride Trabectedin‟in etkilerinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. DU145 (prostat karsinom), PC3 (prostat
adenokarsinom) hücrelerinden FACS-Aria akımsitometri cihazı kullanılarak KKH izolasyonu yapılmıĢ ve
hücreler 24, 48 ve 72 saat aralıklarında, farklı ilaç konsantrasyonlarında inkübe edilmiĢlerdir. KKH‟leri hücre
proliferasyonu, hücre döngüsü analizleri ve apoptotik değiĢiklikler yönüyle incelenmiĢtir. KKH ile yapılan üç
boyutlu hücre kültürlerinde ilaç etkileri sferoid çapları ölçülerek belirlenmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda elde
edilen zaman ve konsantrasyon eğrilerinde, Trabectedin‟in her iki hücre hattında prostat kanser kök hücre
proliferasyonunu inhibe ettiği gözlenmiĢtir. Normal prostat hücre hattının (RWPE-1) bu ilaca duyarlılığının
kanserli hücrelere kıyasla oldukça az olduğu tespit edilmiĢtir. KKH ve KKH dıĢında kalan kanser hücreleri (nonKKH) üzerindeki etkileri karĢılaĢtırıldığında ise non-KKH‟lerinin trabectedine daha duyarlı olduğu gözlenmiĢtir.
Hücre döngüsü analizlerinde, değiĢik trabectedin konsantrasyonlarında hücrelerin S ve G2/M fazında tutulduğu
ve erken apoptozu indüklediği de belirlenmiĢtir. Ġlacın doza ve zamana bağlı olarak sferoid çaplarını azalttığı
ve yüksek konsantrasyonda sferoid oluĢumunu engellediği gözlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Trabectedin, Kanser kök hücre, Prostat, Apoptoz
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S04
Kanser Kök Hücresi FarklılaĢması: TGFB1 ve Versican Molekülleri Organize Tümör OluĢumunda
Tetiği Çeken Moleküller Olabilir
Gülperi Öktem1, Ogün Sercan2, Ümmü Güven3, Rüçhan Uslu4, AyĢegül Uysal1, Gamze Göksel5,
Ayhan Bilir6
1
Ege Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Ġzmir
2
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji AD, Ġzmir
3
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre AD, Ġzmir
4
Ege Üniversitesi,Tıbbi Onkoloji AD, Ġzmir
5
Celal Bayar Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji AD, Manisa
6
Ġstanbul Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Ġstanbul
AMAÇ: Yapılan son çalıĢmalar heterojen hücre temelinde geliĢen kanserlerde Kanser Kök Hücresi (KKH)
teorisini desteklemektedir. KKH‟nin son araĢtırmalarda dikkat çeken önemli bir özelliği artan
proliferasyonlardan sonra birbirine yapıĢarak koloniler oluĢturma eğilimi göstermeleridir. Bu nedenle, bugüne
kadar kanser araĢtırmalarında in-vivo tümör dokusunun in-vitro uygulaması olarak bilinen üç boyutlu hücre
kültürü modeli Multiselluler Tümör Sferoid model (MTS) tekniğinin kök hücre çalıĢmalarındaki kullanımı önem
kazanmıstır.
GEREÇ- YÖNTEM: Bu çalıĢmada insan Prostat karsinoması hücre hattı DU145 kullanılarak akıĢ sitometrisi
(FACS) ile izole edilmiĢ olan CD133+/CD44+ KKH ile bunların dıĢında kalan heterojen hücre popülasyonu
(non-sorting/bulk population) arasındaki farklar tek tabaka hücrelerde ve MTS'de incelenmiĢtir. Tek tabaka
hücrelerde ve sferoid oluĢumunda tetiği çeken adezyon moleküllerine ait genler ve bu genlere ait olası ifade
değiĢiklikleri mikroarray yöntemiyle, protein ifadelerindeki değiĢimler ise immünohistokimyasal yöntemlerle
incelenmiĢtir. Ayrıca elektron mikroskop analizleri ile KKH ve KKH-olmayan hücrelerin ultrastrüktürel
değiĢiklikleri araĢtırılmıĢtır.
BULGULAR- SONUÇ: Serumlu ortamda büyüyen KKH sferoidlerinde baĢta Versican, TGFB1, Col7A1, ITGB3,
MMP16, RPL13A, COL4A2 ve TIMP1 belirteçlerinin artmıĢ ifadeleri; THBS1, MMP1 ve MMP14 belirteçlerinin
azalmıĢ ifadeleri belirlenmiĢtir. Ġmmünohistokimya analizi tek tabakalı kültürdeki KKH‟lerinde TGFB1‟in artmıĢ
immünoreaktivitesini ve KKH sferoidlerinde Versican‟ın artmıĢ immünoreaktivitesini desteklemiĢtir.
TARTIġMA: KKH‟nin farklılaĢması ve tümör oluĢumunu baĢlatması için bir veya daha çok sinyal kaskadının
devreye girmiĢ olması gerektiği, KKH‟nin ekstrasellüler sinyalizasyon için bir kaynak olarak bunun
ekstraselüler matriks kompozisyonunun oluĢturulmasında tetikleyici bir mekanizma olduğu düĢünülmektedir.
Tümör progresyonu sırasında moleküllerin farklılaĢması hedefe yönelik tedavilerin oluĢturulmasını
sağlayabilecek niteliktedir. GeliĢtirilen yeni terapötik stratejilerin kanser hücrelerinin bu kritik öneme sahip
populasyonlarını etkili bir Ģekilde hedef alacak olmaları tümör progresyonunu sonlandırabilecektir.
Anahtar Kelimeler: adezyon molekülleri,elektron mikroskopu,kanser kök hücresi, prostat kanser, sferoid
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S05
EriĢkin Ovaryumunda Germline Ve Somatik Kök Hücre Var Mıdır?
Yashar Esmaeilian1, Arzu Atalay1, Esra Erdemli2
1
Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara
2
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji ABD, Ankara
AMAÇ: Son yıllarda üreme biyolojisi üzerine yapılan çalıĢmalarda, eriĢkin memelilerin ovaryumunda, germline
ve somatik kök hücre özelliği taĢıyan hücrelerin varlığı ve bu hücrelerden yeni ovosit ve somatik hücrelerin
farklılaĢtığı iddia edilmektedir. Fare ovaryumlarında olası kök hücre potansiyeline sahip hücrelerin varlığının ve
yerleĢimlerinin gösterilmesi, ilerideki araĢtırmalarda ovaryumla ilgili infertilitenin „‟autologous‟‟ tedavisinde
kullanılmak üzere bu hücreleri belirleyici kitlerin tedavi protokollarına konulmasını sağlayabilir.
GEREÇ YÖNTEM : ÇalıĢmada, 8 haftalık BALB-C farelerden (n: 20) ovaryum alındıktan sonra doku ve hücre
bazında pluripotent ve germline kök hücre iĢaretleyicileri (Oct-4, SSEA1, Sox2 ve Nanog, DDX4 ve DAZL)
taĢıyan hücreler ve lokalisazyonları immünoflörsan yöntemlerle gösterilmiĢtir.
BULGULAR ve SONUÇ: Ovaryum doku kesitlerinde kök hücre iĢaretleyicilerinin ovosit hücrelerinde ekspresse
olduğu granüloza hücrelerinde ise ekspresyonun olmadığı görüldü. Kültürde ise bazı hücrelerde ekspresyon
varken bazılarında hiç iĢaretlenmenin olmadığı izlendi. Bu iĢaretleyicilerin dokuda daha çok sitoplazmik
yerleĢimliyken kültürde sitoplazmanın yanı sıra bir çok hücrenin çekirdeğinde de varlığı gözlendi. Elde edilen
sonuçlara göre hem doku kesitleri ve hem hücre kültüründen elde edilen hücrelerde pluripotent ve germline
özelliği taĢıyan kök hücreler tespit edildi.
TARTIġMA: Kök hücre iĢaretleyicilerinin hem dokuda hem de kültürde gözlenmesi, bu hücrelerin kök hücre
özelliklerini gösterdiğini ancak invivo Ģartlarda niĢ ortamının ve epigenetik faktörlerin etkisiyle farklı hücre
bölgelerinde ekspresyon profili gösterdikleri düĢünüldü.
Bu çalıĢma A.Ü. BAP tarafından No:13B4143003 desteklenmektedir.
ANAHTAR SÖZCÜKLER: Germline kök hücre, somatik kök hücre, ovogenez, ovosit
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S06
At ve Koyun kemik iliği kökenli mezenkimal hücrelerin ince yapısı
Asuman Ozen1, Ġrem Gul Sancak2, Brigitte Von Rechenberg3, Sabine Koch3
1
Department of Histology-Embryology, Veterinary Faculty, Ankara University, Ankara
2
Department of Surgery, Veterinary Faculty, Ankara University, Ankara
3
Competence Center for Applied Biotechnology and Molecular Medicine (CABMM), Vetsuisse Faculty, University
of Zurich, Zurich,
AMAÇ: Kök hücreler günümüzde nörodejeneratif hastalıklardan kardiyak yetmezliğe kadar değiĢen birçok
hastalıkta kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada At ve koyunlardan kemik iliğinden elde edilen mezenkimal hücrelerin
morfolojik ve ultrastruktural özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. MKH‟lerin Ġnvitro osteojenik, adipojenik,
kondrojenik farklılaĢma sağlanmıĢ ve Transmisyon Elektron mikroskobunda ince yapı düzeyinde farklılıkların
belirlenmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: Kemik iliği genel anestezi altında atlarda sternal bölgeden, koyunlarda iliak bölgeden elde
edilmiĢtir. Ficol gradient yöntemi ile MKH eldesi sağlanmıĢtır. Elde edilen kök hücrele 5.0 x 104/cm2 olacak
Ģekilde T75 kültür flaskına ekilerek, hücre süspansiyonları %5 CO2 ve 37oC‟lik, %95 nemli inkubatörde
inkubasyona bırakılmıĢtır. %90-çoğalma sağlandıktan sonra adipojenik, osteojenik ve kondrojenik farklılaĢma
mediumları eklenerek farklılaĢma sağlanmıĢtır. Histolojik olarak yapılan incelemede sırasıyla Oil red O, Von
Kossa, Alcian blue (pH 2.5), Ģeklinde uygulanmıĢtır. Üçüncü pasajdaki hücreler gluteraldehit solüsyonunda
tespit edilerek, cell scraber ile kazınıp toplanmıĢ agara gömülmesi sonrasında gritler hazırlanmıĢtır.
BULGULAR- SONUÇ: Adipojenik farklılaĢmada bol mitokondriyon, lipit damlaları ve agranüler endoplazmik
retikulum, Osteojenik farklılaĢmada bol miktarda serbest ribozomlar, golgi mitokondriyonlar, granüllü ER ve
otofagozomlar görülmüĢtür. Kondrojenik farklılaĢmada oluĢan mikro kürenin (micro mass) iç kısmında normal
kıkırdak hücreleri görülürken dıĢta fibroblast benzeri genç hücreler dikkati çekmiĢ, hücreler arasında bol
miktarda kollagen görülmüĢtür. Hem farklılaĢma sağlanan hücrelerde hem de farklılaĢmamıĢ mezenkimal
hücrelerin birbiri ile temas içinde oldukları görülmüĢtür. Birbirlerine pseudopod benzeri uzantılarla temas
ettikleri ve bu temas bölgelerinde bol miktarda vakuoller izlenmiĢtir. Bu vakuollerin hücrelerin birbiri ile
sinyalizasyonunda önem taĢıdığı düĢünülmektedir.
TARTIġMA: Hücrelerin osteojenik kondrojenik ve adipojenik farklılaĢmaları baĢarıyla sağlanmıĢ. Ġnce yapıları
ve birbirleriyle olan bağlantıları gösterilmiĢ hücreler arası sinyalizasyon ortaya konulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: At, FarklılaĢma, Koyun, Mezenkimal kök hücre, Ultrastruktur
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S07
Helicobacter pylori gastritli çocuklarda Msi-1, CD44 ve CD105 pozitif kök hücre sayısındaki
değiĢikliklerin değerlendirilmesi
Meltem UğraĢ1, Murat Tosun2, Fatma Aktepe3
1
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ġstanbul
2
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
3
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
AMAÇ: Helicobacter pylori spiral Ģekilli, mide mukozasının dip kısımlarında yaĢamayı seven ve uzun dönemde
gastrit ve malignite oluĢmasına neden olabilen bir bakteridir. Bu klinikleri oluĢturma mekanizmaları henüz tam
olarak anlaĢılamamıĢtır. ÇalıĢmamızın amacı H.Pyloriye bağlı akut gastrit tanısı almıĢ çocuklarda midede
gastrik kök hücrelerin ve bazı gastrik mezenĢimal kök hücrelerin sayısında görülen değiĢikliklerin
incelenmesidir.
GEREÇ-YÖNTEM: Çocuk Hastalıkları kliniğine baĢvuran ve klinik ve patolojik olarak akut gastrit tanısı almıĢ
61 vakadan alınan mide biyopsileri retrospektif olarak değerlendirildi. Kesitler immunohistokimyasal olarak
gastrik progenitor hücre markerı Musashi-1 ve mezenĢimal kök hücre markerı CD105 ve CD44 ile boyandı.
Immunpozitif hücreler ıĢık mikroskobu altında Görüntü Analiz programı ile sayıldı ve değerler istatistiksel
olarak birbirleriyle karĢılaĢtırıldı.
BULGULAR-SONUÇ: Yapılan incelemelerde kök hücrelerin sayısında H.Pylori yoğunluğuna paralel bir artıĢ
olduğu gözlendi. Musashi-1(+) kök hücre sayısının H.Pylori (++) ve (+++) vakalarda (-) gruba göre anlamlı
artıĢ gösterdiği görüldü. Diğer yandan her ne kadar H.Pylori yoğunluğuna paralel bir artıĢ olsada CD44(+)
hücre sayısında gruplar arasında anlamlı değiĢiklik olmadığı gözlendi. CD105(+) hücre sayısının ise H.Pylori
yoğunluğunun (+++) olduğu grupta diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edildi.
TARTIġMA: Elde edilen bulgular Musashi-1(+) mide kök hücre sayısındaki artıĢın H.Pylori bağımlı gastrit
durumlarında kompensatuvar olarak lokal hasarın giderilmesinde etkin olabileceğini düĢündürmektedir. Diğer
yandan CD105(+) ve CD44(+) mezenĢimal kök hücrelerin sayısında görülen artıĢın dokuda görülen hasarının
giderilmesi ve dokuda rejenerasyon ve reperasyon sürecine katkı sağladığını söylenebilir. Bununla birlikte aynı
zamanda kanser kök hücreleri olarakda kabul edilen CD44(+) hücre sayısındaki artıĢın mide maligniteleri
açısından risk faktörü oluĢturacağı gözönünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: CD105, CD44, Gastrit, MezenĢimal kök hücre, Mide Kök hücre, Msi-1
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S08
Uzun süreli boraks alımının rat karaciğerindeki CK18, Oct3/4 ve Sox2 eksprese eden hücrelerin
sayısında oluĢturduğu değiĢikliklerin incelenmesi
Murat Tosun1, Yasemin Yüksel1, Mustafa Kabu2
1
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
2
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
AMAÇ:
Oct3/4 farklılaĢmamıĢ embriyonik kök hücrelerin bir markerı olup bu hücrelerin self-renewal özelliğinde çok
etkin bir proteindir. Bir transkripsiyon faktörü olan Sox2 farklılaĢmamıĢ kök hücrelerin self-renewal ve
pluripotans özelliğinin korunmasında gereklidir. CK18 ise karaciğerde hepatik ve biliyer kök hücre seri
hücrelerinin markerı olarak kabul edilirler. ÇalıĢmamızın amacı farklı dozlarda boraks uygulanan ratlarda
karaciğerde görülen bazı progenitör hücre sayısındaki değiĢiklikleri değerlendirmektir.
GEREÇ-YÖNTEM:
ÇalıĢmada her grupta 6‟Ģar adet erkek rat bulunan 5 grup oluĢturuldu. Bu gruplardan ikisi Kontrol ve Sham
gruplarıydı. Diğerlerinden bir gruba 21 gün süreyle LD50/5 dozunda, baĢka bir gruba 21 gün süreyle LD50
dozunda ve son gruba tek doz LD50x2 dozunda boraks gavajla verildi. Son grupta aynı gün diğer gruplarda 21
gün sonunda sakrifikasyon uygulandı ve karaciğerler alınıp immunohistokimyasal olarak CK18, Oct3/4 ve Sox2
antikorlarıyla boyanıp immunpozitif hücreler sayıldı.
BULGULAR- SONUÇ:
Elde edilen sonuçlar Oct3/4 eksprese eden kök hücre sayısında gruplar arasında anlamlı farklılık olmadığını,
akut ve yüksek dozda bor alımının ve uzun süreli ve az dozda alımının CK18(+) hücre sayısında anlamlı bir
artıĢ oluĢturduğunu ve Sox2(+) hücre sayısının ise uzun süreli alımlarda anlamlı Ģekilde arttığı ortaya
koymuĢtur.
TARTIġMA:
Oct3/4(+) immunpozitif karaciğer kök hücrelerinde anlamlı değiĢiklik olmaması boraksın yüksek dozda
alındığında bile rejenerasyonu gerektirecek toksik etkisinin olmadığını göstermektedir. CK18(+) immunpozitif
hücre sayısında görülen artıĢlarsa borun sürekli alımının hepatositlerde ve bilier sistem kök hücrelerinde
çoğalmayı uyarabileceğini düĢündürmektedir. Sox2(+) immunpozitif hücre sayısındaki artıĢsa uzun süre
yüksek dozlarda boraks alımının metabolik anlamda risk oluĢturabileceğini düĢündürmektedir. Bu bulgular
boraks kullanımında uygun ve yeterli doz seçiminin sağlık açısından gerekli olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: • Karaciğer • Kök hücre • Oct3/4 • Sox2 • CK18 • Boraks
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S09
Hedgehog Sinyal Yolağı'nın Erkek Germ Kök Hücrelerindeki Ekspresyonu
Zeliha ġahin1, Anette Szczepny2, Eileen A. Mclaughlin3, Marvin L. Meistrich4, Wei Zhou4, Ismail
Üstünel5, Esin AĢan1, Kate L. Loveland6
1
Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 922022, LefkoĢa, Mersin-10,
TÜRKĠYE
2
Monash Institute of Medical Research, Monash University, Melbourne, VIC 3168, Australia
3
Discipline of Biological Sciences, School of Environment and Life Sciences, University of Newcastle,
Callaghan, NSW 2308 Australia
4
Department of Experimental Radiation Oncology, University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston
TX77030, USA
5
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Antalya, TÜRKĠYE
6
Department of Anatomy and Developmental Biology, Monash University, Melbourne, VIC 3800, Australia
AMAÇ: Hedgehog (Hh) sinyal yolağı, çeĢitli kök hücrelerin davranıĢlarında anahtar bir düzenleyici olup, bazı
kanser tiplerinin geliĢimiyle de iliĢkilendirilmektedir. Kök hücrelerin davranıĢında son derece önemli olan Hh
sinyal yolağının, spermatogonyal kök hücrelerindeki ekspresyonu bilinmemektedir. Bu çalıĢmayla, Hh‟ların
yetiĢkin sıçan spermatogonyal kök hücrelerindeki ekspresyonu araĢtırıldı.
GEREÇ- YÖNTEM: Spermatogonyal kök hücreler, yetiĢkin sıçanların radyasyona maruz bırakılmalarıyla elde
edildi. Bu modelde, yetiĢkin erkek sıçanlara 15 hafta boyunca 6 Gy radyasyon uygulanmasıyla seminifer
tübüllerdeki farklılaĢmıĢ hücreler yok edildi. Ancak, tübüllerde, kalan hücreler spermatogenezi devam
ettiremedi. Gonodotrophin salgılatıcı hormon-antagonisti (GnRH-ant) tedavisinin ardından spermatogenez
indüklendi. Testis dokuları, hiç tedavi almamıĢ gruptan ve hormon tedavisi alan gruplardan (tedavinin 3.günü,
2. ve 4.haftasında) toplandı. Hh‟ların ekspresyonu, DIG-iĢaretli cDNA probları kullanılarak In situ
hybridizasyon ve immünohistokimya metotlarıyla incelendi.
BULGULAR- SONUÇ: In situ hibridizasyon sonuçlarına göre, yetiĢkin sıçanların testislerinde, Hh ligandı olan
Dhh transkripti, Sertoli hücresinde, spermatogonyada ve spermatositlerde gözlendi. Ptc2 reseptörüne ve
yolağın alt sinyal basamaklarında yer alan Gli1 ve Gli2 transkripsiyon faktörlerine ait transkript ve protein
ekspresyonu spermatogenik hücrelerde görüldü. Radyasyona maruz kalan testislerde, Dhh dahil Ptc2, Gli1 ve
Gli2 gibi yolak elemanlarına farklılaĢmamıĢ spermatogonyal kök hücrelere rastlandı. GnRH-ant tedavisi
ardından spermatogonyaların farklılaĢması ile yolak elemanlarına ait transkriptler bu hücrelerde kayboldu
ancak, Gli1 protein ekspresyonu tüm gruplarda spermatogonyada görülmeye devam etti.
TARTIġMA: Hh yolağına ait ligand, reseptör ve transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonunun farklılaĢmamıĢ
spermatogonyal kök hücrelerde gözlenmesi, hücrelerin bu durumlarını devam ettirmelerinde, bazı kanser
hücrelerinde tanımlandığı gibi, otokrin bir döngü olabileceğini düĢündürmektedir. Bu çalıĢma ile ilk defa, Hh
sinyal yolağının memeli erkek germ kök hücrelerindeki ekspresyonu gösterildi.
Anahtar Kelimeler: Spermatogonyal kök hücre, testis kanseri, yetiĢkin kök hücreler
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S10
Deneysel Siroz Modelinde Yağ Dokusu ve Kemik Ġliğinden Elde Edilen MezenĢimal Kök Hücreler Ġle
Karaciğer Dokusundan Elde Edilen Kök Hücrelerin Kullanım Potansiyelleri*
* Bu çalıĢma XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi’nde Prof. Dr.Yener AYTEKĠN ikincilik
Ödülüne kazanmıĢtır.
Hafize Seda Vatansever1, BüĢra Akmaz2, Canan Bilekyiğit2, Elif Aslan2, Sevtap Gökalp1, Navid
Hosseini Mansoub3, Gülinnaz Ercan3
1
Celal Bayar Üniversitesi, Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Manisa.
2
Celal Bayar Üniversitesi, Dönem II Öğrencisi, Manisa.
3
Ege Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ġzmir.
AMAÇ: Karaciğer sirozu karaciğer yetmezliği, portal hipertansiyon, hepatokarsinomayla sonuçlanabilen yüksek
morbidite/mortalite‟ye sahip kronik karaciğer hastalığıdır. Karaciğer sirozu sonrasında karaciğer hasarının
tekrar yerine konulamaması, hastaların karaciğer transplantasyonu için organ gereksinimi nedeniyle
tedavilerinde kök hücre kullanımları gündemdedir. Kök hücre kaynaklarının farklı olması, her kaynaktan elde
edilen kök hücrelerin dokudaki uyumları ve farklılaĢma potansiyellerinin farklı olmasından dolayı hastalıkların
tedavisinde kök hücre seçimi net değildir. Thioacetamide (TAA) oral uygulanmasıyla akut karaciğer yetmezliği,
uzun dönemde karaciğer sirozu deneysel olarak oluĢturulabilmektedir. ÇalıĢmada TAA‟le oluĢturulan deneysel
siroz modelinde yağ dokusu ve kemik iliğinden elde edilen mezenĢimal kök hücrelerle karaciğer dokusundan
elde edilen kök hücrelerin etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Adipoz, kemik iliği ve karaciğer mezenĢimal kök hücreler uygun kültür ortamlarında 2
hafta süreyle kültüre edildikten sonra 3 ay süreyle TAA (0.3g/L) uygulanan sıçanlara transferleri ayrı ayrı
olmak üzere karaciğer kapsül altına verildi. Hücre transferini takiben 30gün sonra histokimyasal ve
biyokimyasal analiz için karaciğer, biyokimyasal analiz için kan örnekleri alındı. Histokimyasal analiz için rutin
formalin fiks-parafin takip iĢlemlerinden sonra doku hasarı incelemesi hematoksilen-eozin ve TUNEL
yöntemiyle yapıldı. Alınan örneklerin homojenizasyonu sonrasında oksidan DNA hasarı, MDA seviyeleri, lipid
peroksidasyonu biyokimyasal yöntemlerle analiz edildi.
BULGULAR VE SONUÇ: TAA‟le oluĢturulan deneysel modelde lipid peroksidasyonunda artıĢ, antioksidan
durumda azalma görüldü. Siroz modelinin kök hücre uygulaması ile karaciğer dokusunda tedavi almayan
grubu oranla TUNEL hücre sayısında azalma, hücreler morfolojide yer yer iyileĢmelerin olduğu, elde edilen
verilerin biyokimyasal verilerle uyumlu olup, kontrol grubuna oranla iyileĢme olduğu saptandı.
TARTIġMA: TAA‟le oluĢturulan siroz modelinde kök hücre tedavisiyle hem histolojik hemde biyokimyasal
iyileĢme kısmi olarak sağlamıĢtır.

Anahtar Kelimeler: Deneysel siroz modeli, Karaciğer, Kök hücre, Tedavi.
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S11
Varikosel Olgularında Sperm Morfolojisi ve DNA Hasarlarının Ġncelenmesi
Birkan Yakan1, Özge Özçoban1, Fazile Cantürk2, Tülay Ġrez4, Oğuz Ekmekçioğlu3, Deniz Yıldırım4,
Pınar Cansu5
1
Erciyes Üniversitesi, Histoloji Embriyoloji ABD,Kayseri
2
Erciyes Üniversitesi,Biyofizik ABD,Kayseri
3
Erciyes Üniversitesi, Üroloji ABD, Kayseri
4
Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Klinik Embriyoloji ABD, Ġstanbul
5
Erciyes Üniversitesi, Histoloji Embriyoloji ABD,Kayseri
Pampiniform pleksustaki testiküler venlerin anormal geniĢlemesi olarak tanımlanan varikosel çoğunlukla
etkilenen testisin hacminde bir azalma ile iliĢkilidir. Bugün varikoselin gerçekte üreme sistemine ne kadar
hasar verdiği bunun oluĢma mekanizması üzerine çok sayıda tartıĢma vardır. Varikoselin semen parametreleri
ve infertilite üzerine etkisi birçok patofizyolojik mekanizma ile açıklanmıĢtır. Bu mekanizmalar baĢlıca;
testiküler ısı artıĢı, venöz basınç artıĢı, hormonal iĢlev bozukluğu, epididimal disfonksiyon, otoimmünite,
akrozom reaksiyon bozuklukları, renal-adrenal reflü, DNA hasarı ve oksidatif stres gibi mekanizmalardır. DNA
hasarı, son yıllarda spermatogenez ile varikosel iliĢkisi ile ilgili araĢtırmaların yoğunlaĢtığı bir mekanizmadır.
Sperm DNA hasarının infertil erkeklerde yüksek oranda saptandığı ve tedavi sonrası anlamlı düzeylerde
düzelme sağlandığı birçok çalıĢmada gösterilmiĢtir. Ancak biz bu çalıĢmada varikoselin farklı gradelerinde ki
sperm morfoloji ve DNA hasarı arasındaki farklılıkları göstermek istedik.
ÇalıĢmada Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi Androloji polikliniğine gelen 45 hasta 3 gruba ayrıldı. Grup 1
kontrol grubu, grup 2 varikosel grade 1 ve 2, grup 3 varikosel grade 3 Ģeklinde belirlendi. Hastalardan alınan
semen örnekleri Comet assay adı verilen non-invaziv, hızlı ve hassas bir fluoresan mikroskobik yöntem
uygulanarak DNA hasarı yönünden değerlendirildi. Ayrıca sperm morfolojik analizler için Aniline blue ve
Periyodik asit shiff boyamalar yapıldı.
Gruplar histolojik olarak değerlendirildiğinde kontrol grubu normal gözlemlendi. Grup 2 sperm morfolojilerinde
çift kuyruk, akrozomal anomaliler gözlemlenirken Comet assay değerlendirilmesinde belirgin bir DNA hasarına
rastlanmadı. Grup 3de ise sperm morfolojik anomalilerle beraber belirgin sperm DNA hasarı gözlemlendi.
Sonuç olarak Grade 1 ve 2 de etkin bir hasar gözlemlenmezken grup 3'de ciddi hasarlar ve morfolojik
anomaliler tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: varikosel grade,Comet assay,DNA hasarı,sperm morfolojisi
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S12
Otoimmün Ve Vasküler
Değerlendirilmesi*

Hastalıklarda

Erken

Dönemde

Endometriyum

Reseptivitesinin

* Bu çalıĢma XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi’nde Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü
kazanmıĢtır.
Rümeysa Emine Hekimoğlu1, Pergin Atilla1, Anıl Dolgun2, YeĢim Uğur1, Sinan Mehmet Beksaç3, Nur
AyĢe Çakar1
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara
3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara
AMAÇ: BaĢarılı bir implantasyonda blastosist ve endometriyum arasında karĢılıklı iletiĢim olması
gerekmektedir. Bu iletiĢim sırasında endometriyum hücrelerinde otofajide gerçekleĢmektedir. Otoimmun ve
MTHFR(MetilentetrahidrofolatRedüktazGenMutasyonu) trombofilili hastalarda halen erken gebelik kayıpları
görülmektedir. ÇalıĢmamızda normal, otoimmun ve MTHFR trombofilili hastalarda erken gebelik kayıplarında
implantasyonda rol alan faktörlerin [Leukemia Ġnhibitory Factor(LIF), Insulin-Like Growth Factor-1(IGF-1)] ve
otofajinin(Beclin-1) nasıl değiĢtiği araĢtırıldı.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmada ilk 10 gebelik haftasındaki abortus materyalleri kullanıldı. Hastalar, iki gruba
ayrıldı:Grup1; kontrol grubu (isteğe bağlı gebelik sonlandırılmaları), Grup2; herediter trombofili hastalarına ait
düĢük materyali. LIF,IGF-1 ve Beclin-1 expresyonunu incelemek için gruplara indirekt ABC (avidin-biotinperoksidaz kompleks) uygulandı. Ġmmünoreaktivite istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR- SONUÇ: 3 gruptan sadece MTHFR grubu ekstravillöztrofoblastlarında, kontrol ve DM grubuna
oranla daha güçlü LIF immunoreaktivitesi vardı. 3 grup IGF-1 immünoreaktivitesi açısından
değerlendirildiğinde kontrol ve MTHFR grubu yüzey ve bez epitel hücrelerinde immünoreaktivite DM grubuna
göre fazlaydı. Beclin-1 immünoreaktivitesi açısından gruplar birlikte değerlendirildiğinde DM ve MTHFR grubu
yüzey ve bez epitel hücrelerinde immünoreaktivite kontrol grubundan zayıftı. Ekstravillöz trofoblastlardaki
immünoreaktivite DM ve MTHFR grubunda kontrol grubunadan fazlaydı.
TARTIġMA: MTHFR hastalarında görülen erken gebelik kayıpların nedenlerinden biride ekstravillöz
trofoblastlarda LIF ekspresyonunun bozulmasına bağlı ortaya çıkan implantasyon yetersizliği olabilir. IGF-1‟in
DM grubu bez ve yüzey epitel hücrelerinde yapımının azalması bezlerde büyümeyi yeterince uyaramıyor,
embriyo beslenemediği için erken dönemde düĢük görülüyor olabilir. Kontrol grubuna göre DM ve MTHFR
grubunda hücrelerden daha az salgılanan IGF-1, bu iki grupta yetersiz kalarak desidualizasyonu yeterince
uyaramayıp erken dönemde düĢüğe neden olabilir. DM ve MTHFR grubunda endometriyum yüzey ve bez
epitelinde daha az otofaji görülmesi endometriyum yüzeyinin otofajiye direnç gösterip, implantasyona engel
olduğunu düĢündürüyor.
Anahtar Kelimeler: MTHFR mutasyonları, LIF, Erken gebelik kaybı, endometriyum reseptivitesi, ekstravillöz
trofoblast
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S13
Prenatal Dönemde Uygulanan Diklofenak Sodyumun Sıçan Ovaryum Preantral Folikül Sayısına
Etkilerinin Stereolojik Yöntemlerle AraĢtırılması
NeĢe Çölçimen, Murat Çetin Rağbetli, Mikail Kara, Veysel Akyol
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Van
Amaç: Nonsteroidal Antiinflamatuvar ilaç olan diklofenak sodyumun gebelikteki kullanımına bağlı olarak, diĢi
fetüs üreme sisteminin bir parçası olan overlerin postnatal dönemde morfolojik hacmi ve preantral folikül
sayısına olan etkileri stereolojik metotlarla araĢtırıldı.
Gereç ve yöntem: Wistar Albino diĢi sıçanlar (150-200 gr.) kullanıldı. Denek grubu sıçanlara gebeliklerinin 5.
gününden itibaren 15 gün süreyle günde bir kez 1cc (1mg/kg) diklofenak sodyum (Voltaren, 75mg/3 ml
ampul, CIBA GEICY, Ġstanbul) im uygulandı. Sham grubu gebe sıçanlara, aynı miktarda serum fizyolojik
uygulandı. Kontrol grubuna ise herhangi bir iĢlem yapılmadı. Her gruptan 4 haftalık olunca yavru diĢi sıçanlar
6 Ģar adet denek, kontrol ve sham olmak üzere ayrıldı. Ketalar anestezisi (50 mg/kg) ile derin anestezi altında
intrakardiak % 10 nötral formaldehitle perfüze edildi. Diseksiyon ve sağ over eksizyonu yapıldı. Rutin
histolojik iĢlemler uygulanarak 5µm kalınlığında kesitler alındı. Hematoksilen ve eozin boyama uygulandı.
Preantral foliküllerin sayımında toplam hacim ortalaması için disektör-Cavalieri yöntemi ile değerlendirildi.
Sonuçların istatistikî karĢılaĢtırılması yapıldı.
Bulgular ve Sonuçlar: Gruplardaki varyasyon katsayı değerleri (CV) (P<0.10) olduğundan birey sayısı yeterli
idi. Ovaryum total hacimleri denek ve kontrol grubu ile karĢılaĢtırıldığında değiĢmediği ve değerlerin istatistik
açıdan anlamlı olmadığı gözlendi. Ovaryum toplam preantral folikül sayılarının toplam hacim ortalaması denek
ve kontrol grubu ile karĢılaĢtırıldığında değiĢmediği tespit edildi ve değerler istatistik açıdan anlamlı değildi.
TartıĢma: Gebelikte uygulanan düĢük doz (1mg/kg) diklofenak sodyumun postnatal ovaryum preantral folikül
sayısına etkilerinin olmadığına dair bulgularımız kaynak taramaları ıĢığı altında tartıĢıldı.
Anahtar Kelimeler: Diklofenak sodyum, Disector-Cavalieri, Ovaryum, Prenatal, Preantral folikül sayısı, Sıçan.
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S14
Metoxychlor’un sıçan ovaryumunda IGF-I sinyal yolağı üzerine etkisi
Özlem Özden Akkaya, Korhan AltunbaĢ, Artay Yağcı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
AMAÇ: Organik klorlu bir pestisit olan Metoxychlor (MXC) aynı zamanda östrojenik, antiöstrojenik ve
antiandrojenik etkili endokrin bozucu bir ajandır. MXC, folikülogenezis ve steroidogenezis gibi ovaryum
fonksiyonlarını ve pek çok reprodüktif parametreyi değiĢtirerek diĢilerde infertiliteye sebep olur. Amacımız
fötal ve postanatal dönemde MXC uygulamasını takiben eriĢkin dönemde MXC‟nin folikül aĢamalarının oransal
dağılımını nasıl etkilediğini ve ovaryumda folikül safhalarına spesifik IGF-I ve IGF-IR ekspresyon düzeylerini
değiĢtirip değiĢtirmediğini araĢtırmaktır.
YÖNTEM-GEREÇLER: Gebe ratlara embriyonal 18 günlerde intraperitoneal (i.p.); doğan yavrulara postanatal
0-7 günler arası subkutan (s.c.) 100mg/kg/gün MXC ve taĢıt madde uygulandı. Postnatal 50-60. günler
arasında proöstrus aĢamasındaki hayvanlar belirlenerek sakrafiye edildi. Toplanan ovaryumlarda folikül
sayımları yapıldı, IGF-I ve IGF-IR ekspresyonları immunohistokimyasal yöntemle belirlendi.
BULGULAR: Foliküler kompozisyon yüzdesinde sekonder ve preantral foliküllerde artıĢ; primordial ve antral
foliküllerde azalma saptandı. Ġmmunohistokimyasal boyamayla foliküllerin ovosit ve granuloza hücrelerinde;
luteal ve interstisyel hücrelerde, teka interna ve eksternada ve damar düz kas hücrelerinde IGF-I ekspresyonu
belirlendi. IGF-IR ekspresyonu ise teka eksterna haricinde IGF-I ile aynı lokalizasyonu gösterdi. MXC‟nin IGFI‟in ekspresyonunu preantral ve antral folikülde azalttığı, IGF-IR‟nin ekspresyonunu ise sekonder foliküllerin
ovositleri ile sekonder ve preantral foliküllerin granuloza hücrelerinde arttırdığı gözlendi.
SONUÇLAR: MXC‟ye fötal ve neonatal ratların maruz kalması, eriĢkin ovaryumunda morfolojik ve moleküler
düzeyde değiĢikliklere neden olur. MXC, ovaryumda folikül safhasına spesifik olarak IGF-I ve IGF-IR
ekpresyonlarını değiĢtirir. IGF-I ve IGF-IR ekspresyonlarındaki değiĢikliklere bağlı olarak ovaryumunda
foliküler kompozisyon değiĢir. MXC‟nin indüklediği ovaryum fonksiyon bozukluklarında ve diĢi infertilitesinde
IGF sinyal yolağı önemli rol oynuyor olabilir.
Bu çalıĢma Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi (10.VF.21) tarafından desteklenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Endokrin Bozucular, IGF-I, IGF-IR, Metoksiklor, Sıçan
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S15
Ovaryum kriyoprezervasyonu ve ototransplantasyonu sonrasında primordiyal folikül havuzunu
koruyan p27 ve AMH proteinlerinin değerlendirilmesi: Global folikül aktivasyonunun nedeni
inhibitör mekanizmaların bozulması mı?
Soner Çelik1, Ferda Topal Çelikkan2, Sinan Özkavukcu3, Alp Can2, Çiler Çelik Özenci1
1
Akdeniz Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Antalya
2
Ankara Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Ankara
3
Ankara Üniversitesi, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tıp
Fakültesi, Ankara
AMAÇ: Kemoterapi öncesinde ovaryum doku parçalarının dondurulmasıyla fertilitenin korunması
amaçlanmaktadır; bu yöntemle bugüne dek dünyada 26 doğum gerçekleĢmiĢtir. Ancak, dondurulup çözülen
ovaryumların ototransplantasyonu sonrasında ortaya çıkan “global folikül aktivasyonu”nun mekanizması
aydınlatılamamıĢtır. Hücre siklusu baskılayıcısı olan p27 primordiyal foliküllerin(PF) granüloza hücrelerinde
ifade edilmekte ve PF rezervini korumaktadır. Benzer olarak, anti-Müllerian hormon(AMH) büyüyen foliküllerin
granüloza hücrelerinde ifade edilmekte ve PF rezervini korumaktadır. Bu çalıĢmanın amacı ovaryum
kriyoprezervasyonu ve ototransplantasyonu sonrasındaki folikülogenez sürecinde PF rezervini koruyan p27 ve
AMH proteinlerinin varlığını ve yerleĢimini değerlendirmektir.
GEREÇ- YÖNTEM: BeĢ haftalık sıçan ovaryumları dört parçaya ayrılmıĢtır. Kontrol(K), yavaĢ dondurma
yöntemiyle dondurulup-çözülen(DÇ), sırt kasına taze ototransplante edilen(T) ve dondurulup-çözüldükten 14
gün sonra sırt kasına ototransplante edilen(DÇT) olmak üzere 4 grup oluĢturulmuĢtur. Ovaryumda p27 ve
AMH‟nin varlığı ve dağılımları immünohistokimyasal olarak değerlendirilmiĢtir.
BULGULAR: Kontrol grubunda p27 ifadesi, PF‟lerin granüloza hücrelerinin çekirdeğinde Ģiddetli olarak
izlenirken, DÇ grubunda da görünüm benzer Ģekildedir. Ancak, T ve DÇT gruplarında PF‟lerin granüloza
hücrelerinde p27 azalmıĢ, hatta ortadan kalkmıĢtır. Kontrol grubunda AMH büyüyen foliküllerin granüloza
hücrelerinde yoğun olduğu gözlenirken, DÇ grubunda AMH görünümü benzerdir. T ve DÇT gruplarında
AMH‟nin büyüyen foliküllerin granüloza hücrelerinde belirgin olarak azaldığı gözlenmiĢtir.
SONUÇ: AMH ve p27 proteinleri PF rezervinin korunmasında önemli baskılayıcı rollere sahiptir. Sonuçlarımız,
ovaryum kriyoprezervasyonunun bu moleküllerin sentezini değiĢtirmediğini ancak taze ve dondurulupçözüldükten sonra transplante edilen ovaryumda, folikül rezervini koruyan bu baskılayıcı moleküllerin
azaldığını ortaya koymuĢtur. Transplante edilen ovaryum dokularında ortaya çıktığı bilinen “global folikül
aktivasyonu”nun nedenlerinden birisi de, baskılayıcı mekanizmaların bozulması olabilir. Konuyla iliĢkili diğer
baskılayıcı molekülleri değerlendirdiğimiz çalıĢmalarımız sürmektedir. ÇalıĢmamız 2013.02.0122.03 numaralı
projeyle Akdeniz Üniversitesi BAP tarafından desteklenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: AMH, ovaryum kriyoprezervasyonu, p27, sıçan, yavaĢ dondurma
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S16
Kumulus hücrelerinin genetik yapısının ve AMH, BMP2, CD90/THY1 immunfloresan belirteçleri ile
iliĢkisinin ICSI baĢarısı üzerine etkileri
ġirin Baktı Demiray1, Özlem Yılmaz Dilsiz2, Ege Nazan Tavmergen Göker3, Erol Tavmergen3, Nilüfer
Çalımlıoğlu3, Gülperi Öktem2
1
Ġstanbul Üniversitesi, CerrahpaĢa Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Ġstanbul
2
Ege Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Ġzmir
3
Ege Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Ġzmir
AMAÇ: Ġnfertilite sıklığının özellikle geliĢmekte olan ülkelerde artıĢ göstermesi ve yardımcı üreme
tekniklerinde baĢarı oranlarının düĢüklüğü ile sürecin ekonomik ve psikososyal açılardan zorlayıcılığı nedeniyle
araĢtırmaların arttırılması gerekmektedir. Bu çalıĢmada seçilen olguların her bir oositini saran kumulus
hücrelerinin genetik yapısının incelenmesi ve bu süreçte rol oynadığı düĢünülen bir grup yüzey belirtecinin
ekspresyon özelliklerinin oosit kalitesi ve maturasyonu, fertilizasyon ve implantasyon baĢarısının yanı sıra
klinik gebelik oluĢumuna etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: Idiopatik infertilite tanısı alan ve yardımcı üreme teknikleri uygulanmak üzere kliniğe
baĢvuran 23-35 yaĢ grubundaki 20 kadın hasta seçildi. Ovaryan stimulasyon uygulanan hastalara oosit
toplama ve mikroenjeksiyon iĢlemleri uygulandı. Enzimatik ve mekanik yöntemle oositlerin etrafındaki
kumulus-korona kompleksi uzaklaĢtırıldı. Hastaların kumulus hücreleri mikroarray yöntemiyle ve
immunflorasan AMH, BMP2 ve CD90/THY1 ekspresyonu ile oosit kalitesi, fertilizasyon baĢarısı ve klinik gebelik
oluĢumuna etkisi değerlendirildi.
BULGULAR- SONUÇ: Klinik gebelik oluĢumu gerçekleĢen oositlere ait kumulus hücrelerindeki gen
ekspresyonu, gebelik oluĢmayan grupla karĢılaĢtırıldığında anlamlı artıĢ gösteren genlerden birisi CREM (cAMP
responsive element modulator) dir. Genin farklı varyantlarındaki anlamlı artıĢlar cAMP yolaklarının bu süreçte
önemli bir rolü olabileceğini düĢündürmektedir. Oosit kalitesi ve embriyo kalitesi açısından değerlendirildiğinde
bu gende anlamlı bir değiĢiklik görülmemiĢ fakat farklı gen gruplarında istatistiksel anlamlı değiĢiklikler
gözlenmiĢtir. Ayrıca immunfloresan gibi kısa sürede sonuç alınan ve mikroarray
teknolojisine göre nispeten daha ucuz ve pratik bir yöntem kullanılarak kumulus hücrelerinde AMH
ekspresyonunda anlamlı değiĢiklikler gözlenmiĢtir.
TARTIġMA: Kumulus hücrelerinin genetik yapısı ve iliĢkili farklı belirteçlerin embriyo oluĢum süreçlerinde
etkili olabileceğinin değerlendirilmesi, benzer Ģekilde farklı moleküllerin de kliniğe yansıtılabilir bir yöntem
olarak sunulabileceğini göstermiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Embriyo kalitesi, kumulus hücreleri, oosit kalitesi
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S17
FoxO1, FoxO3 Ve FoxO4 Transkripsiyon Faktörleri Fare Preimplantif Embriyo GeliĢim Sürecinde
Ekspre Olurlar
Nilay KuĢcu, Ciler Celik Ozenci
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AbD, Antalya
AMAÇ: FoxO‟lar; stres koĢullarında hücrenin yaĢam ya da ölüm gibi kararları almalarında önemli rol oynayan
transkripsiyon faktörleridir. PI3K/Akt sinyal yolağı tarafından fosforile olduklarında, nükleustan sitoplazmaya
taĢınarak inaktive edilirler. PI3K/Akt‟nin preimplantif embriyolardaki varlığının çalıĢmalarla gösterilmiĢ olması
FoxO‟ların da embriyo geliĢiminde rolü olabileceğini akla getirmektedir. Bu bilgiler ıĢığında çalıĢmamızın
amacı; FoxO‟ların oositlerden baĢlayarak preimplantif dönem embriyo geliĢim sürecindeki ekspresyonlarının
değerlendirilmesidir.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmamızda, PMSG-hCG ile süperovule edilen farelerden profaz-I, metafaz-I ve metafazII oositler, fertilize oosit, 2-hücreli-embriyo, 4-hücreli-embriyo, 8-hücreli-embriyo, morula ve blastosist
toplanmıĢtır. Ġmmünofloresan yöntemiyle FoxO1, FoxO3 ve FoxO4 proteinlerinin varlığı ve lokalizasyonları
belirlenmiĢtir.
BULGULAR- SONUÇ: Sonuçlarımıza göre; oositlerde ve preimplantif dönem embriyolarda FoxO1, FoxO3 ve
FoxO4 proteinleri esasen sitoplazmik ekspre olurlar (ġekil 1). Sekiz-hücreli-embriyolarda, FoxO4‟ün
blastomerlerin temas bölgelerinde Ģiddetli ve temas etmediği bölgelerde zayıf ekspresyonu ve her üç proteinin
blastosistlerde iç hücre kitlesinde yoğun ve bazen nüklear ekspresyonları gözlenmiĢtir. Ayrıca, blastosist
aĢamasında olması beklenirken 4-8-hücreli aĢamalarda kalmıĢ embriyolarda, FoxO‟ların sitoplazma yerine
nükleustaki ekspresyonları gözlenmiĢtir (ġekil 2).
TARTIġMA:ÇalıĢmamız literatürde FoxO transkripsiyon faktörlerini in vivo olarak fare oositlerinde ve
preimplantif dönem embriyolarında ekspresyonlarını gösteren ilk çalıĢmadır. FoxO4 ekspresyonunun 8-hücreliembriyolarda blastomerlerin temas bölgelerindeki yoğun olması, kompaksiyonda rolü olabileceğini
düĢündürmektedir. Her üç proteinin blastosist iç hücre kitlesindeki yoğun ekspresyonları, bu hücrelerdeki
farklanma sürecinde rolleri olabileceğini düĢündürmektedir. Büyümesi zamanına göre geri kalmıĢ
embriyolardaki nüklear ekspresyon, FoxO‟ların intrensek faktörler nedeniyle oluĢan stres koĢullarında hücre
için gerekli mekanizmaların transkripsiyonunu gerçekleĢtirmek amacıyla nükleusa taĢınıyor olabileceği fikrini
desteklemektedir. FoxO transkripsiyon faktörlerinin RNA susturma modelleri ile embriyo geliĢimindeki rollerini
değerlendirdiğimiz çalıĢmalarımız devam etmektedir. Bu çalıĢma „2012.02.0122.008‟ proje numarası ile
Akdeniz Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Fare, FoxO, preimplantif embriyo geliĢimi
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S18
In vitro spermiogenez uygulamasının spermatogenezde duraksama olgularında hücre kültürü
aracılığıyla denenmesi
Elif Yaprak Saraç1, Murat BaĢar2, Elif Güzel3, Oktay Arda3, Tülay Ġrez4
1
Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Ġstanbul.
2
The Ohio State University Wexner Medical Center, OH, USA.
3
Ġ.Ü. CerrahpaĢa Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Ġstanbul.
4
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Ġstanbul.
Amaç: Spermatogenezde duraksama; spermatogenezin, spermatosit veya spermatid safhalarında ilerleme
göstermemelerinden kaynaklanır. 1970‟lerden beri testis hücrelerini izole etmek ve kültürlerini yapmak için
hücre süspansiyon kültür sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. In vitro spermiogenez, duraksaması olan
hastalarda mayoz sonrası farklılaĢmanın sağlanmasına yardımcı olan bir uygulamadır. Amacımız
spermiogenezde duraksaması olan hastalardan elde ettiğimiz testis biyopsilerinin primer kültürlerini
rekombinant FSH ve testosteron hormonları kullanarak yapmak ve in vitro spermiogenezi araĢtırmaktır.
Gereç ve Yöntem: 14 adet spermatogenezde duraksama olgusundan elde edilen insan testis biyopsileri
küçük parçalara ayrılıp, spermatidler %40 ve %80 yoğunluklarda “Percoll” yoğunluk sıralayıcısı yöntemi ile
izole edildi. Hücre süspansiyonlarının %5 CO2 ve 350C‟de rekombinant FSH (25 IU/L) ve testosteron (1
µmol/L) ilave edilen G-IVF kültür besi yerinde 7 gün süre ile kültürleri yapıldı. Kültür öncesi ve sonrası elde
edilen hücreler ıĢık mikroskobu, tersine çevrilmiĢ mikroskop ve geçirmeli elektron mikroskobu ile incelendi.
Bulgular ve Sonuç
Yardımla üreme tekniklerinde spermlerin yıkanması için kullanılan Percoll tekniği testis seminifer tübüllerinden
spermatid izolasyonu amacıyla
kullanılmıĢtır. Yuvarlak spermatidler %54‟e varan saflıkta ayrıĢtırılabilmiĢtir
Ġn vitro spermiogenez sonucunda yuvarlak spermatidlerin spermatogenezdeki duraksamayı aĢarak uzamakta
olan veya uzamıĢ spermatide dönüĢebildiği (%10), fakat hücre yapısının bozulduğu ve hücrelerin apoptoza
gidebildiği saptanmıĢtır.
TartıĢma: ÇalıĢmamızda spermiogenezde duraksama olgularının yuvarlak spermatidlerinin gerekli hormonları
eklediğimiz uygun besi yerinde kültürleri sonucunda germ hücreleri 7 gün hayatta kalabilmiĢtir. %10 oranında
fonksiyonel olmayan flagella büyümesi gözlenmiĢ ancak elektron mikrografları incelendiğinde morfolojisi
bozulmuĢ ve apoptotik cisimciklere sahip germ hücrelerine de rastlanmıĢtır.
Spermiogenezde duraksama hastalarında yuvarlak spermatid enjeksiyonundan ziyade in vitro olgunlaĢmıĢ
spermatid enjeksiyonunun yardımla üreme tekniklerinde daha baĢarılı olacağını tahmin etmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: FSH, Spermiogenez, Spermatogenezde Duraksama, Testosteron
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S19
Ezrin spermatogenez sırasında kan-testis bariyerinin düzenlenmesinde rol alan aktin bağlayıcı bir
proteindir*
* Bu çalıĢma XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi’nde Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü
kazanmıĢtır.
Nazlı Ece Gungor Ordueri1, Çiler Çelik Özenci1, C. Yan Cheng2
1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2
Rockefeller Üniversitesi, Mary M. Wohlford Erkek Kontraseptif AraĢtırma Laboratuvarı, Biyomedikal AraĢtırma
Merkezi, New York, U. S. A.
AMAÇ: Spermlerin adluminal kompartmandan spermiyasyon ile ayrılması ve kan-testis bariyerinin (KTB)
yeniden oluĢturulması aktin-esaslı hücre iskeleti organizasyonu ile düzenlenir (ġekil1). Bu organizasyonun
altında yatan düzenleyici mekanizmalar henüz net olarak aydınlatılamamıĢtır. ÇalıĢmamızda,aktin bağlayıcı
protein olan Ezrin'in bu mekanizmadaki önemini KTB‟ye özgü, Sertoli-spermatid hücreleri arasındaki F-aktin
zengin hücre adezyon bağlantıları (apikal ektoplazmik özelleĢmeler [AEÖ]) ve Sertoli-Sertoli hücreleri
arasındaki (bazal ektoplazmik özelleĢmeler [BEÖ] üzerinden araĢtırmayı hedefledik.
GEREÇ- YÖNTEM: Ezrinin testiste, Sertoli hücrelerinde ve germ hücrelerindeki varlığı gösterildi (ġekil2).
Sertoli hücre kültüründe, Ezrin genine özgü siRNA çiftleri kullanılarak in vitro koĢullarda sessizleĢtirildi. Kantestis bariyeri in vitro koĢullarda oluĢturuldu ve transepitelyal elektrik rezistans (TER) ölçümleri ile
değerlendirildi. Gen sessizleĢtirme analizleri için; RT-PZR, AEÖ/BEÖ proteinlerinin analizleri için; immunoblot
ve immunofloresan yöntemleri uygulandı. In vitro deneylere ek olarak eriĢkin sıçanlarda in vivo gen
sessizleĢtirme, intratestiküler injeksiyon ile gerçekleĢtirildi.
BULGULAR- SONUÇ: Ezrin ekspresyonunun, Ezrin geni sessizleĢtirilen(ezrin RNAi) Sertoli hücrelerinde %80
oranında azaldığı gözlemlenirken KTB bütünlüğünün de azaldığı belirlendi (ġekil3). Aktin mikrofilamanlarının
Sertoli hücre sitozolünde organizasyonunun bozulduğu ve AEÖ proteini olan palladin ile BEÖ protein olan Nkaderinin ezrin RNAi hücrelerde azaldığı gözlemlendi (ġekil4). Ezrin RNAi sıçan testislerinde, spermatogenez
sürecinde spermlerin serbest bırakılmasında gecikme, sperm polarizasyonunda bozulma ve spermatidlerin
sitoplazmik artıklar ile fagozom içinde birikimi gibi defektler olduğu gözlenirken (ġekil5), KTB‟nin bozulduğu,
AEÖ/BEÖ proteinlerindeki değiĢimler ile gösterildi (ġekil6).
TARTIġMA: Ezrin, KTB oluĢumunda, spermatogenezde ve spermiyogenez sürecinde gerçekleĢen aktin
organizasyonunda önemli rol oynamaktadır. Bu çalıĢma ile ezrinin spermatogenezin devamlılığını sağlayan ve
KTB oluĢumdan sorumlu Sertoli hücrelerindeki varlığı ve fonksiyonu ilk kez gösterilmiĢtir. ÇalıĢmamız
TÜBĠTAK2214/A Doktora YurtdıĢı AraĢtırma Bursu ile desteklenmiĢtir. Proje No: 2013.03.0122.011
Anahtar Kelimeler: Ektoplazmik özelleĢmeler, Ezrin, F-aktin, kan-testis bariyeri, spermatogenez, testis
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S20
Normozoospermi Olgularında Sağlam DNA’ya Sahip Sperm Hücrelerinin Seçimi Ġçin Uygun
Yöntemin Belirlenmesi*
* Bu çalıĢma XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi’nde Sözlü Bildiri Ġkincilik Ödülü
kazanmıĢtır.
Burcu Çetinkaya1,2, Betül Koca1,2, Duru Aras1, Zeynep Çakar1,3, Sinan Özkavukcu4, Alp Can1, Özgür
Çınar1
1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Sıhhiye, Ankara
2
Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Tandoğan, Ankara
3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, BeĢevler, Ankara
4
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üremeye Yardımcı Tedaviler Merkezi, Cebeci, Ankara
AMAÇ: Döllenme sürecinin tamamlanmasının ardından sağlıklı bir embriyonun geliĢmesi, sperm ve ovosit
DNA‟larının hasarsız olmasıyla yakından iliĢkilidir. Hasarlı DNA fertilizasyon oluĢumunu engelleyebilir veya
oluĢan embriyolarda çeĢitli anomalilere yol açabilir. Rutin uygulamada sperm seçim yöntemlerinden yukarı
yüzdürme (YY, swim-up) ve yoğunluk-gradiyenti (YGr) yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin
hareketlilik, morfoloji ve fertilizasyon yeteneği bakımından yetkin spermatozoanın seçiminde etkin olduğu
daha önce gösterilmiĢtir. Manyetik alan yardımıyla DNA kırığı olan spermlerin uzaklaĢtırılması (MACS) yöntemi
son yıllarda uygulama bulmuĢ bir diğer yöntemdir. Bir sonraki aĢamada bu yöntemlerin birlikte kullanımı
gündeme gelmiĢtir. Bu amaçla tasarlanmıĢ olan çalıĢmamızın hipotezi Ģudur: YY ve YGr yöntemleriyle MACS‟ın
birlikte kullanılması daha kaliteli spermleri elde etmeyi sağlar. Bu amaçla, YY ve YGr yöntemleri ve bunların
MACS ile birliktelikleri karĢılaĢtırılmalı olarak sperm hareketi ve DNA bütünlüğü açısından ele alındı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Androloji laboratuvarına rutin testler için baĢvuran 10
normozoospermik olgudan alınan örneklerde sperm hücrelerinin sayı ve hareket değerlendirmeleri Makler
kamarasında yapıldı. Bu örnekler daha sonra 4 grupta ele alınarak ileri iĢlemlere geçildi. Gruplar Ģu Ģekilde
oluĢturuldu: 1) YY 2) YGr 3) YY+MACS 4) YGr + MACS.
Sperm örneklerine rutin YY ve YGr yöntemleri uygulandı. MACS yöntemiyse, içinde apopitotik hücrelerin
yüzeyinde beliren bir molekül olan Annexin-V‟e özgün metal mikroküreler bulunan bir medyum içinde
bekletilen sperm hücre süspansiyonunun, daha sonra manyetik alana sahip bir kolondan geçirilerek apopitotik
hücrelerin, olmayanlardan uzaklaĢtırılması mantığı üzerine dayanmaktadır. Her bir gruptan elde edilen sperm
hücreleri % 4 yoğunlukta formaldehit içinde tespit edildikten sonra lamellerin üzerinde havada kurutuldu.
Daha sonra DNA kırıklarını incelemek için TUNEL yöntemi; DNA bütünlüğünü incelemek için Chromomycin A3
ile iĢaretleme yapıldı. Hücreler konfokal mikroskopta görüntülendi. Her gruptan en az 500 hücre sayılıp
bunların içindeki pozitif sinyal veren hücre oranları belirlenerek TUNEL indeksi (TI) ve DNA bütünlüğü indeksi
(DBI) belirlendi. Her bir grup için spermatozoon sayısı, hareketliliği (Dünya Sağlık Örgütü, 2010 yılı kılavuzuna
göre), TI ve DBI sonuçları, gruplar arasındaki farkın anlamlılığını saptamak amacıyla tekrarlı ölçümlerde tek
faktörlü varyans analizi ve paired t-test yöntemiyle değerlendirildi. P<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı
kabul edildi.
(Not: ÇalıĢma için etik kurul onayı ve imzalanmıĢ kabul edilmiĢ onam alınmıĢtır.)
BULGULAR: Taze sperm örnekleriyle karĢılaĢtırıldığında hem sperm hücre sayısında hem de ileri hızlı hareketli
(a motil) sperm hücresi sayısında 4 grupta da anlamlı bir azalma izlendi. Gruplar kendi içinde
karĢılaĢtırıldığında YY ile YGr arasındaki fark anlamlı değilken; YY ile YY + MACS ve YGr ile YGr + MACS
arasında MACS gruplarında toplam sperm sayısının ve ileri hızlı hareketli sperm sayısının azalması Ģeklinde
anlamlı bir fark izlendi. MACS grupları arasındaysa anlamlı bir fark izlenmedi. YY ve YGr yöntemleri arasında TI
açısından anlamlı bir fark izlenmedi. YY grubunda %16,4±13,9 olan TI, YY + MACS grubunda %7,6±5,9
olarak izlendi, ama bu azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Benzer Ģekilde YGr + MACS grubundaki
TI‟ndeki azalma YGr grubundan anlamlı olarak farklı değildi. Öte yandan, YY + MACS grubunun TI
(%7,6±5,9), YGr + MACS (%15,7±6,8) grubundan anlamlı olarak farklı bulundu (p=0,007).
SONUÇ: Bu bulgular ıĢığında, normozoospermi olgularında 4 farklı yöntem sonucunda toplam sperm hücresi
ve ileri hızlı hareketli sperm hücresi sayısında azalma olsa bile, elde edilen sperm hücrelerinin gerek intra
uterin inseminasyon, gerekse in vitro fertilizasyon tedavileri için sayı ve hareketlilik bakımlarından uygun
olduğu anlaĢılmaktadır. YY + MACS yöntemi sonucunda elde edilen sperm sayısı diğer gruplara göre daha az
olmakla birlikte DNA‟sı hasarlı hücreleri elemesi bakımından daha iyi bir yöntem olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Bundan sonraki aĢamada benzer çalıĢmanın oligozoospermi olgularında da yapılması, bunun yanında sperm
hücrelerinde fertilizasyonda görev alan proteinlerin varlığı ve dağılımının incelenmesi planlanmıĢtır.
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S21
Ġnfertil erkek testis dokularında PABPC1 ve PABPC3 proteinlerinin ekspresyon düzeylerinin
belirlenmesi
Fatma Uysal1, Berna Sözen1, Saffet Öztürk1, Ġbrahim C. BaĢsorgun2, Mustafa F. Usta3, Gökhan
Akkoyunlu1, Necdet Demir1
1
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Antalya
2
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Antalya
3
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Antalya

Azospermiye bağlı infertilite tanısı almıĢ hasta ve kontrol bireylerinden alınan testis dokularında, mRNA‟ların
translasyonel kontrolünde görev alan poli(A) bağlanma proteinlerinin (PABPC1 ve PABPC3) ekspresyon
düzeylerini belirlemektir.
Azospermiye bağlı infertil erkek hasta (n=7) ve kontrol bireylerinden (n=1) alınan TESE örneklerinin rutin
parafin takipleri gerçekleĢtirildi. Parafin bloklardan alınan kesitler, Hematoksilen Eozin (HE) boyama ve
PABPC1 ile PABPC3 proteinlerinin immünohistokimyasal boyamalarında kullanıldı. HE boyanmıĢ biyopsi
örnekleri, patolojik açıdan analiz edilerek spermatosit tutulum, yuvarlak spermatid tutulum,
hipospermatogenez ve sadece Sertoli hücresi sendromu olarak gruplara ayrıldı. PABPC1 ve PABPC3 için elde
edilen immünohistokimyasal boyanmalar, Image J programı ile analiz edilip; one-way ANOVA testi ile
istatistiksel açıdan değerlendirildi.
Analizler sonucunda, PABPC1 ekpresyonunun spermatosit tutulum, yuvarlak spermatid tutulum,
hipospermatogenez ve sadece Sertoli hücre sendromu patolojileri olan hasta gruplarında kontrole göre
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düĢtüğü görüldü (P<0.05). Ayrıca, en düĢük PABPC1 ekpresyon düzeyi ise
sadece Sertoli hücresi sendromuna sahip testis dokularında gözlendi.
Benzer Ģekilde, PABPC3 protein düzeyinin de yuvarlak spermatid tutulum ve hipospermatogenez tanısı almıĢ
infertil hasta testis dokularında kontrole göre anlamlı düzeyde azaldığı görüldü (P<0.05). Literatürle uyumlu
olarak PABPC3 gen ekpresyonu sadece yuvarlak spermatid içeren hipospermatogenez ve yuvarlak spermatid
tutulum gruplarında gözlendi.
Devam etmekte olan bu proje çalıĢmamızda, PABPC1 ve PABPC3 proteinlerinin ekspresyonel düzeyleri ile
erkek infertilitesi arasındaki iliĢki ilk defa değerlendirilmektedir. Bulgularımız, PABPC1 ve PABPC3 protein
düzeylerindeki azalmalar ile erkek infertilitesi arasında bir iliĢki olabileceğini göstermektedir. Bu olası iliĢkinin
daha geniĢ gruplarda, farklı moleküler teknikler kullanılarak değerlendirilmesi gerektiği düĢüncesindeyiz.
Bu çalıĢma, TÜBĠTAK (Proje No: 112S169) tarafından desteklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ġmmünohistokimya, infertilite, PABPC1, PABPC3, spermatogenez
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S22
Deneysel diyabet oluĢturulan diĢi ratların genital sistemindeki değiĢiklikler ve bu değiĢiklikler
üzerine likopenin etkileri
Mustafa Yıldız1, Mustafa Sandıkçı2
1
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji-Embriyoloji Anabilimdalı / Aydın
2
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilimdalı / Aydın
AMAÇ: Deneysel diyabet oluĢturulan ratlarda diĢi genital sistem organlarında meydana gelen değiĢikliklerin
belirlenmesi ve likopenin bu değiĢiklikler üzerine etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: AraĢtırmada; 4 aylık 30 adet Wistar Albino diĢi rat kullanıldı. Ratlara tek doz 50 mg/kg
streptozotosin uygulanarak deneysel diyabet oluĢturuldu. Kontrol ve diyabetik ratlar kontrol+mısır yağı (n=6),
kontrol+likopen (n=6), diyabet+mısır yağı (n=8) ve diyabet+likopen (n=10) olmak üzere 4 gruba ayrıldı.
Kontrol+likopen ve diyabet+likopen grubundaki ratlara gavaj yoluyla 4 hafta boyunca her gün mısır yağında 4
mg/kg likopen uygulandı. Deney sonunda ratlardan ovaryum, uterus ve vajina örnekleri alındı. Ovaryumda
immunohistokimyasal olarak konneksin-43 ekspresyonu, TUNEL yöntemiyle apoptotik hücre yoğunluğu ve
Elisa tekniğiyle malondialdehid düzeyi saptandı. Ayrıca histometrik ve histokimyasal incelemeler için bütün
organ kesitlerine Crossman‟ın üçlü boyama ve Periyodik Asit Schiff (PAS) yöntemleri ile uterus'a Alcian Blue
(AB) ph: 2,5 yöntemi uygulandı.
BULGULAR- SONUÇ: Ovaryumda; diyabetin etkisiyle korpus luteum vokuolizasyonunun, intersitisyel
alanlardaki hidropik dejenerasyonun, apoptotik hücre sayısının, malondialdehid düzeyinin ve korpus luteum
sayısının arttığı; konneksin-43 ekspresyonu ile korpus luteum çapının ise; azaldığı belirlendi. Uterusta diyabet
tablosuyla bez sayısının, endometriyum kalınlığının ve bez epitellerindeki PAS pozitif aktivitenin azaldığı;
aksine, bez epitellerindeki AB ph: 2,5 pozitif aktivitenin ise; arttığı tespit edildi. Vajinada ise; diyabetin
etkisiyle lamina epiteliyalis ve tunika müskülaris kalınlıklarının azaldığı gözlendi. Ayrıca diyabetik hayvanlara
uygulanan likopenin; ovaryumda primordial, sekonder ve büyük antral foliküllerde konneksin-43
ekspresyonunu ve vajinada tunika müskülaris kalınlığını artırdığı saptandı.
TARTIġMA: Diyabetin etkisiyle diĢi genital sistem organlarında tespit edilen değiĢiklikler ve bu değiĢiklikler
üzerine likopenin koruyucu etkileri bazı parametrelerde ilk kez ortaya konmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Deneysel diyabet, konneksin-43, likopen, malondialdehid, ovaryum, rat, tunel, uterus,
vajina
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S23
Endokannabinoidlerin Endometriyozisteki Reseptör Aracılı Olası Etkileri
Elif Bilgiç1, Makbule Çisel Aydın2, Sevil Köse3, Alp Usubütün2, Petek Korkusuz1
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AbD, Ankara
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji AbD, Ankara
3
Hacettepe Üniversitesi, Kök Hücre AbD, PEDĠSTEM, Ankara
Endojen esrar ligandları olan yağ yapılı endokannabinoidler kadın genital sisteminde menstruel siklus, oosit
maturasyonu ve implantasyonda etki göstermektedir. Bu etkilerin bir kısmı apoptoz ve migrasyon
mekanizmaları üzerinden gerçekleĢmektedir. Endokannabinoidlerin reseptör aracılı etkileri sentez ve yıkım
enzimlerince düzenlenmektedir. Yaygın ve ciddi bir hastalık olan ve ektopik endometriyum odakları,
dismenore, infertilite ile seyreden endometriyozisin etyopatogenezi açık değildir. Bununla ilgili metastatik ve
metaplazik teoride hücre migrasyonu ve apoptotik mekanizmalardaki bazı bozukluklardan söz edilmektedir.
Endokannabinoidlerin endometriyozisteki olası etkileri literatürde sınırlı olarak çalıĢılmıĢ; endometriyumdaki
apoptoz mekanizması ile ilgili olarak araĢtırılmamıĢtır. Bu çalıĢmada endokannabinoidlerin endometriyozisli
hastalara ait örneklerdeki olası reseptör aracılı etkilerinin sağlıklı örneklerle karĢılaĢtırmalı olarak
immünohistokimyasal yöntemlerle araĢtırılması amaçlanmıĢtır. Endometriyozisli hastalardaki klasik
endokannabinoid reseptör (CB1 ve CB2), sentez ve yıkım enzimlerinin (FAAH, NAPE-PLD; DAGL, MAGL)
endometriyumdaki doku dağılımı ile apoptotik hücre sayısı aynı yaĢ aralığındaki sağlıklı kontrollerle
semikantitatif H skoru ve apoptotik indeks yöntemiyle hesaplandıktan sonra istatistiksel olarak
karĢılaĢtırılmıĢtır. Endometriyoziste AEA ve 2AG endokannabinoidlerinin yapım ve yıkım enzimlerine ait
skorların kontrole göre anlamlı olarak düĢtüğü; paralel olarak AEA ve 2AG etkilerine aracılık eden kannabinoid
reseptör immün iĢaretlenme skorlarının anlamlı biçimde azaldığı saptanmıĢtır. Endometriyoziste kontrole göre
dokudaki apoptotik indeks anlamlı olarak azalmıĢtır. Sonuç olarak bu çalıĢma ile ilk kez endometriyoziste
aksayan apoptozis mekanizmasına endokannabinoidlerin katkıda bulunabileceği ortaya konmuĢtur. Buradan
hareketle endokannabinoid agonistleri hastalığa ait tedavi stratejilerinde düĢünülebilir.
* Bu çalıĢma 112S217 nolu TÜBĠTAK projesi tarafından desteklenmiĢtir.*
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Anahtar Kelimeler: Endometriyozis, Endokannabinoidler, Apoptozis
S24
Tekrarlayan Gebelik Kaybı Olgularında Endometriyal Reseptivitede Adezyon Ve Anti-Adezyon
Molekülleri Ġle Transkripsiyon Faktörlerinin AraĢtırılması
ġule Kızıl1,Deniz Billur1, Berfu Demir2, Belgin Can1, Burcu Sağlam Ada3, Berna Dilbaz2, Sevim
Aydın1
1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji AD, Ankara
2
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, Ankara
3
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Tıbbi Genetik, Ankara
AMAÇ: Ġmplantasyonda endometriyal belirteçlerin tanımlanması ve yapılan araĢtırmalar sayesinde geliĢen
teknolojiler, tekrarlayan gebelik kaybı(TGK) olgularının azalmasına katkıda bulunabilir. TGK olgularında
reseptivite döneminde etkili olan adeziv ve anti-adeziv moleküllerin ve bu dönemde morfolojik olarak ortaya
çıkan pinopodların oluĢumunu düzenleyen transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonlarının araĢtırılması
amaçlanmıĢtır.
GEREÇ ve YÖNTEM: ÇalıĢmamızda;18-39 yaĢ aralığında, TGK yaĢamıĢ, trombofilisi olmayan, karyotip analizi
normal, tiroid fonksiyon testleri ve prolaktin seviyeleri normal ve rahim anomalisi saptanmayan kadınlar ile
aynı yaĢ grubunda kontrol grubunu oluĢturan kadınlardan alınan endometriyum örnekleri; ıĢık mikroskobik
(IM), immünohistokimyasal (Gal3, MUC2, MUC4, HOXA10)ve transmisyon elektron mikroskobik (TEM)
yöntemler ile endometriyum implantasyon penceresi dönemi değerlendirilmiĢtir.
BULGULAR VE SONUÇ: Kontrol grubuna ait endometriyum örnekleri IM ve TEM incelemelerinde reseptivite
dönemine uygun olarak izlendi. TGK‟lı hasta grubunun IM incelenmesinde; endometriyum yüzey epiteli
boyunun alçak prizmatik/kübik olduğu, stromada salgı bezleri ve bez epitelinde salgı vakuolleri gözlendi.Yarıince kesitlerinde yüzey epitelinde kontrol grubuna oranla daha az sayıda kinosilyum ve pinopoda sahip
hücreler izlendi. Endometriyum bez epitelinde ise kontrol grubundan farklı olarak pinopod oluĢumları
görüldü.Kontrol grubuna ait immünohistokimyasal incelemelerde Gal-3 ve HOXA10 ekspresyonlarının yüzey
epiteli ve bez epitelinde yüksek Ģiddette olduğu ancak MUC2 ve MUC4 ekspresyonlarının her iki epitelde de
olmadığı izlendi. TGK‟lı grupta ise Gal-3 ekspreyonlarının her iki epitelde de zayıftan orta Ģiddete kadar, MUC2
ve MUC4 ekspresyonlarının yüzey epiteli apikalinde ve bez epiteli bazal bölgelerinde zayıf Ģiddette, HOXA10
ekspresyonlarının ise yüzey ve bez epitelinde zayıf ile orta Ģiddette immünreaktivite gösterdiği izlendi. TEM
incelemelerinde endometriyum yüzey epiteli hücrelerinin boylarında kısalma, hücreler arasındaki aralıkta
düzensiz geniĢlemeler, hücrelerarası bağlantılarda zayıflama, mikrovilluslarda düzensizleĢme ve pinopod
sayısında azalma dikkat çekti.
TARTIġMA: TGK‟lı olgularda reseptivite döneminde ince-yapı düzeyinde pinopod değiĢiklikleri ile Gal-3 ve
HOXA10 ekspresyonlarının reseptivite belirteçleri olarak kullanılabileceği görüĢündeyiz.
ANAHTAR KELĠMELER: adezyon molekülleri, anti-adezyon molekülleri, endometriyal reseptivite, HOXA10,
tekrarlayan gebelik kayıpları
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S25
Hipoksik iskemik beyin hasarı oluĢturulmuĢ yenidoğan ratlarda fibroblast büyüme faktörü
uygulamasının serebellum purkinje hücreleri üzerine etkileri
Leyla Bahar1, Yalçın Çelik2, Mehmet Gül3, Nuray Bayat3, Bora ReĢitoğlu1, Nazan Eras4
1
Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mersin
2
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Neonatoloji Ana Bilim Dalı, Mersin
3
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Malatya
4
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı, Mersin
AMAÇ: Merkezi sinir sisteminde çok yaygın bulunan fibroblast büyüme faktörlerinden biri FBF-2‟dir. Yapılan
çalıĢmalarda FBF-2‟nin hipoksik streste nöronları koruyucu bir faktör olduğu sonucuna varılmıĢtır. Hipoksik
iskemik olaylara karĢı en duyarlı hücreler olan nöronlardan, serebellar korteksteki purkinje hücrelerinin kaybı,
sıklıkla rastlanan ve “esansiyel tremor” olarak tanımlanan hareket bozukluğuna neden olabilir. Bu çalıĢma ile
hipoksik-iskemik beyin hasarı (HĠBH) oluĢturulan ratlarda FBF-2 uygulamasının purkinje hücreleri üzerindeki
etkilerinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır.
GEREÇ-YÖNTEM: ÇalıĢmaya her gruptan 6 adet, Wistar sıçan yavrularından oluĢan 4 grup alındı. Ġlk grup,
boyun diseksiyonu yapılan ancak hipoksi uygulanmayan Sham grubu idi. Ġkinci grubun, HĠBH oluĢturmak
üzere karotid arterlerleri bağlandı ve % 8 oksijenli odacıklara alınarak hipoksi uygulandı. Diğer iki grup ise
10µl/ml ve 20µl/ml FGF-2 uygulanan gruplardı. Gruplara 10. haftada açık alan davranıĢ deneyleri yapıldı.
Rutin doku takip iĢlemleri uygulanarak, Hemotoksilen-Eozin ve Mason-Trikrom ile boyandı, ıĢık mikroskobik
kesitlerde 10 farklı alan x20 objektif büyütme ile sayılıp, skorlanarak değerlendirildi. Ġstatiksel analizinde;
Anova, Tukey ve Kuruskal-Wallis testleri uygulandı.
BULGULAR- SONUÇ: IĢık mikroskobik incelemede, HĠBH grup ve sham gruplarının serebellar korteksleri;
FBF-2 uygulanan beyin hasarlı gruplarla purkinje hücre sayısı, morfolojisi, ödem ve hemoraji açısından
karĢılaĢtırıldı. 20µl/ml FBF-2 uygulanan grupların purkinje hücre sayısı ve morfolojisinde HĠBH grubuna göre
iyileĢme olduğu bulunmuĢtur (p<0,05).
TARTIġMA: FBF-2 uygulamasının hipoksiye bağlı nöron ölümünü azalttığı gösterilmiĢtir. Bizim çalıĢmamızda
FBF-2 uygulamasının, serebellum korteksinde purkinje hücreleri üzerine sayı ve morfolojik olarak olumlu
etkiler oluĢturduğu sonucuna varılmıĢtır. Buna göre HĠBH sonucu geliĢebilecek “esansiyel tremor” tedavisinde
FBF-2‟nin yararlı olabileceğini ve immünohistokimyasal yöntemlerle, farklı dozların uygulandığı yeni
çalıĢmalara ihtiyaç olduğunu düĢünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Esansiyel tremor, Fibroblast büyüme faktörü, Hipoksik-iskemik beyin hasarı
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S26
Deneysel Spinal Kord Yaralanmasında Tümör Nekroz Faktör Alfa Ve Ġnterlökin-6 Ekspresyonuna
Minosiklin Ve Metilprednizolon Kombine Tedavisinin Etkileri
Leman SENCAR1, Sait Polat1, Abdullah Tuli2, Serkan Diril3, Metin Tuna3
1
Çukurova Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Adana
2
Çukurova Üniversitesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Adana
3
Çukurova Üniversitesi, NöroĢirurji Ana Bilim Dalı, Adana
AMAÇ: Spinal kord yaralanması (SKY), mekanik travmaya bağlı olarak oluĢan primer yaralanma ve sekonder
hasar mekanizmalarını içerir. SKY‟ni takiben, TNF-α ve IL-6 gibi sitokinler lezyon alanında artarak sekonder
hasarları indükler. Günümüzde metilprednizolon (MP), antienflamatuvar etkilerinden dolayı tedavide
kullanılmaktadır. Fakat tek baĢına yeterli olmamakta ve etki mekanizmaları tam olarak bilinmemektedir.
Tetrasiklin türevi antibiyotik olan minosiklinin nöroprotektif etkisi bilinmekle birlikte, bununla ilgili çalıĢmalar
sınırlıdır. ÇalıĢmamızda, deneysel SKH sonrası TNF-α ve IL-6 ekspresyonlarına, MP ve minosiklin tedavisinin
tek baĢına ve kombine etkilerinin, immünohistokimyasal, elektron mikroskobik ve biyokimyasal yöntemlerle
araĢtırılması amaçlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: 78 adet Wistar cinsi sıçan, sağlam grup(n=10), laminektomi grubu(n=10) ve SKY
oluĢturulan(T2-T7segmentleriarasında) deney grubu(n=58) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Deney grubu da;
deney kontrol grubu(n=10); MP uygulanan grup(n=16); minosiklin grubu(n=16) ve MP+minosiklin
grubu(n=16) olmak üzere 4 alt gruba ayrıldı. Tüm gruplardan doku örnekleri yaralanmayı takiben 24. ve 72.
saatlerde
alınarak,
ıĢık
ve
elektron
mikroskobik,
immunohistokimyasal(TNF-α,IL-6
için)
biyokimyasal(SOD,MDA için) yöntemlerle değerlendirildi.
BULGULAR- SONUÇ: TNF-α ve IL-6 ekspresyonlarının, 24. saatte MP+minosiklin grubunda, deney kontrol
grubuna göre anlamlı olarak azaldığı, 72. saatte ise bütün gruplarda her iki sitokinin ekspresyonunun azalmıĢ
olduğu görüldü. IĢık ve elektron mikroskobik incelemelerde, deney gruplarında, özellikle 72. saatte,
gricevherde nöronlarda, gri,beyaz cevherde gliya hücrelerinde, miyelinli sinir liflerinde dejenerasyonlar
gözlendi. Kombine tedavi grubunda, diğer gruplara oranla hücresel yapının korunduğu, MDA düzeyinin
azaldığı, SOD seviyesinin arttığı gösterildi.
TARTIġMA: Deneysel akut SKY‟den sonra MP+Minosiklin kombine tedavisinin, TNF-α ve IL-6
ekspresyonlarını, lipid peroksidasyonunu azalttığı, nöronal ve glial hücre ölümünü engelleyerek fonksiyonel
iyileĢmeyi sağlayabileceği düĢünüldü. Bu nedenle, SKY‟yi takiben MP+Minosiklin tedavisinin, oluĢturulacak
tedavi protokollerinde dikkate alınabileceği düĢünüldü.
Anahtar Kelimeler: IL-6, metilprednizolon, minosiklin, spinal kord yaralanması, TNF, ultrastrüktür
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S27
Deneysel Diyabet OluĢturulan Sıçanlarda Ġskemik Yara ĠyileĢmesinde Zeytin Yaprağı Ekstresinin
Yeri
Sevgin Samancıoğlu1, Müjde Kıvanç2, Aynur Esen3, Gülinnaz Ercan4, Navid Mansoup4, Hafize Seda
Vatansever2
1
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gaziantep, Türkiye
2
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji AD., Manisa, Türkiye
3
Ege Üniversitesi HemĢirelik Fakültesi, Ġzmir, Türkiye
4
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ġzmir, Türkiye

Diabetes Mellitüs (DM),insülin sekresyonunda,aktivitesinde veya her ikisinde birden görülen defekt sonucunda
meydana gelen hiperglisemi ile karakterize sistemik ve kronik komplikasyonlarla seyreden bir metabolizma
hastalığıdır.Diyabetik yaralar diyabetin kronik komplikasyonlarına neden olabilen bireyin yaĢamını olumsuz
etkileyen en önemli sorundur.
Bu çalıĢmada;iskemik yara modeli geliĢtirilen diyabetik sıçanlarda,klinik tedavide uygulanan klasik pansuman
materyeli ile zeytin yaprağı ekstresinin(ZYE) etkisinin karĢılaĢtırılması amaçlanmıĢtır.
Hayvanlar diyabet ve kontrol olmak üzere 2 gruba ayrılmıĢ olup deneysel diabet modeli 60mg/kg
intraperitoneal streptozotosin (STZ) ile diyabet oluĢturulurken (n=10), kontrol grubuna 0.1M sitrat tampon
uygulanmıĢtır(n=10).Diyabet grubunun enjeksiyondan 4 hafta sonra kuyruk veni kan glikoz düzeyi
ölçülerek;kan glikoz düzeyleri 250mg/dl ve üzeri olanlar “diyabetik”olarak kabul edilmiĢtir.Tüm deneklerin sırt
bölgesinde ikiĢer cm ara ile pannikulus karnosus kasını da içeren 15mm çapında iki iskemik yara oluĢturulmuĢ
ve yaralar günde bir kez %0.9‟luk NaCl veya 12,39mg/100ml Oleuropein içeren ZYE ile pansuman
yapılmıĢtır.Deneyin 7.-15. ve 21. günlerde alınan deri örnekleri histokimyasal ve immünohistokimyasal
analizler için %10 formalin tespitinden sonra rutin parafin takibe alındı.Histokimyasal analiz HematoksilenEozin boyaması ile yapılır iken,Kollajen-1, MCP-1, EGF, IL-8 ve FGF2 dağılımları indirekt immunoperoksidaz
yöntemi ile incelendi.
ZYE ile pansuman yapılan gruplarda yara yerinin kontrol grubuna oranla daha hızlı kapandığı gözlenmiĢtir.
Bununla beraber yara iyileĢmesinde rol oynayan moleküler belirteçlerden özellikle EGF salgısının ZYE
uygulanan grupta daha fazla olduğu, diğerlerinin dağılımlarının kontrol grubu ile benzer olduğu görüldü.
Sonuç olarak;yara iyileĢmesinde ZYE yara pansumanının diyabetik ve diyabetik olmayan yaralarda klasik yara
pansumanına göre daha etkili olduğu bulunmuĢ olup,ZYE‟nin diyabetik yaraların ilerlemesini önlemek ve
iyileĢmesini hızlandırmak için,daha ekonomik ve daha etkin bir bakım materyali olarak kullanılabileceği
düĢünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Diyabet, Zeytin yaprağı ekstresi, Yara iyileĢmesi
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S28
Hiperglisemi mTOR yolağı aracılığıyla anjiyogenezi etkiler*
* Bu çalıĢma XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi’nde Prof. Dr.Yener AYTEKĠN Birincilik
Ödülü kazanmıĢtır.
Aslı Özmen1, BüĢra Çetinkaya1, Gözde Ünek1, Cem ġanhal2, Ġnanç Mendilcioğlu2, Emin Türkay
Korgun1
1
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
2
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
AMAÇ: Bu çalıĢmada hiperglisemik koĢulların anjiyogenez üzerindeki olası etkilerinin mTOR yolağı aracılığıyla
gerçekleĢip gerçekleĢmediği sorgulanmıĢtır. mTOR yolağı, mTOR Kompleks 1 (mTORC1) ve mTOR Kompleks 2
(mTORC2) üzerinden etkisini göstermektedir. Hiperglisemik koĢullarda Rapamisin (mTORC1 inhibitörü) ve
PP242 (mTORC1 ve mTORC2 inhibitörü) kullanılarak, mTOR yolağı kısmen veya tamamen baskılanarak
anjiyogenez iliĢkili proteinlerin ekspresyonu değerlendirilmiĢtir.
MATERYAL- METOD: Term plasentadan göbek kordonu ven endotel hücreleri (HUVEC) izole edilmiĢtir. Hücre
karakterizasyonu CD31 ve vWF immünfloresan boyanmaları aracılığıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 5mM
(normoglisemi) ve 25mM Glukoz (hiperglisemi) varlığında hücreler 24 saat inkübasyona bırakılmıĢtır. Son 4
saatte 25nM Rapamisin ve 500nM PP242 eklenmiĢtir. 24 saat sonunda p-mTOR(Ser2448), p-Akt(Ser473), pp70S6K(Thr389), p-4EBP1(Thr37/46), VEGF, VEGFR1 ve VEGFR2‟nin ekspresyonu Western Blot yöntemi ile
değerlendirilmiĢtir. Ayrıca yara iyileĢme analizi ile hiperglisemik koĢulların ve mTOR inhibitörlerinin HUVEC
migrasyon kapasitesi üzerindeki etkisi değerlendirilmiĢtir.
SONUÇLAR: p-4EBP1(Thr37/46) (mTORC1 substratı), VEGF ve VEGFR2 ekspresyonlarının hiperglisemik
koĢullarda arttığı tespit edilmiĢtir. Bu artıĢ, Rapamisin ve PP242 tarafından baskılanmıĢtır. VEGFR1
ekspresyonunda değiĢiklik gözlenmemiĢtir. p-Akt(Ser473) (mTORC2 substratı) ekspresyonu hiperglisemik
koĢullarda ve PP242 varlığında azalmıĢtır. Yara iyileĢme testi sonuçlarına göre hiperglisemik koĢullarda mTOR
inhibitörleri varlığında endotel hücre migrasyonu azalmıĢtır.
TARTIġMA: Hiperglisemik koĢullar altında HUVEC hücrelerinde, mTOR yolağı aracılığıyla pro-anjiyogenik
faktörlerin ekspresyonu değiĢmiĢtir. VEGF ve VEGFR2 ekspresyonundaki artıĢ, mTOR yolağı inhibitörleri ile
baskılanmıĢtır. Dolayısıyla, diyabetik koĢularda anjiyogenez mekanizmasında gözlenen değiĢiklikler mTOR
yolağı aracılığıyla gerçekleĢiyor olabilir. Hiperglisemik koĢullarda gözlenen Akt fosforilasyonundaki azalma, geri
bildirim mekanizmalarını çalıĢtırarak 4EBP1 aktivasyonunda artıĢa neden olabilir. mTORC1 ve mTORC2
anjiyogenezin düzenlenmesinde farklı rollere sahip olabilir.
Bu proje Akdeniz Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiĢtir
(2012.03.0122.005).
Anahtar Kelimeler: Hiperglisemi, anjiyogenez, mTOR, HUVEC
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Melatonin Uygulanan Ratların Karaciğer ve Böbrek Dokusunda Ghrelin ve Ġnsülin Benzeri Büyüme
Faktörü-I’in (IGF-I) Ġmmunohistokimyasal Lokalizasyonu
Seher Koç Saltan, ġahin Aslan
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD, KARS
AMAÇ: Bu çalıĢma eksojen olarak melatonin uygulaması yapılan ratların karaciğer ve böbreğinde ghrelin ve
IGF-I‟in immunohistokimyasal lokalizasyonunun incelenmesi amacıyla yapılmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmada kullanılan 30 adet erkek Spraque Dawley rat, deneme (n=10), sham (n=10) ve
kontrol (n=10) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Deneme grubuna 3 hafta süresince etanolde çözdürülüp serum
fizyolojikle sulandırılmıĢ 10 mg/kg dozda melatonin (i.p.) uygulandı. Sham grubuna sadece ethanol ve serum
fizyolojik solüsyonu uygulandı. Kontrol grubuna uygulama yapılmadı. Ratların canlı ağırlıkları, karaciğer ve
böbrek ağırlıkları tartılıp istatistiksel analizleri yapıldı. Dokuların histolojik yapısı incelenerek karaciğerde çift
çekirdekli hepatosit sayımı yapıldı. Ġmmunohistokimyasal boyama ile ghrelin ve IGF-I‟in immunoreaktivitesi
tespit edildi.
BULGULAR- SONUÇ: Melatonin uygulamasının canlı ağırlığı azalttığı belirlendi. Histolojik incelemelerde
farklılığa rastlanmadı. Deneme grubunda çift çekirdekli hepatosit sayısında kontrol ve sham grubuna göre
istatistiksel düzeyde artıĢ görüldü. Melatonin uygulamasının IGF-I immunoreaktivitesini karaciğerde belirgin
olmak üzere, böbrekte de arttırdığı belirlenirken böbrekte sadece toplayıcı borucuklarda ghrelin
immunoreaktivitesinde düĢüĢe yol açtığı görüldü. Sonuç olarak; melatonin uygulamasının IGF-I
immunoreaktivitesini arttırdığı, ghrelin immunoreaktivitesinde ise belirgin bir değiĢime yol açmadığı saptandı.
TARTIġMA: Karaciğerde IGF-I immunoreaktivitesinin odaklar halinde olduğu belirlendi. IGF-I
immunoreaktivitesi böbrekte kıvrımlı ve düz proksimalis ve distal tubuller ile çıkan henlede görüldü.
Literatürlerde bunlarla ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmadı. Ghrelin immunoreaktivitesi karaciğerde önceki
çalıĢmalarla paralellik gösterirken, böbrekte literatürlerden farklı olarak düz ve kıvrımlı tubulus proksimalis,
inen ve çıkan henle ile toplayıcı borucuklarda da immunoreaktivite belirlendi. AraĢtırmamızın serbest
radikallerle mücadelede güçlü bir antioksidan olan melatonin ile antioksidan özelliği olan IGF-I ve ghrelin
arasındaki iliĢkinin ortaya çıkmasında ve melatoninin etkilerinin anlaĢılmasında yardımcı olacağı düĢünüldü.
Anahtar Kelimeler: Böbrek, Ghrelin, IGF-I, Ġmmunohistokimya, Karaciğer, Melatonin
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S30
Ġn-Vitro Langerhans Adacık Hücre Canlılığına Farklı Hücre Ve Hormon Uygulamalarının Etkileri
Meltem AteĢ1, Gülnur Take Kaplanoğlu1, Ferda Alparslan Pınarlı2, Deniz Erdoğan1, Güleser GöktaĢ1,
Ahmet YeĢilyurt2, Zeynep GiniĢ4, Tuncay DelibaĢı3, Ersin Fadıllıoğlu5
1
Gazi Üniversitesi,Histoloj ive Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2
DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Genetik Tanı Merkezi,Ankara
3
DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim AraĢtırma Hastanesi Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Servisi,Ankara
4
DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim AraĢtırma Hastanesi Biyokimya,Ankara
5
Hacettepe Üniversitesi,Fizyoloji Ana Bilim Dalı,Ankara
Tip 1 Diabetes Mellitus pankreatik Langerhans adacıklarının beta hücrelerinin otoimmün harabiyeti ve yitimiyle
seyreden süreğen bir hastalıktır. Ekzojen insülin tedavisi, Tip 1 diyabetli hastalarda yaĢam kalitesini arttırmak
ve diyabetin süreğen komplikasyonlarını önlemek amacıyla tercih edilir. Ancak son yıllarda glisemik denetim
sağlayacak yeni yöntemler geliĢtirilmiĢtir. Bunlardan birisi Langerhans adacık hücre naklidir. Adacıkların izole
edilerek, portal ven‟den karaciğere nakledilmesine yönelik çalıĢmalar 1990‟ larda hız kazanmıĢtır. Nakil öncesi
adacık hücrelerinin kültür edilmesinin, preparatlardaki hücre yoğunluğunu arttırıp hücre canlılığını uzattığına
yönelik veriler bulunmaktadır. Bu çalıĢmada da kültüre adacık hücreleri karaciğer portal ven‟inden verildikten
sonra canlılıklarını değerlendirebilmek ve adacık hücre proliferasyonuna etkisi olduğu bilinen progesteronun
etkisini belirleyebilmek ereğiyle in-vitro koĢullarda adacık+hepatosit ko-kültürüne progesteron ekleyerek
adacıklarda canlılık ölçümü, proliferasyon tespiti ve iĢlev ölçümü yapılarak gruplar arasındaki farklılıkların
belirlenmesi amaçlandı.
Deneyde 2-5aylık, 200-250gr ağırlığında, 60 Wistar Albino erkek sıçanlar kullanıldı. Adacık kültürü,
adacık+hepatosit ko-kültürü, adacık+progesteron kültürü, Adacık+Hepatosit+Progesteron ko-kültürü, olmak
üzere 4 grupta, 0.ve48. saatlerde incelemeler yapıldı. Adacık hücrelerinin canlılık ölçümü için PI/FDA ile
flouresan boyaması yapıldı. BrdU ile akım sitometride hücre çoğalması hesaplandı. Glukoz uyarım testi için
ELĠZA yöntemi uygulandı.
Adacık hücrelerinin canlılık değerlendirmesinde 0.saat ile 48.saat arasında en fazla artıĢ
adacık+hepatosit+progesteron grubunda gözlendi. Adacık hücre proliferasyonunun en fazla
adacık+hepatosit+progesteron grubunda olduğu belirlendi. Glukoz uyarım testi verilerinde insülin salınımının
düĢük glukoz varlığında adacık ve adacık+progesteron grubunda 48. saatte artıĢ gösterdiği saptanırken,
yüksek glukoz varlığında bütün gruplarda düĢüĢ olduğu izlendi.
Sonuç olarak veriler değerlendirildiğinde adacık hücrelerinin canlılığı, proliferasyonu ve iĢlevi üzerinde
hepatosit+progesteronun birlikte uygulandıklarında olumlu etki gösterdiği kanısına varıldı.
Anahtar Kelimeler: Hepatosit Hücresi,Langerhans Adacık Hücresi,Progesteron Hormonu
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Hipoksi Ġskemi OluĢturulmuĢ Neonatal Sıçanlarda Ozon Uygulamasının Kalp Kasının Ġnce Yapısı
Üzerine Etkisi*
*Bu çalıĢma XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi’nde Prof. Dr.Yener AYTEKĠN Ücüncülük
Ödülü kazanmıĢtır
Belgin Büyükakıllı1, Ebru Ballı2, Serkan Gürgül3, Bora ReĢitoğlu4, Tuba Özcan2, Derya Yetkin2,
Hüseyin Beydağı5
1
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Mersin
2
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Mersin
3
GaziosmanpaĢa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Tokat
4
Mersin Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mersin
5
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Mersin

AMAÇ: Neonatal dönemde oluĢan hipoksi-iskemi (HI) akut ve kronik süreçte birçok dokuyu etkileyerek
hasarlara sebep olmaktadır. ÇalıĢmamızda, postnatal 7. günde HI‟ye maruz bırakılan 16 haftalık sıçanların
kalp kasında hipoksi öncesi tek doz, sonrası çeĢitli günlerde tek ve tekrarlayan dozlarda ozon uygulanmasının
doku hasarına iyileĢtirici etkisinin olup olmadığının araĢtırılması amaçlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmamızda 54 adet yedi günlük Wistar Albino erkek sıçanlar beĢ gruba ayrıldı. Gruplar,
sağ karotid arteri bulunan bağlanmayan ve hipoksi oluĢturulmayan grup, Sham (G1); bağlanan ve sonrasında
hipoksi oluĢturularak serum fizyolojik verilen grup (G2); bağlanan ve hipoksi oluĢturulmadan bir gün önce
ozon verilen grup (G3); bağlanan ve hipoksinin oluĢturulduğu gün iĢlemden sonra ozon verilen grup, (G4);
bağlanan ve sonrasında hipoksi oluĢturularak 107, 108 ve 109. gün ozon verilen grup (G5) olarak adlandırıldı.
Tedavi gruplarındaki sıçanlara 1.2 mg/kg ozon intraperitoneal olarak verildi. HI‟den sonra 16. haftada sıçanlar
sakrifiye edildi. Elektron mikroskobik inceleme için örneklere rutin elektron mikroskobik doku takip yöntemi
uygulandı. Ġnce kesitler transmisyon elektron mikroskop ile incelendi.
BULGULAR: G1 grubunda, atriyum ve ventriküller ince yapı düzeyinde incelendiğinde; kalp kası hücrelerinin
normal morfolojik özelliklere sahip olduğu saptandı. G2 ve G3 grubuna ait atriyum ve ventrikül örneklerinde,
miyofibrillerde dejenerasyon, mitokondriyonlarda zar bütünlüğünün ve krista yapısının bozulduğu ve G2
grubunda yer yer dev mitokondriyonlar gözlendi. G4 ve G5 grubunda atriyum ve ventrikül örneklerinde
miyofibrillerde ve mitokondriyonlarda bazı alanlarda dejeneratif değiĢiklikler gözlendi.
TARTIġMA ve
SONUÇ: Kronik süreçte neonatal HI‟nin kalp kası hücrelerinde ince yapı düzeyinde dejeneratif değiĢikliklere
neden olduğu, HI sırasında veya sonrasında ozon verilmesinin kalp kası hücreleri üzerinde koruyucu bir rol
oynayabileceği düĢünüldü.

Anahtar Kelimeler: Hipoksi-Ġskemi, Ozon, Neonatal Sıçan, Kalp Kası, Transmisyon Elektron Mikroskopi
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Myoma Uterı ve Normal Uterus’ta Kas Yapısının KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi
Ġsmail Ceylan1, Tuncay Peker1, Neslihan CoĢkun2, Suna Ömeroğlu2, Aylar Poyraz3
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
AMAÇ: Uterus myomları, kadınlarda tüm yumuĢak doku tümörleri içinde ilk sıradaki pelvik tümörlerdir.
Reprodüktif dönemde insidansı %20-25‟dir. Myom‟lar klinik olarak kanama, infertilite, ağrı, endometrial
hiperplazi ve sonuçta histerektomi nedenidir. Myomlar, baĢlıca myometriyum düz kas hücreleri, fibröz doku ve
kollagen matriks içerir. Myomun boyutu ve yoğunluğu, kollagen lif oranı ve düz kas hücrelerinin
proliferasyonuna, ekstraselüler matriks sentezine bağlıdır. Bu nedenle, myometriyum üzerinde kalıcı
histomorfolojik etkilere sebep olur. ÇalıĢmada, myomlu ve sağlıklı uterus dokusunda oluĢan yapısal
değiĢiklikler karĢılaĢtırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇ ve YÖNTEM: 8‟er adet myom‟lu ve normal myometrium dokusuna ait parafin bloklardan,
histokimyasal incelemeler için H&E, Masson trichrome ve Weigert-Van Gieson boyamaları,
immünohistokimyasal incelemeler için α-smooth muscle, desmin ve CD56 antikorları kullanıldı. Ġstatistiksel
analizlerle, kollagen lif miktarı, kas dokusu kitlesi ölçümü, vaskülarizasyon değerlendirildi. Üç boyutlu
modelleme ve immünfluoresan yöntemle histomorfolojik değiĢiklikler gösterildi.
BULGULAR ve SONUÇ: Histomorfolojik olarak, myoma uterinin ileri derecede kollagen lif içerdiği (p<0,004),
sitoplazmada vakuolizasyon, hiyalinizasyon ve atrofi ile vaskülarizasyonda (p<0,004) azalma sonucu iskemi
geliĢtiği, total kas fasikülü miktarında atrofiye bağlı azalma (p<0,004) olduğu gözlendi. Ġmmünohistokimyasal
olarak, α-smooth muscle, desmin ve CD56'nın myom uteri dokusunda daha fazla immünoreaktivite gösterdiği
saptandı. Ġmmünfluoresan boyamada, myoma uteri dokusunda artmıĢ fibroid dokunun eosinle immünfluoresan
reaksiyon gösterdiği belirlendi.
TARTIġMA: Kas lifi, kasın yapısal ve iĢlevsel birimidir, kasın koordineli olarak kasılmasını sağlar. Myom‟larda
kas hücresinde meydana gelen sitoplazmik ve nükleer atrofi, vakuolizasyon gibi morfolojik değiĢimler,
myometriyumun iĢlevsel birimi olan kas hücresinin bu özelliğini yitirmesine neden olur. Myomun uterus kas
dokusuna yapısal hasar vererek uterusu çalıĢamaz hale getirdiği gösterilerek, klinik uygulamalarda
histomorfolojik olarak elde edilen bu verilerin değerlendirilmesinin önemli olduğu sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Uterus, myoma uteri, immünohistokimya, fluoresans, üç boyutlu modelleme,
vaskülerizasyon
Figure 1

Kas fasikülü ve bağ doku kollagen miktarı ölçümleri (a), kan damarı sayımları (b)
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Ġnsan podositopatilerinde slit diaframların kapanmasıyla oluĢan desmozom benzeri yapılar
glomerülogenezin erken aĢamalarında podositler arasında görülen sıkı bağlantılara dönüĢüyor
olabilir mi?
Mustafa Yılmaz1, Banu Yılmaz CoĢkun2, Ġclal Gürses3, Ahmet Alper Kıykım4
1
Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Konya
2
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Mersin
3
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Mersin
4
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Ana Bilim Dalı, Mersin
Amaç: Bu çalıĢmada insan podositopatileri grubunda sık rastlanan hastalıklardan Minimal DeğiĢiklik
Hastalığında(MDH) podositlerdeki ve filtrasyon bariyeri yapısındaki morfolojik değiĢikliklerin incelenmesi
amaçlanmıĢtır. Ayrıca podositlerdeki slit diafram ve sıkı bağlantı bölgesinde P-kaderinin varlığının ve
lokalizasyonunun belirlenmesi hedeflenmiĢtir.
Gereç ve Yöntem: AraĢtırmada Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesinde 20052011 yılları arasında iğne biyopsisi alınarak incelenmek üzere Histoloji ve Embriyoloji AD Elektron Mikroskopi
laboratuarına gönderilen bloklanmıĢ halde bulunan arĢiv hasta böbrek dokuları kullanıldı.
Nefroloji kliniği tarafından MDH tanısı konulan beĢ hasta ve kontrol grubu olarak glomerüler hasarı
bulunmayan tubulointerstisyel nefrit tanısı almıĢ dört hastanın bloklanmıĢ dokuları kullanıldı.
Belirlenen bölgelerdeki P-kaderin ekspresyonu elektron mikroskobik immün iĢaretleme yöntemiyle iĢaretlendi.
Kesitler transmisyon elektron mikroskop ile değerlendirildi.
Bulgular ve Sonuç: Morfolojik incelemede kontrol grubunda filtrasyon yarıkları ve slit diafram yapıları doğal
olarak izlenirken MDH grubunda filtrasyon yarıklarının çoğunun daralmıĢ, hatta kapanmıĢ olduğu görüldü, slit
diafram yapıları izlenemedi. Bunların bazılarında desmozom benzeri sıkı bağlantılar oluĢtuğu gözlendi.
MDH grubunda desmozomal bağlantıların yakınlarında P-kaderin iĢaretlenmesi izlendi.
TartıĢma
Slit diaframların glomerülogenezin erken aĢamalarında sıkı bağlantılardan köken aldığı iddia edilmektedir. Bu
çalıĢmada proteinüri ve ayaksı uzantı kaybı veya silinmesiyle birlikte olan MDH‟da kapanmıĢ filtrasyon yarıkları
arasında P-kaderin ile iĢaretlenmiĢ çok sayıda desmozom benzeri sıkı bağlantı bölgesi izlendi. Bu bölgelerin,
bitiĢik ayaksı uzantılar arasında sıkı bağlantıların tekrar meydana geldiği restorasyon bölgeleri olduğu
düĢünüldü.
Anahtar Kelimeler: slit diafram, filtrasyon yarığı, MDH, desmozom, P-kaderin
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YumuĢak Doku Travması Sonrası Bantlamanın Epidermal-Dermal Mesafe, Ödem ve Ağrı Duyusu
Üzerine Etkileri
Nihan Kafa1, Seyit Çitaker1, Tuncay Peker3, Neslihan CoĢkun2, Suna Ömeroğlu2, BarıĢ Kafa4, ġeyda
Diker5
1
Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara
4
BaĢkent Üniversitesi,Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara.
5
Gazi Üniversitesi, Laboratuvar Hayvanları YetiĢtirme ve Deneysel AraĢtırma Merkezi, Ankara.
AMAÇ: YaralanmıĢ yumuĢak doku ya da eklemlere uygulanan bantlama teknikleriyle, bu yapılara destek ve
koruma sağlanırken, akut dönemde ağrı ve ödemi azaltma hedeflenmektedir. Özellikle sporcu sağlığı ve
koruyucu yaklaĢımlar alanında sıkça kullanılan bu teknik, pek çok farklı malzeme ile uygulanmaktadır.
Bu çalıĢmada amaç, yumuĢak doku hasarı sonrası uygulanan Kinesio® bant (KT) ve Flaster sonrası etkilerin
karĢılaĢtırılmalı olarak incelenmesidir.
GEREÇ ve YÖNTEM: Wistar Albino cinsi, 12 rat, 2 gruba ayrıldı. Tüm ratların her iki arka bacaklarına “Top
DüĢürme Tekniği” ile yumuĢak doku hasarı oluĢturuldu. 1. gruptaki ratların sağ gastroknemius kasına 6 saat
KT uygulanırken, 2. gruptakilere 6 saat Flaster bant uygulandı. Tüm ratların sol bacakları kendi kontrol
grubunu oluĢturdu. Bantlama sonrasında sağ ve sol gastrosoleus kas bölgelerinden alınan dokular
histomorfolojik, immünohistokimyasal ve istatistiksel analizler sonucunda değerlendirildi.
BULGULAR ve SONUÇ: KT uygulaması yapılmıĢ grubun kontrol tarafı, flaster uygulanmıĢ grupla
karĢılaĢtırıldığında, epidermal-dermal mesafenin anlamlı derecede artmıĢ olduğu gözlendi (p<0.05). Benzer
Ģekilde, KT uygulanmıĢ grubun, kontrol tarafı, flaster uygulanmıĢ grupla karĢılaĢtırıldığında, ödematöz
alanların geniĢliğinin belirgin olarak azaldığı tespit edildi (p<0.05). Ġmmünohistokimyasal boyamalar
incelendiğinde ise, KT uygulanan dokularda, bant uygulanmayan tarafa göre anti-NGF immun tutulumunun
azaldığı gözlendi. Flaster uygulanan grupta, bantlı ve bantsız taraflar arasında anti-NGF immun tutulumu
açısından bir farklılık bulunmadı.
TARTIġMA: Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan Kinesio® bantlamanın deneysel olarak oluĢturulan
travma sonrasında deri ve deri altı dokulara etki ederek epidermal-dermal mesafeyi arttırarak ödem ve ağrının
azaltılmasında etkili olduğu ilk kez histolojik olarak gösterildi. Flaster gibi bir bantlama sonrası aynı etkilerin
elde edilemeyeceği belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Kinesio® bant, Flaster, inflamasyon, deri, immünohistokimya, ödem, travma, yumuĢak
doku
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Alpler dıĢında endemik bir bölgeden tiroid anjiyosarkoma olgusu
Serdar Altınay1, Aynur Özen2, Esat Namal3, Salime Pelin Ertürküner4, Faruk Alkan4
1
Bağcılar Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ġstanbul
2
Bağcılar Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, Ġstanbul
3
Bağcılar Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Onkoloji Ana Bilim Dalı, Ġstanbul
4
Ġstanbul Üniversitesi, CerrahpaĢa Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Ġstanbul
AMAÇ:
Tiroid bezinin angiomatoid tümörleri oldukça nadir olup saldırgan davranıĢlı endokrin neoplazmlardır.
Histogenezi uzun yıllardır tartıĢmalı olan tiroid anjiyosarkomları genellikle Avrupa‟nın Alpler bölgesinden
bildirilmiĢtir. Biz on yıldır guatr hikayesi olan ve ülkemizde guatr için endemik bir bölge olan Karadeniz‟den
gelen 62 yaĢında bir Türk kadınında anjiyosarkom olgusunu inceledik.
BULGULAR:
IĢık mikroksopi bulgularını, endotelyal kökenini doğruladığımız immünohistokimyasal özelliklerini ve elektron
mikroskobunda gösterdiğimiz Weibel-Palade cisimcikleri ile nitelendirilen anjiyosarkomu görüntüledik.
Ġmmünohistokimyasal incelemede atipik hücreler CD31 ve Vimentin ile kuvvetli immün boyanma gösterirken,
CD34 ve Faktör VIII ile zayıf immün boyanma gösterdi. Yer yer kuvvetli sitokeratin AE1/AE3 boyanması
dikkati çekti. Yer yer abortif folliküllerin tiroglobulin ile pozitif boyandığı görüldü. Birlikte bulunabilecek
folliküler karsinomu dıĢlamaya yönelik tiroid transkripsiyonel faktör-1 (TTF-1) ve malign melanomu dıĢlamaya
yönelik yapılan human melanoma black (HMB-45) boyaları negatifti. Olgumuz bu özellikleri ile tiroid
anjiyosarkomu olarak raporlandı. Ultrasütrüktürel incelemede endotelyal farklılaĢmanın göstergesi olan
Weibel-Palade cisimciklerinin görülmesi ile de tanı doğrulandı.
SONUÇ:
Olgumuzun elektron mikroskobi görüntüleriyle doğrulanan Türkiye‟nin ilk hastası olacağını aynı zamanda
Alpler dıĢında bir bölgeden bildirilen az sayıdaki tiroid angiosarkom olgularından biri olarak veritabanına
ekleneceğini düĢünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: CD31, Tiroid anjiyosarkomu, Weibel-Palade cisimciği, Vimentin
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S36
Blastosist ve iç hücre kütlesi büyüklüğünün implantasyon potansiyeli ve klinik gebelik oranına
etkisi
Berrin Avcı1, Seda Sarıbal2, Ġlknur ÜstünbaĢ2, Yusuf Yalım2, BarıĢ Ata2
1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AbD, Kadın Hastalıkları ve Doğum AbD Tüpbebek
Merkezi
2
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AbD Tüpbebek Merkezi
AMAÇ: Blastosist- blastosöl expansiyon kalitesinin ve alanının, iç hücre kütlesinin(ICM) morfolojisi ve alanının
implantasyon hızı ve devamlılığına, klinik gebelik oranına etkisini değerlendirmek.
GEREÇYÖNTEM: UÜTF Tüpbebek Merkezinde IVF siklusunda tek embriyo transferi yapılan ve transfer sonrası
biyokimyasal gebelik(hCG > 10IU/L) elde edilen 16 hastanın embriyoları ile bir veya iki embriyo transferi
yapılarak klinik gebeliğin(gebeliğin 6. haftasında fetal kalp atımının görülmesi) ve %100 implantasyonun
oluĢtuğu 21 hastanın embriyoları karĢılaĢtırıldı. ″PC running Scion-Image software″ programı kullanılarak
blastosist, zona pellusida(ZP) hariç tutularak blastosist, blastosöl ve ICM alanları, major-minor axisleri ölçüldü.
Zona pellusida, blastosist ve ICM‟in yuvarlaklık indeksi (roundness index) değerlendirildi. Elde edilen datalar
Mann Whitney U testi kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULARSONUÇ: Klinik gebelik elde edilen blastosistlerinin kimyasal gebelikle sonuçlanan blastosistlerden %10 daha
büyük olduğu saptandı. Klinik gebelik/kimyasal gebelik elde edilen blastosistlerde total blastosist alanı
28444±3836 / 26575±4221 μ2, ZP hariç blastosist alanı 22564±4813 / 20261±5190 μ2, blastosöl alanı
17898±4875 / 15334±5555 μ2, ICM alanı 4027±1288 / 3676±1177 μ2 olarak hesaplandı. Blastosist alanı ve
iç hücre kütlesi açısından klinik gebelik elde edilen gruplar lehine istatistiksel anlamlılık (p>0.05) görüldü.
TARTIġMA: Transfer edilecek embriyo sayısında mevcut olan kısıtlamalar implantasyon potansiyeli yüksek
embriyonun seçimini daha önemli hale getirmektedir. Yapılan çalıĢmalarda iç hücre kütlesi (ICM) ve
trofektoderm morfolojisi, ICM çapı ve trofoblast hücre sayısının expanded blastosistlerin implantasyon
potansiyeli ile iliĢkili olduğu bildirilmiĢtir. Bu çalıĢma sonucunda görülen expansiyon oranı ve ICM alanı daha
büyük blastosistlerin transferi ile klinik gebelik hızının artıĢı, morfolojik sınıflandırması benzer blastosistler
arasında implantasyon potansiyeli yüksek embriyonun seçilmesinde yol gösterici olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Blastosist transferi, iç hücre kütlesi, implantasyon, klinik gebelik
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P001
Ġskelet Ve Kalp Kası Dokusunda YaĢa Bağlı Moleküler DeğiĢikliklerin KarĢılaĢtırmalı Olarak
Değerlendirilmesi
Güleser GöktaĢ1, Deniz Erdoğan1, Çiğdem Elmas1, Tayfun GöktaĢ2, Bülent Çelik3, Gülnur Take
Kaplanoğlu1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Uygulamalı Ġstatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
AMAÇ: YaĢlanma süreci doğumla birlikte baĢlayan, zamana koĢut artarak organizmanın ölümüne neden olan
hücresel değiĢimlerin tümüdür. YaĢlanma sırasında belirli dokularda azalan ya da artan moleküllerin ve bu
moleküllerin etki düzeneklerinin belirlenmesi bu sürecin iĢleyiĢini anlamamıza önemli bir katkı sağlayacaktır.
Bu nedenle çalıĢmamızda, Tip I Kollajen, FGF-2, IGF-I ve GDF-8‟ in iskelet ve kalp kasında, değiĢik yaĢ
gruplarında immünohistokimyasal olarak incelenmesi amaçlanmıĢtır.
YÖNTEM-GEREÇ: ÇalıĢmamızda, doğum öncesi ve sonrası farklı yaĢ gruplarından, her grupta 6 adet sıçan
olacak Ģekilde 5 grup oluĢturuldu. Gruplar kas geliĢiminde önemli olabilecek günler dikkate alınarak, doğum
öncesi grubu (20. gün), yenidoğan grubu, 1 aylık grup (prepubertal evre), 6 aylık grup (eriĢkin evre) ve 12
aylık grup (yaĢlılık dönemi baĢlangıcı) olarak belirlendi. Tüm gruplarda indirekt immünohistokimyasal
yöntemle Tip I Kollajen, FGF-2, IGF-I ve GDF-8 immünreaktiviteleri belirlendi.
BULGULAR: ÇalıĢmamızda kalp kasında da iskelet kasına benzer olarak, Tip I Kollajen ifadesinin yaĢa koĢut
artıĢ gösterdiği belirlendi. FGF-2 ifadesi ise, iskelet ve kalp kasında yenidoğan grubunda yoğundu. IGF-I
immünreaktivitesinin 6 aylık grupta sarkolemma ile çekirdek dıĢındaki belirsizliği dikkati çekti. GDF-8
ifadesinin tüm gruplarda morfogenez tamamlanana değin aĢamalı olarak arttığı görüldü.
SONUÇ: Sonuç olarak tüm bu bulgular ıĢığında, iskelet ve kalp kası geliĢiminden itibaren yaĢa koĢut farklılık
gösterdiği düĢünülen önemli moleküllerin, immünohistokimyasal olarak değerlendirildiği çalıĢmamızda, iskelet
kasının kalp kasına karĢın yaĢlanma sürecini daha etkin yaĢadığı, kalp kasının ise eriĢkin dönemden sonra
yaĢlılık dönemine değin kendini stabilize ettiği kanısına varılmıĢtır. Bu bulgular iskelet kasının istemli ve
düzenli olmayan çalıĢmasına karĢın kalp kasının istemsiz ve düzenli çalıĢmasının bir sonucu olarak
değerlendirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Ġskelet kası, Kalp kası, YaĢlanma, Moleküler, Ġmmünohistokimya.
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P002
Konjenital blefaroptozisli olgularda levator kasının ultrastrukturel yapısı
Sevda Söker1, Yusuf Nergiz1, Sevin Çakmak2, Engin Deveci1, Mehmet Gül3, Murat AkkuĢ1
1
Dicle Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD. Diyarbakır
2
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hst. AD. ġanlıurfa
3
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD.Malatya
AMAÇ: Konjenital blefaroptozisli olgularda levator kasının ultrastrukturel yapısının incelenmesi ve elde edilen
bulguların yaĢ, cinsiyet, blefaroptozis derecesi ile olan iliĢkisi araĢtırılmıĢtır.
GEREÇYÖNTEM: 2009-2010 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Kliniğine baĢvuran ve levator kası
rezeksiyonu uygulanan 13 konjenital ptozisli olgunun levator kası alındı. Ameliyat öncesi dönemde, ptozis
miktarı, levator fonksiyonu, göz yaĢı fonksiyonları, Bell ve jaw-wink fenomeni değerlendirildi. Tüm olgulara
levator kas rezeksiyonu uygulandı. Elektron mikroskobik inceleme için levator kasından alınan doku örnekleri
%2,5‟luk tamponlanmıĢ gluteraldehit ve daha sonra %1 osmik asitte fikse edildi. Dehidratasyonun ardından
araldit CY212 içinde bloklama yapıldı. Ultramikrotom ile alınan yarı ince kesitler,toluidin mavisi ile boyandı.
Ġnce kesitler ise uranil asetat-kurĢun sitrat ile boyanarak JEOL 1010 geçirimli elektron mikroskobunda
incelenerek fotoğraflandı.
BULGULAR: Olguların yaĢları 10.61 ± 4.77 (4-19 yıl) olup, 9 (% 69.2)‟u erkek, 4 (% 30.8)‟ü kız idi. Levator
kas fonksiyonunun düĢük olduğu olguların elektronmikroskobik incelenmesinde kas liflerinin çapında azalma,
nukleusda Ģekil değiĢimi ve fibrozis izlendi.Yine bu gruba ait bazı kesitlerde değiĢik çapta lipid damlacıkları
izlendi. Mitokondrionlarda sitopatiye bağlı olarak mitokondriyal kristalizis görüldü.Yine bu gruba ait bazı
kesitlerde mitokondriyal matriksde artıĢ ve ödeme bağlı olarak mega mitokondriyonlar izlendi.Levator kas
fonksiyonunun orta derece olduğu grupta ise çizgili kas liflerinin kısmen de olsa biribirine paralel seyir
gösterdiği, az sayıda yağ vakuollerinin olduğu ve hafif derecede mitokondriyon değiĢikliği görüldü. Levator kas
fonksiyonunun iyi olduğu grupta normal kas fibrillerinin ultrastrukturel yapısı izlendi.
TARTIġMA ve
SONUÇ: Konjenital ptozisde levator kası mitokondriyonların yapısal değiĢime uğradığı ve onu çevreleyen
perimisyumda fibrozis geliĢtiği izlendi
Anahtar Kelimeler: Konjenital blefaroptozis, Göz, Levator kası, Elektron mikroskop.
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P003
Ġmidacloprid’in Kurbağa Ġskelet Kası Üzerine Etkilerinin Elektron Mikroskobik Olarak Ġncelenmesi*
* Bu çalıĢma XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi’nde Poster Üçüncülük Ödülü kazanmıĢtır.
Dilek AkbaĢ1, Tuba Özcan2, ġ. Necat Yılmaz2, Ülkü Çömelekoğlu3, Ali AĢkın1
1
Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Mersin
2
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Mersin
3
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Ana Bilim Dalı, Mersin
AMAÇ: Ġmidacloprid, neonikotinoid grubundan olan ve ülkemizde tarımsal zararlılarla mücadelede yaygın
olarak kullanılan bir insektisittir. Ġmidacloprid‟in hedef organizmaların yanı sıra hedef olmayan canlılarda da
toksik etkileri olduğu saptanmıĢtır. ÇalıĢmamızda, imidacloprid‟in, kurbağa (Rana ridibunda) iskelet kas
hücrelerine ince yapı düzeyinde etkisinin olup olmadığının araĢtırılması amaçlanmıĢtır.
GEREÇYÖNTEM: Hayvanlar her grupta 6'Ģar denek olacak Ģekilde 6 gruba ayrıldı (n=6). BeĢ farklı insektisit doz
grubu (Ringer çözeltisi içerisinde 10-3 M, 10-4 M, 10-5 M, 10-6 M, 10-7 M imidacloprid) ve kontrol grubu
oluĢturuldu. Gastrokinemius kasları alındıktan sonra, otuz dakika belirlenen konsantrasyonlarda imidaclopride
maruz bırakıldı. Kontrol grubu kasları ise insektisid içermeyen Ringer çözeltisinde bekletildi. Ultrastrüktürel
inceleme için dokulara rutin takip yöntemi uygulandı. Ġnce kesitler transmisyon elektron mikroskop ile
incelendi.
BULGULAR: Kontrol grubu gastrokinemius kası ince yapı düzeyinde incelendiğinde; miyofibrillerin,
sarkoplazmik retikulum sisternalarının ve mitokondriyonların normal morfolojik özelliklere sahip olduğu
gözlendi. 10-3 M ve 10-4 M imidacloprid uygulanan gruplarda, miyofibril düzenlenmesinde bozulmalar
saptandı. Miyofibrillerde kopma, incelme ve miyofibriller arası geniĢlemeler mevcuttu. Miyofibriller arası yoğun
glikojen birikimi ve sarkoplazmik retikulum sistermalarında geniĢlemeler, mitokondriyonlarda vakuol oluĢumu
da gözlendi. 10-5 M ve 10-6 M imidacloprid grubunda yüksek doz gruplarına göre miyofibrillerin dizilimi daha
düzenliydi. Fakat bazı bölgelerde miyofibrillerde kopma, glikojen birikimi ve sarkoplazmik retikulum
sisternalarında geniĢlemeler mevcuttu. 10-7 M imidacloprid grubunda ise miyofibrillerin dizilimi,
mitokondriyonlar ve sarkoplazmik retikulum sistermaları normal morfolojik özelliklere sahipti.
TARTIġMA ve SONUÇ: Ġmidaclopridin oksidatif fosforilasyon enzimlerinin çalıĢmasını bozarak mitokondriyal
hasara yol açabileceği düĢünüldü. Bu durumun enerji metabolizmasını da bozarak glikojen birikimine neden
olabileceği değerlendirildi. SER sisternalarındaki geniĢlemelerin ise, insektisidin kalsiyum metabolizmasını
etkilemesine bağlı olabileceği öngörüldü.
Anahtar Kelimeler: Ġmidacloprid, iskelet kası, transmisyon elektron mikroskopi
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P004
Beyin Sapı A1 ve A2 Alanlarında YerleĢik Noradrenerjik Nöronların Glutamaterjik Aktivasyonu
Ġlker M. Kafa1, Zehra Minbay2, Görkem Dündar3, Özhan Eyigör2
1
Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp-Histoloji ve Embriyoloji ve Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim
Dalı, Bursa.
2
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Bursa.
3
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencisi, Bursa.
Amaç: Beyin sapında yerleĢik bulunan merkezi noradrenerjik sistemin, birçok farklı nörolojik bozuklukların
patogenezinde rol aldığı; nöroendokrin ve nöromodülatör sistemlerle iliĢki içerisinde olduğu bilinmektedir.
Noradrenerjik nöronlar A1, A2, A4, A5, A6 ve A7 beyin sapı alanlarında lokalizedir. ÇalıĢmamızda,
glutamaterjik uyarı sonrasında, A1 ve A2 nöron gruplarındaki c-Fos ekspresyonunun, dolayısıyla nöronal
aktivasyonun incelenmesi ve her iki sistem arasındaki iliĢkinin immünohistokimyasal olarak araĢtılması
amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: ÇalıĢmamızda, glutamat agonisleri kainik asit (2.5 mg/kg), AMPA (5 mg/kg) ve NMDA
(100 mg/kg), kontol grupları için salin ve antagonist olarak CNQX (2 mg/kg) ve MK-801 (1.5 mg/kg)
kullanılarak gruplar oluĢturuldu (n=4, her grup). Enjeksiyondan (ip) 90 dk sonra perfüzyonla fikse edilen
dokulardan alınan yüzen kesitlerde, c-Fos ve tirozin hidroksilaz (TH, noradrenerjik marker) ile ikili
immünhistokimsayal boyamalar gerçekleĢtirildi.
Bulgular ve Sonuç: c-Fos ve TH ikili boyamaları, glutamaterjik agonistlerin, A1 ve A2 noradrenerjik
nöronlarını aktive ettiğini gösterdi. Kainik asit etkisiyle A1‟de %57, A2‟de %20 TH-pozitif nöron aktive olurken
AMPA ile sırasıyla %26 ve %38 ve NMDA ile %77 ve %25 nöron ikili iĢaretlendi. Kontrol gruplarıyla
karĢılaĢtırıldığında bu etkilerin istatistiki olarak anlamlı olduğu ve glutamaterjik antagonistlerle anlamlı olarak
geriye dönüĢ gösterdiği belirlendi.
TartıĢma: Glutamaterjik ve noradrenerjik sistemler arasındaki iliĢkilerin gösterilmesi, moleküler, hormonal ve
davranıĢsal düzenlemelerde ve hemostazisin sağlanmasındaki etkilerinin belirlenmesi için önemlidir.
ÇalıĢmamız, beyin sapı düzeyinde iki sistem arasındaki etkileĢimin varlığını immünohistokimyasal olarak
göstermiĢtir. Bu sistemlerin fonksiyonel iliĢkilerini ve üst merkezi sinir sistemi alanlarındaki etkilerini
belirlemek için yapılacak ileri araĢtırmalara, burada sunulan sonuçların yol gösterici olacağını düĢünmekteyiz.
(Uludağ Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi HDP-2010/22 nolu proje ile desteklenmiĢtir).
Anahtar Kelimeler: AMPA, Beyin Sapı, Glutamaterjik Sistem, Kainik Asit, NMDA, Noradrenerjik Sistem.
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P005
Biyomateryal Yapımında Kullanılan Akrilamid ve Türevleri Rat Cerebrum ve Cerebellumunda GFAP
Ġmmunolokalizasyonunu Etkiler mi?
Serpil Ünver Saraydın1, Dursun Saraydın2, Zeynep Deniz ġahin Ġnan1, Berna Özden1, Nihan Çınar
Bayındır1, Ünal Özüm3
1
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı
2
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrojel AraĢtırma Laboratuvarı
3
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Amaç: Bu çalıĢmada biyomateryal olarak kullanılan polimerik hidrojellerin yapımında kullanılan ve suda
çözünen en yaygın monomerlerden akrilamid (AAm), metakrilamid (MAm), N-izopropilakrilamid (NIPAm) ve
akrilik asit (AAc) maddelerinin sıçan cerebrum ve cerebellumunda GFAP (Glial fibrillar asidik protein)
immünolokalizasyonunun değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır.
Gereç ve Yöntem: ÇalıĢmada ağırlıkları 250- 300 g arasında değiĢen (ortalama 270 g) Wistar Albino türü rat
kullanılmıĢtır. Hayvanlar sabit çevre koĢullarında ad libitum beslenmiĢler ve kontrol ve deney grubu olmak
üzere iki gruba ayrılmıĢlardır. Hayvanlara 50 mg/kg deriĢimlerde hazırlanan monomerlerin sulu çözeltilerinin 1
mL‟si kas içine enjeksiyon yolu ile uygulandıktan 1-6 hafta sonra ratların cerebrum ve cerebellumları
çıkarılmıĢtır. Alınan doku örnekleri %10 tamponlanmıĢ nötral formalin çözeltisinde tespit edildikten sonra GFAP
immünreaktivitesinin değerlendirilmesi yapılmak üzere iĢlem görmüĢlerdir.
Bulgular ve Sonuç: AAm uygulanan gruplarda 1. haftada GFAP immünolokalizasyonu cerebrumda ve
cerebellumda zayıf, 3. haftada her iki dokuda daha yoğun gözlenmiĢtir. AAc uygulanan gruplarda 1. haftada
cerebrum ve cerebellumda zayıf, ilerleyen haftalarda ise yoğun olarak belirlenmiĢtir. MAm uygulanan
gruplarda 1. haftada GFAP immünolokalizasyonu cerebrum ve cerebellumda yoğunken diğer haftalarda her iki
dokuda daha zayıf görülmüĢtür. NIPAm uygulamasında ise 1. haftada her iki organda zayıfken, sonuncu
haftada yoğun olarak izlenmiĢtir.
TartıĢma: Monomerlerin (AAm, MAm, NIPAM ve AAc) uygulanması sonucunda 1-6. hafta aralıklarında
cerebrum ve cerebellumda GFAP immünolokalizasyonu için benzer sonuçlar elde edilmiĢtir. GFAP astrositlerde
bulunan baĢlıca intermediate filamentdir. Bu çalıĢmada kullanılan monomerlerin etkisinden kaynaklanan GFAP
immünreaktivitesinde ki değiĢiklikler astrosit fonksiyon bozukluğundan, astrosit kaybından ya da sayısının
artmasından meydana gelebilir. Yoğun GFAP immünolokalizasyonunun dokuların kendilerini koruma
stratejisinden kaynaklandığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Akrilamid, Metakrilamid, N-izopropilakrilamid, Akrilik asit, Cerebrum, Cerebellum, GFAP
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P006
Deneysel Periferik Sinir Hasarında Uzun Süreli
Uygulamalarının Olası Etkisinin Değerlendirilmesi

α-Lipoik

Asit

ve

Siyanokobalamin’in

Guray Togral1, Murat Arıkan1, AĢkın Esen Hastürk2, ġafak Güngör1, Fatma Helvacıoğlu3, Attila
Dağdeviren3
1
Onkoloji Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü
2
Onkoloji Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Hastalıkları Bölümü
3
BaĢkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
AMAÇ: Travma ya da cerrahi giriĢim nedeniyle periferik sinir kesileri sıklıkla karĢılaĢılan durumlardır. Sinir
dokusunun kendini yenileme ve hasar sonrası eski yetisine ulaĢma gücü sınırlı olması nedeniyle deneysel kesi
modellerinde tedavi edici etken maddelerin araĢtırılması ön plana çıkmaktadır. Bu çalıĢmada deneysel periferik
sinir kesisinde α- lipoik asit ve siyolokobalamin‟in olası etkilerinin yapısal düzeyde değerlendirilmesi
hedeflenmiĢtir.
GEREÇ- YÖNTEM: Bu çalıĢmada 40 adet Wistar albino türü yetiĢkin erkek sıçan kullanıldı ve 5 grup
oluĢturuldu. Deneysel kesi modelinde siyatik sinir foramenden10mm uzaklıkta, mikromakas kullanılarak,
gerilim oluĢturmadan, düzgün sınırlı tam kat sinir kesisi yapıldı. Grup 1: Kontrol grubu. Grup 2: Siyatik sinir
kesi uçları uç uca getirilerek serum fizyolojik verildi. Grup 3: Siyatik sinir kesi uçları primer epinöral
anastamoz yapılarak suture edildi. Grup 4: Cerrahi giriĢim sonrası 12 hafta süreyle IP 100 mg/kg α-lipoik asit
verildi. Grup 5: Cerrahi giriĢim sonrası 12 hafta süreyle 2 mg/kg IP siyanokobalamin verildi. Deney süresi
sonrasında alınan siyatik sinir örnekleri alıĢılagelen izleme yöntemlerinden geçirilerek ıĢık mikroskopla
incelendi.
BULGULAR- SONUÇ: Bu çalıĢmada yapısal düzeyde yapılan incelemede kontrol grubu normal olarak
değerlendirildi. Grup 2 ve Grup 3‟de büyük miyelinli sinir liflerinin düzenli yapısını koruyamadığı, makrofajlarca
sindirilen miyelin kılıf yapıları ve Schwann hücrelerinde ĢiĢme ayırt edildi. Travma sonrasında sinir
dokusundaki yeniden yapılanma sürecine etkilerini değerlendirdiğimiz α-lipoik asit ve siyanokobalamin
uygulanan gruplarda yapısal hasarların yanı sıra bazı alanlarda ince miyelin kılıfla çevrelenmiĢ aksonlar
belirlendi.
TARTIġMA: Deneysel travma sonrası sinir dokusunda iyileĢme sürecini hızlandırmak adına yapılan α-lipoik
asit uygulamasının siyalokobalamin‟e göre miyelin kılıfın yeniden yapılanmasın da daha etkili olduğu belirlendi.
Anahtar Kelimeler: α-Lipoik Asit, Kesi Modeli, Periferik sinir,Siyanokobalamin

93

XII. National Histology And Embryology Congress 27-30 May 2014, Ankara University / Ankara -Türkiye

P007
Kronik Diyabetin Sıçan Kalp Dokusuna Etkileri; Histolojik ve Biyokimyasal ÇalıĢma
Derya Karabulut1, Tuğçe Kübra Çilenk1, Betül Yalçın2, Erkan Deligönül3, Nazmi Çetin4, Mehmet Fatih
Sönmez1
1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
2
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Adıyaman
3
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Ġstanbul
4
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
AMAÇ: Bu çalıĢmada streptozotosin ile oluĢturulan kronik diyabetin diĢi sıçan kalp kası üzerindeki etkilerinin
incelenmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: EUBAP tarafından TDK-2013-4258 projesiyle desteklenen bu çalıĢmada 16 adet diĢi eriĢkin
sıçan kullanıldı. Sıçanlar kontrol (n=8) ve 3 aylık diyabet olmak üzere rastgele iki gruba ayrıldı. Diyabet grubu
40 mg/kg streptozotosin uygulamasından 72 saat sonra kan glukoz değerleri 250mg/dl‟nin üzerinde olan
deneklerden oluĢturuldu. Deney sonunda hayvanlar sakrifiye edilmeden önce kan glukoz değerleri, ağırlıkları
ve elektrokardiyografileri değerlendirildi. Sakrifiye edilen deneklerin kalp dokuları alınarak bir bölümü
histolojik incelemeler için formaldehit içinde tespit edilirken diğer bölümleri biyokimyasal analizler için
kullanıldı. eNOS immunreaktivitesi için avidin-biotin-peroksidaz yöntemi uygulandı.
BULGULAR- SONUÇ: IĢık mikroskobik incelemede kontrol grubuna ait kalp dokuları normal olarak gözlendi.
Diyabet grubuna ait kalp dokusu liflerinde disorganizasyon, bazı hücrelerde vakuolizasyon, miyofibril kaybı ve
hücre eozinofilisinde artıĢ olduğu belirlendi. Diyabetik grupta ayrıca EKG‟de QTc intervalinde uzama, kalp
ksantin aktivitesinde azalma ve apoptotik hücre sayısında artıĢ belirlendi. Gruplar arasındaki eNOS
immunoreaktivitesinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmedi.
TARTIġMA: Sonuç olarak kronik diyabet, kalp dokusunda yapısal ve fonksiyonel bozukluklara neden
olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Apoptozis, Diyabet, eNOS, Kalp, MDA.
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P008
Diyabetik Sıçanlarda Aortta Meydana Gelen DeğiĢikliklere Resveratrolün Etkisi
Güleser GöktaĢ1, Duygu Tozcu Altın2, Gülnur Take Kaplanoğlu1, Çiğdem Özer2
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara
AMAÇ: Diyabet ve damar sistemi arasındaki iliĢki içerdiği pek çok parametre bakımından günümüzde
aydınlatılmaya çalıĢılan önemli konulardan biridir. Resveratrolün ise tip-2 diyabette, hayvan modellerinde
anlamlı damar koruyucu etki gösteren bir antioksidan olduğu bilinmektedir. Bizim çalıĢmamızın amacı, STZ ile
diyabet oluĢturulan sıçanlarda aortta oluĢabilecek hasarlarda resveratrolün olası etkilerini incelemektir.
YÖNTEM GEREÇ: ÇalıĢmamızda 30 adet Wistar albino erkek sıçan, 4 gruba ayrıldı. Grup1. Kontrol Grubu,
Grup2. Diyabet Grubu, Grup3. Diyabet+Resveratrol Grubu, Grup4. Resveratrol Grubu olarak belirlendi.
Diyabet gruplarına intraperitoneal tek doz STZ 65mg/kg 0.1M (pH:4.5) sitrat tampon içinde çözülerek enjekte
edildi. Kontrol gruplarına ise intraperitoneal tek doz sitrat tamponu uygulandı. Resveratrol uygulamasına
diyabet oluĢumundan 2 hafta sonra baĢlanarak, 10 mg/kg/gün dozda (0.1 M etanol içinde çözdürülerek) 8
hafta boyunca oral gavaj yoluyla yapıldı. Kontrol gruplarına ise gavaj yoluyla 0.1 M etanol uygulandı. Süre
sonunda aort dokuları alınarak alıĢılmıĢ ıĢık mikroskobik izleme yöntemlerinden geçirildi ve indirekt
immünohistokimyasal yöntemle e-NOS, i-NOS, TGF-β ve Fibronektin primer antikorlarıyla boyandı.
BULGULAR: Diyabet+Resveratrol grubunda t. intima‟ da e-NOS immün pozitif endotel hücrelerinin yanı sıra
boyanma göstermeyen endotel hücreleri de belirlendi. Diyabet+Resveratrol grubunda hem t. intima‟ daki
endotel hem de t. media‟ daki düz kas hücrelerinde i-NOS ekspresyonunun diyabet grubuna benzer olarak
sürdüğü görüldü. Diyabet+Resveratrol grubunda t. media tabakasında izlenen orta-kuvvetli TGF-β
tepkimesine rağmen tutulumun diyabet grubuna karĢın belirgin azaldığı izlendi. Diyabet+Resveratrol grubunda
hem t. intima hem de t. media tabakasındaki fibronectin ekspresyonun diyabet grubuna karĢın azaldığı izlendi.
SONUÇ: Yapılan değerlendirmelerde diyabet sonucu aortta oluĢan hasarın resveratrol uygulaması ile geri
döndürülebileceği, ancak doz bağımlı çalıĢmalara gereksinim olduğu sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Diyabet, Aort, Resveratrol, Ġmmünohistokimya
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P009
Streptozotocin ile oluĢturulmuĢ diyabetik kalp hasarında melatonin, resveratrol ve quercetinin
etkileri
Nuray Bayat1, Hülya Elbe1, Mukaddes EĢrefoğlu2, Nigar Vardı1, Aslı Çetin1
1
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Malatya
2
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ġstanbul
AMAÇ: Streptozotocin (STZ) ile oluĢturulan diyabetik kalp hasarında ortaya çıkan değiĢiklikler ve bu
değiĢiklikler üzerine melatonin, resveratrol ve quercetinin iyileĢtirici etkilerinin araĢtırılması amaçlandı.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmada 35 adet Wistar albino cinsi sıçanlar kullanıldı. Grup1: Kontrol, Grup2: Diyabet
(STZ 45mg/kg/tek doz/ip), Grup3: Diyabet+Melatonin (10mg/kg/ip/30gün), Grup4: Diyabet+Quercetin
(25mg/kg/ip/30gün), Grup5: Diyabet+Resveratrol (10mg/kg/ip/30gün). Tüm grupların açlık kan glukoz
düzeyleri ölçüldü. Deney sonunda sakrifiye edilen sıçanların kalp dokuları rutin histolojik takiplerden
geçirildikten sonra, H-E yöntemi ile boyandı. Kesitler histopatolojik açıdan (vakuolizasyon, nekroz, konjesyon,
infiltrasyon ve myofibril kaybı) değerlendirildi. Hasarın Ģiddetine göre; 0(yok), 1(hafif), 2(orta), 3(Ģiddetli)
olarak skorlandı. Maksimum skor 15 idi. Ġnceleme Leica Q Win Image Analiz Sistemi ve Leica 280 ıĢık
mikroskobu ile gerçekleĢtirildi. Kruskal Wallis varyans analizi ve Mann-Whitney U testleri uygulandı. Veriler
aritmetik ortalama±SE olarak ifade edildi. p<0.05 anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Kontrol grubu normal histolojik görünümdeydi. Diyabet grubunun açlık kan glukoz düzeyi kontrol
grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p=0.0001). Bu grupta vakuolizasyon, nekroz,
konjesyon, infiltrasyon ve myofibril kaybı gibi histopatolojik bulgular tespit edildi. Diyabet grubunun hasar
skoru (6.31±0.18), kontrol grubuna göre anlamlı derecede artmıĢtı (p<0.05). Diğer yandan
Diyabet+Melatonin (2.98±0.12), Diyabet+Quercetin (2.95±0.10) ve Diyabet+Resveratrol (3.31±0.13)
gruplarının histopatolojik skorlarının diyabet grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azaldığı
gözlendi (p=0.0001). Tedavi grupları arasında kan glukoz seviyeleri açısından anlamlı bir fark izlenmezken
(p>0.05), doku iyileĢmesi açısından quercetin ve melatoninin resveratrole göre daha etkili olduğu gözlendi
(p=0.032).
SONUÇ: Bu çalıĢma melatonin, resveratrol ve quercetin uygulamalarının STZ ile oluĢturulan diyabetin neden
olduğu kalp hasarını hafiflettiğini göstermektedir. Antioksidan özellikli bu ajanların diyabetli hastalarda kalp
hasarını önlemede faydalı olabileceği düĢüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: STZ, antioksidan, diyabet, kalp hasarı.
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P010
Koroner Arter Ligasyonu Sonrası Böbrek Dokusundaki DeğiĢiklikler ve Eritropoietinin Etkisinin
Ġmmunohistokimyasal Değerlendirilmesi
Aysel Güven Bağla1, Meltem Ġçkin1, Fatih AĢgün2, Ertuğrul Ercan3
1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyovaskuler Cerrahi Anabilim Dalı, Çanakkale
3
Ġzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Medicalpark Hastanesi, Ġzmir
AMAÇ: Kalp fonksiyonlarının ani ve hızlı bozulması, böbrek hasarı ve/veya disfonksiyonuna yol açabilir. Bu
durum azalmıĢ renal perfüzyon ve artmıĢ venöz basınç ile oluĢan hemodinamik düzensizliğe bağlanmaktadır.
Bu iliĢkiyi etkileyen farklı kardiyorenal konnektörler olabilir. Biz koroner arter ligasyonu sonrası erken
dönemde böbrek dokusunda oluĢan değiĢiklikleri ve eritropoietinin (EPO) etkilerini immunohistokimyasal (EPO,
EPO-R ve Caspase 3) olarak değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ- YÖNTEM: Wistar sıçanlarda miyokard infarktüsünü oluĢturmak için koroner arter ligasyonu yapıldı.
Grup 1 (sham-kontrol, n:3), koroner arter ligasyonu yapılmadı. Grup 2, 3 ve 4 koroner arter ligasyonu yapıldı
ve ligasyondan sonra grup 2, 3, ve 4‟e sırasıyla serum fizyolojik (n:7), standart doz EPO (5.000 U/kg) (n:9)
ve yüksek doz EPO (10.000 U/kg) (n:9) intraperitoneal yoldan verildi ve ligasyondan 6 saat sonra sakrifiye
edildiler. Grup 5, ligasyondan 1 saat (n:7) sonra sakrifiye edildi.
BULGULAR- SONUÇ: Koroner arter ligasyonu, böbrek korteks ve medullasında EPO, EPO-R
immunboyanmalarında artıĢa neden oldu. EPO, EPO-R immunboyanmaları birbirine benzer Ģekilde, medullada
özellikle 6 saatlik ligasyon grubunda henlenin çıkan kalın kolu (sırasıyla p=0,015, p=0,010) ve toplayıcı
tübüllerde (sırasıyla p=0,009, p=0,006) anlamlı olarak fazla gözlendi. Ayrıca EPO verilen gruplarda,
interstisyel alan ve glomerullerde de EPO, EPO-R immunboyanmaları gözlendi. Koroner arter ligasyonu
sonrası, böbreğin medullası kısa sürede etkilendi. Apoptozis, böbrek medullasında ligasyon sonrası 1 saatte
(p=0,016), korteksde ise 6 saatte gözlendi (p=0,002). EPO verilen gruplarda, özellikle EPO 5.000 U/kg grupta
medullada apoptozisin anlamlı Ģekilde azaldığı (p=0,016) gözlendi.
TARTIġMA: Akut böbrek hasarına neden olabilen kardiyak nedenler özellikle medullayı kısa sürede
etkilemektedir. Erken dönemde verilen EPO medulladaki tübüllerde apoptozisi azaltmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Böbrek, Caspas 3, Eritropoietin (EPO), Eritropoetin Reseptörü (EPO-R), Kalp
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P011
Doksorubisin Ġle OluĢturulan Miyokard Hasarı Üzerine Dekspantenol’un Etkilerinin AraĢtırılması
Elif TaĢlıdere1, Nigar Vardı1, Hülya Elbe1, Aslı Çetin1, Semir Gül1, Hakan Parlakpınar2
1
Ġnönü Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji AbD, Malatya
2
Ġnönü Üniversitesi, Farmakoloji AbD, Malatya
AMAÇ: Kansere karĢı etkili bir kemoterapötik ajan olan doksorubisin kardiyotoksik etkilere sahiptir.
Antioksidan özellikleri bilinen dekspantenol (DXP), pantotenik asidin (vitamin B5) biyolojik olarak aktif
formudur. Bu çalıĢma, sıçanlarda doksorubisin ile oluĢan miyokard hasarına karĢı dexpantenolun iyileĢtirici
etkilerinin incelenmesi amacıyla planlandı.
MATERYAL- METOD: ÇalıĢmada 300-350 gr ağırlığında 28 adet Wistar Albino erkek sıçan kullanıldı.
Denekler, her grupta 7 sıçan olmak üzere kontrol, dekspantenol (500 mg/kg/gün i.p), doksorubisin (20 mg/kg
tek doz i.p), doksorubisin + dekspantenol Ģeklinde 4 gruba ayrıldı. Deneyin 7. gününde sıçanlar
ketamin/ksilazin anestezisi altında sakrifiye edildi ve kalpleri çıkarıldı. Alınan dokular, rutin doku takip
iĢlemlerinden geçirilerek parafine gömüldü. Hemotoksilen-eozin boyama yöntemi uygulanan kesitler
vakuolizasyon, asidofilik sitoplazmalı piknotik nükleuslu hücreler ve hücre infiltrasyonu bakımından
değerlendirildi ve skorlandı.
BULGULAR: Kontrol ve DXP grubunda kalp histolojik olarak normaldi. DOX grubunda, vakuolizasyonun
(p=0.0024) ve asidofilik sitoplazmalı, piknotik nukleuslu hücrelerin yoğunluğunun (p=0.0247) kontrol grubuna
göre istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde arttığı gözlenirken, hücre infiltrasyonu yönünden aralarındaki fark
anlamlı değildi (p>0.05). Diğer yandan DOX uygulanan grupla karĢılaĢtırıldığında DOX +DXP grubunda
vakuolizasyonun istatistiksel olarak anlamlı derecede azaldığı (p=0.0024), asidofilik sitoplazmalı, piknotik
nukleuslu hücrelerin yoğunluğu bakımından ise gruplar arasında anlamlı bir farkın bulunmadığı tespit edildi
(p>0.05).
SONUÇ: Bu çalıĢma, DOX ile deneysel miyokard hasarı oluĢturulan sıçanların kalplerinde izlenen hasarın, DXP
uygulanması ile hafiflediğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Doksorubisin, dexpantenol, kalp
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P012
Farklı YaĢ Gruplarındaki Sıçanlarda Aort Duvarında Elastik Lif Organizasyonu
Gökhan Cüce, Burcu Gültekin, Serpil Kalkan, Aydan Canbilen, Halime Tuba Canbaz, Rabia Koç Özak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji ABD, Konya
AMAÇ: ÇalıĢmamızda farklı yaĢ grubundaki sıçanlarda aort duvarında bulunan elastik lamellerin kalınlığının
araĢtırılması amaçlandı.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢma için 4 günlük, 1 aylık ve 3,5 aylık diĢi sıçanların torasik aort dokuları çıkarıldı ve %
10'luk formalinde tespit edildi. Rutin histolojik doku takibi sonrası 5 mikronluk parafin kesitler Verhoeff- Van
Gieson ile boyandı. Her bir preparatta elastik liflerin kalınlığı 15 ayrı bölgeden ölçüldü, ortalamaları alındı ve
istatistiksel analizleri yapıldı.
BULGULAR- SONUÇ: Tunika mediada 1 aylık ve 3,5 aylık sıçanlarda elastik liflerin oluĢturduğu uzun ve
düzenli lameller yapı gözlenirken, 4 günlük sıçanlarda elastik lamellerin henüz tam olarak oluĢmadığı, düzensiz
ve bazı bölgelerde lif yapısında bazı yerlerde de kısa lamel benzeri yapılar oluĢturduğu gözlendi, ortalama
kalınlığı ise 2,51 µm olarak ölçüldü, fakat istatistiksel değerlendirilmeye alınmadı. Elastik lamellerin kalınlık
ortalaması ve standart hatası 1 aylık sıçanlarda 5,10±0,12µm, 3,5 aylık sıçanlarda ise 4,52±0,10 µm olarak
ölçüldü. P değeri 0,004 olarak bulundu.
TARTIġMA: 3,5 aylık sıçanlarda, 1 aylık sıçanlara göre elastik liflerden oluĢan lamellerin kalınlığında
istatistiksel olarak anlamlı bir azalma tespit edildi. 4 günlük sıçanlarda ise elastik liflerin organizasyonunun
devam ettiği gözlendi.
Anahtar Kelimeler: Aort, YaĢ Grubu, Elastik Lifler
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P013
Deneysel Diyabetin Sıçan Kalp Dokusunda Meydana Getirdiği Histolojik DeğiĢiklilkler Üzerine
Kafeik Asit Fenetil Esterin (CAPE) ĠyileĢtirici Etkileri
Aslı Çetin1, Elif TaĢlıdere1, Hülya Elbe1, Yusuf Türköz2
1
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Malatya
2
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Malatya
AMAÇ: STZ ile oluĢturulmuĢ diyabet, insandaki insülin-bağımlı diyabete model oluĢturması açısından sık
kullanılan birmodeldir. Bu modelde STZ etkisi ile pankreastan insülin
salınımının azalması nedeniyle görülen hiperglisemiye, hipoleptinemide eĢlik eder. Kafeik asit fenetil ester
(CAPE), antioksidan özelliğe sahip, bal arılarınca üretilen propolisin aktif bir bileĢeni olup, antiinflamatuar
özelliği ile mikrosirkülasyonu düzeltmektedir.Bu çalıĢma, Streptozotosin ile deneysel diyabet oluĢturulan
sıçanların kalp dokusunda meydana gelen histolojik değiĢiklikler üzerine CAPE‟nin olası iyileĢtirici etkilerinin
gösterilmesi amacıyla planlandı.
MATERYAL- METOD: ÇalıĢmada 32 adet Wistar Albino erkek sıçan kullanıldı. Deneyde kullanılan sıçanlar her
bir grupta 8 adet olacak Ģekilde 4 gruba ayrıldı. Gruplar sırası ile Kontrol, CAPE, Diyabet (DM), ve Diyabet +
CAPE olarak belirlendi. Deneysel diyabet, tek doz 55 mg/kg Streptozotosin‟ in intraperitoneal (ip) uygulanması
ile oluĢturuldu. CAPE 20 gün boyunca 10 µmol/kg/ip olarak uygulandı. 21. günde sıçanlardan alınan kalp
dokularına rutin histolojik doku takip prosedürü uygulandı ve parafine gömüldü. Parafin bloklardan alınan 5
µm kalınlığındaki kesitlere Hematoksilen- Eozin boya prosedürü uygulandı. Kesitler, Leica DFC 280 ıĢık
mikroskobu ve Leica Q Win Plus analiz sistemi kullanılarak incelendi.
BULGULAR: Kontrol ve CAPE grubunda kalp kası normal histolojik görünümde izlendi. Diyabetgrubunda kalp
kası hücrelerinde myofibril kaybı, eozinofilik sitoplazmalı ve piknotik nükleuslu hücreler, intrasitoplazmik
vakuolizasyon ve konjesyon gözlendi. CAPE ile tedavi edilen grupta ise diyabetin neden olduğu histolojik
hasarın belirgin derecede azaldığı tespit edildi.
SONUÇ: Sonuç olarak bu çalıĢma, Streptozotosin ile deneysel diyabet oluĢturulmuĢ sıçanların kalp dokusunda
oluĢan mikroskobik hasarın antioksidan özellikleri bilinen CAPE uygulaması ile azaldığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: CAPE, diyabet, kalp, sıçan, Streptozotosin
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P014
Bortezomibin sıçan kalbinde yaptığı histopatolojik değiĢiklikler ve beta-glukanın bu değiĢikliklere
etkisi
Zeliha Yetim1, Ġsmail Can2, Jale Selli1, Seçil Parlak1
1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Ve Embriyoloji A.B.D.
2
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Ve Embriyoloji A.B.D.
AMAÇ: Kemoterapide kullanılan ve proteozom inhibitörü olan Bortezomibin (BZ) kalp dokusu üzerine zararlı
etkileri bildirilmiĢtir. Bu çalıĢmada amacımız immün sistem üzerine olumlu etkileri olduğu bilinen güçlü
immünostimülatör olan β-1,3-D-Glukan Bortezomibin etkilerini önleyip önleyemeyeceğinin histopatolojik
olarak gösterilmesidir.
MATERYAL-METOD: ÇalıĢmamızda 12 haftalık 36 adet Sprague Dawley cinsi sıçan 4 gruba (n:9) ayrıldı; 1.
Grup sağlıklı, 2. Grup β-1,3-D-Glukan uygulanan, 3. Grup BZ uygulanan, 4. Grup BZ ve β-1,3-D-Glukan
uygulanan grup. BZ (0.2mg/kg sc) uygulaması yapılan gruplara 48 saat sonra 30 mg/kg dozunda intra gastrik
yolla Betaglukan ve fizyolojik su verildi. β-1,3-D-Glukan grubuna sadece intra gastrik yolla 30 mg/kg dozda β1,3-D-Glukan uygulaması yapıldı. β-1,3-D-Glukan uygulamasının 24 saat sonrası tüm hayvanlar derin anestezi
altında aortik kanları toplanarak sakrifiye edildi. Kalp dokuları alınarak %10‟luk nötral formaldehitte fikse
edilerek histolojik ve histokimyasal metotlar ile incelendi.
BULGULAR- SONUÇ: Kontrol ve β-1,3-D-Glukan grupları normal kalp histolojisiyle uyumluyken, Bortezomib
uygulanan grubun kalp dokusunda inflamatuar hücrelere ve apoptoz odaklarına rastlandı. Bazı miyositlerde ise
piknotik çekirdek belirlendi. Ayrıca koroner damar çeperinde dejenerasyon da izlendi. BZ ve β-1,3-D-Glukan
birlikte verildiği gruba ait kesitlerde ise BZ verilen grupta görülen dejeneratif değiĢikliklerin azaldığı dikkati
çekti.
TARTIġMA: Bu elde ettiğimiz veriler nedeni ile β-1,3-D-Glukan'ın, bu doz ve sürede maruz kalınan (BZ) „nin
zarar verici etkisini azalttığı sonucuna vardık.
Anahtar Kelimeler: ANAHTAR KELĠMELER: Betaglukan, Bortezomib, Histopatoloji, Kalp, Sıçan
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P015
Agomelatinin Bortezomib Uygulanan Sıçan Kalbi Üzerine Koruyucu Etkilerinin Ġncelenmesi
Zeliha Yetim, Osman Nuri KeleĢ, Elif Polat, Nurhan Akaras
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Ve Embriyoloji A.B.D.
AMAÇ: Bortezomib (BZ) proteozom inhibitörü olup kanser tedavisinde kullanılan bir ajan olup kalp üzerine
toksik etkileri bildirilmiĢtir. Bu çalıĢmada amacımız, hücrede nükleer faktör kapa B (NfkB)‟yi inhibe eden
BZ‟nin kalp dokusu üzerine zararlı etkisinin MT1 ve MT2 reseptör agonisti ve 5H2TC reseptör antagonisti olan
Agomelatin (AG)‟in kalp dokusu üzerine koruyucu etkisinin araĢtırılmasıdır.
MATERYALMETOD: ÇalıĢmamızda 12 haftalık 36 adet Sprague Dawley cinsi sıçan 4 gruba (n:9) ayrıldı; 1. Grup sağlıklı,
2. Grup Agomelatin uygulanan, 3. Grup BZ uygulanan, 4. Grup BZ ve AG uygulanan grup. BZ (0.2mg/kg sc)
uygulaması yapılan gruplara 48 saat sonra 30 mg/kg dozunda intra gastrik yolla AG ve fizyolojik su verildi. AG
grubuna sadece intra gastrik yolla 30 mg/kg dozda AG uygulaması yapıldı. AG uygulamasının 24 saat sonrası
tüm hayvanlar derin anestezi altında aortik kanları toplanarak sakrifiye edildi. Kalp dokuları alınarak %10‟luk
nötral formaldehitte fikse edilerek histolojik ve histokimyasal metotlar ile incelendi.
BULGULARSONUÇ: Kontrol grubuna ait kesitlerde kalp dokusu normal histoljik yapıda gözükürken, BZ uygulanan grupta
yangı hücresi infiltrasyonu, perikardda inflamatuar hücre infiltrasyonu tespit edildi. Diğer taraftan AG
uygulanan grup kalp dokusunda az miktarda yangı hücresi ve apoptotik hücre belirlendi. Stereolojik
kardiyomiyosit transeversal alan ölçümleri ile hipertrofik değiĢimler saptanmaya çalıĢıldı. BZ uygulanan gruba
ait kardiomyosit sitoplazmik tranversal alan miktarının arttığı görülürken, AG uygulanan grupta ise bu değerin
kontrol grubuna yakın olduğu görüldü.
TARTIġMA: ÇalıĢma sonuçlarına göre, AG uygulamasının BZ uygulaması ile oluĢan histopatolojiyi
önleyebileceği, AG‟nin kalp üzerine koruyucu bir etkisinin olabileceği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: ANAHTAR KELĠMELER: Agomelatin, Bortezomib, Histopatoloji, Kalp, Sıçan
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P016
Stresin kalp üzerine etkilerinin ıĢık mikroskopik düzeyde incelenmesi
Tuba Demirci1, Elvan Özbek2
1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Sakarya
AMAÇ: Stresin birçok organda yapısal ve fonksiyonel bozukluklara yol açtığı bilinmektedir. Kalp hastalıklarının
genelde stresli ve endiĢeli kiĢilerde görülmesi, stresin kalbi olumsuz etkilediğini ve özellikle kalp krizi riskinin
artmasında büyük rol oynadığını gösterir. Bu çalıĢmada, stresin kalp üzerine olası olumsuz etkilerini sıçan
modeli üzerinde histolojik olarak araĢtırmayı amaçladık.
YÖNTEM-GEREÇLER: ÇalıĢmada 12 adet erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar rasgele olarak her kafeste 6 sıçan
olacak Ģekilde 2 gruba ayrıldı. Stres grubundaki sıçanlara 4 hafta boyunca kronik beklenmedik stres protokolü
uygulandı, kontrol grubundakilere ise hiçbir uygulama yapılmadı. Deney sonunda, denekler anestezi altında
feda edildi ve göğüs kafesleri açılarak kalpleri çıkarıldı. %10 nötral formalinde fikse edilen kalplerin suya
daldırma yöntemiyle hacimleri ölçüldü ve rutin histolojik prosedür uygulandı. Hematoksilen-Eozin (H-E) ile
boyanan kesitler ıĢık mikroskobik düzeyde değerlendirildi.
BULGULAR: Kontrol grubuyla kıyaslandığında stres grubuna ait kalplerin hacimleri anlamlı derecede artmıĢ
olarak bulundu (p<0,05; Mann-Whitney U Test). Stres grubuna ait kesitlerde kalp kası liflerinde ĢiĢme ve
vakuolar dejenerasyon saptandı. Koyu eozinofilik sitoplazmalı, küçük nükleuslu ve nekrotik görünümlü kalp
kası hücreleri ve bunların etrafındaki interstisyel ödem dikkat çekiciydi. Lifler arasındaki kan damarlarının
kontrol grubundakilere kıyasla daha geniĢ olduğu ve bazı damarların içinde yağ hücrelerinin bulunduğu
görüldü. Yağ hücreleri kalp kası lifleri arasında da vardı. Ayrıca bazı damarların etrafında ödem ve
mononükleer hücre infiltrasyonu izlendi.
SONUÇLAR: Sonuç olarak, stresin kalp dokusunu olumsuz etkileyerek kardiyak patolojilere neden olabileceği
düĢünüldü.
Anahtar Kelimeler: histopatoloji, ıĢık mikroskop, kalp, sıçan, stres
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P017
Ġskelet Kasında OluĢturulan Ġskemi Reperfüzyon Uyarımlı Akciğer Doku Hasarı Üzerinde Ġloprost'
un Etkisi
Dilek Erer1, Ali Doğan Dursun2, Levent Oktar1, Erkan Ġriz1, Mustafa Hakan Zor1, Çiğdem Elmas3,
Tuba Dönmez1, Mehmet KiriĢçi1, Faruk Metin Comu2, Mustafa Arslan4, Güleser GöktaĢ3, Dila ġener5
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim, Kırıkkale, Türkiye
3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Ankara, Türkiye
4
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Ankara
5
Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dalı, Magusa, K.K.T.C, Mersin 10,
Turkiye
AMAÇ: Cerrahi iĢlemlerdeki en önemli problemlerden biri iskemi-reperfüzyona (IR) bağlı oluĢan doku
hasarıdır. Ġskelet kasındaki IR oksidatif strese neden olur ve akciğerde hasar oluĢturabilecek düzeyde
enflamasyona yol açar. Ġloprost (I) prostasiklini taklit eden, damar geniĢletici ve kan sulandırıcı etkiye sahip
bir ilaçtır. ÇalıĢmamızda iskelet kası iskemi-reperfüzyonunun ardından, uzak yerleĢimli organ olan akciğerlerde
oluĢacak hasar üzerinde iloprostun olası koruyucu etkilerinin histokimyasal ve immünohistokimyasal
yöntemlerle incelenmesi amaçlanmıĢtır.
YÖNTEM-GEREÇ: ÇalıĢmamızda 24 Wistar albino sıçan kullanılarak dört grup oluĢturuldu (n=6). Tüm gruplara
genel anestezi altında laporotomi uygulandı. Sham (S) grubuna baĢka bir iĢlem uygulanmadı. Ġskemireperfüzyon (IR) grubunda infrarenal abdominal aortanın 120 dk süresince sıkıĢtırılması ve gevĢetilmesi ile IR
gerçekleĢtirildi. Ġloprost grubuna (I), IR gerçekleĢmeden intravenöz infüzyonla 0,5 ng/kg/dk Ġloprost
uygulandı. IR-I grubuna ise iki saatlik iskeminin hemen ardından intravenöz infüzyonla 0,5 ng/kg/dk Ġloprost
verildi. Süre sonunda alınan akciğer dokuları, alıĢılmıĢ ıĢık mikroskop izleme yöntemlerinden geçirilerek bir
kısmı Masson'un üçlü boyası, bir kısmı ise indirekt immünohistokimyasal yöntemle i-NOS ile boyandı.
BULGULAR: IR grubu akciğer dokusunda yapılan değerlendirmelerde yoğun lenfosit infiltrasyonu izlendi.
BronĢ, bronĢiyol ve damar duvarlarının çevresinde bağ doku artıĢı saptandı. IR-I grubunda bazı alanlarda
minimal düzeyde bölgesel lenfosit infiltrasyonu gözlenmesine karĢın dokunun tamamı S grubuna benzerdi. S
grubu ile karĢılaĢtırıldığında, IR grubunda i-NOS ifadelenmesi önemli ölçüde yüksek iken, IR-I grubunda ise
düĢüktü.
SONUÇ: Elde edilen bulguların sonucunda alt ekstremite IR hasarı uyarımlı akciğer doku hasarı üzerinde
Ġloprost uygulamasının olumlu etkilerinin olabileceği belirlendi. Ġloprost‟un klinik kullanımından önce daha ileri
mekanizmaların anlaĢılması için histolojik ve biyokimyasal parametrelerin değerlendirileceği çalıĢmalara
gereksinim olduğu kanısına varıldı.
Anahtar Kelimeler: Ġskemi-Reperfüzyon, iloprost, akciğer dokusu, iNOS, immünohistokimya

104

XII. National Histology And Embryology Congress 27-30 May 2014, Ankara University / Ankara -Türkiye

P018
Ġskemi Reperfüzyon Hasarının Akciğer Dokusunda Süreye Bağımlı Etkisinin Ġmmünohistokimyasal
Olarak Değerlendirilmesi
Çiğdem Elmas1, Ali Yeginsu2, Güleser GöktaĢ1, Deniz Erdoğan1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2
GaziosmanpaĢa Universitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye.
AMAÇ: Ġskemi sırasında dokuda toksik oksijen radikalleri üretilir. Reperfüzyondan sonra serbest oksijen ve
süperoksit radikalleri endotel hasarına ve vasküler geçirgenliğin artmasına neden olur. Akciğerler lökositlerin
ve sitokinlerin aktivasyonu süresince ana hedef organlardan biridir. ÇalıĢmamızda IR‟un akciğer dokusu
üzerinde süreye bağımlı oluĢturacağı hasar düzeyinin immünohistokimyasal olarak incelenmesi amaçlanmıĢtır.
YÖNTEM-GEREÇ: ÇalıĢmamızda 48 Wistar albino sıçan kullanılarak 6 grup oluĢturuldu. I. Grup: Kontrol (2sa
iskemi), II. Grup: IR-4sa, III. Grup: IR-24sa, IV. Grup: IR-72sa, V. Grup: IR-1hafta, VI. Grup: IR-1ay olarak
belirlendi. Sıçanlar uyutularak ventilatöre bağlandı ve sol bacak kasık bölgesinden turnikeyle bağlanarak 2
saat iskemi sonrasında turnike açıldı. Reperfüzyondan 4, 24, 72 saat, 1 hafta ve 1 ay sonra laparosternotomi
yapıldı. Deneklerin akciğer dokuları, alıĢılmıĢ ıĢık mikroskop izleme yönteminden geçirilerek indirekt
immünohistokimyasal yöntemle integral membran proteinlerinden olan Aqp-1 ve Aqp-5 ile boyandı.
BULGULAR: Sham grubunda Tip-I pnömositlerde zayıftan ortaya değiĢen, Tip-II pnömositlerde ise orta
dereceli Aqp-1 immunoreaktivitesi saptandı. 4.saat grubunda Aqp-1 immünreaktivitesinde belirgin azalmıĢtı.
Aqp-5 immünreaktivitesi de pnömositlerde zayıftan ortaya değiĢiyordu. 24.saat grubunda Aqp-5, özellikle
damar duvarına yakın bölgelerde pozitifti. 3.gün grubunda Tip-I ve Tip-II pnömositlerde, endotel hücreleri ve
alveolar makrofajlarda Aqp-1 immunoreaktivitesi ise orta dereceli olarak belirlendi. 1.hafta grubunda Aqp-5
tutulumu Tip-I pnömositlerde sitoplazmik ve orta dereceliydi. 1.ay grubunda Aqp-5 immünreaktivitesi sham
grubuna eĢdeĢti.
SONUÇ: ÇalıĢmamızda, Aqp-1ekspresyonunun en yüksek 1.ay grubunda olduğu saptandı. 4.saat grubunda
Aqp-1 immunoreaksiyonundaki düĢüĢün dokuda halen dejenerasyonun devam etmesi ve rejenerasyonun
baĢlamamıĢ olmasıyla iliĢkili olabileceği düĢünüldü. Uygulama sonrası oluĢan dejenerasyonun en yüksek
düzeyde sırayla 24.saat ve 3.günlerde olduğu, 1.hafta grubunda ise belirgin bir rejenerasyonun olaylandığı
sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Ġskemi, reperfüzyon, akciğer, Aqp-1, Aqp-5, immünohistokimya
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P019
Wistar Albino sıçanlarda siklofosfamid ile oluĢan akciğer hasarının tedavisinde resveratrolün
etkiler
Hülya Elbe, Nuray Bayat, Elif TaĢlıdere, Aslı Çetin, Ali Otlu
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
AMAÇ: Siklofosfamid kanser tedavisinde kullanılmakla birlikte, özellikle vaskülitler, Behçet hastalığı, lupus,
Sjögren sendromu, skleroderma, romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklarda da kullanılan bir ilaçtır. Bu
çalıĢmada, sıçanlarda siklofosfamid ile oluĢan akciğer hasarında resveratrol‟ün tedavi edici etkilerinin
incelemesi amaçlandı.
GEREÇ- YÖNTEM: Bu çalıĢmada 28 adet erkek Wistar albino cinsi sıçan rastgele seçilerek 4 gruba ayrıldı.
Grup 1: Kontrol, Grup 2: Resveratrol (10 mg/kg/7 gün/ip), Grup 3: Siklofosfamid (150 mg/kg/tek doz/ip),
Grup 4: Siklofosfamid+Resveratrol (Tek doz siklofosfamid uygulamasından sonra, 7 gün resveratrol 10
mg/kg/ip verildi). Deney sonunda ketamin/ksilazin anestezisi altında sakrifiye edilen sıçanların akciğer
dokuları çıkartıldı. Doku örnekleri %10‟luk formalinde fikse edildikten sonra, rutin histolojik takip iĢlemlerinden
geçirildi. 5 μm‟lik kesitlere H-E ve Masson trikrom boyama yöntemleri yapıldı. Histopatolojik hasar skorunda
infiltrasyon, hemoraji, alveol duvarında kalınlaĢma ve fibrozis değerlendirildi (0-3). Maksimum skor 12 idi.
Kesitler Leica DFC 280 ıĢık mikroskobunda incelendi. Grupların karĢılaĢtırılmasında Kruskal Wallis Varyans
analizi ve Mann-Whitney U testleri yapıldı. p<0.05 anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Kontrol ve resveratrol gruplarının akciğer dokusu normal histolojik görünümdeydi. Siklofosfamid
grubunda ise; infiltrasyon, hemoraji, alveol duvarında kalınlaĢma ve fibrozis gibi histopatolojik değiĢiklikler
tespit edildi. Ayrıca yer yer ödematöz alanlar görüldü. Bu grupta ortalama histopatolojik hasar skoru
8.28±0.77 idi. Siklofosfamid grubu ile kontrol ve resveratrol grupları karĢılaĢtırıldığında hasar skorunda
istatistiksel olarak anlamlı artıĢ tespit edildi (p=0.001, herikisi için aynı). Siklofosfamid+Resveratrol grubunda
ise; histopatolojik değiĢikliklerde düzelme görüldü. Siklofosfamid grubu ile karĢılaĢtırıldığında, tedavi grubunun
hasar skoru (4.00±0.72) istatistiksel olarak anlamlı derecede azalmıĢtı (p=0.007).
SONUÇ: Siklofosfamid ile oluĢan akciğer hasarında resveratrol tedavisinin histopatolojik açıdan yararlı
olabileceği düĢüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Siklofosfamid, resveratrol, akciğer hasarı.
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P020
Deneysel hepatik iskemi-reperfüzyon modeli ile indüklenen akciğer hasarında deksmedetomidin’in
iyileĢtirici etkileri
Zekine Begeç1, Taylan ġahin1, Hülya Elbe2, Nigar Vardı2, Mahmut DurmuĢ1, M. Özcan Ersoy1
1
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
2
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
AMAÇ: Ġskemik dokunun reperfüzyonu sonrası akciğer, karaciğer ve kalp gibi pekçok organda hasar
görülmektedir. Deksmedetomidin (Deks) selektif α-2 reseptör agonistidir. Bu çalıĢmada, sıçanlarda hepatik
iskemi-reperfüzyon (IR) ile indüklenen akciğer hasarında deksmedetomidin‟in iyileĢtirici etkilerinin incelemesi
amaçlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: 40 adet sıçan rastgele seçilerek; Sham kontrol, IR (segmental -%70- hepatik iskemi
modeli oluĢturuldu), IR+10 µg/kg/ip Deks (iskemiden 30 dk. önce), IR+100 µg/kg/ip Deks (iskemiden 30 dk.
önce) olarak 4 gruba ayrıldı. Reperfüzyon periyodundan sonra sakrifiye edilen sıçanların akciğer dokuları
çıkartıldı. Doku örnekleri histolojik takip iĢlemlerinden geçirildikten sonra elde edilen kesitlere HematoksilenEozin boyama metodu uygulandı. Gruplar infiltrasyon, hemoraji, alveol duvarında kalınlaĢma, konjesyon
yönünden incelenip, histopatolojik hasar skoru hesaplandı. Maksimum skor 12 olarak belirlendi. Kesitler Leica
DFC 280 ıĢık mikroskobunda değerlendirildi. Grupların istatistiksel olarak karĢılaĢtırılmasında Kruskal Wallis
Varyans analizi ve Mann-Whitney U testleri kullanıldı. p<0.05 anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Sham kontrol grubu normal histolojik görünümdeydi. IR grubunda ise; infiltrasyon, hemoraji,
alveol duvarında kalınlaĢma ve konjesyon gibi histopatolojik değiĢiklikler saptandı. IR grubu ile sham kontrol
grubu karĢılaĢtırıldığında hasar skoru bakımından istatistiksel olarak anlamlı artıĢ tespit edildi (p=0.001). IR
grubu ile karĢılaĢtırıldığında, IR+10 µg/kg/ip Deks ve IR+100 µg/kg/ip Deks gruplarında histopatolojik
değiĢikliklerde düzelme görüldü (p=0.001, p=0.003, sırasıyla). Tedavi grupları birbirleriyle karĢılaĢtırıldığında
ise; IR+100 µg/kg/ip Deks grubundaki düzelme, IR+10 µg/kg/ip Deks grubuna göre istatistiksel olarak daha
anlamlıydı (p=0.022).
SONUÇ: Hepatik iskemi-reperfüzyon modeli ile oluĢan akciğer hasarının düzelmesinde deksmedetomidin
tedavisinin histopatolojik açıdan yararlı olabileceği ve yüksek dozda deksmedetomidin uygulamasının düĢük
doza göre daha etkin olduğu düĢüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Ġskemi-reperfüzyon, deksmedetomidin, akciğer hasarı.
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P021
Wistar Albino Sıçanlarda Asetaminofen ile oluĢturulan akciğer hasarına karĢı resveratrolün
koruyucu etkileri
Aslı Çetin, Hülya Elbe, Elif TaĢlıdere, Ali Otlu
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
AMAÇ: Asetaminofen (APAP) sıklıkla kullanılan analjezik/antipiretikbir ajandır. APAP‟ın insanlarda ve
hayvanlarda aĢırı dozda alınması akciğer ve karaciğer hasarına neden olmaktadır. Resveratrol, üzüm ve diğer
bazı bitkilerde bulunan doğal bir polifenolik bir bileĢiktir. Resveratrol antioksidan özellikleri ile oksidatif hasarı
iyileĢtirmektedir. Bu çalıĢma Wistar Albino sıçanlarda APAP ile oluĢturulmuĢ akciğer hasarına karĢı
resveratrolün koruyucu etkilerini göstermek amacıyla planlandı.
MATERYAL- METOD: Bu çalıĢmada 40 adet Wistar Albino erkek sıçan kullanıldı. Deneyde kullanılan sıçanlar
her bir grupta 8 adet olacak Ģekilde 5 gruba ayrıldı. Gruplar sırası ile:
1. grup: Kontrol grubu (4% Etanol 1ml/kg/ gün, ip) (n=8)
2. grup: Serum fizyolojik grubu (n=8)
3. grup: Resveratrol grubu (10 mg/kg/ip/tek doz) (n=8)
4. grup: APAP grubu (1000 mg/kg/ip/tek doz) (n=8)
5. grup: APAP + Resveratrol grubu (n=8)
APAP uygulamasından 24 saat sonra,sıçanlardan alınan akciğer örneklerine rutin histolojik doku takip
yöntemleri uygulandı ve parafin bloklar içine gömüldü. Bloklardan 5 µm kalınlığında alınan kesitlere
Hematoksilen-Eozin (H-E), Periodic Acid Schiff (PAS) boyama metodları uygulandı. Leica DFC280 ıĢık
mikroskobu ve Leica Q Win Image Analiz Sistemi ile incelendi (Leica Micros Imaging Solutions Ltd.;Cambridge,
U.K).
BULGULAR: Hematoksilen- Eozin boyama metodu ile Serum fizyolojik ve resveratrol gruplarında akciğer
örnekleri normal histolojik görünümde izlendi. Etanol kontrolde ise akciğer doku örneklerinde hafif hemoraji ve
vasküler konjesyon dıĢında normal histolojik görünümde izlendi. APAP grubunda alveolar duvarda kalınlaĢma,
perialveoler ve perivasküler hücre infiltrasyonu, vasküler konjesyon, alveoler hemoraji gözlendi. APAP+
Resveratrol grubunda bu bulgularda azalma olduğu tespit edildi. PAS boyama metodu ile alveolar makrofajlar
ve lipid yüklü makrofajlar izlendi.
Anahtar Kelimeler: Asetaminofen, akciğer, resveratrol, sıçan, histopatoloji.
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P022
Sıçanlarda karbon tetraklorür ile oluĢturulan akciğer hasarı üzerine melatonin ve resveratrolün
etkileri
Birgül Yiğitcan, Mehmet Gül, Semir Gül, Ali Otlu
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Malatya
AMAÇ: ÇalıĢmamızda karbontetraklorür ile oluĢturulan akciğer hasarı üzerine resveratrol ve melatonin‟in
etkilerinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır.
Karbontetraklorür (CCl4), serbest oksijen radikal üretimine bağlı olarak akciğer ve diğer dokularda toksik
etkiye sahip bir ksenobiyotiktir. Resveratrol bitkiler tarafından oksidatif hasara karĢı üretilen antioksidan ve
antiinflamatuvar etkilere sahip bir ajandır. Epifiz bezinde sentezlenen melatonin, antioksidan ve serbest
radikal süpürücü olması gibi fizyolojik süreçlerde rol oynar.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmada 40 adet erkek Wistar albino sıçan (150-180 g) kullanıldı. Sıçanlar rastgele
seçilerek 5 gruba (n=8) ayrıldı.
1.grup: Serum fizyolojik, 0.5 ml
2.grup: Zeytinyağı, 0,5 ml
3.grup: Zeytinyağı-CCl4, 1 ml/kg/gün (1/1)
4.grup: Zeytinyağı-CCl4, 1 ml/kg+Resveratrol 10 mg/kg
5.grup: Zeytinyağı-CCl4, 1 ml/kg+Melatonin 20 mg/kg
Uygulamalar 20 gün süreyle günde bir kez intraperitoneal olarak yapıldı. Sıçanlar, 21. gün servikal
dislokasyonla sakrifiye edildikten sonra akciğerden ıĢık mikroskobik incelemeler için doku örnekleri alındı.
Dokular rutin takip iĢlemlerinden geçirilip parafine gömüldü. Bloklardan 5 µm kalınlığında kesitler alınarak H&E
ile boyandı ve Leica DFC 280 ıĢık mikroskobu ve Leica Q Win görüntü analiz sisteminde incelendi. Gruplardaki
inflamasyon, hemoraji, fibrozis ve respiratuvar epitelyum hasarı skorlandı (0=yok, 1=Hafif-lokal, 2=Orta
Ģiddette, 3=Yaygın-Ģiddetli Ġstatiksel değerlendirmede SPSS for Windows Version 17.0 yazılım programı
kullanıldı. P< 0,05 istatiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Kontrol ve zeytinyağı grubuna ait akciğer dokuları normal yapıda izlendi. Karbontetraklorür
grubunda, akciğer parankiminde yaygın inflamasyon, alveolar makrofajlarda artıĢ, hemorajik alanlar ve
fibrozis saptandı.
Melatonin ve resveratrol gruplarında, CCl4 grubunda gözlenen hasar parametrelerinde belirgin gerileme
saptandı.
SONUÇ: Bulgularımız resveratrol ve melatonin CCl4‟ ün neden olduğu akciğer hasarına karĢı koruyucu etkileri
olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer, karbontetraklorür, resveratrol, melatonin
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P023
Ratlarda OluĢturulan Alerjik Rinit
Stereolojik Olarak Ġncelenmesi

Modelinin

Akciğer

Üzerine

Etkilerinin

Histopatolojik

Ve

Elif Polat1, Arzu Tatar2, Jale Selli1
1
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum
2
Erzurum Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi-KBB, Erzuru
AMAÇ: Bu çalıĢmada, Allerjik rinit modeli oluĢturulan sıçanlara ait akciğerlerde oluĢan histolojik değiĢikliklerin
incelenmesi ve bu değiĢiklikler üzerine kaptopril, bosentan ve desloratidinin tedavi edici etkisinin araĢtırılması
amaçlandı.
GEREÇ- YÖNTEM: 20 adet Albino Wistar diĢi sıçanlar randomize 5 gruba ayrıldı. Grup-I'deki sıçanlar kontrol
grubu olarak kullanıldı. Diğer sıçanlara 14 gün boyunca gün aĢırı düĢük doz (1ml saline+0,3mg ova)
ovalbumin IP yoldan verildi. Daha sonra yüksek doz ova (0,1ml saline+ 10mg ova) 15-21. günlerde nasal
kaviteye pipet yardımı ile hergün uygulandı. Bu Ģekilde allerjik rinit (AR) modeli oluĢturuldu. AR‟li sıçanlar
arasından dördü ayrılarak Grup-II(AR kontrol) oluĢturuldu. Diğer sıçanlar 7 gün süre ile tedaviye alındı. GrupIII de AR‟li sıçanlara kaptopril (25mg/kg) tedavisi uygulandı (AR+ACE). Grup-IV'de AR‟li sıçanlara bosentan
(100mg/kg) tedavisi uygulandı (AR+BOS). Grup-V'de AR‟li sıçanlara desloratidin (10mg/kg) tedavisi uygulandı
(AR+AH). Sonuçlar histopatolojik, histokimyasal ve stereolojik olarak değerlendirme yapıldı.
BULGULAR- SONUÇ: Allerjik rinit‟li sıçanlara ait akciğerlerin ıĢık mikroskobik incelemesinde, alveol çaplarında
küçülme, interalveoler septumda kalınlaĢma ve alveoller arası bağ dokuda yoğun polimorfonükleer lökosit
infiltrasyonunun meydana geldiği gözlendi. Ayrıca çok sayıda makrofaj, yer yer vakuolizasyon ve kanama
alanları tespit edildi. AR+BOS grubu kesitlerin AR grubuna yakın olmakla birlikte PMNL odaklarında
yoğunlaĢma ve kanama alanları gözlendi. AR+ACE grubu, AR+BOS grubuyla kıyaslandığında sağlıklı gruba
daha yakın olduğu gözlendi. AR+AH grubu morfolojik olarak sağlıklı gruba en yakın gruptu.
TARTIġMA: Allerjik rinit modeli oluĢturulan sıçanlarda AH uygulanan grubun akciğer dokusunu iyileĢtirme
bulgularının bosentan ve kaptopril uygulanan gruplara kıyasla daha fazla olduğu gösterildi. Bu doğrultuda
diğer antihistaminik maddelerin kullanıldığı deney gruplarıyla antihistaminiklerin akciğerleri iyileĢtirici etkisinin
kanıtlanabilirliğini arttırmaya yönelik çalıĢmalar da yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: Allerjik rinit, Akciğer, Bosentan, Desloratidinin, Kaptopril
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P024
TNBS ile kolit oluĢturulmuĢ farelerde Türk boza içeceğinin yangı üzerine etkisinin histopatolojik
olarak değerlendirilmesi
Ünal Uslu1, Arzu TaĢ Çaputçu2, Soner Aksu2, Tarık Öztürk2, Meliha Borçaklı3, Erdem YeĢilada4
1
Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Ġstanbul
2
Marmara AraĢtırma Merkezi, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Ġzmit
3
Marmara AraĢtırma Merkezi, Gıda Enstitüsü, Ġzmit
4
Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ġstanbul
AMAÇ: Boza probiyotik etkili, barsak florasını düzenleyici bir besindir. Kolit modeli oluĢturulan farelere çeĢitli
tahıllardan üretilip oral verilen üç farklı tür bozanın kalın barsak yangısı üzerine etkisinin histopatolojik olarak
araĢtırılması amaçlanmıĢtır.
GEREÇYÖNTEM: 20 adet Balb/C ırkı fare dörder hayvandan oluĢan 5 gruba ayrıldı (Kontrol, Kolit, Darı Boza,
Buğday+Mısır Boza ve Darı+Buğday+Mısır Boza). Oniki günlük deney protokolünde ad libitum beslenmenin
yanisira deney gruplarına her gün tek doz 10ml/kg oral gavajla, farklı tahıllar ile hazırlanmıĢ 2 haftalık boza
verildi. Marmara Arastirma Merkezi Gida Enstitusu deney protokolune gore kolit grubu farelerin rektumuna
%35‟lik etil alkolde çözdürülmüĢ trinitrobenzensülfonik asitden (TNBS) (25 mg/ml) 0,2 ml 5. gunde verilerek
deney modeli oluĢturuldu. Deneyin 12. günü fareler sakrifiye edilerek kolon örnekleri 10% neutral formaldehit
(0.1 M phosphate buffered solution; pH=7.4) ile tespit edildi ve parafine gömülerek 5 µm‟lik kesitler alındı.
Örnekler hematoksilen eozin ve PAS+hematoksilen ile boyanarak Leica DM6000 B mikroskobunda Gue ve
arkadaĢlarının skorlama kriterleri kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR- SONUÇ: Kolit grubunun histopatolojik skorunun kontrole göre yangı yönünde anlamlı olarak
arttığı saptandı (5.5 ± 0.71 vs. 0.5 ± 0.29; p<0.05). Darı + Buğday+Mısır‟dan elde edilen boza ile tedavi
edilen farelerde yangı skoru kolit grubuna göre anlamlı olarak azaldı (1.0 ± 0.25 vs. 5.5 ± 0.71; p<0.05).
Yalnızca darıdan üretilen boza ile tedavi edilen hayvanlarda ise kolit grubuna göre yangı skoru artmıĢ olarak
bulundu (10.0 ± 0.75 vs. 5 ± 0.71; p<0.05). Buğday+Mısırdan yapılan boza ile beslenen fareler ile kolit grubu
arasında yangı skor farkı tespit edilmedi.
TARTIġMA: Üç farklı tahıldan üretilen iki haftalık bozanın kolitde yangıyı azalttığı düsünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Boza, fare kolit modeli, histopatoloji,
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P025
Kör Fare’nin Sindirim Kanalı Organları ile Tiroid, Hipofiz, Beyin, Kalp ve Böbreklerinde CalbindinD28K Dağılımının Ġmmünohistokimyasal Yöntemle Belirlenmesi
Aydın Girgin1, Berrin Tarakçı Gençer1, Sema Timurkaan1, Mehmet Hanifi Yalçın1, Fatih Mehmet Gür2
1
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ
2
Sabiha Gökçen Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü,Ġstanbul/Pendik
Ġntrasellüler kalsiyum hücresel uyarı iletiminde anahtar rol oynar ve etkinliği intrasellüler kalsiyum bağlayan
proteinler ile düzenlenir. Calbindin D28k, kalsiyum bağlayıcı proteinlerden biridir. Muhtelif hayvan türlerinin,
bazı endokrin bezlerinde, mide ve bağırsaklarındaki diffus nöroendokrin sistem hücrelerinde, beyin ve
böbreklerinde calbindinin varlığı ile ilgili bir çok çalıĢmalara literatürlerde rastlanılmıĢtır. Bununla birlikte kör
farede calbindinin varlığı ve dağılımı ile ilgili herhangi bir çalıĢmaya rastlanılmamıĢtır. Sunulan çalıĢmanın
amacı kör farelerde calbindin varlığını mide ile bağırsaklarda, tiroid, hipofiz, beyin, kalp ve böbreklerde
immüno histokimyasal yöntemlerle araĢtırmaktır.
AraĢtırmada 6 adet ergin kör faresi kullanıldı. Ġmmünohistokimyasal boyama “Ġmmünoperoksidaz Metod” ile
yapıldı. Calbindinin Ġmmünohistokimyasalyolla demonstrasyonu avidin-biotin horseradish peroksidaze (ABCHRP) tekniği kullanılarak gerçekleĢtiridi.
Calbindin immünreaktivitesine böbrek tubuluslarında, kalp kası tellerinde, tiroid de parafoliküler hücrelerde,
hipofiz de, beyin de ve mide ile bağırsaklarda sinir tellerinde rastlandı.
Bu dağılım tarzı dikkate alınarak, calbindinin bu organlarda intrasellüler ve extrasellüler kalsiyum
hemositazisinde rol aldığı sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Calbindin, kör fare, mide, bağırsak, tiroid, hipofiz, beyin, kalp, böbrek,
immünohistokimya
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P026
Deneysel Diyabetin Postmenopozal Dönemdeki Ratların Tiroid Bezi Üzerindeki Etkilerinin
Belirlenmesi: Histopatolojik, Sterolojik Ġnceleme
Zeliha Yetim, Deniz Ünal, Selina Aksak KarameĢe, Tolga Mercantepe, Jale Selli
Atatürk Üniversitesi Histoloji Ve Embriyoloji A.B.D.
AMAÇ: Menstruasyon döngüsünün tamamen durması ve üreme potansiyelinin sona ermesi olarak tanımlanan
menopoz ve gerek insülin yetmezliğinin neden olduğu “tip 1 diyabet” olarak adlandırılan, gerekse dokularda
insülin direncine bağlı olarak meydana gelen “tip 2 diyabet” olarak bilinen Diyabetes Mellitüsün tiroid bezine
olan etkilerinin sıçanlarda overektomi ve diyabet modeli oluĢturularak belirlenmesi amaçlandı.
MATERYALMETOD: YetiĢkin diĢi 12 haftalık Sprague Dawley cinsi (n = 24) sıçanlar rastgele seçilerek sırasıyla, Sağlıklı
Kontrol Grubu (Grup 1, n=6), Diyabet Grubu (Grup 2, n=6), Overektomi (Grup 3, n=6), Overektomi Sonrası
Diyabet Uygulanan Grup (Grup 4, n=6) Ģeklinde dört gruba ayrıldı. Diyabet Alloksanla oluĢturuldu. Sonuçları
değerlendirmek için histopatolojik ve stereolojik analizler yapıldı.
BULGULARSONUÇ: Hematoksilen-eozin boyamalarla yapılan histopatolojik değerlendirmelerde kontrol grubunun tiroid
yapısı normal olarak değerlendirilirken deneysel gruplarda morfolojik açıdan anormallikler belirgin Ģekilde
izlendi. Cavalieri prensibi ile yaptığımız folikül lümen alanı ölçüm sonuçlarının istatistiksel analizi ile
histoptopatolojik bulguların paralellik gösterdiği, tiroid folikül lümeni alanı bakımından tüm deney grupları ile
kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlendi (P<0.05). Diyabet grubunun folikül
epitelinde yassılaĢma, overektomi grubunda hiperplazi, overektomi ve diyebet uygulanan grupta hiperplazi ve
foliküller arasında geniĢ boĢluklar belirgindi.
TARTIġMA: Tiroid hastalıklarının ve diyabetin birbirini etkilediği yapılan çalıĢmalarla gösterilmiĢtir.
ÇalıĢmamızın sonuçlarına göre; ratlarda yapılan overektomi ve diyabet, tiroid dokusu üzerinde
dejenerasyonlara sebep olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Diyabet, Sıçan, Menopoz, Tiroid, YaĢlılık
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P027
β-1,3-D-Glukanın Bortezomib Uygulanan Sıçanlarda Dalak Üzerine Etkilerinin AraĢtırılması
Elif Polat1, Selina Aksak KarameĢe2, Ġsmail Can2, Seçil Nazife Parlak1, Zeliha Yetim1, Erdem Toktay2
1
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum
2
Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Kars
AMAÇ: Kanser (miyeloma) tedavisinde sıklıkla kullanılan bortezomib, kemoterapötik bir ilaçtır. Bu çalıĢma
bortezomib ile ilgili proteinlerin degradasyonunun proteozom inhibisyonu ile dalak üzerinde oluĢan toksik
etkinin immünstimülatör olan β-1,3-D-Glukan ile engellenmesi veya azaltılması amaçlanmaktadır.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmada 12 haftalık 30 adet Sprague Dawley cinsi erkek sıçanlar kullanıldı. Hayvanlar 5
gruba ayrıldı: 1. Grup sağlıklı, 2. Grup Bortezomib (0.2mg/kg sc) uygulanan, 3. Grup β-1,3-D-Glukan (30
mg/kg 24 saat süreyle) uygulanan, 4. Grup Bortezomib ve β-1,3-D-Glukan 48 S, 5. Grup Bortezomib ve β1,3-D-Glukan 72 S uygulanan grup. Sonuçları analiz etmek için histopatolojik ve stereolojik değerlendirmeler
yapıldı.
BULGULAR- SONUÇ: Yapılan incelemelerde sağlıklı gruptan alınan dalak kesitleri değerlendirildiğinde beyaz
pulpa ve kırmızı pulmanın histolojik olarak normal bir yapıya sahip olduğu görüldü. 2. Grupta bortezomib
uygulanan kesitlerde dalak sinüzoidlerinde hiperkromazi bulgusu ve sentral arterde hasarlı yapıların
bulunduğu görüldü. β-1,3-D-Glukan verilen grupta bulguların histolojik olarak normale yakın olduğu ancak
bazı bölgelerde konjesyon alanlarına rastlandığı görüldü. Bortezomib ve β-1,3-D-Glukan 48 S grubunda dalak
kırmızı pulpasını oluĢturan retiküler liflerde kalınlaĢma görülürken, venöz sinüzoidlerde geniĢleme ve bazı
alanlarda nadir nekroz odaklarına rastlandı. Bortezomib ve β-1,3-D-Glukan 72 S grubunda kırmızı pulpada
sinüzoidlerde geniĢleme, kordonlar üzerinde konjesyon bölgeleri, parankimde kollejen ipliklerde farklılaĢma ve
makrofajlarda artıĢ gözlendi. Ayrıca beyaz pulpada hücre dejenerasyonu ve sentral arterde hücre hasarına
rastlandı.
TARTIġMA: Bortezomib uygulanan sıçanlarda özellikle dalağın kırmızı pulpa hücrelerinde morfolojik olarak
hasar oluĢtuğu görüldü. Bortezomib- β-1,3-D-Glukan 72 S grubunda bu hasarın olması, bortezomib uygulanan
dalak üzerinde β-1,3-D-Glukan tedavisinin olumlu etkisinin olmadığını düĢündürdü. Hasarın daha ayrıntılı
çalıĢmalar yapılarak moleküler düzeyde de aydınlatılabileceği düĢünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bortezomib, β-1,3-D-Glukan, Dalak, Proteozom
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P028
Farklı Dönemlere ait Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) Bursa Fabricius’unda Mast Hücre
Yoğunluğunun Belirlenmesi
Nurgül ġenol, Melda Azman
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Isparta
AMAÇ: Bu çalıĢmada 2 ve 6 aylık bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) bursa Fabricius‟unda mast hücre
yoğunluğunun % 0.5‟lik toluidine blue ve alcian blue-safranin kombine boyaları ile belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmada, Süleyman Demirel Üniversitesi Zootekni Bölümü kanatlı hayvan yetiĢtirme
biriminden 3‟er adet 2 aylık ve 6 aylık yetiĢkin bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) temin edildi. Bıldırcınların
eter anestezi altında abdominal diseksiyon ile bursa Fabricius'ları alındı ve dokular %10‟luk formalinde 24-48
saat tespit edildi. Örnekler daha sonra rutin histolojik doku takibinden geçirilip parafinde bloklanıp 5-6 μ
kalınlığında seri kesitler alındı. Genel histolojik yapının belirlenmesi için hematoksilen-eosin boyası, mast
hücrelerinin tanımlanması ve yoğunluklarının saptanması için ise %0.5‟lik toluidine blue ve alcian blue-safranin
kombine boyaları ile boyama yapıldı. Toluidine blue ile boyanan preparatlarda 40‟lık objektif büyütmesinde
okuler mikrometrenin 100 kare birim alanındaki mast hücreleri sayıldı. Daha sonra bu preparatların ıĢık
mikroskobunda (Leica DM 500) fotoğrafları çekildi.
BULGULAR- SONUÇ: Histolojik yapının belirlenmesi için uygulanan hematoksilen-eosin boyamasında bursa
Fabricius içten dıĢa doğru mukoza, muskularis ve seroza tabakalarından oluĢtuğu belirlendi. Mast hücrelerinin
çoğunlukla foliküller arası bölgelerde bulunduğu tespit edildi. Alcian blue-safranin kombine boyamalarında AB
(+) mast hücreleri gözlenirken, Safranin (+) ve kombine hücrelere ratlanmadı. Mast hücre sayısı ortalama 2
aylık bıldırcınlarda 51±8.9, 6 aylık bıldırcınlarda 20±3.08 hesaplandı. Sonuç olarak, bıldırcın bursa
Fabricius‟unda mast hücrelerinin yoğunlunun dönemsel olarak değiĢtiği yaĢın ilerlemesine bağlı olarak sayıca
azaldığı tespit edildi.
TARTIġMA: Bizim bulgularımıza benzer Ģekilde hindi, tavuk, ördek gibi türlerde de yaĢa bağlı olarak mast
hücre yoğunluğunun değiĢtiği bildirilmiĢtir
Anahtar Kelimeler: Bıldırcın, Bursa Fabricius, Mast hücresi
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P029
Yeni ZelandaTavĢan (Oryctolagus cuniculus)’nın Dalak ve Timus Dokularında Mast Hücre
Yoğunluğu
Nurgül ġenol, Melda Azman
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Isparta
AMAÇ: Bu çalıĢmada Yeni Zelenda TavĢan (Oryctolagus cuniculus)‟nın dalak ve timus dokularında mast hücre
yoğunluğunun % 0.5‟lik toluidine blue ve alcian blue-safranin kombine boyaları ile karĢılaĢtırılması
amaçlanmaktadır.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmada, Süleyman Demirel Üniversitesi Deney Hayvanı Üeretimi ve Deneysel AraĢtırma
Laboratuvarı‟ndan Yeni Zelenda TavĢan (Oryctolagus cuniculus)‟nı temin edildi. TavĢanların Ketamin - ksilazin
anestezi altında abdominal diseksiyon ile dalak ve timus dokuları alınıp materyaller % 10‟ luk formalin de 2448 saat tespit edildi. Parafin bloklardan 5-6 μ kalınlığında seri kesitler alınıp mast hücrelerinin identifikasyonu
ve yoğunluğunun yapılması için % 0.5‟lik toluidine blue ve alcian blue-safranin kombine boyaları ile muamale
edildiler. Daha sonra bu preparatlar ıĢık mikroskobunda (Leica DM 500) incelenerek gerekli alanların
fotoğrafları çekildi. Toluidine blue ile boyanan preparatlarda 40‟lık objektif büyütmesinde okuler
mikrometrenin 100 kare birim alanındaki mast hücreleri sayıldı.
BULGULAR-SONUÇ: Timusda organın korteks ve medulla tabakaları arasında mast hücrelerinin dağılımlarının
farklılık gösterdiği gözlendi. Timusun medullasındaki mast hücre yoğunluğunun korteks bölgesine göre daha
fazla olduğu tespit edildi. Timusun medulla bölgesinde mast hücrelerinin özellikle kan damarları ve hassal
cisimciklerinin etrafında lokalize olduğu gözlendi. Dalakta ise mast hücreleri beyaz pulpaya göre kırmızı
pulpada daha fazla miktarda bulunduğu belirlendi. Özellikle kan damarları etrafında yoğunlaĢtıkları tespit
edildi. Alcian blue-safranin kombine boyamasında dalakta alcian blue (+) hücreler fazla iken, timusda safranin
(+) hücrelerin fazlalığı dikkat çekti. Yeni Zelenda TavĢanı timus ve dalak dokularını mast hücre yoğunluğu
açısından kıyaslayacak olursak dalakta yoğunluğun daha fazla olduğu gözlendi
TARTIġMA: Bizim çalıĢmamızla benzer Ģekilde diğer omurgalılarda da mast hücre yoğunluğunun dalakta daha
fazla olduğu bildirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Dalak, Mast hücresi, TavĢan, Timus
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P030
Kefir, Kımız, Süt ve Yoğurt Uygulamasının Fare Dalağında Plazma Hücresi Miktarı Üzerine Etkileri
Sevda EliĢ Yıldız1, Funda Yiğit2, Berna Duman Aydın3, Ebru Karadağ Sarı4, Turgay Deprem4, Serap
Koral TaĢçı4
1
Kafkas Üniversitesi, Kars Sağlık Yüksekokulu, Kars
2
Ġstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Ġstanbul
3
Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü, Diyarbakır
4
Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Kars
AMAÇ: Kefir, kımız, süt ve yoğurdun kolesterol düĢürücü, bağıĢıklık sistemi ve sindirim sistemi üzerine etkisi,
antibakteriyel ve bazı hastalıklar üzerine tedavi edici etkileri bulunmaktadır. Bu çalıĢma kefir, kımız, süt ve
yoğurdun fare dalak dokusunda, karĢılaĢtıkları antijene spesifik antikor sentezleyen plazma hücresi miktarını
belirlemeyi amaçlamıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmada materyal olarak 30 adet fare kullanıldı. Fareler her grupta 6 adet olacak Ģekilde
5 gruba (I.Grup: Kefir, II.Grup: Kımız, III.Grup: Süt, IV. Grup: Yoğurt, V.Grup: Kontrol) ayrıldı. Deney
hayvanlarına verilecek maddeler on beĢ gün süre ile oral olarak uygulandı. Süre sonunda tüm gruplardaki
hayvanların vücut ağırlıkları tartıldıktan sonra eter anestezisi altında dalak dokuları alındı. Dalak dokusundaki
plazma hücre sayısı sterelojik yöntemle belirlendi.
BULGULAR- SONUÇ: Ġstatiksel değerlendirmeler sonucunda kefir, kımız, süt ve yoğurt grubunda bulunan
farelerin canlı ağırlıklarının kontrol grubuna göre arttığı tespit edildi. Kefir, kımız, süt ve yoğurt uygulanan
farelerin sterelojik yöntemle dalaktaki plazma hücreleri sayısına bakıldığında 15. günün sonunda kefir
grubunda plazma hücre sayısında kımız, süt, yoğurt ve kontrol grubuna göre (p<0,001), kımız, süt ve yoğurt
grubunda ise kontrol grubuna göre anlamlı bir farkın olduğu tespit edildi (p<0,001).
TARTIġMA: Yararlı mikroorganizmalardan oluĢan kefirin kanda taĢınan antijenlerin yakalandığı ana bölge olan
dalakta, plazma hücre sayısının, kısrak sütünden üretilen fermente bir süt ürünü olan kımız, süt ve yoğurttan
daha yüksek düzeyde bulunması bunun yanında kımız, süt ve yoğurt grubunda da kontrol grubundan daha
fazla sayıda bulunması sağlıklı beslenme/fonksiyonel gıda kapsamında dikkat çekicidir.
Anahtar Kelimeler: Kefir, Kımız, Plazma Hücresi, Süt, Yoğurt,

P031

117

XII. National Histology And Embryology Congress 27-30 May 2014, Ankara University / Ankara -Türkiye

Hindilerin (Meleagris gallapavo) Bursa Fabricius, Timus ve Dalağı Üzerinde Ġmmunohistokimyasal
ÇalıĢmalar
Tolunay Kozlu1, Ebru Karadağ Sarı2, YeĢim Akaydın Bozkurt1, Nevin Kurtdede3
1
Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Hatay-Türkiye
2
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Kars-Türkiye
3
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye
AMAÇ: Bu çalıĢma ile hindilerde savunmada büyük rolu olan ve immuno-lenfoid sistemin önemli bir bölümünü
oluĢturan bursa Fabricius, timus ve dalak gibi lenfoid organlardaki CD3, CD79 αcy, S100 proteinin dağılımının
immunohistokimyasal olarak belirlenmesi amaçlanmıĢtır
GEREÇ- YÖNTEM: Doku örnekleri %10 formolde 24 saat tespit edilip rutin iĢlemlerden geçirilerek parafinde
bloklandı. Parafin bloklardan alınan 5 µ‟luk kesitlere standart avidin-biotin peroxidase (ABC) metodu
uygulandı. Pozitif kontrol olarak insan tonsil ve timus kesitleri kullanıldı. Negatif kontrollerde primer antikor
yerine tavĢan serumu uygulandı. Ayrıca genel yapıyı ortaya koymak için kesitler Mallory‟nin modifiye üçlü
boyaması ile boyandı.
BULGULARSONUÇ: Bursa Fabricius ve dalakta CD79 αcy immunopozitif alanlar görülürken timusda bu alanların oldukça
sınırlı olduğu gözlendi. Her üç organda da CD3 immunopozitif alanlara rastlansa da en yaygın olarak timusda
pozitiflik görüldü. S100 immunopozitif alanlar ise en yaygın olarak bursa Fabricius‟da daha az olarak da dalak
ve timusda tespit edildi. Bunun yanında CD79 αcy ile S100 immunopozitif alanların benzer yerler olması dikkat
çekiciydi.
TARTIġMA: Tavuk, ördek ve bıldırcın gibi kanatlı türlerinde yapılan çalıĢmalar mevcut olsa da ekonomik
değeri yüksek bir kanatlı türü olan hindiler üzerinde bu tip bir araĢtırmaya rastlanmamıĢtır. Bundan dolayı bu
çalıĢmanın bu alanda yapılacak olan araĢtırmalara katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: CD3, CD79 αcy, S100, Lenfoid doku, Hindi
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P032
Bortezomib Uygulanan Sıçanlarda Agomelatinin Dalak Üzerine Antioksidan Etkilerinin
AraĢtırılması
Elif Polat, Jale Selli, Osman Nuri KeleĢ, Bünyami Ünal
Atatürk Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum
AMAÇ: Bortezomib kanser (miyeloma) tedavisinde en çok kullanılan kemoterapik ajanlardan biridir. Bu
çalıĢma kemoterapik ajanlardan olan bortezomib‟in proteozom inhibisyonu ile proteinlerin degradasyonuna
bağlı olarak dalak üzerinde oluĢan toksik etkinin agomelatin ile durdurulması veya azaltılması
amaçlanmaktadır.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmada 12 haftalık 30 adet Sprague Dawley cinsi erkek sıçan kullanıldı. Hayvanlar 5
gruba ayrıldı: 1. Grup sağlıklı, 2. Grup Bortezomib (0.2mg/kg sc) uygulanan, 3. Grup Agomelatin (30
mg/kg) uygulanan, 4. Grup Bortezomib ve Agomelatin 48 S, 5. Grup Bortezomib ve Agomelatin 72 S
uygulanan grup. Sonuçları değerlendirmek için histopatolojik, histokimyasal ve stereolojik değerlendirme
yapıldı.
BULGULAR- SONUÇ: Yapılan incelemelerde sağlıklı gruptan alınan kesitlerin normal histolojik yapıda
olduğu görüldü. Bortezomib uygulanan grupta beyaz pulpadaki sentral arterde hasarlı bölgeler tespit
edilirken dalak sinüzoitlerinde hiperkromazi ve nekrotik alanlar görüldü. Agomelatin verilen grupta bazı
bölgelerdeki venöz dalak sinüzoitlerinde geniĢleme görülürken nadir konjesyon bölgelerine rastlandı. Bu
grubun genel görünüm itibariyle sağlıklı gruba yakın olduğu görüldü. Bortezomib ve agomelatin 48 S
grubunda kırmızı pulpa da venöz dalak sinüzoidlerinde dejenerasyon ve az miktarda makrofaj görüldü.
Bortezomib ve agomelatin 72 S grubunda ise kırmızı pulpada konjesyon bölgelerinde artıĢ görülürken
ayrıca yer yer nekroz odaklarına rastlandı.
TARTIġMA: Bortezomib uygulanan grupların dalak parankim hücrelerinde morfolojik olarak hasar oluĢtuğu
görüldü. Antioksidan olarak kullanılan agomelatinin, bortezomib-agomelatin 72 S grubunda hasarın fazla
olması agomelatin tedavisinin zararlı etkilerinin olduğunu düĢündürdü. Bu etkilerin, daha ayrıntılı çalıĢmalar
yapılarak moleküler düzeyde de araĢtırılabileceği düĢünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Agomelatin, Antioksidan, Bortezomib, Dalak
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P033
Kınalı Keklikte (Alectoris chukar) Tunica Fibrosa Bulbi’nin Morfolojik Özelliklerinin AraĢtırılması
Serkan Erdoğan1, Mehmet Erdem Akbalık2, Hakan Sağsöz2
1
Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi AbD, Diyarbakır
2
Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AbD, Diyarbakır
AMAÇ: Bu çalıĢma kınalı keklikte (Alectoris chukar) tunica fibrosa bulbi‟nin morfolojik özelliklerinin ortaya
konması amacıyla planlanmıĢtır.
GEREÇYÖNTEM: ÇalıĢmada 5 diĢi ve 5 erkek olmak üzere toplam 10 adet kınalı keklik kullanıldı. Gözler %10‟luk
nötral formaldehit solüsyonunda tespit edildi. Histolojik iĢlemleri takiben bloklar 5 μm kalınlığında kesildi ve
Crossman‟ın modifiye triple boyası uygulandı.
BULGULARSONUÇ: Özellikle sklera‟nın anterior kısmında bulunan kemik plaklar ve sklera‟yı çepeçevre kuĢatan
kıkırdak doku dikkat çekiciydi. Bu oluĢumların ise gözü korumada ve/veya hızlı akomodasyon sağlamada
etkisinin olduğu bildirilmektedir. Optik sinirin sklera‟yı deldiği bölgede de kemik dokunun (os opticus)
olduğu belirlendi. Tunica fibrosa bulbi‟ye ait katmanların geniĢliği bakımından erkek ve diĢi arasında bir
farklılığın olup olmadığı istatistiksel olarak değerlendirildi. Ölçümü yapılan katmanlar arasında sadece
korneal stroma ve skleral kıkırdağın geniĢliği bakımından cinsiyetler arası önemli bir farklılık saptandı
(p<0.05).
TARTIġMA: Kanatlılarda korneanın epitel hücre katmanı, prizmatik hücre katmanı üzerine oturmuĢ 2-3
sıralı poligonal hücrelerden ve epitel katın en dıĢ sınırını oluĢturan yaklaĢık 3-4 sıralı yassı hücrelerden
oluĢtuğu bildirilmiĢtir (Hodges 1974; King ve McLelland 1984). Keklikte ise hem poligonal hem de yassı
hücre katmanının 1-2 sıra hücreden oluĢtuğu görülmüĢtür. Bunun yanı sıra baykuĢ, Ģahin ve kartalda
skleral halka oldukça geliĢmiĢ olup göze tubuler bir form kazandırırken (Martin 1982, 1985) keklikte ise bu
skleral kemik plakların, tavukta belirtildiği gibi göz küresine sferik ya da fincan benzeri bir form verdiği
izlenmiĢtir. Memelilerden farklı olarak kekliklerin sahip olduğu skleral kemik ve skleral kıkırdakların varlığı
ortaya konmuĢ olup elde edilen bulguların kanatlı türlerinde yapılacak morfolojik çalıĢmalar için fayda
sağlayabileceği düĢünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kornea, Sklera, Morfoloji, Keklik
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P034
Doğum Defektine Sahip Bebekler Ve Abortusların Retrospektif AraĢtırılması
Nihal Doğan Aydın1, Nureddin Cengiz2, Oğuzhan Bulduk2, Aysun Sarıkaya2
1
Adıyaman Üniversitesi, Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Adıyaman
2
Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Sakarya
AMAÇ: Retrospektif olarak planlanmıĢ olan çalıĢmamızda Van ilinde gerçekleĢmiĢ doğumlarda kongenital
anomaliye sahip bebeklerin ve abortusların normal doğumlara oranı, dağılımları, muhtemel nedenleri,
görülme sıklıkları ve çeĢitleri hakkındaki bilgilerin derlenmesi hedeflendi.
GEREÇ- YÖNTEM: Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi‟ nde 2004- 2008 yılları arasındaki defter
kayıtları temel alınarak 38.790 doğum ve 3.596 abortus vakası retrospektif olarak incelenmiĢtir. Analizler
SAS (Statistical Analysis Sistems) istatistik programı kullanılarak yapıldı. Ġncelenen değiĢkenler için tanıtıcı
istatistikler ve frekans tabloları hesaplanmıĢtır ayrıca iki farklı grup oranını karĢılaĢtırmak için Z-oran
kullanılmıĢtır.
BULGULARSONUÇ: Doğumların 37.924‟ü canlı, 866‟sı ölü olarak gerçekleĢmiĢ, 3596 gebelik abortus ile
sonuçlanmıĢtır. Bebeklerin 796‟sı kongenital defekte, canlı doğumların %1.63‟ü, ölü doğumların ise
%20.32‟si anomalilere sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Kongenital defektli yeni doğanlarda ölü/doğum oranı
%21.98, canlı/doğum oranı ise %78.01 olarak bulunmuĢtur. ÇalıĢmamızda birinci sırada santral sinir
sistemi (%26.76), ikinci sırada ürogenital sistem (%23.37) anomalileri görülmüĢtür. 18-35 yaĢ arasında
çocuk doğuran annelerin en fazla doğum defektine sahip oldukları görüldü (%83.93). Doğum sayıları
incelendiğinde; 1-3 arası doğum yapan annelerde anomalili doğum oranı %43.82, 4 ve üstü doğum yapan
annelerde anomalili doğum oranı %56.17 olarak bulunmuĢtur. Kongenital anomalilerin sıklığının yapılan
benzer çalıĢmalarla büyük farklılıklar göstermediği ancak abortus oranları açısından 10 kat fazlalık olduğu
saptanmıĢtır. Çocuk sayısı artıp, doğum aralıkları azaldıkça kongenital anomali ve bebek ölüm oranlarını
arttırdığı bilinmektedir. ÇalıĢmamızda da artan doğum sayısının (4 doğum ve üstü) anomalili bebek
doğurma oranını arttırdığı (%56.17) tespit edilmiĢtir.
TARTIġMA: Çok sayıda doğumun önüne geçilmesi ve iki doğum arasındaki zamanın arttırılması gibi basit
tedbirlerin oranların azalmasında yardımcı rol oynayabileceği düĢünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Abortus, anomali, doğum defekti, retrospektif analiz
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P035
Sıçan Embriyolarında Solunum Divertikülü (Akciğer Tomurcuğu) GeliĢiminin IĢık Mikroskobik
Düzeyde Ġncelenmesi
Elvan Özbek1, Esra Eroğlu2, Elif Sözen1
1
Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Sakarya
2
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
AMAÇ: Akciğerlerin organogenezi; akciğer tomurcuğu, psödoglandüler, kanaliküler ve terminal kese
evreleri olmak üzere geliĢimsel alt kategorilerde incelenmektedir. Asıl görevi hava ile kan arasında gaz
değiĢimini sağlamak olan akciğerler, ancak son evrede solunumu gerçekleĢtirebilecek kapasiteye
ulaĢmaktadır. GeliĢim evrelerinde oluĢacak bir hata, birçok akciğer hastalığını beraberinde getirmektedir.
Hatta akciğer tomurcuğunun geliĢmemesi, hayatla bağdaĢmayan pulmoner agenezi ile sonuçlanmaktadır.
Bu çalıĢmada, akciğer tomurcuğu (solunum divertikülü) geliĢimini sıçan embriyolarında ıĢık mikroskobik
düzeyde araĢtırıldı.
GEREÇ- YÖNTEM: Gebe olmayan 10-12 haftalık 6 adet diĢi sıçan kullanıldı. Ayrı ayrı kafeslere alınan
sıçanların yanına 1 gece süreyle birer erkek sıçan bırakıldı ve ertesi sabah erkekler kafeslerden çıkarıldı. Bu
tarih, gebeliğin 1. günü kabul edildi. Sıçanlar gebeliğin onbirinci (n=2), onüçüncü (n=2) ve onbeĢinci (n=2)
günlerinde anestezi altında feda edildikten sonra embriyoları çıkarılarak histolojik yöntemle takip edildi.
Embriyolardan alınan parafin kesitler Hematoksilen-Eozin ile boyandı, kamera ataçmanlı ıĢık mikroskopta
incelenerek fotoğrafları çekildi.
BULGULAR- SONUÇ: Onbir-günlük embriyolarda ön bağırsağın ventralinde akciğer tomurcuğunun
oluĢmaya baĢladığı ve bu seviyede çevre mezenkiminin, trakeo-özofageal septumu oluĢturmak üzere
solunum divertikülünün sağ ve sol iki yanından orta hatta doğru, karĢılıklı gelecek Ģekilde içeriye girinti
yaptığı görüldü. Onüç-günlük embriyolarda trakeanın distal ucunda primer bronĢları oluĢturmak üzere
çatallandığı gözlemlendi. Ayrıca onüç-günlük sıçanların bazılarında laringo-trakeal divertikülün ön
bağırsaktan tamamen ayrıldığı, trakeanın larinks aracılığıyla ilkel farinks lümeniyle bağlantısı bulunduğu
görüldü, bu gözlemle deneydeki bazı sıçanların ileri geliĢim aĢamalarında olduğu saptandı. OnbeĢ-günlük
embriyolarda ise trakea duvarındaki tabakaların belirgin Ģekilde oluĢtuğu, bronĢiyal dallanmanın ilerlediği
gözlemlendi.
TARTIġMA: Fetal akciğer büyümesi ve geliĢimi hakkında edinilen bilgilerin, postnatal dönemde
izlenebilecek fizyolojik ve patolojik değiĢiklikleri anlamada yararlı olacağı düĢünüldü.

Anahtar Kelimeler: Akciğer organogenezi, solunum divertikülü, ıĢık mikroskop, embriyolojik geliĢim
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P036
Civciv embriyolarına uygulanan sodyum benzoatın embriyo ve nöral tüp geliĢim üzerine etkileri
Selin Tural Emon1, Serap Uslu2, Metin Orakdöğen1, Hakan Somay1
1
Numune Hastanesi, Beyin Cerrahisi AD
2
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
AMAÇ: Sodyum benzoat (E211), sodyum hidroksit ve benzoik asitten üretilen, asidik gıdalara, gazlı
içeceklere, reçel ve meyve sularına antimikrobiyal olarak eklenen bir maddedir. Bu çalıĢmanın amacı; hazır
gıdalar içerisinde bulunan sodyum benzoatın embriyo ve nöral tüp geliĢimi üzerine etkilerini araĢtırmaktır.
GEREÇ- YÖNTEM: 64 adet döllenmiĢ yumurta (ortalama ağırlıkları 65 ± 2 g) 37.2 ± 0.1 °C‟de 30 saat %60%70 nem oranında, her 3 saatte bir çevrilerek inkübe edildi. Hamburger-Hamilton sınıflandırmasına göre 9.
evrede olan yumurtalar randomize olarak seçilerek gruplandırıldı. Tüm yumurtaların kabukları 4X büyütmede
açılarak embriyonik disk belirlendikten sonra: Grup A: 0.33mg/0.1ml, Grup B: 0.65mg/0.1ml, Grup C:
1.30mg/0.1ml, Grup D: 13.00mg/0.1ml sodyum benzoat ve Grup E (Kontrol): 0.1 ml serum fizyolojik enjekte
edildi. Yumurtalar steril adheziv bandlar ile kapatıldı. 72. saatin sonunda, 20. evrede yumurtalar açıldı.
Embriyolar viabilite, genel fizyolojik durumları ve embriyonik membranların damarsal yapıları makroskobik
olarak incelendikten sonra doku takibine alındı. Parafin bloklara gömülen embriyolardan 5µm kalınlığında seri
kesitler alınarak Hematoksilen&Eozin boyama yapıldı. Nöral tüp geliĢimleri değerlendirildi.
BULGULAR- SONUÇ: Grup A, D ve E‟de 2‟Ģer embriyonun, Grup C‟den 6 embriyonun diseksiyon sırasında
kalp atımlarının olmadığı görüldü (p>0.001). Canlı embriyolar incelendiğinde gruplar arasında embriyonik
membranların damarsal yapılarında ve embriyoların genel fizyolojik durumları arasında farklılıklar
gözlemlenmedi. Embriyoların kanat tomurcuklarının simetrik, bacak tomurcuklarının asimetrik ve
rotasyonlarını tamamlanmıĢ olduğu görüldü. Mikroskobik incelemede Grup C‟de bir embriyoda nöral tüp
obstrüksiyonu tespit edildi. Diğer gruplarda nöral tüp defekti tespit edilmedi.
TARTIġMA: Hazır gıdalar içerisinde antimikrobiyal olarak eklenen sodyum benzoatın, civciv embriyolarında
geliĢim sürecine ve nöral tüp geliĢimine olumsuz bir etkisi yoktur.
Anahtar Kelimeler: Sodyum benzoat, nöral tüp defekti, embriyo, civciv
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P037
Östrus Döngüsünde Fare Endometriumunda Rhokinaz-A’nın Ġmmünolokalizasyonu
Gökçen Arslan, Emel Koptagel, Celal Kaloglu, Hüseyin Eray Bulut
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji- Embriyoloji Anabilim Dalı - SĠVAS
AMAÇ: Bu çalıĢmada, östrus döngüsünde fare endometriumunda rhokinaz-A‟nın immünolokalizasyonunun
belirlenerek olası rollerinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: Vücut ağırlıkları 20-40 gram arasında değiĢen Mus musculus türü 20 adet eriĢkin fare
kullanıldı. 12 saatlik aydınlık-karanlık periyotlar sağlanarak farelerin östrus döngüsüne giriĢi sağlandı. Östrus
evresine girdiği kabul edilen hayvanlara, 5.günden sonraki 1., 2., 3. ve 4.günlerde (diöstrus, proöstrus, östrus
ve metöstrus) 200 mg/kg va pentotal sodyum intraperitoneal yoldan verilerek ötenazi uygulandı. Parafinde
bloklanan uterus dokusu kesitlerine hematoksilen-eozin ve rhokinaz-A aktivitesi için immünofloresans boyama
uygulandı. Olympus BX51 mikroskopta değerlendirilip, uygun alanlardan fotoğraflar çekildi. Östrus
evrelerindeki uterus dokularında görüntülenen rhokinaz A ekspresyonlarının Ģiddeti semikantitatif skorlama
yöntemi ile belirlendi.
BULGULAR- SONUÇ: Rhokinaz-A ekspresyonu için diöstrusta, perimetrial-miyometrial bağ doku ve
miyometrial düz kas tabakalarında kuvvetli; luminal epitel, bez epiteli ve endotelde orta kuvvette; subluminal
ve bazal stromalarda ise zayıf ekspresyon olduğu izlendi. Proöstrusta, perimetrial- miyometrial bağ doku,
lümen epiteli, bez epiteli ve endotelde orta kuvvette; miyometrial düz kas tabakaları, subluminal ve bazal
stromada ise zayıf ekspresyon izlendi. Östrusta perimetrial- miyometrial bağ dokuda ve lümen epitelinde orta
kuvvette; miyometrial düz kas tabakaları, bez epiteli, subluminal ve bazal stromalarda, endotelde
ekspresyonun zayıf olduğu izlendi. Metöstrusta, perimetrial- miyometrial bağ doku, lümen epiteli, bez epiteli
ve endotelde orta kuvvette; miyometrial düz kas tabakalarında, subluminal ve bazal stromalarda ise zayıf
ekspresyon olduğu izlendi.
TARTIġMA: Östrus döngüsünde uterus örtü epiteli, bez epiteli ve endotel hücrelerinde rhokinaz-A
ekspresyonunun izlenmesi implantasyonda rhokinaz-A sinyal yolağının tek baĢına ve/veya baĢka sinyal
yolakları ile implantasyonda etkin iĢlevler üstlendiği sonucuna ulaĢılmıĢtır.

Anahtar Kelimeler: Endometrium, östrus döngüsü, rhokinaz-A
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P038
Embriyo geliĢiminde transkripsiyon ve metilasyon ile ilgili genlerin araĢtırılması
Gökay Bozkurt1, Nazlı Can2, Kemal Ergin2
1
Adnan Menderes Üniversitesi Genetik Anabilim Dalı, AYDIN
2
Adnan Menderes Üniversitesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, AYDIN
AMAÇ: Embriyonik geliĢimdeki evreler çok önemli olmakla birlikte geliĢim basamaklarında halen
açıklanamamıĢ noktalar bulunmaktadır. Özellikle embriyo geliĢimindeki ilk haftada hangi genlerin baskın
olduğu hangilerinin sessiz kaldığı bilinmemektedir ve burada da trankripsiyon ve metilasyon ile ilgili genlerin
etkili olduğu düĢünülmektedir. Bu çalıĢmanın amacı da embriyonik geliĢimde rol oynayan transkripsiyon ve
DNA metilasyon genlerini real-time PCR ve immünfloresan yöntemler ile belirlemektir.
MATERYAL-METOD: Embriyo eldesi için diĢi farelere oosit süperovulasyon yapıldı. HCG uygulamasının
yapıldığı gün diĢi fareler erkek fareler ile aynı kafese konuldu. Ertesi günün sabahında vaginasında plak
görülen diĢiler 0,5 günlük gebe kabul edildi. Gebelik sonrası ilk hafta embriyoları çıkarıldı ve deney için
embriyolar: I. 2-8 blastomerli, II. 8-16 blastomerli, III. Blastokist gruplarına ayrıldı. Embriyolar iç ve dıĢ
ortam mediumlarında takip edildi ve iyi kalitede oldukları gözlendikten sonra immünfloresan analiz yapıldı.
Real-time PCR için de transkripsiyon faktörlerini (Nanog, Oct-3/-4, SSEA-1, Sox-2, c-Myc) ve DNA metilasyon
(Dnmt-1, Dnmt-3) genlerini karĢılaĢtırmak için her bir gruptan ortalama 40 adet embriyo seçildi.
BULGULAR-SONUÇ: Real-time PCR‟da Nanog gen ekspresyonu 2-8 hücreli ve blastokist grubunda, Oct-3/-4
ekspresyonu 2-8 hücreli grubunda, SSEA-1 ekspresyonu 2-8 hücreli ve blastokist grubunda, Sox-2
ekspresyonu 2-8 hücreli grubunda, c-Myc ekspresyonu blastokist grubunda, Dnmt-1 ekspresyonu blastokist
grubunda ve Dnmt-3 ekspresyonu blastokist grubunda daha fazla saptandı. Ġmmünfloresan boyamalar da
bunu destekledi.
ÇalıĢmamızın embriyonik geliĢimin ilk haftasındaki gen profiline ıĢık tutacağını ve literatüre katkı yapacağını
düĢünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Embriyo, gen ekspresyonu
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P039
Oligospermi ve normospermi semen örneklerinde swim up sonrası spermatozoa mitokondriasının
mitotracker Ġle değerlendirilmesi
Seda Çetinkaya, Aydan Canbilen
Necmettin Erbakan Üniversitesi,Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Konya
AMAÇ: Ġnfertilite sorunu evli çiftlerin yaklaĢık %15‟ inde görülmektedir ve bunların yaklaĢık %50‟ si erkek
faktörlü infertilitedir.Sperm morfolojisi, sperm hazırlık yöntemleri, inseminasyon sırasındaki sperm sayısı ve
motilitesi IUI ile gebelik oranlarını etkileyebilecek önemli parametrelerdir. Oligospermi ve normospermi
kiĢilerle gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada; semen örneklerinin swim up sonrası 30., 45.ve 60. dakikalarda Mito
Tracker Red 580 kiti ile sperm mitokondriyal aktiviteleri ve sayılarındaki değiĢimin gözlenmesi araĢtırılmıĢtır.
YÖNTEM-GEREÇLER:
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Yardımcı Üreme Teknikleri Ünitesi‟ne baĢvuran
hastalardan WHO 2010 kriterlerine göre seçilen 20 oligospermi ve 20 normospermi olmak üzere toplam 40
kiĢinin semen örnekleri alındı. Semen analizlerinde ilk önce fiziksel muayene yapılarak koku, renk, volüm,
viskozite ve motilite yönünden değerlendirildi. Daha sonra uygun örneklere swim up yöntemi uygulayıp
30.,45. ve 60. dakikalarda yüzen sperm sayısı ve mitokondrial aktiviteleri mitotracker kiti ile florasan
mikroskobunda değerlendirildi.
BULGULAR-SONUÇ:
ÇalıĢmada oligospermi ve normospermi örneklerin swim up sonrası sperm sayısındaki azalmanın 30 - 45. ve
45 - 60. ve 30 - 60. dakikalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir azalmanın olduğu saptandı (p<0,001)..
Swim up sonrası oligospermi ve normospermi örneklerin 30., 45. ve 60. dakikaları arasında mitokondriyal
aktivitede belirgin bir değiĢim olmadığı gözlendi. Fakat oligospermi ve normospermi örneklerin mitokondriyal
aktiviteleri kıyaslandığında, normospermi örneklerin mitokondriyal aktivitelerinin daha yüksek olduğu
saptandı.
Sonuç olarak elde edilen bulgular ıĢığında mitokondri ile hareket 30., 45. ve 60.dakikalarda tam iliĢkili değildir
ve mitokondri aktivitesi dıĢındaki mekanizmalara yönelinmesi gerektiği düĢünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sperm; swim-up yöntemi; Mitotracker Red 580
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P040
Ġntrafoliküler Fertilizasyon Olasılığını DüĢündüren Bir Olgu Sunumu
BarıĢ Baykal, Cem Korkmaz, Seyit Temel Ceyhan, Cihangir Mutlu Ercan, Sibel Aynacı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, ÜYTE Merkezi, Ankara
Ġntrafoliküler fertilizasyon çok nadir olarak bildirilen bir durumdur. Bu vaka sunumunda üç oositi intrafoliküler
olarak fertilize olmuĢ gibi görünen bir hasta bildirilmektedir. Hasta, 33 yaĢında 3 yıllık primer infertilite
vakasıdır. Hastaya uygulanan ikinci ÜYTE siklusunda 16 oosit (12 MII, 2 MI, 1 GV evresi ve 1 dejenere)
toplanmıĢtır. Oositler denude edilip ICSI için hazırlanmıĢtır. ICSI iĢlemi sırasında MII oositlerden ikisinin 2PN'e
sahip olduğu, bir tanesinin de 3PN içerdiği görülmüĢtür. Bu 3 oosite ICSI uygulanmamıĢtır. 3PN görünümüne
sahip olan oosit ayrılmıĢtır. 2PN görünümünde olan diğer iki oosit 5 gün takip edilmiĢ ve bu oositler ilerleme
göstermemiĢtir. Bu olasılığı daha önceden bildiren Nada ZM. (Fertility and Sterility 2005;83:457–61) ve Terzic
M.'nin (Zentralbl Gynekol 2001;123:162–4) vaka sunumlarının da ıĢığında ovaryan dokunun spermler
tarafından penetre edilmesi mümkün gibi görünmektedir. Bu durum, sadece bir sperm ile yapılan ICSI
iĢleminden sonra anormal 3PN fertilizasyonunun nedenlerinden biri olabilir.
Anahtar Kelimeler: 2PN, 3PN, intrafoliküler fertilizasyon
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P041
Fertilizasyon sonrası 5, 6 ve 7. gün vitrifiye edilmiĢ expanded blastosistlerin viabilite ve
implantasyon hızının karĢılaĢtırması
Berrin Avcı1, Ġlknur ÜstünbaĢ2, Seda Sarıbal2, Yusuf Yalım2, BarıĢ Ata2
1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AbD, Kadın Hastalıkları ve Doğum AbD Tüpbebek
Merkezi
2
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AbD Tüpbebek Merkezi
AMAÇ: Fertilizasyon sonrası 5, 6 ve 7. günlerde vitrifikasyonu yapılan expanded blastosistlerin çözme sonrası
viabilite ve expansiyon oranının ve transferi yapılan embriyolarda implantasyon oranının karĢılaĢtırılması.
GEREÇ- YÖNTEM: UÜTF Tüpbebek Merkezinde IVF siklusu uygulanan hastalardan elde edilen 106 blastosist
grade 4 ve üzerinde morfolojiye ulaĢtığında (fertilizasyon sonrası 5, 6 veya 7. gün) vitrifikasyonu
gerçekleĢtirildi. Vitrifikasyon öncesi blastosistlerin ekspansiyonu, iç hücre kütlesi (ICM) ve trofoektoderm (TE)
morfolojisi değerlendirildi. Blastosöl kavitesi trofoblast hücre tabakasına lazer uygulanarak boĢaltıldı. Çözme
sonrası 4 saat inkübasyonun ardından, blastosistlerin re-ekspansiyon, TE ve ICM viabilitesi değerlendirildi. ICM
ve TE'i oluĢturan hücrelerin sitoplazmaları ve hücre bütünlüğü değerlendirilerek, koyu renk ve granüler
sitoplazmalı hücre bütünlüğü kaybolmuĢ hücreler ölü hücreler olarak kabul edildi. TE ve ICM için ayrı ayrı ölü
hücrelerin tüm hücre grubuna oranı canlılık oranı olarak kaydedildi (%100, %50-100 ve %0-50). Embriyo
transferi sonrası implantasyon hızları da dikkate alınarak, farklı günlerde vitrifikasyonu gerçekleĢtirilen
embriyolar istatistiksel olarak karĢılaĢtırıldı.
BULGULARSONUÇ: Fertilizasyon sonrası 5. günde ekspansiyonu yüksek olan ve vitrifiye edilen blastosistlerde ICM
kalitesi daha yüksekti. TE kalitesi tüm blastosistlerde benzer bulundu. Blastosöl kavitesinin boĢalma oranı 5.
gün dondurulan embriyolarda anlamlı oranda daha yüksek bulundu. Viabilite ve implantasyon oranı sırasıyla,
5. gün dondurulan embriyolarda %58 ve %22.6 (n=36), 6. günde %75.5 ve %14 (n= 58), 7. günde %33.3
ve %5.6 (n= 18) olarak bulundu (p>0.5) (Tablo I).
TARTIġMA: ÇalıĢmada değerlendirilen embriyo sayısının sınırlı olması nedeniyle istatistiksel olarak farklılık
görülmemekle birlikte, 6. günden sonra ekspansiyonu gerçekleĢen blastosistlerin vitrifikasyon sonrası viabilite
ve implantasyon potansiyeli daha düĢük bulunmuĢtur.

Anahtar Kelimeler: Vitrifikasyon, blastosist, viabilite, implantasyon, morfoloji
Tablo 1
5. gün 6. gün 7. gün p değeri
ICM grade A

%83.9 %42.1 %44.4 < 0.01

ICM grade B

%16.1 %57.9 %55.6 < 0.01

TE grade A

%67.7 %61.4 %72.2 > 0.05

TE grade B

%32.3 %38.6 %27.8 > 0.05

Blastosöl kavitesi boĢalma oranı %90.3 %71.4 %66.7 < 0.03
Blastosöl re-ekspansiyonu

%45.2 %59.6 %50

Viabilite

%58.1 %63.2 %33.3 > 0.05

Ġmplantasyon hızı

%22.6 %14

%5.6

> 0.05

> 0.05
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P042
Sperm hücrelerinin canlılık ve hareket parametrelerinin yeni geliĢen kimyasallarla (ABD,PLA,TĠO2)
etkileĢiminin araĢtırılması
Ġsmet Büyükbezirci, Özlem ġahin, Gökhan Cüce, Tahsin Murad Aktan, Selçuk Duman
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji ABD, Konya
AMAÇ: Sperm parametrelerine farklı kimyasalların etkilerinin araĢtırılması amaçlandı.
GEREÇYÖNTEM: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Yardımcı Üreme Teknikleri Ünitesi'ne infertilite
ön tanısıyla baĢvuran 15 hastanın spermiyogramları yapıldıktan sonra biyo atık olan semen numuneleri
çalıĢmaya dahil edildi. Yıkama ve yüzdürme mediumları ile muamele edilen normospermik numuneler;
iĢlenmiĢ PLA, iĢlenmemiĢ PLA, iĢlenmiĢ ABS, iĢlenmemiĢ ABS ve TiO2 ile iĢlem gördü. TiO2 çalıĢması için
1/100‟lük stok solüsyonlar hazırlandı. Kullanılan kimyasalların sperm viabilitesi ve motilitesi üzerindeki etkileri
araĢtırıldı.
BULGULARSONUÇ: Yapılan incelemeler sonucunda PLA ve ABS grupları ile kontrol grubu arasında anlamlı bir fark
gözlenmedi. TiO2 ile kontrol grubu arasında anlamlı fark gözlendi.
TARTIġMA: Bu kimyasallar üzerinde yapılacak olan daha ileri seviyedeki toksisite testleri günlük kullanımın
insan ve çevre üzerindeki etkilerini tespit edecek ve medikal alanda dıĢ protez gibi çalıĢmaların önünü
açacaktır.
Anahtar Kelimeler: ABS, PLA, TiO2, sperm, toksisite, plastik
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P043
Normal ve oligospermik örneklerde belirli histokimyasal sıvıların sperm morfolojisi
değerlendirmesi için optimize dozlarının floresan görüntüleme yoluyla araĢtırılması
Özlem ġahin, Ġsmet Büyükbezirci, Gökhan Cüce, Tahsin Murad Aktan, Selçuk Duman
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji ABD, Konya
AMAÇ: Belirli histokimyasal boyaların sperm morfolojisi değerlendirmesi için optimize dozlarının floresan
görüntüleme yoluyla araĢtırılması amaçlandı.
GEREÇYÖNTEM: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tüp Bebek Ünitesine infertilite ön tanısı ile
gelen hastaların spermiyogramları yapıldıktan sonra atık olan hastanın semen numuneleri çalıĢmaya alındı.
Alınan 1 ml seminal plazma örneği üzerine 2 ml SF eklendi. Elde edilen 3ml karıĢımdan 1‟er ml alınarak 3 ayrı
ependorfa bölündü. Üzerlerine 10 µl boya eklendi. Son olarak pipeting yapılarak homojen hale geldi ve lamlara
1 damla damlatılarak floresan mikroskop altında inceleme yapıldı. Yapılan çalıĢmada 4 boya µl (Hematoksilen,
Metilen Mavisi, Eosin B, Eosin Y) kullanıldı. Öncelikle boyaların molekül ağırlıklarına göre molarite hesabı
yapıldı ve floresans yansıma veren en düĢük deriĢimleri araĢtırıldı.
BULGULAR- SONUÇ: Yapılan incelemeler sonunda Eosin B ve Eosin Y boyaları floresan ıĢıma verirken metilen
mavisi ve hematoksilen boyalarında floresan ıĢıma görülmedi. Eosin B için en düĢük deriĢim ve dolayısıyla en
maliyeti düĢük görüntü 10-5 deriĢiminde gözlendi. Eosin Y için en düĢük deriĢim ve dolayısıyla en maliyeti
düĢük görüntü 10-4 deriĢiminde gözlendi. Bu iĢlem normosperm ve oligosperm üzerine ayrı ayrı uygulandı ve
her ikisinde de bir fark gözlenmedi.
TARTIġMA: Öneriyoruz ki bu boylar üzerinde yapılacak daha ileri araĢtırmalarla laboratuar floresan boya
çalıĢmalarına daha ekonomik bir çözüm getirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sperm, Eosin B, Eosin Y, Hematoksilen, Metilen Mavisi, Floresan mikroskop
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P044

Prostat Epitel hücreleri ve Prostat Kanser Kök Hücrelerinde KDN ( Deamino Nörominik Asit)
Ekspresyonunun Ġn-vitro DeğiĢtirilmesi*
* Bu çalıĢma XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi’nde Poster Ġkincilik Ödülü kazanmıĢtır.
Fahriye Düzağaç1, Remziye Deveci3, Ümmü Güven1, Eda Açıkgöz2, Gülperi Öktem2
1
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Anabilim Dalı
2
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı
3
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
Kanser Kök Hücresi (KKH) olarak adlandırılan tümör dokusu içindeki kök hücre özelliklerini içeren tümör
baĢlangıç hücreleri, tümörün çoğalmasından, invazyonundan ve hatta metastazından sorumlu olan hücrelerdir.
KKH‟ sinin malign progresyonuna sebep olabilecek hücresel mekanizmaların ortaya konmasının, kanser
biyolojisini ve davranıĢını anlamakta çok önemli bir basamak olduğu bilinmektedir. KDN (2-keto-3-deoxy- Dglycero-D-galacto-nononic acid) sialik asit ailesinin farklı bir türüdür. Ġnsanda KDN klasik sialik asit analiz
yöntemleri ile belirlenemeyecek kadar az miktarda bulunmaktadır. KDN molekülü kanser hücrelerinde normal
hücrelere oranla artmıĢ düzeylerde bulunmaktadır. Prostat KKH‟ de KDN‟ nin biyolojik davranıĢı ile ilgili
herhangi bir literatür bilgisi ise bulunmamaktadır. Devam etmekte olan çalıĢmalarımızda RWPE-1 (insan
normal prostat epitelyal hücre hattı) ve DU145 (insan prostat kanser hücre hattı) KDN ekspresyonu yönünden
LC/MS ve immünohistokimyasal analizler yapılarak karĢılaĢtırılmıĢ ve anlamlı farklılıklar görülmüĢtür. Hücre
kültür ortamına KDN eklenmesi ile artan KDN ekspresyonunun hücrelerde malignite potansiyelini arttırdığını
öngörerek, çalıĢmamızda KDN‟ nin in vitro koĢullarda ortama ilavesinin normal prostat epitelyal hücreleri ve
prostat KKH‟ leri üzerindeki etkileri incelenecektir. RWPE-1 ve DU145 kullanılarak, FACS-Aria akim sitometre
cihazi ile CD133+/CD44+ prostat KKH ve bu hücrelerin dıĢında kalan hücreler izole edilmiĢtir (non-KKH/bulk
population). Her bir deney grubunda farklı konsantrasyonlarda KDN, hücre kültürü ortamına eklenmiĢ ve 24,
48 ve 72 saatlerde inkube edilmiĢtir. Gruplar hücre sayısı-canlılık, apoptozis ve hücre döngüsündeki
değiĢiklikler yönüyle incelenmiĢtir. Elde edilen sonuçlar KDN artıĢı ile prostat KKH' lerinde hücre sayısının
arttığını ve hücrelerin hücre döngüsünün G0 fazından G1 fazına geçiĢini arttırdığını göstermiĢtir. Bu veriler
KDN'nin prostat kanseri tedavisinde ve ilaç geliĢtirme çalıĢmalarında biyobelirteç olarak kullanılabilirliğini
desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Kök hücre, Kanser Kök Hücresi, Sialik asit, KDN, Apoptozis
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P045
YaĢlanmaya bağlı ovaryumlarda mezenkimal kök hücre ekspresyonu
Gökçe Günyüz, Sabiha Serpil Kalkan, Gökhan Cüce
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji ABD, Konya
AMAÇ: Bu çalıĢmada sıçanlarda farklı yaĢ gruplarında mezenkimal kök hücre markerleri olan
CD73, CD90 ve CD105‟in sağ ve sol ovaryumlardaki immünohistokimyasal ekspresyonu
incelenmiĢtir.
GEREÇ-YÖNTEM: ÇalıĢmamızda 21 adet 250-300 gr ağırlığında Sprague-Dawley türü diĢi sıçan kullanıldı. A
Grubu 1 aylık, B Grubu 3,5 aylık ve C Grubu ise 8 aylık diĢi sıçanlardan oluĢturuldu. Sıçanlar anestezisi altında
sakrifiye edildi, sağ ve sol ovaryumları çıkarıldı ve laboratuar deneyleri için 6 adet deney grubu oluĢturuldu.
Tüm ovaryumlar % 10‟luk formaldehitte tespit edildi. 2 günlük tespitten sonra rutin histolojik takip yapıldı ve
elde edilen parafin bloklardan 4 mikron kalınlığında kesitler alındı. Bu parafin kesitlere CD90, CD105 ve CD73
immünohistokimyasal boyamalar yapıldı. Bu markerlerin ovaryumlardaki ekspresyonları ve diĢi ratların yaĢları
arasındaki iliĢki değerlendirildi.
BULGULAR-SONUÇ: A grubu sağ ovaryumunda CD105 ekspresyonu, A grubu sol ovaryumundaki CD105
ekspresyonuna göre istatistiksel olarak anlamlı çıkmıĢtır. C grubu sağ ve sol ovaryumlarında CD105
ekspresyonu A grubu sağ ovaryum CD 105 ekspresyonu ile benzer ama diğer gruplarla karĢılaĢtırıldığında ise
istatistiksel olarak anlamlı farklılık çıkmıĢtır.
TARTIġMA: 1 aylık ratların sağ ovaryumundaki CD105 ekspresyonu artıĢı, mezenkimal kök hücrelerin
farklılaĢmadan önceki sürecine ait olabileceği Ģeklinde yorumlanan literatür bilgiyi, 8 aylık sıçanlarda artan
mezenkimal kök hücre ekspresyonu ise, mezenkimal kök hücrelerin ovaryum kanser kök hücrelerine
dönüĢebileceğini veya bu kanser kök hücrelerinin geliĢimine destek verebileceğini içeren literatür bilgiyi
destekler gözükmektedir. Fakat bu konudaki bilgiler hala tartıĢmalıdır ve mezenkimal kök hücrelerin
rejeneratif tıpta kullanımı ve kanser oluĢumu ile arasında kesin bir çizgi bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ovaryum, CD73, CD90, CD105
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P046
Embriyonik ve UyarılmıĢ Pluripotent Kök Hücrelerin FarklılaĢmasındaki Ortak Sinyal Yolakları
H. Seda Vatansever1, Müjde Kıvanç1, M. Kemal Özbilgin1, Tamer Önder2
1
Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Manisa
2
Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Ġstanbul
AMAÇ: Kök hücrelerin kendi kendilerini yenileme veya farklılaĢma koĢullarında birçok sinyal yolağı tarafından
kontrol edilmektedir. Birçok hücrenin çoğalmasında ve/veya farklılaĢmasında ortak yolaklardan Wnt/β-katenin,
Jak/STAT, ERK/MAPK vb en çok karĢılaĢılan yolaklardandır. UyarılmıĢ pluripotent kök hücreler (uPKH)
embriyonik kök hücrelere (EKH) alternatif olan hücre grubu olmasından dolayı farklılaĢmaları sırasındaki
yolakların bilinmesi önemli olacaktır.
ÇalıĢmada damla metodu ile oluĢturulan farklılaĢma sürecinden sonra spontan farklılaĢmaya bırakılan fare EKH
ve uPKH‟inde SSEA-1, Sall4 transkripsiyon faktörleri ile, Wnt/β-katenin ve JAK/STAT yolağındaki moleküllerin
dağılımlarının incelenmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: YeĢil floresan (GFP) ile iĢaretli fare EKH ve uPKH, LIF içermeyen kültür ortamında damla
metodu ile embriyoblastlar oluĢturulduktan sonra spontan farklılaĢmaları için 5 gün kültüre edildi. Kültürün
sonunda hücreler %4 lük paraformaldehit ile tespit edildikten sonra, GFP, SSEA-1, Sall-4, Wnt4, Wnt5a, Wnt7,
Frizzled 4, Frizzled 6, GSK-3β, β-katenin, JAK1, JAK2, JAK3, STAT1, STAT2, STAT3, STAT4 ve STAT5
dağılımları indirekt immunohistoperoksidaz yöntemi ile incelendi.
BULGULAR-SONUÇ: GFP pozitif EKH ve uPKH lerde farklılaĢma sürecinde SSEA-1 immunoreaktivitesi negatif
iken, Sall4 immunoreaktivitesi pozitif idi. Wnt4 immunoreaktivitesi orta Ģiddette pozitif iken, Wnt5 ve 7a
immunoreaktiviteleri negatif idi. Dkk-1, Frizzled 4, GSK-3β ve β-katenin immunoreaktiviteleri de her iki hücre
grubunda pozitif iken, frizzled 6 immunoreaktivitesinin negatif olduğu gözlendi. JAK1 ve STAT2
immunoreaktiviteleri uPKH hücrelerinde EHK oranla daha fazla iken diğer JAK/STAT molekülerlinin
dağılımlarının benzer olduğu saptandı.
TARTIġMA: uPKH hücrelerinin kültür ortamında farklılaĢma potansiyelinin EKH ile benzer olduğu ve her iki
kök hücre grubunda benzer moleküllerin salgılandığı, farklılaĢma sırasında özellikle Wnt4, GSK-3β, Frzzzled 6,
JAK1 ve STAT2‟nin rol oynayabileceği düĢünüldü.
Anahtar Kelimeler: Embriyonik kök hücre, uyarılmıĢ pluripotent kök hücre, farklılaĢma, sinyal yolakları
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P047
Fluoro-Jade ile Dejenere Nöronların ĠĢaretlenmesinde Propidyum Ġyodid’in Nükleus Boyası Olarak
Kullanılması
BarıĢ Baykal1, Mutluay Arslan2, Hakan Kayır3, Cem Korkmaz1, Bülent Ünay2
1
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, ÜYTE Merkezi, Ankara
2
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Ankara
3
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
AMAÇ: Fluoro-jade, 1993 yılında yeni bir teknik olarak sunulan ve dejenere nöronların iĢaretlenmesinde
kullanılan anyonik tribazik bir fluorescein türevidir. 485nm dalgaboyunda pik emisyona ve 525nm (yeĢil) dalga
boyunda pik eksitasyona sahiptir. Fluoro-jade'in nükleus boyası olan DAPI ile birlikte kullanılması
önerilmektedir. DAPI 358nm pik emisyona ve 461nm pik eksitasyona sahip bir florokromdur. Fluoro-jade ile
DAPI birlikte kullanıldığında yüksek düzeyde çakıĢmaya (overlap) neden olmaktadırlar ve aynı filtrede iki boya
sıklıkla birlikte izlenmektedir. Mavi ve yeĢil renklerin birbirine yakın olması bu iki florokromun uygun ikili
olmadıklarını düĢündürmektedir. Bu çalıĢmanın amacı daha yüksek zıtlık oluĢturabilecek bir nükleus boyası
bulmaktır.
GEREÇYÖNTEM: Pilokarpin ile indüklenen status epileptikus modeli uygulanan sıçan beyni ile yaptığımız çalıĢmada
çeĢitli nükleus boyaları denenmiĢtir.

BULGULARSONUÇ: Propidyum iyodid'in kırmızı rengi ile daha yüksek zıtlık sağladığı ve daha az çakıĢmaya neden olduğu
belirlenmiĢtir. Fluoro-jade iĢaretleme yönteminde propidyum iyodidin kullanılabilmesi için, propidyum iyodidin
PBS içinde dilüe edilmesi ve beyin kesitine fluoro-jade ile iĢaretleme basamağından önce uygulanması
gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fluoro-jade, Nörodejenerasyon, Propidyum iyodid
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P048

Yüksek Fruktoz Diyeti Ġle Metabolik Sendrom OluĢturulan Sıçanların Testis Dokusunda Ghrelin
Dağılımına Oleuropeinin Etkisi ve Biyokimyasal DeğiĢikliklerin Ġncelenmesi
Gonca Ozan1, Nalan Kaya2, Osman Fatih Yılmaz2, Elif Erdem3, Enver Ozan2
1
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Elazığ
2
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ
3
Artuklu Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Mardin
AMAÇ: Metabolik sendrom(MS); insülin direnci,dislipidemi, hipertansiyonla karakterize olan,kardiyovasküler
hastalıklar,tipII diyabet,obezite açısından risk faktörü oluĢturan patolojik bir durumdur.Oleuropein; zeytin
yaprağında bulunan antiinflamatuar ve antioksidan özelliği olan polifenolik bir bileĢiktir.Bu çalıĢmada,yüksek
fruktoz diyetle MS oluĢturulan sıçanların testis dokularında ghrelin ekspresyonu,lipit peroksidasyonu ve katalaz
aktivitesi üzerine oleuropeinin etkilerinin incelenmesi amaçlandı.
GEREÇ- YÖNTEM: 8 haftalık 32 adet erkek Sprague-Dawley sıçan rastgele 4 gruba ayrıldı(n=8); Grup
I(kontrol),Grup II (MS),Grup III(oleuropein),Grup IV (MS+oleuropein).Metabolik sendrom oluĢturmak
amacıyla %20 fruktoz içeren içme suyu verildi.Oleuropein 10mg/kg/gün oral uygulandı.Vücut ağırlıkları ve su
tüketimleri haftalık olarak ölçüldü.Sistolik kan basınçları çalıĢmanın baĢlangıcında,4. ve 8. hafta sonunda
ölçüldü.8 haftalık deney sonunda sıçanlar dekapite edilerek kan ve doku örnekleri alındı.Serum glukoz,lipit
profili ve insülin düzeyleri ölçüldü.Testis dokularına rutin histolojik takip yapılarak,ghrelin dağılımını belirlemek
amacıyla Avidin-biotin-peroksidaz yöntemi ile ghrelin immünreaktivitesi belirlendi, ıĢık mikroskobu ile
fotoğraflandı.Testis dokusu malondialdehit(MDA) düzeyleri ve katalaz aktivitesi spektrofotometrede ölçüldü.
BULGULAR: Sıçanların ağırlık artıĢı,su tüketimi,kan basınçları ile serum değerleri değerlendirildi ve MS
oluĢtuğu belirlendi.Testis dokusunda GrupI, GrupIII ve GrupIV‟ de orta Ģiddette(+2), GrupII‟de az(+1) bir
ghrelin immünreaktivitesi gözlendi.Negatif kontrol için yapılan boyamalarda immünreaktivite
gözlenmedi.Pozitif kontrol olarak mide dokusunda ghrelin immünreaktivitesi belirlendi.MDA
seviyelerinin;GrupII‟de arttığı,GrupIV‟de azaldığı saptandı.Katalaz aktivitesinin;GrupII‟de azaldığı, GrupIV‟de
arttığı saptandı.
TARTIġMA:Ciddi sağlık problemlerinden biri olan MS ile testiküler fonksiyon arasında etkileĢimler olduğu
düĢünülmektedir.Ġnsülin ve glukoz metabolizmasında önemli rol oynadığı ileri sürülen ghrelin, testis dahil
birçok dokuda bulunmaktadır.DüĢük ghrelin seviyelerinin,yüksek MS prevalansı ile iliĢkili olduğu bildirilmiĢtir.
ÇalıĢmamızda,MS‟lu sıçanların testis dokusunda ghrelin ekspresyonun azaldığı,oleuropeinin ise testis
dokusunda ghrelin ekspresyonunu arttırdığı belirlendi.Oleuropein uygulamasının,MS‟da lipit peroksidasyonu
önlediği,testis dokusunu oksidatif stresten koruduğu tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Ghrelin, Metabolik sendrom, Oleuropein, Testis
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P049
Kör Fare (Spalax leucodon) Dilindeki Glikokonjugatların Lektin Ġmmunohistokimyası ile
Belirlenmesi
Emel Demirbağ1, Kenan Çınar1, Nilgün Kuru2
1
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Isparta
2
Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, Sivas
AMAÇ: Pek çok hücre tipindeki glikokaliksin temel bileĢeni olan glikokonjugatlar ozmoregülasyon, hücre-hücre
tanınması, hormonların bağlanması, hücrelerin fagositoz ve dehidrasyondan korunması, farklılaĢma, savunma
ve iyon transportu gibi önemli fonksiyonları yerine getirmektedir. Bu çalıĢmada kör fare (Spalax leucodon)
dilindeki glikokonjugatların lektin histokimyasal olarak belirlenmesi amaçlandı.

GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmada 5 adet eriĢkin kör fare (Spalax leucodon) dili materyal olarak kullanıldı. Alınan
doku örnekleri 24 saat süreyle %10‟luk formaldehit solusyonunda tespit edildikten sonra rutin histolojik doku
takibi prosedüründen geçirilerek parafinde bloklandı. 5 µm kalınlığında alınan kesitler Horseradish peroxidasebağlı Ulex europaeus (UEA-I), Helix pomatia (HPA), Canavalia ensiformis (Con A) ve Arachis hypogaea (PNA)
lektinleriyle inkübe edildikten sonra DAB (3,3‟-diaminobenzidine tetrahydrochloride) ile inkübe edildi.
BULGULAR- SONUÇ: Genel histolojik yapının incelenmesi sonucunda seröz ve müköz bezlerin dilin kök
kısmında bulunduğu belirlendi. Dil yüzeyinde filiform papillaların yoğun olarak bulunduğu gözlendi. Dildeki
keratin tabakanın Con A, HPA ve UEA-I lektinlerine karĢı güçlü ve çok güçlü reaksiyon gösterdiği belirlendi.
Epitel hücreleri ile seröz ve müköz bez hücrelerinde PNA pozitif glikokonjugata rastlanmadı. Epitel hücrelerinin
yoğun miktarda UEA-I, Con A ve HPA pozitif glikokonjugat içerdikleri saptandı. Seröz hücrelerde UEA-I, müköz
hücrelerin büyük çoğunluğunda Con A reaktivitesine rastlanmazken, ancak hem seröz hem de müköz
hücrelerde güçlü HPA reaktivitesi bulunduğu belirlendi.
TARTIġMA: Kör fare dilinde epitel hücrelerinin GlcNAc, fukoz ve α-D-mannoz; seröz ve müköz bez
hücrelerinin ise GlcNAc uçlu glikokonjugatları yoğun miktarda içerdiği tespit edildi. Ancak seröz hücrelerde
fukoz, müköz hücrelerde ise α-D-mannoz uçlu glikokonjugata rastlanmadı. Bu çalıĢma glikokonjugatların
Spalax leucodon dilindeki dağılımı hakkında kapsamlı bilginin yanı sıra bu dağılım özelliklerini diğer türlerle
karĢılaĢtırma olanağı sunmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Dil, glikokonjugat, lektin immunohistokimyası, Spalax leucodon
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P050
Alfa Lipoik Asitin Metotreksat Aracılı Karaciğer ve Böbrek Hasarları Üzerine Etkilerinin
AraĢtırılması
Ġlkay Armağan1, Dilek Bayram1, Ġbrahim Aydın Candan1, AyĢe Yiğit2, Erdal Çelik3, Hamit Hakan
Armağan4
1
Süleyman Demirel Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Isparta
2
Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Isparta
3
Isparta Devlet Hastanesi, Biyokimya Bölümü, Isparta
4
Süleyman Demirel Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Isparta
AMAÇ: Metotreksat (MTX), yaygın Ģekilde kemoterapötik ve antiinflamatuar amaçlı kullanılmaktadır. Fakat
karaciğer ve böbrekte oksidatif hasarlanma yaptığına dair çok sayıda çalıĢma vardır. Alfa Lipoik Asit (ALA),
bazı yiyeceklerde bulunan ve vücutta doğal olarak sentezlenen bir maddedir ve antioksidan etkinliği birçok
çalıĢma ile gösterilmiĢtir. ÇalıĢmamızda; MTX‟in, sıçanların karaciğer ve böbrek dokularında meydana getirdiği
yapısal ve biyokimyasal değiĢikliklere, ALA‟nın etkilerini incelemeyi amaçladık.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmada 28 adet Sprague-Dawley cinsi erkek rat kullanıldı. Ratlar; grup 1 (Kontrol
grubu, n=8, 10 gün ortalama hacim/gün intraperitoneal Serum Fizyolojik); Grup II (MTX grubu, n=10, 20
mg/kg tek doz intraperitoneal MTX); Grup III (MTX+ALA grubu, n=10, 20 mg/kg tek doz intraperitoneal MTX
+ 100 mg/kg 10 gün intraperitoneal ALA). Deney sonunda karaciğer ve böbrek dokularında histokimyasal
(Hematoksilen-Eozin) ve immünohistokimyasal (iNOS ve TNF-α) incelemeler yapıldı. Dokuda, Malondialdehit,
Nitrik Oksit değerleri ve Myeloperoksidaz (MPO) aktivitesi değerlendirildi.
BULGULAR- SONUÇ: Hematoksilen-Eozin boyamada; karaciğerde ve böbreğin kortikal ve meduller
bölgesinde, grup 2‟de oluĢan hasarlanmanın, grup 3‟te belirgin gerilediği gözlendi. Karaciğerde ve böbreğin
kortikal ve meduller bölgesinde, iNOS ve TNF-α immün boyanmasının grup 2‟de yoğun olduğu görülürken;
grup 3‟te yoğunluk azalmıĢtır. Her iki dokuda da, grup 2‟de Malondialdehit, Nitrik Oksit düzeylerinde anlamlı
artıĢ görülürken, grup 3‟te kontrol değerine yaklaĢmıĢtır. Karaciğer dokusunda MPO, Grup 2‟de artıp, Grup 3‟te
azalırken; böbrek dokusunda MPO, grup 2‟de azalırken; Grup 3‟te daha da azalmıĢtır.
TARTIġMA: Elde ettiğimiz histokimyasal, immünohistokimyasal ve biyokimyasal bulgularımıza dayanarak;
MTX aracılı karaciğer ve böbrekte oluĢan oksidatif doku hasarına ALA‟nın koruyucu etkisinin olduğunu
düĢünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Alfa Lipoik Asit, Böbrek, Karaciğer, Metotreksat, Oksidatif Doku Hasarı.
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P051
Prenatal dönemde uygulanan 900 megahertz elektromanyetik alanın yavru erkek sıçan kalp
dokusu üzerine etkileri
Sibel Türedi1, Hatice Hancı1, Zehra Topal1, Deniz Ünal2, Tolga Mercantepe2, Haydar Kaya3, Ersan
Odacı1
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
2
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektirik ve Elektronik Mühendisliği, Trabzon, Türkiye
AMAÇ: Bu çalıĢmanın amacı prenatal dönemde 900 Megahertz (MHz) elektromanyetik alan (EMA)
maruziyetinin, yavru sıçan kalp dokusu üzerinde oluĢturabileceği değiĢikliklerin araĢtırılmasıdır.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmada 6 adet gebe sıçan, her bir grupta eĢit sayıda olmak üzere kontrol ve EMA
grubuna ayrıldılar. Kontrol grubu sıçanlara herhangi bir uygulama yapılmadı. EMA grubu sıçanlar gebeliklerinin
13–21. günleri arasında 900 MHz‟lik EMA etkisine (1 saat/gün) maruz bırakıldılar. Doğumdan sonra kontrol ve
EMA gruplarından elde edilen yavru sıçanlara herhangi bir uygulama yapılmadı. ÇalıĢmaya her bir gruba ait
erkek yavru sıçanlardan, rastgele seçilen 6 sıçan ile devam edildi. Postnatal 21. günde yavru sıçanlar sakrifiye
edildi ve kalp dokusu çıkarıldı. Morfolojik değerlendirmeler için transmission elektron mikroskopu (TEM)
kullanıldı. Kardiyomiyositlerdeki apoptozis ise TUNEL tekniği ile değerlendirildi ve apoptotik indeks istatistiksel
olarak hesaplandı.
BULGULAR- SONUÇ: TEM değerlendirmelerinde, kontrol grubu yavru erkek sıçanların kalp dokusunun
miyofilamet yapısının normal olduğu gözlendi. EMA grubu yavru erkek sıçanların kesitlerinde
miyofilamentlerde disorganizasyon, miyofibrillerde fragmantasyon ve dejenerasyon izlendi. Mitokondrionlarda
ĢiĢkinlik, vakuoalizasyon ve krista kaybı ile birlikte Z bandlarında yapısal bozulmalar gözlendi. EMA grubu
yavru erkek sıçanların apoptotik indeksinin (47.33 ± 6.34) kontrol grubuna göre (18.33 ± 3.38) anlamlı
derecede arttığı tespit edildi (P=0.004).
TARTIġMA: Prenatal dönemde EMA maruziyetinin organ geliĢimini etkileyip etkilemediği hala tartıĢma
konusudur. Ancak bizim bulgularımız prenatal dönemde 900 MHz EMA maruziyetinin, yavru erkek sıçan kalp
dokusunda apoptozise ve morfololojik değiĢikliklere neden olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, prenatal
dönemde EMA maruziyetinin prenatal dönemde erkek sıçan kalp dokusunda hasara neden olabileceğini ve bu
hasarın postnatal dönemde 21. günde de görülebileceğini söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik alan, kalp, apoptozis, elektron mikroskop, sıçan
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P052
Prenatal Dönemde Uygulanan 900 Megahertz Elektromanyetik Alanın 21. Günlük Yavru Erkek Sıçan
Dalak ve Timusu üzerine etkisi: Elektron Mikroskopik ve Biyokimyasal Bir ÇalıĢma
Hatice Hancı1, Sibel Türedi1, Zehra Topal1, Tolga Mercantepe2, Ġlyas Bozkurt3, Haydar Kaya4,
Bünyami Ünal2, Ersan Odacı1
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
2
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
3
Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
4
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Trabzon,
Türkiye
AMAÇ: Bu çalıĢmanın amacı prenatal dönemde uygulanan 900 Megahertz (MHz) elektromanyetik alanın (EMA)
yavru sıçan dalak ve timusu üzerine olan etkilerini araĢtırmaktır.
GEREÇ- YÖNTEM: AraĢtırma için 10 adet Spraque Dawley tipi gebe diĢi sıçan kontrol ve EMA grubu olmak
üzere 2 gruba ayrıldı. EMA grubuna gebeliklerinin 13-21. günlerinde (1 saat/gün) 900 MHz EMA uygulandı.
Yeni doğan sıçanlara doğumdan sonra herhangi bir iĢlem yapılmadı. ÇalıĢmaya yeni doğan erkek sıçanlar dahil
edildi. Postnatal 21. günde kontrol ve deney grubundaki yeni doğan erkek sıçanlar dekapite edildi. Dalak ve
timus dokuları çıkarılarak transmisyon elektron mikroskobu (TEM) ve biyokimyasal analizler için iĢlemlerden
geçirildi.
BULGULAR- SONUÇ: ÇalıĢma sonuçlarımıza göre deney grubu yavru sıçanların timus doku MDA değeri
anlamlı derecede artarken, GSH değerinde ise anlamlı derecede bir azalma meydana geldi (p=0.004). Deney
grubu yavru sıçanların dalak dokusunda ise doku MDA ve GSH değerinde artıĢ gözlenirken, SOD değerinde
anlamlı derecede bir azalma meydana geldi (p=0.004). TEM kesitlerinin değerlendirmelerinde, deney grubu
yavru sıçan timuslarında dejenerasyonlar, nekrotik timik epiteliyal hücreler, mitokondriyal dejenerasyon ve
vakuoller gözlendi. Dalak dokusunda ise dejenerasyon, nekrotik retiküler hücreler, mitokondriyal dejenerasyon
ve vakuoller, endoplazmik retikulum ve golgi kompleksinde sisterna dilatasyonları izlendi.
TARTIġMA: ÇalıĢmalarda EMA‟nın timositlerde hücre ölüm oranının arttığı, kromatin yoğunlaĢmasına ve
vakuolizasyona neden olduğu rapor edilmiĢtir. Elektron mikroskobik çalıĢmalarda da piknotik çekirdek, bazı
alanlarda lenfosit birikimi ve vasküler endotel hipoplazi bildirilmiĢtir. ÇalıĢmamızın bulguları bu çalıĢmaları
destekler niteliktedir. Konuyla ilgili kaynaklar ve çalıĢma sonuçlarımız birlikte değerlendirildiğinde prenatal
dönemde maruz kalınan EMA‟nın timus ve dalak geliĢimini etkileyebileceği ve bu etkinin sonuçlarının 21.
günde de görülebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik alan, timus, dalak, elektron mikroskobu, biyokimya
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P053

MDA-MB 231 Ġnsan Meme Kanseri Hücre Hattı’nda Kalsiyum Fruktoborat’ın Kaspaz3 ve VEGF
Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Elgin Türköz Uluer1, Sevinç Ġnan1, Ertuğrul Tatlısumak2, Ercüment Ölmez3, Mehmet Korkmaz4
1
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Manisa
2
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi AD, Manisa
3
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Manisa
4
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, Manisa
AMAÇ: Bor bileĢiklerinin kemik sağlığı, inflamasyon ve immun fonksiyonlar üzerine etkili ve prostat
kanserinde koruyucu olduğuna yönelik çalıĢmalar bulunmaktadır. Meme kanseri kadınlarda sık görülen kanser
olup, tedavisinde hücre çoğalması ve yaĢamını etkileyen moleküler mekanizmalara karĢı ilaçlar
denenmektedir. ÇalıĢmada MDA-MB 231 insan meme kanseri hücre hattında bor temelli besin desteği olarak
kullanılabilen kalsiyum fruktoborat‟ın kontrollü hücre ölümünde efektör rol oynayan kaspaz3 ve anjiyogenez
düzenleyicisi damar endotel büyüme faktörü VEGF üzerine etkisinin indirek-immunohistokimya yöntemiyle
değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: MDA-MB 231 hücreleri, %10 FCS, %1 L-Glutamin, %1 penisilin/ streptomisin eklenen
RPMI-1640 vasatında, %5 CO2 içeren 37°C nemli inkübatörde çoğaltılmıĢtır. Hücreler 24 kuyucuklu kültür
kabına alınarak, kalsiyum fruktoborat‟ın 10,50,100 µM/ml dozlarının 48.saatteki etkileri değerlendirilmiĢtir.
Paraformaldehitle tespit edilen hücreler anti-kaspaz3 ve anti-VEGF primer antikorlarıyla inkübe edilmiĢtir.
Avidin-biotin-peroksidaz yöntemiyle sekonder antikor uygulanan hücreler, DAB kromojeni ve Mayer‟s
hematoksilenle boyanmıĢlardır. Ġmmunoreaktivite Ģiddetleri hafif,orta,Ģiddetli olarak belirlenip, H-Skor
yapılarak ANOVA istatistik testiyle karĢılaĢtırmalı değerlendirilmiĢtir.
BULGULAR- SONUÇ: Kontrol gurubunda kaspaz3 pozitif boyanan hücreler ve immunoreaktivite
yoğunluklarıyla elde edilen H:Skor: 74,33±2,33 olup, 10,50,100 µM/ml kalsiyum fruktoborat uygulamalarında
sırasıyla 87,66±4,33;116,66±3,84;80,66±2,33 olarak izlenmiĢtir. VEGF için H-skor: kontrol grubunda
315,66±7,44 iken, 10,50,100 µM/ml doz uygulamalarında sırasıyla 234,00±7,81;221,66±4,40;212,00±9,16
olarak belirlenmiĢtir. Ġstatistiksel olarak kaspaz3 sonuçlarında kontrol grubuyla 50 µM/ml doz uygulaması
karĢılaĢtırıldığında anlamlı farklılık gözlenirken, VEGF sonuçlarında her 3 uygulama ile kontrol grubu arasında
anlamlı farklılık izlenmiĢtir (p<0,001).
TARTIġMA: Kalsiyum fruktoborat uygulamalarıyla, MDA-MB 231 kanser hücrelerinde, invazyon ve
metaztazda etkili anjiyogenezde anahtar rol oynayan VEGF‟in azalmıĢ olarak saptanması ve uygulanan
dozlarda apoptotik kaspaz3 kaskadını arttırdığını gözlenmesi, kalsiyum fruktoborat uygulamalarının kanser
tedavisinde etkili olabileceğini düĢündürmüĢtür.

Anahtar Kelimeler: Kalsiyum fruktoborat, kaspaz3, MDA-MB 231, VEGF
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P054

Geleneksel Mikroskop Eğitiminden Dijital Mikroskobi Eğitimine GeçiĢ; Histoloji Eğitiminde
GloballeĢmenin Anahtarı mıdır?
Ġlknur Keskin, Tangül Müdok, Nilüfer UlaĢ
Ġstanbul Medipol Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Ġstanbul
Tıp eğitiminin temel ve vazgeçilmez yapıtaĢlarından biri kabul edilen “histoloji” dersini öğrenciler genellikle
anlaması zor ve soyut konular olarak tanımlamaktadırlar.Ülkemizde Tıp Fakültelerinde uygulanan geleneksel
mikroskop eğitiminin bazı major dezavantajları bulunmaktadır.GeniĢ bir fiziksel mekana ihtiyaç vardır. IĢık
mikroskoplarının her öğrenci için bir tane olması arzulansa da bunu gerçekleĢtirmek genellikle mümkün
olamaz.Bu imkana sahip fakültelerde ise öğrencilere düĢük kalitede eğitim mikroskopları sağlanmakta, bu da
düĢük kalitede görüntülere neden olmaktadır.Yüksek kalitede histoloji slaytları elde etmek için yüzlerce kesit
alınması, boyanması ve uygun koĢullarda muhafaza edilmesi gerekmektedir.IĢık mikroskoplarının
depolanması, saklanması ve bakımları gibi sorunlar her zaman bulunmaktadır. 20.yy boyunca geliĢen teknoloji
ile birlikte histoloji eğitimi materyalleri de değiĢmiĢ ve geliĢmiĢ, geleneksel laboratuar eğitiminde revizyonlara
gidilmiĢtir.2000‟li yıllardan sonra bilgisayar ve internet teknolojisindeki geliĢmeler tıp eğitiminde de geleneksel
yapıda değiĢikliklere neden olmuĢtur.GeliĢen teknoloji sayesinde histoloji slaytları taranıp dijitalize görüntüler
haline dönüĢtürülmüĢtür.Yapılan çalıĢmalarda öğrenciler dijital mikroskopta slayt seçmenin ve bir slayttan
diğerine geçiĢin, slayt üzerinde gezinmenin, büyütmeyi artırmanın, fokuslamanın daha kolay olduğunu
bildirmiĢlerdir.Anabilim dalımızca laboratuar derslerinde 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde dijital
görüntüler kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Birinci sınıfta labaratuar derslerinde ıĢık mikroskobu(IM) kullanan, yeni
uygulama ile dijital görüntüleri kullanan Tıp ve DiĢ Hekimliği Fakültesi ikinci sınıf öğrencilerimize anket
uygulayarak iki mikroskop eğitimini kullanım kolaylığı,kullanım keyfi,tercih edilirlik,görüntü kalitesi ve sınavda
anlaĢılırlık açısından karĢılaĢtırdık.
Kullanım kolaylığı:Digital mikroskop(median:5) IM'na(median:3)göre anlamlı derecede daha fazla kullanım
kolaylığı sağlamaktadır(p<0.001).
Kullanım keyfi:IM(median:4) dijital mikroskoba(median:3)göre anlamlı derecede daha fazla kullanım keyfi
vermektedir(p<0.05).
Tercih edilirlik:Digital mikroskop(median:4.5)IM'na(median:3)göre anlamlı derecede daha fazla tercih
edilmektedir(p<0.001).
Netlik:Digital mikroskop(median:5)IM'na(median:3)göre anlamlı derecede daha fazla netlik
sağlamaktadır(p<0.001).
Sınav:Digital mikroskop(median:5)IM'na(median:2.5)göre anlamlı derecede daha fazla sınav kolaylığı
sağlamaktadır(p<0.001).

Anahtar Kelimeler: histoloji labaratuarı, Mikroskop eğitimi, ıĢık mikroskobu, dijital mikroskop
KarĢılaĢtırma gruplarının medianları
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P055
Vitrifiye Edildikten Sonra Çözülüp Transplante Edilen Kedi Ovaryumunda Apopitozis
MürĢide AyĢe DEMĠRELA, Duygu BAKĠ ACARB, Ferda TOPAL ÇELĠKKANC, Burcu EKĠMD, Sinan
ÖZKAVUKÇUE, Halit KANCAF, Esra ATABENLĠ ERDEMLĠC, Ayhan BAġTANF
A
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Deney Hayvanları Bakım ve AraĢtırma Ünitesi
B
Afyon Karahisar Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji A.D.
C
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji A.D.
D
Gazi Üniversitesi YaĢam Bilimleri Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Enstitüsü
E
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üremeye Yardımcı Teknikler Merkezi
F
Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Doğum ve Jinekoloji A.D.
Amaç: Uygulaması kolay, ucuz, etkin bir yöntem olan vitrifikasyonun nesli tükenme tehlikesinde olan Ankara
ve Van kedilerinde sayının artırılmasına katkı sağlanabileceği düĢünülmüĢtür. Yeni bir yöntem olan NIV
(Needle Immersed Vitrification) metodu insanlar ve farelerde çalıĢılmıĢ, elde edilen sonuçlar sahada
uygulanabilir düzeyde ve pratik bir yöntem olarak değerlendirilmiĢtir. Kedilerden alınan ovaryumların Nut
farelere transplante edildiğinde doku canlılığının korunabilirliği araĢtırılmıĢtır.
Gereç ve Yöntem: Kliniğe kastrasyon amacıyla getirilen kedilerden ovaryohisterektomiyle alınan
ovaryumların bir tanesi 1 mm3 dilimlere ayrılarak tamamen vitrifiye edilmiĢ, diğeri kontrol amacıyla Bouin
solüsyonuna alınmıĢtır. Vitrifikasyon iĢlemi sırasında akupunktur iğneleri kullanılarak ısı iletiminin artırılması ve
dokuların kolay manipülasyonu amaçlanmıĢtır. 10 gün sonra çözülen dokular, daha önce kastre edilmiĢ Nut
farelerin sırt kasları içerisine transplante edilmiĢ, 64 gün sonra transplante edilen dokular Bouin fiksatifine
konulmuĢ, Hematoksilen-Eozin ile boyanan preparatlarda foliküllerin sağlıklı olup olmadığı, anti-caspaz-3 ile
boyama yapılarak apopitozun artıp artmadığı değerlendirilmiĢtir.
Bulgular ve Sonuç: Kontrol grubu ile karĢılaĢtırıldığında vitrifiye edilerek dondurulup çözülen ve vitrifiye
edildikten sonra çözülüp transplante edilen ovaryum dokusunda ovositlerde apopitoz oranının arttığı
gözlenmiĢtir. Vitrifikasyon sonrası ovosit sitoplazmasında eozinofili ve vakuolizasyon, folikül hücrelerinden
ayrılma; çekirdekte piknozis izlenmiĢtir. Granuloza hücrelerinde büzüĢme, ovositten ve birbirinden uzaklaĢma
tespit edilmiĢtir. Vitrifikasyonun ovaryum dokusunda apopitozisi artırdığı immünhistokimyasal olarak anticaspaz-3 ifadesiyle gösterilerek, iĢlemin ovosit ve foliküllerde hasara neden olduğu ortaya konmuĢtur.
Transplante edilen dokuda ovositlerde folikül hücrelerine göre belirgin bir anti-caspaz-3 boyanması
gözlenmiĢtir.
TartıĢma: Ovositlerin folikül hücrelerine göre daha büyük olması ve daha çok sıvı içermesi nedeniyle
vitrifikasyondan daha çok etkilendiği ve apopitozisin ortaya çıkmasına neden olduğu düĢünülmüĢtür. Vitrifiye
edilen dokuda folikül hücrelerinde daha az anti-caspaz-3 boyanması izlenmesi; canlıya transplante edilen
dokuda re-vaskülarizasyonla birlikte folikül hücrelerinde rejenerasyonun olabileceğini, ovositlerde ise bu
rejenerasyonun izlenmediği Ģeklinde yorumlanmıĢtır.
Bu çalıĢma TÜBĠTAK tarafından 1120846(TOVAG) nolu proje ile desteklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Vitrifikasyon, kedi ovaryumu, Caspaz-3, apopitozis.
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P056
Kan Testis Bariyerinin Bozulması Spermatogenezi Etkiler Mi?
A

Sevim AYDIN,

A

Deniz BĠLLUR, BSinan ÖZKAVUKÇU,

A
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
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C

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

D

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Testiste Sertoli hücreleri arasındaki sıkı bağlantılar kan testis bariyerinin (KTB) önemli bir parçasıdır.
KTB spermatogenezis için özel fizyolojik bir ortam ve immün ayrıcalıklı bir bölge yaratılmasında rol alır. Bu
bariyerdeki bozukluk spermatogenezis aĢamalarında aksamaya,

primer seminifer tübül yetmezliğine ve

infertiliteye yol açar. ÇalıĢmamızda, ejekülasyon ile sperm elde edilemeyen vakalardan alınan TESE
(Testisküler Sperm Ekstraksiyonu) materyalinde, sperm varlığı ile KTB‟ni oluĢturan sıkı bağlantı bileĢkeleri
arasındaki iliĢki araĢtırılmıĢtır.
GEREÇ VE YÖNTEM: ÇalıĢmamızda erkek kaynaklı infertilite tanısı almıĢ ve ejekülasyon ile sperm elde
edilemediği için cerrahi olarak alınan TESE materyalinde sperm bulunan (grup I, n=21) ve sperm bulunmayan
(grup II, n=21) testis dokuları kullanılmıĢtır. Testis materyali rutin ıĢık mikroskobik (IM) değerlendirme için
klasik histolojik takibi iĢlemlerinden sonra Hematoksilen-Eosin ve Masson Trikrom boyaları ile boyanmıĢtır. Sıkı
bağlantıları göstermek için immunohistokimyasal olarak anti-claudin 11 ve immunofluoresan olarak antioccludin ve anti-ZO-1 primer antikorları kullanılmıĢtır.
BULGULAR VE SONUÇ: TESE iĢlemi sonrası sperm görülen grubun (grup I) IM incelemesinde; bazal
membranın bütünlüğünün korunduğu, spermatogenetik seriye ait hücrelerin bulunduğu seminifer tübül
epitelinin yüksekliğinin bazı tübüllerde azaldığı ve Sertoli hücrelerinin boylarının kısaldığı tespit edildi.
Ġmmünohistokimyasal olarak claudin-11 ifadeleri değerlendirildiğinde yüksek epitelli seminifer tübüllerin bazal
kısımlarının çizgisel, epitel boylarının kısaldığı tübüllerde ise noktasal boyanma görüldü. Ġmmünofloresan
olarak occludin ve ZO-1 ifadeleri çizgisel ve güçlü boyanma gösterdi. Ġkinci grubun IM incelemesinde; bazal
membranın kalınlaĢtığı, tübül epitel boyunun belirgin kısaldığı, düzensiz bir yapıya sahip spermatogenetik
hücrelerin çoğunluğunu spermatogonyumların ve spermatidlerin oluĢturduğu, Sertoli hücrelerinin boylarının
kısaldığı, nispeten soluk sitoplazmalarının olduğu gözlendi. Ġmmünohistokimyasal olarak claudin-11 ifadeleri
değerlendirildiğinde; çoğu seminifer tübülün boyanmadığı yada çok zayıf Ģiddette boyandıkları görüldü.
Ġmmünofloresan olarak occludin ve ZO-1 ifadeleri de zayıf boyanma gösterdi.
TARTIġMA: Her iki grubun sonuçları değerlendirildiğinde KTB deki sıkı bağlantı bileĢkelerinin korunduğu
vakalarla, sperm varlığı arasında direkt iliĢki gözlenmiĢtir. Sonuç olarak bu çalıĢma, primer seminifer tübül
yetmezlikli hastalarda, Sertoli hücre bağlantı proteinleri olan claudin-11, occludin ve ZO-1 in düzenleniĢindeki
bozukluğun spermatogenezisi etkilediğini ortaya koymaktadır.
ANAHTAR KELĠMELER: TESE, anti-claudin-11, anti- ZO-1, anti-occludin-1, kan testis bariyeri
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P057
Farelerde Prekonsepsiyonel Ġmmunsupresyonun Fetal Mikrokimerizme
Biyoluminisan Ve Ex Vivo Ġmmunhistokimyasal Ġnceleme Sonuçlari

Etkileri:

Ġn

Vivo

A.Nur Çakar¹, Pergin Atilla², Rümeysa Hekimoğlu², Pınar ÇalıĢ³ , Ö.Kemal Beksaç⁴, Meral Beksaç⁵,
M.Sinan Beksaç³,
1-TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü, ANKARA
2- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalı, ANKARA
3-Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı, ANKARA
4- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim dalı, ANKARA
5-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim dalı, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Feta mikrokimerizm, biyoluminesans, immunohistokimya
Amaç: Fetal dokuların maternal dolaĢıma geçtiği ve hatta kalıcı mikrokimerizme yol açtığı bilinmektedir.
Maternal immün sistemin fetomaternal geçiĢe etkisi olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Homozigot
transgenik erkek farelerle çiftleĢtirilen normal ve immünsupresif diĢi farelerde gebelikte ve sonrasında
maternal-fetal kimerik hücrelerin varlığının araĢtırılması hedeflenmiĢtir.
Gereç-Yöntem: Sağlıklı ve transgenik olmayan Swiss Albino diĢi fare, gruplarda 6 fare olacak Ģekilde iki
gruba ayrıldı. Birinci grupta diĢi farelere 2-5 mg/kg po siklosporin verilerek immünsüpresyon uygulandı. Ġkinci
gruba siklosporin verilmedi. Mus musculus cinsi, C57BL/luc transgenik 2 erkek fare, normal 6 ve
immunsuprese 6 diĢi fare ile çiftleĢtirildi. IVIS in vivo görüntüleme ile Lusiferaz(+) gebeliklerin 6-7, 11-12 ve
16-17. günlerinde farelerden usulüne uygun çeĢitli dokulardan kesit alındı . Doğum yapan farelerin doğumdan
4 ay, 1 yıl ve 2 yıl sonra karaciğer dokuları incelendi. CD105-antilusiferaz ve ALP-antilusiferaz çiftli immün
iĢaretlemesi yapılarak kimerik hücreler ve farklandıkları hücreler gösterildi.
Bulgular: Karaciğer parankiminde gebeliğin 11-12 günlerinden baĢlayarak gebelik süresince giderek artan
oranlarda (%20-….) ALP-Antilusiferaz birlikte pozitif füzyon hücre izlendi. Ġmmunosupresif grupta doğum
yapmıĢ farelerde 4.ayda incelendiğinde, gebelikle karĢılaĢtırıldığında daha yüksek oranda lusiferaz(+)
karaciğer hücresi saptandı. Immunsupresif diĢilerde çift pozitiflik gösteren hücreler birinci ve ikinci yıllarda
immunsupresif olmayanlara oranla daha yüksek oranda gözlendi. 2 yıl sonra immünpozitif hücre sayısı
azalmıĢtı. Gruplardaki CD105(+) endotel hücreler incelendiğinde ALP-lusiferaz boyanmasına benzerdi ancak
çift pozitif hücre sayısı daha azdı.
TartıĢma: Gebelik sırasında fetomaternal geçiĢ gösteren hücreler karaciğerde parankim hücrelerinin yapısına
girmektedirler. Kimerizmin oluĢumunda transdiferansiyasyon ,füzyon veya diğer mekanizmaların rolü bu
çalıĢmada incelenmemiĢtir. Prekonsepsiyonel uzun süreli immunsupresyon, kalıcı ve 2 yıla kadar sürebilen
fetal mikrokimerizmi arttırmaktadır.
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P058
Pre-Diyabet OluĢturulmuĢ Sıçanlarda Kardiyomiyositlerin IĢık Mikroskobunda Değerlendirilmesi
Hilal GÖKTÜRK*, ġule KIZIL**, Esma Nur OKATAN***, Belgin CAN***, Belma TURAN***
*Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji AbD, Ankara
** Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
***Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik AbD, Ankara
****Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji AbD, Ankara
AMAÇ:Normal glukoz toleransı üst sınırı ile diyabet arasındaki süreç pre-diyabetik süreç olarak bilinir ve bu
süreçte glukoz metabolizmasının ara bozuklukları olan bozulmuĢ açlık kan glukozu ve bozulmuĢ glukoz
toleransı gözlenir. Pre-diyabet kardiyovasküler hastalıklar ve Tip 2 diyabet geliĢimi için risk oluĢturmaktadır.
Bu çalıĢmada yüksek karbonhidrat diyeti ile beslenen sıçanlarda fazla kilo alımı, yüksek kan glukoz düzeyi ve
insülin direncinin oluĢması (pre-diyabet bulguları) durumlarının kalp dokusu üzerindeki etkilerinin ıĢık
mikroskobu (IM) yardımı ile değerlendirilmesi hedeflenmiĢtir.
GEREÇ VE YÖNTEM: ÇalıĢmamızda 16 hafta boyunca kontrol grubuna (n=10) ait sıçanlar musluk suyu ile
beslenirken, deney grubu (n=20) olarak ayrılan sıçanların içme sularına %30 oranında sükroz eklenerek
yüksek karbonhidrat diyeti uygulanmıĢtır. Deney süresi bitiminde tüm sıçanlara oral glukoz testi uygulanmıĢ
ve deney grubundaki sıçanların literatürdeki Tip 2 diyabet bulguları ile uyumlu biçimde insülin direnci
geliĢtirdikleri, açlık kan Ģekeri düzeylerinin kontrol grubuna oranla anlamlı düzeyde (p<0,05) yükseldiği
görülmüĢtür. Sıçan kalp dokularının bir kısmı rutin IM değerlendirmesi için klasik takip iĢlemlerinden sonra
Hematoksilen-Eosin (HE) ve Masson Trikrom (MT) boyaları ile boyanmıĢtır. Alınan dokuların bir kısmı ise
%4‟lük PFA solüsyonunda fikse edilmiĢ ve gerekli takip iĢlemlerinden sonra Oil Red-O Boyası ile boyanarak
ileri incelemeler gerçekleĢtirilmiĢtir.
BULGULAR VE SONUÇ:Kontrol gruplarına ait örneklerde bulgular normal görünümdeydi.Pre-diyabetik gruba
ait örneklerde kas liflerinin enine kesitlerinde kardiyomiyositlerde yer yer eozinofili kaybı, sitoplazmalarında
heterojen görünüm ve hücreiçi vakuolizasyon varlığı gözlendi. Boyuna kesitlerde kıvrılmalar, düzensizleĢmeler
ve bütünlük kayıpları izlendi. Kas liflerinin yaptığı dallanmalarda bozulmalar ve çizgilenmelerde yer yer
kayıplar görüldü.
TARTIġMA: ÇalıĢma sonuçları, yüksek karbonhidrat diyeti ile oluĢturulan pre-diyabetik sıçan modelinde, kalp
dokusunda meydana gelen belirgin hasar, beslenme faktörünün ileri yaĢlarda diyabet gibi kronik hastalıklara
yol açarak kalbi ciddi Ģekilde etkileyebileceğini düĢündürmüĢtür.
ANAHTAR KELĠMELER: kardiyomiyosit, metabolik sendrom, pre-diyabet, yüksek karbonhidrat diyeti
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P059

Sisplatin nefrotoksisitesine karĢı, glibenklamid’in koruyucu etkisinin ultrastrukturel araĢtırılması
Yusuf Nergiz1, Meral Erdinç2, Cenap Ekinci1, Levent Erdinç3, Ġlker Kelle2
1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AB,Diyarbakır
2
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AB,Diyarbakır
3
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AB,Diyarbakır
AMAÇ: Bu çalıĢmanın amacı kemoterapide sıklıkla kullanılan sisplatinin böbreklerde oluĢturduğu hasara karĢı
glibenclamide‟in koruyucu etkisini TEM ile araĢtırmak.
GEREÇYÖNTEM: 24 adet erkek Wistar albino sıçanlar üç gruba ayrıldı (n:8).
Kontrol grubu: 1 ml salin, i.p
Sisplatin grubu: Tek doz sisplatin (5mg/kg,i.p)
Sisplatin+ Glibenclamide grubu: Tek doz sisplatin (5 mg/kg,i.p)+ Glibenklamid (5 gün süreyle 5mg/kg/gün ).
Deneyin 5.gününde ratlar sakrifiye edilerek,TEM‟de inceleme için böbrek dokuları alınarak %2,5‟luk
tamponlanmıĢ gluteraldehit ve daha sonra postfiksasyon için %1 lik osmik asitte fikse edildi.Dehirdasyonun
hemen ardından araldit CY212 içinde bloklama yapıldı.
Ultramikrotum ile alınan yarı ince kesitler toluidin mavisi ile boyandı.Ultrathin kesitler ise uranil asetat-kurĢun
sitrat ile kontras boyanarak JEOL 1010 geçirimli elektron mikroskubunda incelenerek mikrografları çekildi.
BULGULAR: Kontrol grubunda normal böbrek histolojisi izlendi.Sisplatin grubunada glomerular bazal
membranda kalınlaĢma,kapiller lumeninde fibrinoid birikimi ve epitel hücrelerinde vakuolizasyon
gözlendi.Ayrıca tubulus hücrelerinde hidropik görünüm ve Henle kulpunda hücre içi ödem
izlendi.Sisplatin+Glibenklamid grubu böbrek kesitlerinde ise,GBM lamina densasında kalınlaĢma,yer yer
laminizasyon ve mezengial matrikste hafif artıĢ görüldü.Proksimal ve distal tubulus mikrovilluslarında
düzensizleĢme,yer yer dejenerasyon izlendi.Tubul lumeninde hücresel debris,interstitiumda plazmosit ağırlıklı
hücresel infltrasyon saptandı.
TartıĢma ve SONUÇ: TEM ile yapılan bu araĢtırmanın sonuçlarına göre,sisplatin nefrotoksisitesine karĢı
glibenklamid‟in böbreği kısmen koruduğu kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Glibenklamid,sisplatin,nefrotoksisite,rat,TEM.
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P060
Rat Böbrek Dokusunda Ġskemi/Reperfüzyon Hasarı Üzerine Melatonin Etkisi
Gözde Özge Önder1, Mustafa Nisari2, Mustafa Kavutçu2, Arzu Yay1, Tolga Ertekin3, Mehtap Nisari3, Özge Al3,
Dilek Ceylan4
1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji AD
2
Gazi Üniversitesi Tıbbi Biyokimya AD
3
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD
4
Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
AMAÇ: Melatonin, yüksek diffüzyon yeteneği ve lipofilik yapısından dolayı güçlü bir antioksidan olarak
bilinmektedir. ÇalıĢmamızda iskemi/reperfüzyon (I/R) uygulanan rat böbrek dokularına melatonin‟in etkisini
belirlemeyi amaçladık.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmada, 28 adet diĢi Wistar albino rat kullanılmıĢtır: Grup 1: Kontrol (n=7); Grup 2: I/R
(n=7); Grup 3: 25mg/kg melatonin (n=7); Grup 4: I/R + 25 mg/kg melatonin (n=7). Grup 2 ve 4‟de 45
dakika iskemi sonrası 24 saat reperfüzyon uygulanmıĢtır. Grup 3‟e I/R olmaksızın sadece 25 mg/kg melatonin
i.p. uygulanırken, Grup 4‟de iskemiden 30 dakika önce 25 mg/kg melatonin uygulanmıĢtır. Reperfüzyon
sonunda, dokulara rutin histolojik takip metodu uygulandı. Kesitler, hematoksilen-eozin (H&E) ve periyodik
asit schiff (PAS) boyaması ile boyandı. Apoptotik hücre ölümü, TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferasemediated dUTP Nick end Labeling) metodu ile değerlendirildi.
BULGULAR- SONUÇ: I/R grubuna ait böbrek dokuları histolojik olarak incelendiğinde, kontrol grubuna göre
son derece önemli ve anlamlı dejereneratif değiĢiklikler gösterdiği gözlendi. I/R grubunda, interstisyel bağ
dokusu ve renal korpusküllerin glomerüllerinde belirgin hemoraji bulunurken, özelliklede proksimal tübül epitel
hücrelerinin fırçamsı kenar kaybı PAS+ boyama ile oldukça belirgindi. Melatonin uygulanan I/R grubunda ise
bu bulgularda önemli derecede azalma gözlendi. TUNEL+ hücre sayısı açısından değerlendirildiğinde ise, I/R
grubunda kontrole göre apoptotik hücre sayısı oldukça fazlayken, melatonin grubunda kontrol grubuna
yakındı. Melatonin uygulanan I/R grubunda, uygulanmayan I/R grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı
Ģekilde daha az sayıda TUNEL+ hücre sayısına sahip olduğu belirlenmiĢtir.
TARTIġMA: Birçok çalıĢmada I/R maruziyetinin dokulara ciddi hasar verdiği gösterilmiĢtir. Bu çalıĢmayla
melatonin‟in böbrek dokusunda I/R hasarını ve TUNEL+ hücre sayısını önemli ölçüde azalttığı gösterilmiĢtir.

Anahtar Kelimeler: Apoptozis, Böbrek, Ġskemi/reperfüzyon, Melatonin,
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P061
Diyabetik Sıçan Böbreğinde Resveratrolün Etkisi
Güleser GöktaĢ1, Duygu Tozcu Altın2, Gülnur Take Kaplanoğlu1, Çiğdem Özer2
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara
AMAÇ: Diyabetik nefropati (DNp) diyabetin mikrovasküler komplikasyonlarından biri olup, son dönem böbrek
yetmezliğinin önde gelen nedenlerinden biridir. Resveratrolün tip 2 diyabette, hayvan modellerinde anlamlı
damar koruyucu etki gösteren bir antioksidan olduğu bilinmektedir. Bizim çalıĢmamızın amacı, STZ ile diyabet
oluĢturulan sıçanlarda geç dönem DNp üzerine resveratrolün etkilerini incelemektir.
YÖNTEM-GEREÇ: ÇalıĢmamızda 30 adet Wistar albino erkek sıçan, 4 gruba ayrıldı. Grup1. Kontrol Grubu,
Grup2. Diyabet Grubu, Grup3. Diyabet+Resveratrol Grubu, Grup4. Resveratrol Grubu olarak belirlendi.
Diyabet STZ 65mg/kg 0.1M (pH:4.5) ile oluĢturuldu. Resveratrol uygulamasına diyabet oluĢumundan 2 hafta
sonra baĢlanarak, 10 mg/kg/gün dozda 8 hafta boyunca oral gavaj yoluyla yapıldı. Süre sonunda böbrek
dokuları alınarak alıĢılmıĢ ıĢık mikroskobik izleme yöntemlerinden geçirildi ve indirekt immünohistokimyasal
yöntemle e-NOS, i-NOS, TGF-β ve Fibronektin primer antikorlarıyla boyandı.
BULGULAR: Resveratrol grubunda, yer yer bazı glomerüllerde e-NOS immünreaktivitesinin kontrole karĢın
azaldığı saptandı. Diyabet grubundaysa bazı podositlerde orta dereceli e-NOS tutulumu izlendi.
Diyabet+Resveratrol grubunda e-NOS tutulumunun özellikle glomerüler düzeyde diyabet grubuna karĢın
arttığı saptandı. Diyabet+Resveratrol grubunda korteks bölgesinde yapılan değerlendirmelerde ise i-NOS
tutulumunun diyabet grubuna benzer olduğu görüldü. Diyabet grubunda, korteks ve medullada kontrol ve
Resveratrol grubuna karĢın TGF-β tutulumunun arttığı görüldü. Diyabet+Resveratrol grubunda ise, TGF-β
ekspresyonun korteks bölgesinde diyabet grubuna karĢın belirgin azaldığı görülmekle birlikte, glomerüllerde
orta dereceli TGF-β tutulumu saptandı. Diyabet+Resveratrol grubunda yapılan incelemelerde, korteks
bölgesindeki fibronectin tutulumunun ise diyabet grubuna karĢın belirgin azaldığı ayırt edildi. Glomerüllerde
orta dereceli fibronectin immünreaktivitesi ilgiyi çekti.
SONUÇ: Yapılan immünohistokimyasal değerlendirmelerde diyabet sonucu böbreklerde oluĢan hasarın
Resveratrol uygulaması ile kısmen de olsa geri döndürülebileceği, ancak doz bağımlı çalıĢmalara gereksinim
olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Diaybet, Böbrek, Resveratrol, Ġmmünohistokimya
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P062
Deneysel Olarak OluĢturulan Renal Ġskemi-Reperfüzyonun Neden Olduğu Uzak Organ Hasarına
KarĢı Ġnfliximab’ın Koruyucu Etkilerinin Ġncelenmesi
Seda TaĢdemir1, Cemal TaĢdemir2, Elif TaĢlıdere3, Nigar Vardı3, Nurhan ġahin4
1
Ġnönü Üniversitesi, Farmakoloji AbD, Malatya
2
Ġnönü Üniversitesi, Üroloji AbD, Malatya
3
Ġnönü Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji AbD, Malatya
4
Ġnönü Üniversitesi, Patoloji AbD, Malatya
AMAÇ: Bu çalıĢmada, deneysel olarak renal I/R oluĢturulan sıçanlarda meydana gelen karaciğer, kalp ve testis
hasarına karĢı TNF-α antikoru olan infliximabın, koruyucu etkilerini histopatolojik olarak değerlendirmeyi
amaçladik.
GEREÇ- YÖNTEM: Gruplar sham, IR, I/R + infliximab 1 (iskemi öncesi 5mg/kg ip infliximab) ve
I/R+infliximab 2 (reperfüzyon öncesi 5mg/kg ip infliximab) olarak düzenlendi. Sıçanlara ketamin+ksilazin
anestezisi altında sağ nefrektomi uygulandıktan sonra sol böbrek pedikülü klempe edilerek 60 dakika iskemi
24 saat reperfüzyon uygulamak suretiyle renal I/R hasarı oluĢturuldu. 24 saatlik reperfüzyon periyodu
sonunda; tüm sıçanlardan anestezi altında kalp, karaciğer ve testis dokulari alındı. Alınan dokulardan elde
edilen kesitlere hemotoksilen-eozin boyama yöntemi uygulandı ve Leica DFC-280 ıĢık mikroskobunda
incelendi.
BULGULAR: Kalp; I/R grubunda normal kardiyomiyositler arasında hücre infiltrasyonu ve asidofilik
sitoplazmalı piknotik nükleuslu hücreler gözlendi. I/R+infliximab 1 grubunun histolojik görünümü I/R grubuna
benzer olarak gözlendi. I/R+infliximab 2 grubunda kalp dokusu histolojik olarak normal görünmesine rağmen
bazı alanlarda asidofilik sitoplazmalı piknotik nükleuslu hücreler hala izlenmekteydi. Karaciğer; I/R grubunda
santral ven çevresinde infilamatuvar hücre infiltrasyonu ve konjesyon izlendi. I/R+infliximab 1 ve
I/R+infliximab 2 gruplarında hücre infiltrasyonu ve konjesyonun I/R grubuna benzer Ģekilde olduğu tespit
edildi (p>0.05 ) Testis; I/R grubunda seminifer tubullerde dejeneratif değiĢiklikler dikkat çekiciydi. I/R, I/R +
infliximab 1 ve I/R+infliximab 2 gruplarında tubul dejenerasyonunun kontrol grubuna göre istatistiksel olarak
anlamlı Ģekilde arttığı (p=0.0004) ancak gruplar kendi aralarında karĢılaĢtırıldığında, aralarında istatistiksel
olarak
anlamlı
bir
farkın
olmadığı
tespit
edildi
(p>0.05).
SONUÇ: Bu çalıĢma, renal I/R sonrası oluĢan kalp, karaciğer ve testis hasarı üzerine infliximab'ın iyileĢtirici
etkilerinin sınırlı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ġskemi-Reperfüzyon, infliximab, kalp, karaciğer, testis
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P063
Deneysel Diyabette Ġnsülinin Böbrek Dokusu Üzerine olan Etkileri
Gökhan Cüce1, Hatice Nur ġeflek1, Seda Çetinkaya1, Tahsin Murad Aktan1, Selçuk Duman1, Mehmet
Tuğrul Yılmaz2, Mustafa Büyükmumcu2
1
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji ABD, Konya
2
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anatomi ABD, Konya
AMAÇ: Deneysel diyabet oluĢturulmuĢ sıçanlarda, insülin tedavisinin böbrekte oluĢması muhtemel hasar
üzerine etkisininin araĢtırılması amaçlandı.
GEREÇ-YÖNTEM: ÇalıĢmada 27 adet erkek Sprague- Dawley sıçan kullanıldı. Kontrol (n=7), Diyabet (n=7)
ve Diyabet+ Ġnsülin (n=7) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Diyabet Streptozotosin 50 mg/kg intraperitoneal
olarak tek enjeksiyonla verilerek oluĢturuldu. Diyabet+ Ġnsülin grubuna diyabetin baĢlangıcından itibaren deri
altı (0.5 U/kg) günlük kristalize insülin tedavisi uygulandı. 30 gün sonunda sıçanlara yüksek doz KetalarRompun ötenazi yapıldı, böbrekleri çıkarıldı. 1 cm uzunluğunda parçalara rutin parafin prosedür uygulandı.
Tüm böbrek dokularından 5 mikron kalınlığında parafin kesitler alındı ve bu kesitlere ve PAS ve Hematoksilen
Eozin boyaması yapıldı. IĢık mikroskobunda değerlendirildi.
BULGULARSONUÇ: Kontrol grubunda normal histolojik yapı gözlendi. Diyabet grubunda ise mezangial matriks artıĢı ile
birlikte Bowman aralığında azalma, parçalanmıĢ tubul epiteli, tübul epiteli fırçamsı kenarında bozulma ve
dökülmeler, Armani Ebstein lezyonları gözlendi. Diyabet+ Ġnsülin grubunda ise parçalanmıĢ tubul epiteli, tubul
lümenine dökülmüĢ epitelyum hücreleri ve Armani Ebstein lezyonları gözlenmiĢtir. Bu grupta mezangial
matriks artıĢı ve Bowman aralığında azalmanın Grup 2'ye göre hafiflediği tespit edilmiĢtir.
TARTIġMA: 0.5 U/kg insülin dozunun diyabette oluĢan nefropatiye etkisinin olduğunu fakat insülin dozunun
beklenen iyileĢmeyi sağlamadığı ve dozun düĢük kaldığını, bu tür çalıĢmaların farklı insülin dozları kullanılarak
yapılmasını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, Ġnsülin, Böbrek
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P064
Deneysel diyabetik nefropatide dekspantenol’ün tedavi edici etkileri
Buğra
1
Ġnönü
2
Ġnönü
3
Ġnönü
4
Ġnönü

Tutun1, Hülya Elbe2, Nigar Vardı2, Hakan Parlakpınar3, Alaadin Polat4
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5, Malatya, Türkiye
Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

AMAÇ: Bu çalıĢmada, sıçanlarda streptozotosin (STZ) ile oluĢturulan diyabetik nefropatinin tedavisinde
dekspantenol‟ün etkilerinin histopatolojik ve biyokimyasal yöntemlerle incelenmesi amaçlandı.
GEREÇYÖNTEM: Otuz iki adet Wistar albino cinsi erkek sıçan; kontrol, dekspantenol (500 mg/kg/gün/ip), diyabet
(STZ 50 mg/kg/tek doz/ip), diyabet+dekspantenol (500 mg/kg/gün/ip) olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Deney
sonunda açlık kan glukozu ölçülen sıçanlar, sakrifiye edilerek böbrek dokuları çıkartıldı. Elde edilen kesitlere HE ve PAS boyama yöntemleri uygulandı. Kesitler incelenerek, histopatolojik hasar skoru ve glomerulosklerotik
indeks hesaplandı. Doku biyokimyasal parametreleri [malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH), süperoksit
dismutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GPx), total antioksidan kapasite (TAK) ve total oksidatif
stres (TOS)] ölçüldü.
BULGULAR: Diyabet grubunda, kontrol grubuna göre açlık kan glikoz seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı
artıĢ izlenirken; vücut ağırlıklarında istatistiksel anlamlı düzeyde bir azalma saptandı (p<0.05). Böbrek
tubullerinde epitelyal dökülme, hücre ĢiĢmesi, mikrovillus kaybı, konjesyon ve infiltrasyon tespit edildi.
Glomerüllerde kapiller bazal membran kalınlaĢması ve sklerotik değiĢiklikler izlendi. Kontrol grubuna göre
diyabet grubunun hasar skoru ve glomerulosklerotik indeksinde artıĢ saptandı (p<0.05). Ayrıca, diyabet
grubunda kontrol grubuna göre MDA ve TOS seviyelerinde artıĢ, SOD, CAT, GSH, GPx ve TAK aktivitelerinde
azalma tespit edildi (p<0.05). Diyabet+dekspantenol grubundaki açlık kan glikoz düzeyi ve histopatolojik
değiĢiklikler diyabet grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azalmıĢ bulundu (p<0.05). Yine bu
grupta, diyabet grubuna göre MDA ve TAK seviyelerinde azalma gözlenirken; antioksidan enzim aktivitelerinde
belirgin bir artıĢ saptandı (p<0.05).
SONUÇ: Bu çalıĢmada, diyabetik nefropati patogenezinde oksidatif stresin rol oynadığı, diğer yandan
dekspantenol gibi antioksidan bir ajanın böbrek dokusunda oksidatif stresi azaltmada etkili olarak
histopatolojik ve biyokimyasal bulguları düzelttiği gösterildi.
Anahtar Kelimeler: Streptozotosin, dekspantenol, diyabetik nefropati, oksidatif stres.
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P065
Deneysel diyabet oluĢturulmuĢ sıçanlarda Timolol'ün böbrek üzerine etkilerinin ıĢık mikroskobu ile
değerlendirilmesi
Hilal Göktürk1, Belgin Can2, Erkan Tuncay3, Belma Turan3
1
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi,Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı,Ankara
2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik AD, Ankara
AMAÇ: Diyabetes Mellitus(DM)‟ un böbreklerde meydana getirdiği hasar sonucu ortaya çıkan Diyabetik
Nefropati(DN), son dönem böbrek yetersizliğine en sık yol açan nefropati tipidir ve böbreklerde yapısal olarak
glomerüllerde hipertrofi, mezangiyumda geniĢleme, glomerül bazal membranında(GBM) kalınlaĢma ve fibrozis
ile arteriyollerde hiyalinozis meydana gelmektedir. Daha önce yapılan çalıĢmalarda diyabetin yol açtığı
kardiyolojik problemler üzerine olumlu etkileri olduğu saptanan B-Blokerlerden Timolol‟ün DN‟nin bahsedilen
etkileri
üzerine
etkisinin
olup
olmadığını
gözlemlemek
amacıyla
çalıĢmamızı
planladık.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmamızda 21 adet, 3 aylık, erkek cinsiyetinde Wistar tipi beyaz sıçan kullanıldı.
Sıçanlardan 14 tanesine sitrat tamponunda çözülen Streptozotosin(STZ), 50 mg/kg dozunda periton içine
enjekte edildi. DM oluĢturulan sıçanlar(Kan glukoz konsantrasyonları 300 mg/dl ve üzerinde olanlar) 2 gruba
ayrıldılar, bir grup(DM grubu) sadece gözlenirken diğer 7 hayvana 5 mg/kg/gün dozunda timolol gavaj yoluyla
verildi(DM+T Grubu). Kontrol grubuna herhangi bir ilaç uygulaması yapılmadı. Sıçanlara ait böbrekler ıĢık
mikroskobunda(IM) incelenmek üzere rutin tespit ve takip aĢamalarından geçirilerek Hematoksilen-Eozin,
Masson‟un Trikrom Boyası, Periyodik Asit Schiff ve Periyodik Asit-Silver Metenamin boyaları ile boyandı.
BULGULAR- SONUÇ: DM oluĢturulan grupta IM düzeyinde glomerül bazal membranı, Bowman kapsülü ve
tübüler bazal membranlarda kalınlaĢma ve fibrozis, glomerüllerde hipertrofi, mezangiyumda geniĢleme,
arteriyollerin duvarında hiyalinozis, tübülüs epitel hücrelerinde glikojen birikimi izlendi.Timolol verilen DM
grubuna ait kesitlerde de bu yapısal değiĢiklikler izlenmekle birlikte bulguların Ģiddeti daha hafif düzeyde idi.
TARTIġMA: ÇalıĢmamızda DM‟ un böbreklerde meydana getirdiği hasar IM düzeyinde gösterilmiĢ olup DM‟un
kardiyovaskuler sistem üzerine olan etkilerini azaltmaya yönelik kullanılabilecek bir ilaç olan Timolol‟ün
böbrekteki hasarın bir kısmı üzerine yavaĢlatıcı bir kısmı üzerine ise durdurucu etkisi olduğu hayvan deneyi
modelinde saptanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Diyabetik nefropati, glomerül, ıĢık mikroskobu, timolol
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P066
Malathion ve Onosma nigricaule (Boraginaceae)’nin Fare Böbrek Dokusunda Leptin Üzerine
Etkilerinin Ġmmunohistokimyasal Olarak Ġncelenmesi
Buket Bakır1, Sevda EliĢ Yıldız2, Dinçer Erdağ3, Mahmut Sözmen4, Hasan Asker5
1
Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Hiz. Mes. Yüksekokulu, Tekirdağ
2
Kafkas Üniversitesi, Kars Sağlık Yüksekokulu, Kars
3
Kafkas Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hiz. Mes. Yüksekokulu, Kars
4
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji AD., Samsun
5
Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji AD., Kars
AMAÇ: Bu çalıĢmada, tarımda bir insektisit olarak kullanılan Malathion‟un neden olduğu oksidasyon
parametreleri üzerine Onosma nigricaule (Boraginaceae)‟den elde edilen bitkisel özütün böbrek dokusunda
leptin üzerine etkisinin immunohistokimyasal olarak araĢtırılması amaçlandı.
GEREÇ-YÖNTEM: ÇalıĢmamızda, her grupta 8 adet olmak üzere toplam 48 adet erkek fare kullanıldı.
Gruplar; kontrol, malathion‟un taĢıt maddesi olan mısır yağı, bitki özütünün taĢıt maddesi olan serum
fizyolojik, malathion, Onosma nigricaule, ve Onosma nigricaule + malathion grubu olmak üzere toplam 6 grup
olarak belirlendi. Böbreklerden alınan kesitlere leptin immunoreaktivitesini belirlemek için Streptavidin-BiotinPeroksidaz Kompleks tekniği uygulandı. Histolojik incelemeler için hematoksilen-eosin ve Crossman‟ın üçlü
boyama yöntemi kullanıldı.
BULGULAR- SONUÇ: Kontrol grubu ile taĢıt kontrol grupları olan serum fizyolojik grubu ve mısır yağı grupları
ile Onosma nigricaule ve Malathion gruplarının böbrek dokularında herhangi bir lezyon tespit edilmedi. Diğer
yandan, kontrol, mısır yağı, serum ve malathion grubundaki farelerin tubulus proksimalis ve tubulus distalis
hücrelerinde güçlü leptin immunoreaktivite görülmesine karĢın Onosma nigricaule ve Onosma nigricaule +
malathion grubu farelerde ise zayıf leptin immunoreaktivitesi belirlendi.
TARTIġMA: Malathion‟un neden olduğu oksidasyon parametreleri üzerine Onosma nigricaule
(Boraginaceae)‟den elde edilen bitkisel özütün böbrek dokusunda leptin salınımını azalttığı sonucuna varıldı.,

Anahtar Kelimeler: Leptin, Malathion, Onosma nigricaule, Böbrek
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P067
Majör karaciğer rezeksiyonunun akciğer ve böbrek dokularına etkisi
Tülin Fırat1, Hakan Elçin Terzi1, Mustafa ġit2, Ufuk Özgen3, Aysel Kükner1
1
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
2
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
3
KTÜ Eczacılık Fakültesi
AMAÇ: Parsiyel hepatektomi sıklıkla travma, tümör vakalarında uygulamakta olup ameliyat sonrası akciğer,
böbrek gibi organları da etkilemektedir. Bu çalıĢmada parsiyel hepatektomi yapılan ve antioksidan «4-(3,4Dihydroxybenzoyloxymethyl) phenyl-O-D-glucopyranoside» verilen sıçan akciğer ve böbrek dokularındaki
değiĢikliklerin ıĢık mikroskopik olarak incelenmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: Wistar Albino rat kullanılan çalıĢmada toplam 4 grup oluĢturuldu: Sham grubu, DMSO
uygulanan grup, parsiyel hepatektomi (PHx) yapılan grup ve PHx yapıldıktan sonra günlük intraperitoneal
20mg/kg tedavi uygulanan grup. Gruplar, 24, 48, 72 saat ve 7 gün olmak üzere 4 alt gruba bölündü. Deney
süreleri sonunda akciğer ve böbrek dokuları alınarak bloklandı. Kesitler hematoksilen-eozin ile boyandı.
BULGULAR- SONUÇ: Sham ve DMSO gruplarına ait akciğer ve böbrek dokularında herhangi bir değiĢiklik
görülmedi. 24 saatlik PHx grubuna ait akciğer dokusunda damarlar çevresinde artmıĢ lenfosit ve nötrofiller,
sitoplazmaları çok açık boyanmıĢ Tip II alveolar hücre gözlendi. Aynı özellikteki hücreler 7 günlük PHx
grubunda da izlendi. 48 ve 72 saatlik gruplarda damarların çevresindeki lenfosit hücre topluluklarının daha az
olduğu tespit edildi. Gruplarda alveolar duvar kalınlaĢması, konjesyon, hemoraji tanımlanmadı. Tedavi edilen
gruplarda damarlar çevresinde nötrofil hücrelerinin çok az olduğu tespit edildi. PHx yapılan grubun böbrek
dokularında özellikle proksimal tübül bazal bölgelerinde açılmalar, vakuolizasyon görüldü. Bu açıklıkların 7
günlük grupta azalmıĢ olduğu saptandı. Tedavi edilen 24 saatlik grupta vakuolizasyonun çok azaldığı izlendi.
Sonuç olarak parsiyel rezeksiyona bağlı böbrek ve akciğer dokularında dejenerasyon izlenmedi.
TARTIġMA: Böbrek proksimal tübül hücrelerinin bazal bölgesindeki açıklıklarının aktif iyon geçiĢine bağlı
ortaya çıkmıĢ olabileceği düĢünüldü. Yapılacak moleküler çalıĢmalar ile detaylı bilgiler elde edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer, böbrek, parsiyel hepatektomi
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P068
Prenatal Dönemlerinde 900 MHZ Elektromanyetik Alan Etkisine Maruz Kalan 21 Günlük Erkek Sıçan
Böbreklerinin Elektron Mikroskobik Değerlendirilmesi
Zehra Topal1, Ersan Odacı1, Deniz Ünal2, Tolga Mercantepe2, Hatice Hancı1, Sibel Türedi1, Haydar
Kaya3, Serdar Çolakoğlu4
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Trabzon
2
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Trabzon
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Trabzon
4
Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Düzce
AMAÇ: ÇalıĢma prenatal dönemlerinde 900 MHz elektromanyetik alan (EMA) etkisine maruz kalan yavru erkek
sıçan böbreklerinin elektron mikroskopik olarak değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmanın baĢlangıcında Spraque Dawley cinsi, ağırlıkları 180–250 gr arasında değiĢen
diĢi sıçanlar kullanıldı. Daha sonra diĢi sıçanlar, erkek sıçanlarla çiftleĢmeye bırakıldı. Gebe olduğu tespit
edilen sıçanlar kontrol ve EMA grubu sıçanlar olarak 2 gruba ayrıldı. EMA grubu sıçanlara gebeliklerinin 13–21.
günlerinde, günde bir saat olmak üzere 900 MHz EMA uygulandı. Yeni doğan erkek sıçanlara doğumdan sonra
hiçbir iĢlem uygulanmadı ve postnatal 21. günde dekapite edildiler. Çıkarılan böbrekler transmisyon elektron
mikroskobu (TEM) incelemeleri için gerekli iĢlemlerden geçirildi ve değerlendirildi.
BULGULAR- SONUÇ: Kontrol grubuna ait sıçanlardan elde edilen yavru erkek sıçanların TEM kesitlerinde
böbreğin normal yapıda olduğu izlendi. EMA grubuna ait sıçan kesitlerinde ise glomerüllerde hipertrofi ve
paryetal yaprakta hasar gözlendi. Özellikle peritübüler kapillerlerin büyük kısmında belirgin bir kayıp olduğu
izlendi. Kapiller lümende mezengial hücrelerde ve kapiller lümen bazal membranında harabiyet, Bowmann
kapsül aralığında daralma, podosit sitoplâzmasında vakuoller, podosit ve pedisellerde dejenarasyonlar tespit
edildi. Bunlara ek olarak dejenaratif podosit ayakları ve podositlerin içe katlandığı gözlendi. Ayrıca paryetal
hatta atipik epitelyal hücreler, visseral ve paryetal yapraklarda birleĢme ve mitotik hücreler izlendi.
TARTIġMA: Kaynaklarda, prenatal dönemin 13-21 günleri arasında uygulanan 900 MHz EMA‟nın, postnatal
dönemin 21. gününde erkek yavru sıçanların böbrek dokusu üzerine etkilerini inceleyen herhangi bir çalıĢmaya
rastlanmamıĢtır. Sunulan çalıĢma bu yönüyle ilk çalıĢma olma özelliğindedir. ÇalıĢma bulgularımızdan yola
çıkarak prenatal dönemde uygulanan 900 MHz EMA‟nın 21 günlük erkek sıçanların böbrek geliĢimini olumsuz
etkilediğini söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: cep telefonu, elektromanyetik alan, böbrek, sıçan, prenatal dönem
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P069
Parasetamol ile oluĢturulan böbrek hasarı üzerine melatonin ve β-D-glukan’ın koruyucu etkileri
Azibe Yıldız1, Nigar Vardı1, Elif TaĢlıdere1, Hakan Parlakpınar2, Merve GökĢin Karaaslan3, Mustafa
Sait Aydoğan4, Muharrem Uçar4
1
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
2
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
3
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4
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Malatya, Türkiye
AMAÇ: Bu çalıĢma, sıçanlarda parasetamol (PAR) ile indüklenmiĢ böbrek hasarına karĢı melatonin (MEL) ve βD-glukanın koruyucu etkilerinin araĢtırılması amacıyla planlandı.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmamızda, 40 adet Spraque–Dawley erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar; kontrol, PAR (tek
doz 900 mg/kg), PAR+MEL (PAR enjeksiyonundan 30 dakika önce 10 mg/kg MEL), PAR+β-D-glukan (10 gün
boyunca ve PAR enjeksiyonundan 30 dakika önce 50 mg/kg β-D-glukan) ve PAR+MEL+β-D-glukan olarak 5
gruba ayrıldı. Deneyin 11. gününde sakrifiye edilen sıçanların böbrekleri çıkarılarak, histolojik ve biyokimyasal
parametreler yönünden incelendi.
BULGULAR: Kontrol grubunda, glomerül ve tübüllerin normal histolojik yapıda olduğu, kaspaz-3 immün
boyama metodu uygulanan kesitlerde de tübül hücrelerinin sitoplazmalarının zayıf boyandığı gözlendi. Diğer
yandan parasetamol grubunda tübül epitel hücrelerinde ĢiĢme ve dökülme, glomerüloskleroz ve Bowman
mesafesinde daralma, kaspaz-3 ile boyanan tübüllerde artıĢ izlendi. Tübüler histolojik skor 2.0 (0.0–3.0),
glomerüler histolojik skor 2.0 (1.0–3.0) olarak tespit edildi. Kontrol grubu ile karĢılaĢtırıldığında PAR grubunda
histolojik skor açısından istatistiksel olarak anlamlı derecede artıĢ saptandı (P<0.001). Ayrıca PAR grubunda
kontrol grubuna göre MDA seviyesinde artıĢ, GSH ve SOD aktivitelerinde azalma gözlendi. Ancak bu
değiĢiklikler istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (P>0.05). MEL, β-D-glukan ve MEL + β-D-glukan uygulanan
gruplarda izlenen tübüler ve glomerüler değiĢikliklerin, PAR grubu ile karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak
anlamlı derecede azaldığı (P<0.001), ancak GSH ve MDA seviyelerinin değiĢmediği izlendi (P>0.05). Diğer
yandan MEL, β-D-glukan ve MEL + β-D-glukan uygulanan gruplar arasında ise histopatolojik skorlar ve
biyokimyasal parametreler yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi (P>0.005).
SONUÇ: Bu çalıĢma, parasetamol ile indüklenmiĢ böbrek hasarına karĢı melatonin ve β-D-glukanın koruyucu
etkilerinin olduğunu göstermiĢtir.

Anahtar Kelimeler: Parasetamol, Böbrek hasarı, Melatonin, β-D-glukan
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P070
Siklofosfamid ve Vitamin E uygulamasinin böbrek üzerine olan etkileri
Gökhan Cüce1, Hacı Hasan Esen2, Tuğba Koç1, Halime Tuba Canbaz1, Çisem Limandal1, Serpil
Kalkan1, Mehmet Gürbilek3
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Biyokimya ABD, Konya
AMAÇ: Bu çalıĢmada Siklofosfamid uygulamasının (CP) sıçan böbreğindeki toksik etkisi üzerine E vitaminin
rolünün araĢtırılması amaçlandı.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmamızda, 28 adet Wistar Albino türü sıçan kullanıldı. Sıçanlar kontrol, 20 mg/kg CP,
20 mg/kg CP + 100 mg/kg E vitamini ve 100 mg/kg E vitamini verilen grup olmak üzere 4 gruba ayrıldı. 7 gün
boyunca intraperitoneal olarak enjeksiyonlar gerçekleĢtirildi. Sıçanların böbrek dokuları alındıktan sonra rutin
histolojik takibi yapıldı ve Hematoksilen Eozin ile boyandı. Serum ürik aist ve kreatinin değerleri ölçüldü.
BULGULAR- SONUÇ: Histopatolojik değiĢikliklerden glomeruler yangı, ödem, konjesyon ve tubul hücrelerinde
ĢiĢme kriterlerinde; CP grubunda kontrol grubuna göre anlamlı bir artıĢ gözlendi. CP +Vitamin E grubunda CP
grubuna göre glomerular yangı ve ödem oluĢumunda anlamlı bir azalma tespit edildi. Üre ve kreatinin
düzeylerinde gruplar arası bir fark görülmemesi, nekroz görülmemesinin bir sonucu olarak değerlendirildi.
TARTIġMA: Kemoterapötik bir ilaç olan CP uygulamalarında, vitamin E uygulamasının sınırlı iyileĢtirici etkisi
olduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: Böbrek, CP, Vitamin E
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P071
β-Glukanın Postmenapozal Dönemdeki Rat Böbrek Dokusu Üzerine Olan Olası Koruyucu Etkilerinin
Değerlendirilmesi; Stereolojik, Histopatolojik, Ultrastrüktürel Bir ÇalıĢma
Uz. Dr. Sinan Özkavukcu1, Doç. Dr. Deniz Ünal2, Tolga Mercantepe2, Filiz Mercantepe3, Serdar Yiğit2
1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
3
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Erzurum
Amaç
Menapozun böbrek dokusunda oluĢturduğu histopatolojik değiĢikliklerin incelenmesi ve β-Glukanın bu
değiĢiklikler üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıĢtır.
Gereç ve Yöntem: ÇalıĢmada 3‟er aylık Sprague Dawley cinsi diĢi sıçan, her birinde 6 denek bulunan kontrol
(GR-1), overektomi (GR-2), overektomi + Östrojen (GR-3), overektomi + β-Glukan grubu (GR-4) olmak üzere
4 ayrı gruba rastgele ayrıldı. GR-1 haricindeki tüm deneklere overektomi uygulandı. Overoktomiden 28 gün
sonra GR-3‟tekilere gavajla 0,2mg/kg 17-β estradiol (p.o.) (Novo Nordisk)®; GR-4‟teki deneklere 75 mg/kg
β-Glukan (i.p.) uygulandı. Overoktomiden 3 ay sonra deney sonlandırıldı ve ratların böbrekleri çıkarıldı.
Böbrekler ıĢık ve elektron mikroskobik inceleme için takip edildi; parafin bloklardan elde edilen 5 μm kesitler
histopatolojik inceleme için H&E ve PAS; immünohistokimyasal inceleme için ise NfkB ve Caspas-3 Ab ile
boyandı. Ġmmünpozitif hücreler fractionator metodu ile stereolojik olarak değerlendirildi; immünpozitif hücre
sayısal yoğunluğu hesaplandı ve istatistiksel olarak değerlendirildi (SPSS version 9.0,Tek yönlü ANOVADuncan).
Bulgular ve Sonuç: GR-2‟ye ait kesitlerde GR-1‟e kıyasla glomerüler hipertrofi, Bowman boĢluğunda
daralma, mezangiyal hücre proliferasyonu, medullar hemoraji, interstisyel enflamasyon izlendi. GR-3 ve GR4‟te bu bulguların azaldığı tespit edildi. Ġmmünpozitif hücre sayısal yoğunluğu NFκ-B(a) ve Caspas3(b) için
GR-1, GR-2, GR-3 ve GR-4 için sırasıyla; a:10.166±2.83/mm2 b:8.73±1.75/mm2, a:85±5.7/mm2
b:95±6.2/mm2, a:29,83±3.97mm2 b:24.98±266/mm2, a:10.5±1.34mm2 b: 9.2±1.12/mm2‟ olarak
hesaplandı. Ġstatistiksel olarak hem NFκ-B hem de Caspas-3 immünpozitif hücre sayısal yoğunluğunun GR2‟de, GR-1‟e kıyasla anlamlı olarak artığı (p<0.05), GR-3 ve GR-4‟te immünpozitif hücre sayısal yoğunluğunun
GR-2‟ye kıyasla anlamlı olarak azaldığı saptandı(p>0.05).
TartıĢma: Sonuç olarak, β-Glukanın, overektomi sonucu oluĢan böbrek hasarını östrojen replasman
tedavisine yakın bir Ģekilde koruduğunu tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: Overektomi, Böbrek, Östrojen, β-Glukan, Sıçan
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Bortezomibin Overektomi ile indüklenen Obez Rat Böbrek Dokusu Üzerine Olan Koruyucu
Etkilerinin Değerlendirilmesi; Stereolojik, Histopatolojik, Ultrastrüktürel Bir ÇalıĢma
Tolga Mercantepe, Deniz Ünal, Jale Selli&775;, Filiz Mercantepe, Tuba Nur Karabıyık
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
Deneysel olarak oluĢturulan obezitenin böbrek dokusu üzerine olanhistopatolojik değiĢikliklerin incelenmesi ve
bortezomib bu değiĢiklikler üzerindeki etkilerini incelemek amaçlanmıĢtır.
Gereç ve Yöntem:3 aylık Sprague Dawley cinsi diĢi sıçan, rasgele kontrol (GR-1), overektomi (GR-2),
overektomi+bortezomib düĢük doz (GR-3) ve overektomi +bortezomib yüksek doz grubu (GR-4) olmak üzere
4 ayrı gruba rastgele ayrıldı (n:9). GR-1 grubundaki deneklere hiçbir iĢlem uygulanmadı, GR-2, 3 ve 4‟teki
deneklere overektomi iĢlemi uygulandı. Overektomiden 28 gün sonra (GR-2, 3 ve 4‟teki deneklerden 300 gr
ve üzeri ağırlıktaki sıçanlar deneye dahil edildi.) GR-3‟teki deneklere 0,1 mg/kg, GR-4 grubundaki deneklere
0,2 mg/kg subkutan bortezomib enjeksiyonu, GR-5 grubundaki deneklere overoktomiden 16 gün sonra gavaj
yoluyla 0,2 mg/kg 17-β estradiol (novo nordisk) verilmiĢtir. Overoktomiden 3 ay sonra deney sonlandırıldı
böbrekler ıĢık ve elektron mikroskobik gözlemler için iĢlemlendirildi. Parafin kesitleri H&E, PAS ve NfkB ve
Caspas-3 Ab‟yle boyandı. Ġmmünpozitif hücrelerin sayısal yoğunluğu stereolojik olarak hesaplandı ve sonuçlar
istatistiksel olarak değerlendirildi (SPSS-ver9, Tek yönlü ANOVA-Duncan).
Bulgular ve Sonuç: GR-2‟ye ait kesitlerde GR-1‟e kıyasla peritübular kapiler bazal membranında kalınlaĢma,
glomerüler hipertrofi, mezangiyal hücre proliferasyonu, medullar hemoraji, interstisyel enflamasyon izlendi.
Ġmmünpozitif hücre sayısal yoğunluğu NFK-B(a) ve Caspas3(b) için GR-1, GR-2, GR-3 ve GR-4 için sırasıyla;
a:8,37±3,14/mm2 b:8,11±2,25/mm2(b), a:95±3,3/mm2 b:97±4,4/mm2, a:11,72±2,89mm2
b:12,68±3,02/mm2, a:10,3±1,14mm2 b:8,89±2,03/mm2‟dir. Ġstatistiksel olarak; NFK-B ve Caspas3
immünpozitif hücre sayısal yoğunluğu GR-2‟de, GR-1‟e kıyasla anlamlı olarak artığı bulundu (p<0.05). GR-3
ve GR-4‟ün immünpozitif hücre sayısal yoğunluğu GR-2‟ye kıyasla anlamlı olarak azaldığı saptandı. GR-3,GR-4
arasında anlamı bir fark olmadığı saptandı (p>0.05).
Sonuç olarak, bortezomibin, overektomi ile indüklenen obezite nedenli böbrek hasarını korduğunu tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Overektomi, Böbrek, Östrojen, Bortezomib, Sıçan
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Yapay ince barsak segmentinin doku kültüründe üretilmesi ve yapısal olarak değerlendirilmesi:
Deneysel çalıĢma
Ahmet Alptekin1, Burcu Biltekin2, Elif Yaprak Saraç3, Gamze Tanrıverdi2, Mevlit Korkmaz4, Ergun
Erdoğan5
1
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Ġstanbul
2
Ġ.Ü. CerrahpaĢa Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Ġstanbul
3
Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Ġstanbul
4
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ġstanbul
5
Ġ.Ü. CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ġstanbul
AMAÇ: Çocuklarda cerrahi giriĢim veya konjenital hastalıklara bağlı barsağın anatomik yetersizliği sonucu kısa
barsak sendromu geliĢebilir. Sindirim ve absorbsiyon için gerekli olan ince barsak mukoza yüzeyinin
yetersizliği kliniğe, ilerleyici malnütrisyon, kilo kaybı ve diyare olarak yansır. Günümüzde, klinikte ince barsak
emilim yüzeyini artırıcı cerrahi teknikler veya ince barsak transplantasyonu uygulanmaktadır. Bunun yanında
doku mühendisliği teknikleri kullanılarak yapay intestinal segment kullanımı deneysel olarak araĢtırılmaktadır.
ÇalıĢmamızda tavĢandan ince barsak biyopsisi alınarak omentum içinde yapay ince barsak segmenti
oluĢturulması amaçlanmıĢtır.
YÖNTEMLER: ÇalıĢmamızda 12 adet eriĢkin tavĢan ileumundan tam kat biyopsi alındı. Dispaz ve kollajenaz
tipI ile enzimatik olarak parçalandı. Organoid ünite halinde hücre süspansiyonu 1 saat BrdU ile inkübe edildi.
Tübülerize PLGA polimer kollajenle kaplanarak hücre süspansiyonu polimer duvarına ekildi. Polimer besiyeri
içinde inkübatörde 2 saat bekletildi ve her birinin lümenine stent konularak tavĢan omentumu içine otolog
implantasyon yapıldı, absorbe olmayan suturle tespit edildi. Kontrol grubuna hücre içermeyen polimer
implante edildi. Ġmplantlar 4 hafta sonra eksize edildi, dokular histolojik inceleme için hazırlandı. Parafin
bloklardan alınan kesitler Hematoksilen-Eosin, Masson boyaması ve Anti-BrdU antikoru ile
immünhistokimyasal boyandı.
SONUÇLAR: ÇalıĢma grubunda, organoid ünite kullanılarak bir ayda, 2x1 cm boyutlarında duvar yapısı
oluĢmuĢ tübülerize yapay intestinal segment elde edildi. Kesitler anti-BrdU ile pozitif boyandı. Kontrol
grubunda kısmen polimer lifleri içeren fibrotik doku tespit edildi.
TARTIġMA: Doku mühendisliği ile organoid ünite oluĢturularak kısa sürede ve daha az iĢlem yapılarak yapay
intestinal segment oluĢturulabilmektedir. Omentum, implantın hızla vaskülerize olmasını ve anastamoz
sırasında dokunun kolay mobilize olmasını sağlamaktadır. Yapay ince barsak segmenti intestinal yetersizlikte
yerine konabilecek potansiyele sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Doku mühendisliği, kısa barsak sendromu, organoid ünite
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Mcf-7 Ġnsan Meme Kanseri Hücre Hattı Üzerine Silibinin Etkisinin Ġn Vitro Ortamda Ġncelenmesi
Dilek Bayram1, Esin Sakallı Çetin2, Murat Kara3, Meltem Özgöçmen1, Ġbrahim Aydın Candan1
1
Süleyman Demirel Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Isparta
2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Muğla
3
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Muğla
AMAÇ: Silybum marianum (devedikeni) bitkisinin tohumları yaklaĢık 2000 yıldır karaciğer hastalıklarıyla ilgili
kullanılan bir bitkidir. Yapılan çalıĢmalarda bitkiden elde edilen ekstraktın (silibinin) akciğer tümörü
büyümesini baskıladığı, kolon, mesane kanseri hücre hatlarında hücre siklusunu durdurduğu ve apopitozisi
tetiklediği gösterilmiĢtir. ÇalıĢmamızda Silybum marianum bitkisinden elde edilen „Silibinin‟, MCF-7 insan
meme karsinoma hücre hattı üzerine etkisini hem iki boyutlu hem de üç boyutlu kültür ortamında incelemeyi
amaçladık.
GEREÇ- YÖNTEM: MCF-7 hücreleri hem iki boyutlu hem üç boyutlu sferoid model oluĢturmak üzere kültüre
edildi. Silibinin ID50 inhibisyon dozunu belirlemek üzere altı farklı doz 24, 48 ve 72 saatler için hücrelere
uygulandı ve süreler sonunda tripan mavisiyle canlılık testi yapıldı. Silibin verilmeyen grup ise kontrol grubu
olarak belirlendi. Doz belirleme deneyinden sonra hem iki boyutlu hem de üç boyutlu kültür ortamında
Bromodeoksiüridin
(BrdU)
boyama
immünohistokimyasal
yöntemle
uygulandı.
BULGULAR- SONUÇ: Silibinin ID50 inhibisyon dozu 24 saat için 100 μM, 48 ve 72 saat için 50 μM doz olarak
belirlendi. BrdU ile boyanan hücre sayısında silibin verilen grupta hem iki boyutlu hem de sferoid model
kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) bir azalma görüldü. Dolayısıyla silibin MCF-7
insan
meme
kanser
hücrelerinin
proliferasyonunu
inhibe
edici
etki
göstermiĢtir.
TARTIġMA: Mutisellüler sferoidler, vivo uyumlu ve in vivo mikroçevre özelliklerini sağlayan en iyi in vitro
model olarak tanımlanmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı sferoidler ilaç etkilerini daha gerçekçi yansıtırlar. Bu
çalıĢmada BrdU boyama sonuçları silibin uygulanan grupta monolayer kültürle benzer Ģekilde sferoid modelde
de kontrol grubuna göre azalma göstermiĢtir.

Anahtar Kelimeler: BrdU, MCF-7 insan meme kanseri hücre hattı, Silibin
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Vareniklinin santral sinir sistemi üzerine etkilerinin araĢtırılması
Nigar Vardı1, Hülya Elbe1, Hakan Parlakpınar2, Alaadin Polat3, Mustafa Sağır2, Engin Burak Selçuk4,
Zeynep Rümeysa Duran3, Utku Berk Erdem5, Yasin Daldağ5
1
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
2
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
3
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
4
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
5
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5, Malatya, Türkiye
AMAÇ: Bu çalıĢmada, sigara bıraktırma tedavisinde kullanılan vareniklinin santral sinir sistemi üzerine
etkilerinin araĢtırılması amaçlandı.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢma grupları akut kontrol (n=5), kronik kontrol (n=5), akut vareniklin (n=12;
vareniklin, ilk 3 gün 9 µg/kg/gün, 7. güne kadar günde iki kez 9 µg/kg gavajla, 8. günden itibaren 6 hafta
süresince günde iki kez 18 µg/kg verildi) ve kronik vareniklin (n=12; deney süresi 12 haftaya uzatılması
dıĢında akut vareniklin grubunda yapılan iĢlemlerin aynısı uygulandı) olarak düzenlendi. Deney sonunda
sakrifiye edilen sıçanların beyin dokuları (telensefalon) çıkartıldı. Elde edilen kesitlere H-E boyama yöntemi
uygulandı. Kesitler incelenerek histopatolojik hasar skoru hesaplandı. Ayrıca, hot-plate ve tail-flick testleri ile
analjezi ölçümleri yapıldı. Beyin dokusunda malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH), süperoksit dismutaz
(SOD), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GPx) ve myeloperoksidaz (MPO) ölçümleri yapıldı.
BULGULAR: Akut ve kronik vareniklin gruplarının beyin dokusunda konjesyon, infiltrasyon, perivasküler ödem
ve nöronal dejenerasyon gibi histopatolojik değiĢiklikler tespit edildi. Akut ve kronik vareniklin grupları
karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0.01). Analjezi değerlerinde; akut gruplar
arasında fark görülmezken (p>0.05); kronik vareniklin grubunda hem periferik (hot-plate sonuçlarına göre)
hem de santral yolaklı (tail-flick sonuçlarına göre) analjezi artıĢı bulundu (p<0.05). Biyokimyasal
parametrelerde akut gruplar arasında fark bulunmazken (p>0.05); kronik uygulanan vareniklin grubu ile
kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede fark tespit edildi (p<0.05).
SONUÇ: Bu çalıĢmada, vareniklinin akut ve kronik uygulamalarının beyin üzerindeki etkileri karĢılaĢtırmalı
olarak araĢtırıldı. Kronik vareniklin uygulamasının beyin dokusunun histolojik yapısını ve biyokimyasal
parametrelerini değiĢtirdiği, aynı zamanda periferik ve santral yolaklı analjezide artıĢa neden olduğu sonucuna
varıldı.

Anahtar Kelimeler: Vareniklin, hot-plate, oksidatif stres, santral sinir sistemi.
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C57BL/J6 fare modelinde serebral iskemi /reperfüzyon modelinde hesperidinin oksidatif ve
nöronal hasarı iyileĢtirici etkileri
M. Namık Öztanır1, Osman Çiftçi2, Aslı Çetin3, M. Arif Aladağ1
1
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya.
2
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya.
3
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Malatya.
AMAÇ: Bu çalıĢma, C57BL/J6 farelerde beyin dokusunda oluĢturulan serebral iskemi / reperfüzyonun (I/R)
neden olduğu nöronal hasara karĢı hesperidinin (HP)iyileĢtici etkilerini göstermek amacıyla planlandı.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmada 40 adet C57BL/J6 fare kullanıldı. Deneyde kullanılan fareler her bir grupta 10
adet olacak Ģekilde 4 gruba ayrıldı. Gruplar: Kontrol, I/R grubu, HP (100 mg/kg/gün/oral yolla- 10 gün),I/R +
HP grubu olarak belirlendi. 10. Günün sonunda biyokimyasal ve histolojik değiĢikliklerin belirlenmesi için doku
örnekleri alındı. Alınan beyin dokularına rutin histolojik doku takip prosedürü uygulandı ve parafine gömüldü.
Parafin bloklardan alınan 5 µm kalınlığındaki kesitlere histolojik inceleme için Hematoksilen- Eozin boya
prosedürü, immunohistokimyasal olarak apopitozu belirlemek amacıyla Kaspaz-3 boya prosedürleri uygulandı.
Biyokimyasal analizler spektrofotometrik yöntemlerle yapıldı.
BULGULAR: Hesperidinin I/R‟ e bağlı olarak ortaya çıkan oksidatif hasarı, lipid peroksidasyonunu azaltarak ve
antioksidan savunma sistemlerini arttırarak giderdiği belirlendi. Histopatolojik değerlendirmede, I/R grubunda
serebral kortekste fokal iskemi alanları, vasküler konjesyon, mononükleer hücre infiltrasyonu, serebral
kortekste parçalanmıĢ sitoplazmalı ve küçük piknotik nükleuslu nöronlar gözlendi. I/R + HP grubunda ise
histolojik bulgularda belirgin derecede azalma saptandı. Ġmmunohistokimyasal olarak Kaspaz-3 boyama
yöntemi uygulanarak apopitotik hücreler belirlendi. I/R grubunda Kaspaz-3 pozitif boyanan hücrelerin I/R +
HP grubuna göre oldukça fazla olduğu gözlendi.
SONUÇ: Sonuç olarak global I/R beyin dokusunda histolojik hasara ve oksidatif strese neden olmakta,
bununla beraber HP uygulanması bu toksik etkileri ortadan kaldırmaktadır. Elde edilen bulgular ıĢığında HP
uygulamasının beyinde I/R‟nin neden olduğu toksik etkilere karĢı koruyucu olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Ġskemi-Reperfüzyon, Hesperidin, Kaspaz-3, Beyin.
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P077
Periferik Sinirde Akson Çapı ve Miyelin Kalınlıklarının Değerlendirmesinde Ġki Farklı Görüntü Analiz
Programının KarĢılaĢtırılması*
* Bu çalıĢma XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi’nde Poster Birincilik Ödülü kazanmıĢtır.
Erhan Kızıltan1, Fatma Helvacıoğlu2, Pınar Ayran Fidan2, Duygu Dayanır2, Attila Dağdeviren2
1
BaĢkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
2
BaĢkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
AMAÇ: Histolojik kesitlerde yapısal değerlendirmeye ek olarak morfometrik inceleme de yapılması
araĢtırmaların doğruluğu ve güvenilirliği açısından oldukça önemlidir. Bu konudaki ticari ya da "shareware"
yazılımlar araĢtırmacıların temel gereksinimleri haricindeki bazı isteklerine yanıt verememektedir. KarmaĢık
kullanıcı ara yüzü olması ve ekonomik olmaması gibi olumsuzlukları da bulunmaktadır. Bu noktadan yola
çıkılarak çalıĢmamızda; morfometrik değerlendirmenin en çok gereksinim duyulduğu periferik sinir çalıĢmaları
için, elektrofizyoloji destekli geliĢtirdiğimiz yarı otomatik görüntü analiz yazılımının ticari bir yazılımla
karĢılaĢtırılması amaçlanmıĢtır.
YÖNTEM-GEREÇLER: ÇalıĢmada kullanılan doku örnekleri genel anestezi altında sıçanların siyatik
sinirlerinden alınmıĢtır. Dokular alıĢılagelen elektron mikroskop izleme iĢlemlerinden geçirildikten sonra elde
edilen kesitler dijital kameralı ıĢık mikroskopta fotoğraflanmıĢtır. GeliĢtirdiğimiz program Borland Delphi® 6.0
for Microsoft® programlama dili kullanılarak Windows 98® ya da daha üst iĢletim sistemleri için yazılmıĢ ve
akson tabanlı bir algoritma ile tarama yapılmıĢtır. Fotoğraflarda, aksoplazma ve miyelin kılıf için RGB (RedGreen-Blue) renk tanımları ve eĢik değer seçimleri yapıldıktan sonra hedeflenen akson ve miyelin kılıf için alan
sınırları otomatik olarak belirlenmiĢ ve görselleĢtirilmiĢtir. Bu alan değerlerinden miyelinli sinir lifinin iç çapı,
dıĢ çapı ve iç çap/dıĢ çap oranı otomatik olarak hesaplanmıĢ ve onaylandıktan sonra metin dosyası olarak
saklanmıĢtır. GeliĢtirdiğimiz programın verileri, aynı fotoğraflarda farklı bir ticari yazılımla aynı ölçümler
yapılarak karĢılaĢtırılmıĢtır.
SONUÇ: GeliĢtirdiğimiz yazılımın kullanımının kolay olduğu, bilgisayarda ek donanıma gerek duymadığı,
maliyetinin düĢük olduğu ve bu tür çalıĢmalar için harcanan zamanı azalttığı gibi olumlu yönlerinin yanı sıra
güvenilir ölçümler yaptığı da belirlenmiĢtir.
TARTIġMA: ÇalıĢılan programın kullanım kolaylığı, değiĢen hedeflere yönelik geliĢtirilebilir modüler yapıda
olması ve diğer ticari yazılımlarla eĢ güvenilirlikte olmasıyla benzerleriyle yarıĢabilir özelliktedir.

Anahtar Kelimeler: Analiz Programı,Morfometrik Ölçüm,Periferik Sinir
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P078
Gebelik ve laktasyon döneminde nikotine maruz kalan wistar albino sıçanların yavrularının
beyinciklerinde meydana gelen değiĢiklikler ve bu değiĢiklikler üzerine melatoninin etkileri
Azibe Yıldız1, Nigar Vardı1, Hülya Elbe1, Merve GökĢin Karaaslan2
1
Ġnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
2
Ġnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
AMAÇ: Bu çalıĢmada, maternal nikotine (NT) maruz kalan sıçan yavrularının beyinciklerinde, oluĢan yapısal ve
biyokimyasal değiĢikliklerin saptanması ve bu değiĢiklikler üzerine melatoninin (MEL) iyileĢtirici etkilerinin
araĢtırılması amaçlandı.
GEREÇ – YÖNTEM: ÇalıĢmamızda 3 aylık, 200–250 gr, 22 adet Wistar albino gebe sıçan kullanıldı. Gruplar
sham [serum fizyolojik, etil alkol, MEL (10 mg/kg)], NT (3mg/kg) ve NT+MEL olarak düzenlendi. Tüm
enjeksiyonlar gebeliğin 1. gününden, laktasyonun son gününe kadar intraperitoneal olarak uygulandı.
Yavrular, her grupta 15 sıçan olacak Ģekilde düzenlendi. Deney sonunda yavru sıçanların beyincikleri
çıkarılarak, histolojik ve biyokimyasal analizlerde incelendi.
BULGULAR: Sham gruplarına ait kesitlerde beyincik dokuları normal histolojik yapıda gözlendi. NT grubunda,
sham gruplarına göre Purkinje hücrelerinin küçüldüğü, asidofilitesinin arttığı, Ģekillerinin düzensizleĢtiği
gözlendi (P<0.0001). Ayrıca, bu grupta istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, sham gruplarına göre
serebellar korteks kalınlığının azaldığı saptandı (P>0.05). Diğer yandan NT grubunda, MDA seviyesinde artıĢ,
GSH ve SOD aktivitelerinde azalma gözlendi. Ancak bu değiĢiklikler sham grupları ile karĢılaĢtırıldığında
istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (P>0.05). NT+MEL grubunda, NT‟ye bağlı olarak geliĢen Purkinje
hücrelerindeki değiĢikliklerin MEL uygulaması ile anlamlı derecede azaldığı saptandı (P<0.0001). Ayrıca, bu
grupta korteks kalınlığının NT grubuna göre arttığı, ancak bu artıĢın istatistiksel olarak önemli olmadığı tespit
edildi (P>0.05). Diğer yandan, NT+MEL grubunda, MDA seviyesinde azalma, GSH ve SOD aktivitelerinde artıĢ
olduğu, ancak bu değerlerin NT grubu ile karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı
(P>0.05).
SONUÇ: Bu çalıĢma, gebelik ve laktasyon boyunca maternal NT maruziyetinin, yavruların geliĢmekte olan
beyincikleri üzerinde yapısal değiĢikliklere neden olduğunu, MEL uygulamasının ise NT‟nin neden olduğu bu
değiĢiklileri hafiflettiğini göstermektedir
Anahtar Kelimeler: Nikotin, Gebelik, Laktasyon, Melatonin, Beyincik

165

XII. National Histology And Embryology Congress 27-30 May 2014, Ankara University / Ankara -Türkiye

P079
β-Glukanın Postmenapozal Dönemdeki Rat Beyin Dokusu Üzerine Olan Olası Koruyucu Etkilerinin
IĢık ve Elektron Mikroskobik Düzeyde Ġncelenmesi
Deniz Ünal1, Filiz Mercantepe2, Nurhan Akaras1, Rabia Kabayel1, Bünyami Ünal1
1
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum
Amaç: Menopozun beyin dokusunda oluĢturduğu histopatolojik değiĢikliklerin ve β-Glukanın bu değiĢiklikler
üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıĢtır.
Gereç ve Yöntem :YaklaĢık 3 aylık Sprague Dawley cinsi diĢi sıçanlar, her birinde 6 denek bulunan kontrol
(GRUP-1), overektomi (GRUP-2), overektomi + Östrojen (GRUP-3), ve overektomi + β-glukan grubu (GRUP4) olmak üzere 4 ayrı gruba rastgele ayrıldı. GR-1‟deki deneklere hiçbir iĢlem uygulanmazken GRUP-2, GRUP3 ve GRUP-4‟deki deneklere overektomi uygulandı. Overoktomiden 28 gün sonra GRUP-3‟teki deneklere
gavajla 0,2 mg/kg 17-β estradiol (p.o.) (Novo Nordisk)®; GRUP-4‟teki deneklere 75 mg/kg B-Glukan (i.p.)
uygulandı. Overoktomiden 3 ay sonra deney sonlandırıldı ve pentothal anestezisi altında ratların böbrekleri
çıkarılak ıĢık ve elektron mikroskobik inceleme için fiksasyonları sağlanarak takip edildi. Parafin kesitler
histopatolojik inceleme için H&E ve PAS; immünohistokimyasal inceleme için ise NfkB ve Caspas-3 Ab ile
boyandı.
Bulgular ve Sonuç: GRUP-2‟ye ait kesitlerde GRUP-1‟e kıyasla beyin dokusunda iskemik alanlar, miyelinli
sinir liflerinde dejenerasyon, interstisyel ödem, nöronlarda büzüĢme, nöronal dejenerasyon saptandı. GRUP3‟teki miyelinli sinir liflerinin lamelalarının kompakt yapısını koruduğu gözlemlendi. GRUP-3‟te iskemik
alanların gözlenmedi. GRUP-4‟e ait kesitlerde deneklerin normal yapıda beyin dokusuna sahip olduğu
belirlendi. NFK-B ve Caspas-3 immünpozitif hücre yoğunluğunun GRUP-2‟de, GRUP-1‟e kıyasla fazla olduğu,
GRUP-3 ve GRUP-4‟te ise immünpozitif hücrelerin GRUP-2‟e oranla azaldığı saptandı.
TartıĢma: Antioksidan etkili β-Glukan, overektomi sonucu oluĢan beyin hasarını östrojen replasman
tedavisine benzer bir Ģekilde kordumaktadır.
Anahtar Kelimeler: Overektomi, Beyin, Östrojen, β-Glukan, sıçan.
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P080
Deneysel Cerrahi Menapozun Beyin Dokusunda Neden Olduğu DeğiĢikliklere KarĢı Östrojen ve
Bortezomibin Koruyucu Etkilerinin Değerlendirilmesi; Stereolojik, Histopatolojik, Ultrastrüktürel
Bir ÇalıĢma
Deniz Ünal1, Bünyami Ünal2, Tolga Mercantepe1, Filiz Mercantepe3, Osman Nuri KeleĢ1
1
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2
Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Kars
3
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum
Overiektomi uygulanan sıçanlar deneysel olarak oluĢturulan obezitenin beyin dokusu üzerine olan
histopatolojik değiĢikliklerin, östrojenin bu değiĢiklikler üzerindeki etkilerini incelemek amaçlanmıĢtır.
Gereç ve Yöntem
ÇalıĢmada 30 adet 3 aylık Sprague Dawley cinsi diĢi sıçan, her birinde 6 denek bulunan kontrol (GR-1),
overektomi (GR-2), overektomi + bortezomib düĢük doz (GR-3) ve overektomi + bortezomib yüksek doz
grubu (GR-4) olmak üzere 4 ayrı gruba rastgele ayrıldı. GR-1deneklere hiçbir iĢlem uygulanmadı, GR-2
grubundaki overektomi iĢlemi uygulandı. GR-3 grubundaki deneklere overoktomiden 28 gün sonra 0,1 mg/kg
subkutan bortezomib enjeksiyon gerçekleĢtirildi. GR-4deneklere overoktomiden 28 gün sonra 0,2 mg/kg
subkutan bortezomib enjeksiyon gerçekleĢtirildi. Tüm gruplardaki deneklerin, overoktomiden 3 ay sonra
uyutuldu. Biyopsi materyalleri ıĢık ve elektron mikroskobik gözlemler için iĢlemlendirildi. Parafin kesitleri H&E,
PAS, NfkB ve Caspas-3 immünukimyasal boyalarıyla boyandı. ĠHC positif hücreler sayılarak istatistiksel olarak
değerlendirildi (Tek yönnlü ANOVA- Duncan)
Bulgular ve Sonuç
GR-2 sıçanlarda iskemik beyin dokusunda nekrotik nöronlar, oligodentositler, asrtositler ve asidofilik
sitoplazma gözledik. Oligodentrositlerle ve miyelin sinir liflerinin kompakt lamellar yapılarının dejenerasyona
uğradığını izledik. Ayrıca ödem, piknotik nukleuslar gözlemledik. GR-3 grubu beyin dokusunun ince yapısının
normal yapıda benzer olduğunu gözlemledik. Miyelin sinir liflerindeki miyelin lamelaları normal yapıda
olduğunu izledik. GR-4 grubunda ait beyin dokusu kesitlerinin ince yapısı GR-1 grubuna benzemekteydi.
Ġstatistiksel olarak; NFK-B ve Caspas3 immünpozitif hücre sayısal yoğunluğu GR-2, GR-1 kıyasla anlamlı
olarak artmıĢ olduğu saptandı. GR-3 ve GR-4‟ün immünpozitif hücre sayısal yoğunluğu GR-2‟ye kıyasla anlamlı
olarak azaldığı saptandı (p<0.05). GR-3,GR-4 arasında anlamı bir fark olmadığını saptatık.
Sonuç olarak, bortezomibin, deneysel obezite sonucu oluĢan beyin hasarını korduğunu tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Beyin, Östrojen, Bortezomib, Sıçan
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P081
DiĢi ratlarda 1800 MHz elektromanyetik alana maruz kalmanın hipokampustaki piramidal
nöronlara etkisi
Levent Tümkaya, Yıldıray Kalkan
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
AMAÇ: Cep telefonları dünyada en çok kullanılan iletiĢim cihazlarındadır. Bu cihazların yaydıkları
elektromanyetik alanın zararlı etkileri birçok çalıĢmada gösterilmiĢtir. Elektromanyetik alan, lösemi, göğüs
kanseri ve beyin tümörü riskini arttırdığı iddia edilmiĢtir. Ġnsanlarda baĢ ağrısı Ģikâyetlerini arttırdığı, EEG ve
uyku safhalarını değiĢtirdiği de bildirilmiĢtir. Yapılan baĢka çalıĢmalarda konuĢma modunda yayılan
radyasyonun insanlarda geriye dönüĢü olmayan etkilerin oluĢabileceği iddia edilmiĢtir. Bu nedenle
elektromanyetik alan etkisinin farklı sistem, organ, doku veya hormonlar arasındaki iliĢkiyi araĢtıran birçok
çalıĢma yapılmıĢtır. 1800 MHz bir elektromanyetik alanın hipokampustaki CA1,CA2 ile CA3'taki piramidal
nöronlara etkisini araĢtırmayı amaçladık.
GEREÇYÖNTEM: ÇalıĢmada toplam 12 tane Wistar albino yetiĢkin diĢi rat kullanıldı. Deney ve kontrol grubu olmak
üzere iki grup oluĢturuldu. Deney grubu 1800 MHz‟lik bir elektromanyetik alana, konuĢma modunda, günde 12
saat ve 30 gün boyunca maruz bırakıldı. Kontrol grubu ise bırakılmadı. Perfüzyonla tespit edilen sıçanların
beyinleri rutin histolojik iĢlemlerden sonra sagittal düzlemde 4-5 µm kalınlığında kesilerek hematoksilen-eozin
ve cresyl violet asetate ile boyanarak fotoğraflandı.
BULGULAR: Deney grubunda yapılan histolojik incelemede piramidal nöronlarda vakuolizasyon, büzüĢme ve
piknotik çekirdek gibi histopatolojik değiĢiklikler gözlenmiĢtir.
SONUÇ: ÇalıĢmada cep telefonlarının yaydıkları elektromanyetik alanın hipokampustaki CA1,CA2 ile CA3‟taki
piramidal nöronlara zararlı etkileri gösterilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Cep telefonu, Elektromanyetik alan, Hipokampus, Sıçan
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P082
Diyabetik Testis Dokusunda JNK ve ERK’nın Rolleri
Yeliz Bozdemir Dönmez1, Gülnur Kızılay2, Yeter Topçu TarladaçalıĢır2
1
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Tekirdağ
2
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Edirne
AMAÇ: Diyabetik erkeklerde karĢılaĢılan infertilite olguları, yüksek prevalanslarıyla son yıllarda dikkat
çekmektedir. Bu çalıĢmada; deneysel diyabet oluĢturulmuĢ sıçanların testis dokularında, c-Jun NH2-terminal
kinaz (JNK) ve ekstraselüler sinyal düzenleyici kinaz (ERK) immünreaktivitelerini değerlendirmeyi ve bunların,
infertiliteye sebep olan apoptozisdeki rollerinin aydınlatılmasına destek olmayı planladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Aynı koĢullar altında tuttuğumuz Sprague-Dawley erkek sıçanlardan;
Kontrol grubu; pH‟sı 4,2 olan 0,1M‟lık sitrat tamponu verilen grup (n=8),
Diyabet grubu; 5 gün süreyle 40 mg/kg streptozotosin (STZ; sitrat tamponunda çözülerek) verilen grup
(n=12), olmak üzere iki grup oluĢturulmuĢtur.
Altı hafta boyunca kan-glukoz düzeyleri ölçülen deneklerin, testis biyopsi materyalleri alınarak,
immünohistokimyasal prosedürler uygulanmıĢtır. Morfometrik olarak; vücut ve testis ağırlıkları ile seminifer
tübül çapları değerlendirilmiĢtir.
BULGULAR- SONUÇ: Deney grubunda STZ uygulanması sonrası, ölçülen kan-glukoz değerleri (>250 mg/dl)
diyabetin oluĢtuğunu gösterir Ģekilde artarken; vücut ve testis ağırlıkları ile seminifer tübül çaplarının azaldığı
(P=0.001) bulunmuĢtur. Diyabetik deneklerin testis dokusunda izlenen histolojik değiĢikliklerin ise literatürle
uyumlu olduğu gözlemlenmiĢtir. Ġmmünohistokimyasal incelemelerde; kontrol grubuna kıyasla diyabetik
deneklerimizde, PCNA-proliferasyon indeksinin anlamlı derecede azaldığı (P=0.004) sonucuna varılmıĢtır.
Ayrıca kontrol ve diyabet grubu karĢılaĢtırıldığında; t-JNK immunreaktivitesinde farklılık bulunmazken, f-JNK
immunreaktivitesinin diyabetik grupta arttığı (P=0.002), t-ERK ve f-ERK immunreaktivitelerinin ise azaldığı
(P=0.004, P<0.001) gözlemlenmiĢtir.
TARTIġMA: Diyabetik testis dokusunda apoptozisin arttığı bilinmesine rağmen, apoptozis mekanizmasını
etkileyen sinyal yolaklarının rollerine iliĢkin bilgiler yetersizdir. Diyabetik testiste, oksidatif strese bağlı olarak;
birçok sitokin ve kimokinin, JNK‟yı aktifleĢtirerek apoptozise ve bunun da infertiliteye sebep olabileceğini ve
ayrıca androjen seviyesindeki düĢüĢünde ERK immünreaktivitelerini etkilemiĢ olabileceğini düĢünmekteyiz.
Sonuç olarak; diyabetin sebep olduğu infertilite olgularında, JNK ve ERK‟nın rolleri olabileceği kanısına
varılmıĢtır.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, ERK, JNK, PCNA, testis
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P083
Diyabetik Testis Dokularında Royal Jelly Uygulamasının ANP ve NPR-A Ġmmünreaktivitesi Üzerine
Etkisinin Ġncelenmesi
Ġhsan Karaboğa1, Selim DemirtaĢ2, Rukiye Karabacak2, Ahmet Çağatay Çiçek2, Turan Karaca2
1
Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, TEKĠRDAĞ -Trakya Üniversitesi, Tıp Fakülesi, Histoloji ve
Embriyoloji Anabilim dalı, EDĠRNE
2
Trakya Üniversitesi, Tıp fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalı, EDĠRNE
AMAÇ: Bu çalıĢmada, diyabetik sıçanların testis dokularında ANP immünreaktivitesi ve NPR-A pozitif hücre
dağılımının immünohistokimyasal metodlarla incelenmesi amaçlandı.
GEREÇ-YÖNTEM: ÇalıĢmada Wistar albino 18 adet eriĢkin erkek sıçan kullanıldı. Gruplar, A; kontrol grubu, B;
diyabetik grup (Streptozotosin 60 mg/kg), C; Diyabet+Royal jelly (RJ) grubu (Streptozotosin 60 mg/kg + RJ
250 mg/kg) olarak düzenlendi. Diyabet uygulamasından dört hafta sonra testis dokuları rutin histolojik takip
aĢamalarından geçirildi. Genel doku yapısının incelenmesi için Hematoksilen ve Eozin (H&E) boyaması yapıldı.
Histopatolojik hasar H&E boyaması yapılan kesitlerden her gruptan 100 seminifer tübül sayılarak Jhonsen
skorlaması ile belirlendi. ANP ve NPR-A immünreaktivitesinin belirlenmesi için testis dokularına
immünohistokimyasal teknikler uygulandı. ANP ve NPR-A immünreaktivitesi semikantitatif olarak skorlandı.
(0; boyanma yok, 1; zayıf, 2; orta, 3; kuvvetli).
BULGULAR- SONUÇ: Hematoksilen ve Eozin boyanmıĢ kesitlere uygulanan Jhonsen skorlaması sonuçlarına
bakıldığında (kontrol; 9, diyabet; 5, Diyabet+RJ; 7) Diyabet+RJ grubunda iyileĢmenin olduğu görüldü. ANP
immünreaktivitesinin gruplar arasında farklı bir dağılım göstermediği belirlendi. NPR-A immünreaktivitesi
incelendiğinde; kontrol grubu seminifer tübül seri hücrelerinde kuvvetli olarak iĢaretlenen immünreaktivitenin,
diyabet grubunda ise zayıf olduğu görüldü. Diyabet+RJ grubunda ise orta Ģiddette NPR-A boyanması olduğu
gözlemlendi.
Sonuç olarak, diyabetle beraber NPR-A immünreaktivitesinin seminifer tübül seri hücrelerinde azaldığı, RJ
uygulaması yapılan grupta ise NPR-A aktivitesinin arttığı görüldü.
Anahtar Kelimeler: Diyabet, testis, ANP, NPR-A
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P084
Sıçan Sperm Motilite ve Morfolojisi Üzerine Kronik Cep Telefonu Radyasyonu ve Melatonin’ in Olası
Etkisi
Meltem Özgen1, Gülnur Take Kaplanoğlu1, Deniz Erdoğan1, Cemile Merve Seymen1, Güleser
GöktaĢ1, Ġskender Kaplanoğlu2
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
2
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Tüp Bebek Servisi
AMAÇ: ÇalıĢmamızda, üçüncü nesil cep telefonlarının yaydıkları radyofrekans dalgalarının sıçan spermleri
üzerindeki olası etkileri ve güçlü radikal tutucu özelliği bilinen melatonin‟ in bu etkiler üzerindeki koruyucu
özelliğini incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM-GEREÇ: 24 adet Wistar albino cinsi erkek sıçan 4 eĢit gruba ayrıldı. Kontrol grubuna hiçbir
uygulama yapılmazken, 90 gün boyunca 2. gruba deri altı 10mg/kg melatonin, 3. gruba 30 dk 2100 MHz
radyasyon, 4. gruba ise radyasyon uygulamasından 40 dk önce deri altı melatonin ve ardından 30 dk
radyasyon uygulaması yapıldı. Deney bitiminde yüksek doz anestezi altında feda edilen deneklerin sol kaudal
epididimis ve duktus deferens dokuları 24 saat süresince 370C‟ de tutulan Pure Sperm Wash (Nidacon)
solüsyonuna alındı ve steril iğne uçları ile ayrıĢtırılarak spermlerin solüsyona geçmesi sağlandı. Spermler
Makler Counting Chamber ile sayılarak motiliteleri değerlendirildi ve morfolojik analiz için de Spermac Stain
(FertiPro) ile boyandı.
BULGULAR: Yüksek doz cep telefonu radyasyonunun toplam ve hareketli sperm sayısında azalmaya, buna
karĢılık özellikle baĢ, boyun, kuyruk ve akrozom anomalilerinde artıĢa ve perinüklear açıda kontrol grubuna
kıyasla değiĢikliğe neden olduğu, uygulanan melatonin tedavisinin toplam ve motil sperm sayısında artıĢı
tetiklediği gözlendi. Buna karĢılık, uygulanan tedavinin baĢ ve boyun anomalilerinde anlamlı bir farklılık
oluĢturmadığı ancak kuyruk ve akrozom anomalilerinin görülme yüzdesini düĢürdüğü tespit edildi. Tek baĢına
uygulanan melatonin‟ in tüm veriler göz önünde bulundurulduğunda, kontrol grubuna eĢdeĢ olduğu kanısına
varıldı. Sonuçlar istatistiksel olarak desteklendi.
SONUÇ: Uygulanan kronik cep telefonu radyasyonunun sıçan sperm motilite ve morfolojisi üzerinde olumsuz
etkilere yol açtığı ancak koruyucu olarak uygulanan melatonin bu etkileri kısmen iyileĢtirdiği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Melatonin, Radyasyon, Sperm
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P085
Benzo(a)pirene Etkin Kalan Ductus Epididimis ve Ductus Deferens Dokularında OluĢan
DeğiĢikliklerde Curcuminin Etkisi
Betül Ġncebeyaz1, Celal Ilgaz1, Çiğdem Elmas1, Gülnur Take Kaplanoğlu1, Güleser GöktaĢ1, Tayfun
GöktaĢ2, Ġskender Kaplanoğlu3, Gülce Naz Saraç1, Cemile Merve Seymen1, Saadet Özen Akarca
Dizakar1, Suna Ömeroğlu1, Deniz Erdoğan1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Tüp Bebek Kliniği, Ankara, Türkiye
AMAÇ: ÇalıĢmamızda Benzo(a)pirene (BaP) etkin bırakılan sıçanlarda curcumin uygulamasının duktus
epididimis ve duktus deferens dokularında olası koruyucu etkilerinin yapısal düzeyde belirlenmesi amaçlandı.
YÖNTEM-GEREÇ: 36 adet Wistar albino cinsi erkek sıçan 6 gruba ayrıldı. BAP (10mg/kg/gün) mısır yağında,
Curcumin (100mg/kg/gün) ise DMSO içerisinde çözüldü. Kontrol grubuna herhangi bir uygulama yapılmazken,
diğer gruplara sırası ile mısır yağı, BaP, DMSO, curcumin ve curcumin+BaP olmak üzere, tüm uygulamalar 6
hafta süresince her gün aynı saatte gavaj yolu ile yapıldı. Süre bitiminde yüksek doz anesteziyle feda edilen
deneklerin duktus epididimis ve duktus deferens dokuları alındı. AlıĢılmıĢ ıĢık mikroskobik izleme
yöntemlerinden geçirilen dokulara, Hematoksilen-Eozin ve Masson‟ un üçlü boyaları uygulanarak
fotoğraflandırıldı.
BULGULAR: BaP uygulanan duktus epididimis dokularında epitel boyunun biraz daha kalın olduğu; kontrol ve
mısır yağı gruplarından ayrıcalıklı olarak bu grupta lümen spermiyum içeriğinin azaldığı gözlemlendi.
BaP+curcumin uygulanan gruplarda yapının BaP grubuna karĢın kısmen normale döndüğü, epitel kalınlık
değiĢimi ve lümen içeriğinin de biraz daha normale döndüğü belirlendi. Duktus deferens dokusunda BaP
uygulanan gruplarda genel yapının kontrollere benzediği ancak epitel apikal yüzündeki stereosilyaların daha
uzun olarak lümene ulaĢtıkları ve yer yer birbirleriyle birleĢtikleri ilgiyi çekti. BaP+curcumin uygulanan
gruplarda da genel yapının bir parça normale döndüğü, stereosilya düzenleniminin sadece BaP uygulanan
gruba karĢı biraz daha normale döndüğü ayırt edildi.
SONUÇ: BaP‟ın duktus epididimis ve duktus deferens dokularında yapısal düzeydeki değiĢimlere fazla etki
etmediği ancak lümen içeriğinde değiĢimlere neden olduğu kanısına varıldı. Curcumin‟ in de bu değiĢimleri tam
olarak düzeltemediği ancak kısmen normale döndürdüğü belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Benzo(a)piren, curcumin, duktus epididimis, duktus deferens, histoloji
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P086
Benzo(a)piren Uygulanan Sıçanlarda Testis Dokusunda OluĢan DeğiĢikliklere Bir Antioksidan Olan
Curcumin'in Koruyucu Etkisi
Burcu Buluç1, Deniz Erdoğan1, Çiğdem Elmas1, Gülnur Take Kaplanoğlu1, Güleser GöktaĢ1, Tayfun
GöktaĢ2, Ġskender Kaplanoğlu3, Gülce Naz Saraç1, Cemile Merve Seymen1, Saadet Özen Akarca
Dizakar1, Suna Ömeroğlu1, Celal Ilgaz1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Tüp Bebek Kliniği, Ankara, Türkiye
AMAÇ: Bu çalıĢmada, çevresel kirliliğin önemli etmenlerinden benzo(a)piren'in (BAP) testiste oluĢturabileceği
hasarda antioksidan olarak yeğlenen Curcumin‟in olası koruyucu etkilerinin immünohistokimyasal yöntemlerle
incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM-GEREÇ: AraĢtırmamızda, 36 adet Wistar albino sıçan, her grupta 6 denek olacak Ģekilde 6 gruba
ayrıldı. 1. Grup: Kontrol, 2. Grup: Mısır yağı, 3. Grup: DMSO, 4. Grup: BaP, 5. Grup: Curcumin, 6. Grup: BaP
+Curcumin olarak belirlendi. BAP (10mg/kg/gün) mısır yağında, Curcumin (100mg/kg/gün) ise DMSO
içerisinde çözüldü. 6 hafta süresince her gün aynı saatte gavaj yolu ile yapılan uygulama sonunda deneklerin
testis dokuları alınarak alıĢılmıĢ ıĢık mikroskobik izleme yöntemlerinden geçirildi. Kesitlerin bir kısmı
Hematoksilen-Eozin, bir kısmı Leydig hücrelerindeki değiĢiklikleri izleyebilmek için AT1 ve AR dağılımını
incelemek için AR primer antikorlarıyla indirekt immünohistokimyasal yöntemle boyandı.
BULGULAR: Spermatogenezis ve spermiyogenezis sürecinde seminifer epitel ve özellikle Leydig hücreleri için
önemli bir iĢaretleyici olan AT1 immünreaksiyonunun BaP uygulaması ile arttığı, Curcumin uygulaması ile
kısmen geri döndüğü saptandı. Bu bulgunun ıĢığında BaP‟ın testosteron sentezini olumsuz etkilemiĢ olabileceği
düĢünüldü. Erkek üreme sisteminde önemli etkileri olan AR immünreaktivitesinin çekirdekteki tutulumu, BaP
gruplarında genellikle adluminal bölgede bulunan hücrelerdeydi. Bazı birleĢmiĢ spermatidlerde orta dereceli
immünreaktivite izlendi. BaP+Curcumin grubunda, BaP‟a karĢın tepkimenin kontrollere yaklaĢtığı izlendi. Bu
bulgu BaP‟ın spermiyogenezisi olumsuz etkilemiĢ olabileceğini düĢündürdü. Ġstatistiksel
değerlendirmelerdeyse, BaP grubu seminifer tübül çaplarının, diğer gruplara karĢın daha düĢük olduğu
saptandı. Bunun spermatogenezdeki bozulma sonucunda seminifer tübül çaplarının azalmasına bağlı
olabileceği düĢünüldü.
SONUÇ: Sonuç olarak, çevresel kirliliğe neden olan önemli maddelerden biri olan BaP testiste yapısal ve
hücresel hasarlar ile hormonal değiĢimlere neden olmaktadır, bu hasar Curcumin‟in antioksidan etkisiyle
giderilebilir.
Anahtar Kelimeler: Benzo(a)Piren, Curcumin, Testis, Histoloji
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P087
Kronik Cep Telefonu Radyasyonu ve Koruma Amaçlı Uygulanan Melatonin' in Ductus Epididimis ve Ductus
Deferense Etkisi

Betül KurtuluĢ1, Çiğdem Elmas1, Deniz Erdoğan1, Gülnur Take Kaplanoğlu1, Güleser GöktaĢ1, Tayfun GöktaĢ2,
Ġskender Kaplanoğlu3, Gülce Naz Saraç1, Cemile Merve Seymen1, Bahriye Sırav4, Nesrin Seyhan4, Celal Ilgaz1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Tüp Bebek Kliniği, Ankara, Türkiye
4
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
AMAÇ: ÇalıĢmamızda elektromanyetikalana kronik etkin kalmanın duktus deferens ve duktus epididimis üzerinde
oluĢturabileceği yapısal değiĢimleri ve bunlara melatonin‟ in koruyucu etkisini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM-GEREÇ: ÇalıĢmamızda 24 Wistar albino cinsi erkek sıçan 4 gruba ayrıldı. 90 günlük deney süresince; kontrol
grubuna hiçbir uygulama yapılmazken, 2.gruba her gün derialtı melatonin uygulaması, 3.gruba her gün 30dk 2100MHz
radyasyon uygulaması, 4.gruba ise radyasyon uygulamasından 40dk önce derialtı melatonin ve 30dk radyasyon uygulaması
yapıldı ve deneklerin vücut ağırlıkları hergün ölçülerek kaydedildi. Deney bitiminde yüksek doz anestezi altında feda edilen
deneklerden duktus deferens ve duktus epididimis dokusu alındı, ağırlıkları ölçüldü ve histolojik izleme yöntemlerinden
geçirildi. Hematoksilen-Eozin ve Masson‟ un üçlü boyaları uygulandı ve ıĢık mikroskobunda değerlendirildi.
BULGULAR: Hematoksilen–Eozin ile yapılan boyamada, kontrol grubuna ait resimlerde duktus deferens ve duktus
epididimis dokusunda yapı normal olup; lümenleri spermiyumlarla dolu olarak izleniyordu. Radyasyon uygulanan grupta;
epitel ve bağ dokusunda belirgin bir değiĢim izlenmezken, lümendeki spermiyumların kontrol grubuna karĢın azaldığı dikkati
çekiyordu. Melatonin uygulanan gruplarda yapılar kontrol grubundakilerle eĢdeĢti. Radyasyon+melatonin uygulanan
grupların duktus epididimis yapısının radyasyon grubuna benzer olduğu, ancak duktus deferens yapısının oldukça korunduğu
ve lümen içeriğinin azaldığı ilgiyi çekiyordu. Masson‟ un üçlü boyaması bulgularının, her bir grup için Hematoksilen-Eozin
bulgularıyla eĢdeĢ olduğu dikkati çekerken; radyasyon grubunda duktus epididimis‟ in stromasındaki damarsal artıĢ
belirgindi.
SONUÇ: Sonuç olarak; radyasyonun genelde yapısal olarak; duktus epididimiste ve duktus deferens‟ te belirgin bir değiĢime
neden olmadığı ancak lümendeki spermiyum yoğunluğunda bazı değiĢimleri tetikleyebileceği kanısına varıldı.
Anahtar Kelimeler: Cep telefonu, Radyasyon, Melatonin, Duktus Deferens, Duktus Epididimis
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P088
Cep Telefonu Radyasyonunda Melatonin Kullanılmasının Testis Dokusuna Olası Koruyucu Etkisi
Özlem Leblebici Altındağ1, Gülnur Take Kaplanoğlu1, Deniz Erdoğan1, Çiğdem Elmas1, Güleser
GöktaĢ1, Tayfun GöktaĢ2, Ġskender Kaplanoğlu3, Gülce Naz Saraç1, AyĢe Çakır Gündoğdu1, Bahriye
Sırav4, Nesrin Seyhan4, Celal Ilgaz1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Tüp Bebek Kliniği, Ankara, Türkiye
4
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
AMAÇ: Elektromanyetik alana kronik etkin kalmanın testis dokusunda oluĢturabileceği yapısal değiĢimler ve
bunlara melatoninin koruyucu etkisinin incelenmesini sağlamaktır.
YÖNTEM-GEREÇ: ÇalıĢmamızda 24 Wistar albino cinsi erkek sıçan 4 eĢit gruba ayrıldı. 90 günlük deney
süresince; kontrol grubuna hiçbir uygulama yapılmaz iken, 2.gruba her gün deri altı melatonin uygulaması,
3.gruba her gün30 dakika 2100 MHz radyasyonuygulaması, 4.gruba ise radyasyon uygulamasından 40dk önce
deri altı melatonin ve 30 dakika radyasyon uygulaması yapıldı. ÇalıĢma süresince deneklerin vücut ağırlıkları
her gün ölçülerek kaydedildi. Deney bitiminde yüksek doz anestezi altında feda edilen deneklerden testis
dokusu alındı, ağırlıkları ölçüldü ve histolojik izleme yöntemlerinden geçirildi. Değerlendirme için alınan
kesitlere Hematoksilen-Eozin, Masson trikrom ve PAS boyaları uygulandı ve ıĢık mikroskobunda resimleri
çekildi.
BULGULAR: Hematoksilen – Eozin ile yapılan boyama sonucunda, kontrol grubuna ait testis dokusunda
normal testis dokusu yapısı gözlenirken, melatonin uygulanan grupta kontrol grubuyla benzer yapıların
yanında, spermiyogenez aĢamasını geçiren spermatidlerin lümene doğru yayıldığı, bunların yuvarlak ve
uzamıĢ Ģekilli oldukları ilgiyi çekti. Radyasyon uygulanan grupta ise seminifer tübüllerde düzenli yapının
bozulduğu yer yer ödemsi görünüm ve ayrıĢmalar dikkati çekti. Lümende olgun spermiyumlar son derece azdı.
Masson trikrom boyası bulgularında ise; istatistiksel olarak da; radyasyon uygulanan grupta seminifer tübül
çapının geniĢlediği ve epitel boyunun azaldığı belirlendi. PAS boyaması bulguları değerlendirildiğinde;
Ġstatistiksel olarak da, radyasyon ve radyasyon+ melatonin gruplarında bazal lamina kalınlığının arttığı
belirlendi. IĢık mikroskobik ve istatistiksel bulgular birbirlerini destekliyordu.
SONUÇ: Yüksek doz cep telefonu radyasyonunun testis histolojik yapısına, özellikle spermatogenezis ve
spermiyogenezis düzeyinde etkili olduğu belirlenirken, melatoninin koruyucu özellik gösterdiği kanısına varıldı.
Anahtar Kelimeler: Cep telefonu, Radyasyon, Melatonin, Testis, Histoloji
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P089
Diyabetli Ratların Testis Dokusunda Alfa Lipoik Asit ve C vitamini Ġlavesinin TGFα ve TGFβ-2
Salınımı Üzerine Etkileri
Sevda EliĢ Yıldız1, Buket Bakır2, Hamit Uslu3, Ebru Karadağ Sarı4, Serap Ġlhan4
1
Kafkas Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Kars
2
Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tekirdağ
3
Kafkas Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kars
4
Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji A.D., Kars
AMAÇ: Bu çalıĢmada, diyabet oluĢturulmuĢ ratlara eksojen olarak uygulanan alfa lipoik asit ve C vitamini
ilavesinin testis dokusunda TGFα ve TGFβ-2 salınımı üzerine etkileri immünohistokimyasal yöntemle incelendi.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmada 50 adet rat kullanıldı. Ratlar, kontrol, diyabet kontrol, diyabet+alfa lipoik asit,
diyabet+C vitamini, diyabet+alfa lipoik asit+C vitamini olmak üzere 5 gruba ayrıldı. Testis dokusunu
histopatolojik incelemek için hematoksilen&eosin boyaması, testis dokusunda TGFα ve TGFβ-2 salınımını
incelemek için ise streptavidin-biotin peroksidaz kompleks metodu kullanıldı.
BULGULAR- SONUÇ: Açlık kan glukoz seviyesi en düĢük diyabet+alfa lipoik asit+C vitamini grubunda tespit
edildi. diyabetik kontrol grubuyla karĢılaĢtırıldığında diyabet+alfa lipoik asit, diyabet+C vitamini, diyabet+alfa
lipoik asit+C vitamini gruplarında TGFα ve TGFβ-2 salınımının arttığı tespit edildi. Sonuç olarak, Deneysel
olarak diyabet oluĢturulmuĢ ratlara oksidadif streste düzenleyici rol oynadığı bilinen alfa lipoik asit, C vitamini
ve bunların kombinasyonlarının eksojen olarak verilmesi sonucu büyüme, geliĢim ve farklılaĢmada düzenleyici
rollere sahip olan TGFα ve TGFβ-2 salınımını arttırdığı tespit edildi.
TARTIġMA: Diyabet, metabolik bir problem sonucu geliĢebildiği gibi serbest radikallerin organizmaya
zararlarının bir sonucu da olabilir. Serbest radikallerin zararlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olan antioksidan
savunma sistemi ile zararlı etkiler ya ortadan kaldırılır ya da daha aza indirgenmeye çalıĢılır. Streptozotocin ile
diyabet oluĢturulmuĢ ratlarda oksidan etkiyi azaltmak veya yok etmek amacıyla antioksidanlardan alfa lipoik
asit ve C vitamini ilavesinin organizmada büyüme, farklılaĢmada düzenleyici rollere sahip olduğu bilinen TGFα
ve TGFβ-2 salınımını arttırarak diyabette oluĢabilecek problemleri azaltabileceği düĢünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Alfa lipoik asit, C vitamini, diyabet, TGFα, TGFβ-2
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P090
Siklofosfamid kaynaklı sıçan gonadotoksisitesinde E vitamini’nin olası rolünün
immünohistokimyasal yöntemlerle araĢtırılması
Çisem Limandal1, Gökhan Cüce1, Ġlknur Keskin2, Sabiha Serpil Kalkan1
1
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji ABD, Konya
2
Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji ABD, Ġstanbul
AMAÇ: Siklofosfamid (CP) kanser tedavisinde kullanılan yaygın bir ilaçtır ve testiste metabolitleri sebebiyle
toksisiteye neden olur. Bu yan etkilerden korunmak için kanser tedavisi esnasında E vitamini gibi bazı
antioksidan ajanlar toksisiteyi engelleyebilir. Bu çalıĢmada CP‟ nin sıçan testislerindeki toksik etkisi üzerine E
vitaminin rolünün araĢtırılması amaçlandı.
GEREÇ-YÖNTEM: ÇalıĢmamızda, 28 adet Wistar Albino türü sıçan kullanıldı. Sıçanlar kontrol, 20 mg/kg CP,
20 mg/kg CP + 100 mg/kg E vitamini ve 100 mg/kg E vitamini verilen grup olmak üzere 4 gruba ayrıldı. 7 gün
boyunca intraperitoneal olarak enjeksiyonlar gerçekleĢtirildi. Sıçanların testis dokuları alındıktan sonra rutin
histolojik takipler yapıldı, immünohistokimyasal teknikler uygulandı.
BULGULAR- SONUÇ: Testis Ağırlık indeks‟i bakımından gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Gruplar;
Johnsen skorlama bakımından karĢılaĢtırıldığında ise, bu gruplardan CP grubu, CP+Vit E grubu ve diğer
gruplar arasında anlamlı bir fark bulundu. Apoptozisi göstermek için yapılan immünohistokimyasal Bax ve
TUNEL metodu sonucuna göre CP grubu ile diğer üç grup arasında anlamlı bir fark olduğu görüldü. C-kit
ekspresyonu ise CP grubunda düĢük, diğer gruplarda istatistiksel olarak yüksekti. Vitamin E uygulaması
Johnsen skorlama, Bax, TUNEL ve C-kit expresyonları üzerine iyileĢtirici bir etki göstermiĢtir. Sonuç olarak, bu
çalıĢmada CP uygulamasının apoptozisi indüklediği, testis dokusu için toksik etkiye sahip olduğu ve histolojik
yapıyı bozduğu saptandı.
TARTIġMA: Elde edilen bulgulara göre, CP' ye bağlı olarak testis dokusunda meydana gelen hasarın E
vitamini verilmesiyle önlenebileceği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Apoptozis, E vitamini, Sıçan, Siklofosfamid, Testis.
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P091
Kastrasyon yapılan sıçanlarda prostat ve vezikula seminalis üzerine histokimyasal ve
histomorfolojik çalıĢmalar
Mustafa Yıldız1, Mustafa Sandıkçı2
1
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji-Embriyoloji Anabilimdalı / Aydın
2
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilimdalı / Aydın
AMAÇ: Sunulan çalıĢmada; kastre edilmiĢ genç eriĢkin sıçanların prostat ve vezikula seminalis bezlerindeki
histokimyasal ve histomorfolojik farklılıkların incelenmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇ-YÖNTEM: AraĢtırmada; iki aylık 36 adet erkek Sprague-Dawley ırkı sıçan kullanıldı. Sıçanlar 2 kontrol
(n=16) ve 2 kastrasyon (n=20) olmak üzere toplam 4 gruba ayrıldı. Kontrol grubundaki sıçanlara herhangi bir
iĢlem uygulanmazken, kastrasyon grubundakiler kastre edildi. Prostat örnekleri kastrasyondan 1 ve 2 ay sonra
alınırken, vezikula seminalis örnekleri kastrasyondan 2 ay sonra alındı. Rutin doku takibinden sonra elde
edilen kesitler Crossman‟ın üçlü boyama, Periodic Acid Schiff (PAS) ve AgNOR (Argyrophilic Nucleolar
Organiser Region) yöntemleri ile boyandı.
BULGULAR-SONUÇ: Prostat ve vezikula seminaliste; kontrole kıyasla kastrasyon gruplarında bez epitel
yüksekliğinin azaldığı, bezleri çevreleyen kas tabakası geniĢliğinin arttığı, ayrıca prostatta bez alanının azaldığı
tespit edildi. Hem prostat hem de vezikula seminalisin bez epitel hücrelerinde; kontrol gruplarına göre
kastrasyon gruplarında; PAS pozitif sitoplazmik granüllerin yoğunluğunun ve AgNOR pozitif odak sayılarının
azaldığı belirlendi.
TARTIġMA: Elde edilen bu sonuçlarla; kastrasyona bağlı geliĢen hormon kaybında, prostat ve vezikula
seminalisteki yapısal ve fonksiyonel sorunların anlaĢılmasına katkı sağlanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Kastrasyon, Prostat, Sıçan, Vezikula seminalis
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P092
Ġnfertil erkek testis dokularında ePABP, PABPC1 ve PABPC3 genlerinin ekspresyon düzeylerinin
belirlenmesi
Saffet Öztürk1, Berna Sözen1, Fatma Uysal1, Ġbrahim C. BaĢsorgun2, Mustafa F. Usta3, Necdet
Demir1
1
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Antalya
2
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Antalya
3
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Antalya
Azospermiye bağlı infertilite tanısı almıĢ hasta ve kontrol bireylerinden alınan testis dokularında, ePABP,
PABPC1 ve PABPC3 genlerinin ekspresyon düzeylerini belirlemektir. Poli(A)-bağlanma proteinleri, mRNA‟ların
stabilizasyonu ve translasyonel kontrolü süreçlerinde görev yapmaktadı.
Azospermiye bağlı infertil erkek hastadan (n=7) TESE örneklerinden total RNA izolasyonu, cDNA sentezi ve
kantitatif gerçek zamanlı PCR (qRT-PCR) uygulamaları gerçekleĢtirildi. qRT-PCR ile elde edilen Ct değerleri 2ΔΔCt formülü kullanılarak genlerin göreli kat değiĢimleri belirlendi. Elde edilen sonuçlar, one-way ANOVA testi
ile değerlendirildi. Ayrıca, HE boyanmıĢ biyopsi örnekleri, patolojik açıdan analiz edilerek spermatosit tutulum,
yuvarlak spermatid tutulum, hipospermatogenez ve sadece Sertoli hücresi sendromu olarak alt gruplara
ayrıldı.
Ġnsan testis örneklerinde ePABP mRNA ekspresyonu için yapılan analizler sonucunda: ePABP mRNA
ekspresyonu, spermatosit tutulum ve sadece Sertoli hücre sendrom tanısı almıĢ testis dokularında en yüksek
düzeyde olduğu belirlendi (P<0.05). PABPC1 mRNA düzeyi ise hiposperm (hipospermatogenez) grubunda en
yüksek düzeye ulaĢtığı görülürken; sadece Sertoli hücresi sendromu gruplarında ise en düĢük miktarda
transkribe edildiği belirlenmiĢtir.
PABPC3 mRNA ekspresyonu spermatosit tutulum, yuvarlak spermatid tutulum ve hiposperm
(hipospermatogenez) gruplarında belirlenirken (P<0.05); sadece Sertoli hücresi sendromu tanısı almıĢ testis
dokularında ise belirlenmedi.
Devam etmekte olan bu proje çalıĢmamızda, ePABP, PABPC1 ve PABPC3 genlerinin ekspresyonel düzeyleri ile
erkek infertilitesi arasındaki iliĢki ilk defa değerlendirilmektedir. Bulgularımız, PABP genlerinin mRNA
düzeylerindeki farklılıklar ile erkek infertilitesi arasında bir iliĢki olabileceğini göstermektedir. Bu olası iliĢkinin
daha geniĢ gruplarda, farklı moleküler teknikler kullanılarak değerlendirilmesi gerektiği düĢüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Ġmmünohistokimya, infertilite, ePABP, PABPC1, PABPC3, spermatogenez
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P093
Antiaritmik Ajan Amiodaron Kaynaklı Testis Hasarının Değerlendirilmesi
Ahmet Özkaya1, Embiya Dilber1, Seren GülĢen Gürgen2, Ömer Kutlu3, Ali Cansu1, Yusuf Gedik1
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Trabzon
2
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Histoloji ve Embriyoloji Bölümü, Manisa
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Trabzon
AMAÇ: Amiodaron hem yetiĢkinlerde hem de çocuklarda ventriküler ve supraventriküler taĢikardilerde oldukça
sık kullanılan bir ajandır. Üreme sistemi üzerine yan etkileri henüz net olarak bilinmemektedir. ÇalıĢmamızın
amacı, amiodaronun testis üzerine olası apoptotik etkilerinin değerlendirilmesidir.
GEREÇ- YÖNTEM: 21 adet erkek Sprague Dawley sıçan 3 gruba ayrıldı. Her grupta yedi sıçan olacak Ģekilde,
gruplar kontrol, düĢük doz (20 mg/kg/g, gavaj) ve yüksek doz (200 mg/kg/g, gavaj) amiodaron olarak
belirlendi. Sıçanlar 14 gün sonra sakrifiye edildi ve sol testis dokuları alındı. Alınan kesitlere P-53 ve Bax
immunohistokimyası ve TUNEL boyaması yapıldı.
BULGULAR- SONUÇ: Kontrol grubunda birkaç sertoli hücresinde kuvvetli P53 immunoreaksiyon belirlendi.
DüĢük doz grubunda, P53 pozitif sertoli hücrelerinin sayısının arttığı ve bazı spermatidlerde de reaksiyonun
olduğu izlendi. Yüksek doz grubunda seminifer tübüllerde spermatogonyum ve primer spermatosit
hücrelerinde, spermatidlerde ve özellikle sertoli hücrelerinde oldukça kuvvetli immünoreaksiyon vardı. Bax
immunohistokimyasal boyamasında düĢük doz grubunda spermatogonyumlarda ve primer spermatositlerde
zayıf immunoreaksiyon gözlenirken olgun spermatidlerde ise orta Ģiddette ekspresyon izlendi. Yüksek doz
grubunda ise yine sadece olgun spermatidlerde kuvvetli Bax reaksiyonu dikkat çekiciydi. Ayrıca düĢük doz
grubunda TUNEL pozitif hücrelerin sayısının kontrol grubuna göre bir miktar arttığı belirlendi. Yüksek doz
grubunda ise TUNEL pozitif hücrelerin sayısının diğer iki gruba göre belirgin olarak arttığı gözlendi.
TARTIġMA: AraĢtırmamızın sonucunda amiodaronun testis dokusunda özellikle sertoli hücrelerinde apoptozisi
arttırması, kan testis bariyerinde ve spermatogenik hücrelerin geliĢiminde olumsuz etkisi olabileceği sonucuna
varılmıĢtır. Hormon testleri, spermiyogramlar ve sperm kalitesinin ölçülmesi; bu ajanın erkeklerde üreme
sistemine olumsuz etkilerini belirlemede yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Amiodaron, Testis, P53, Bax, TUNEL
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P094
Hipertermide Duktus Epididimis Yapısı
Arzu Yurtcu1, Celal Ilgaz1, Deniz Erdoğan1, Ġrem Ġnanç1, Güleser GöktaĢ1, Fatma Helvacıoğlu2,
Ġskender Kaplanoğlu3, Gülnur Take Kaplanoğlu1
1
Gazi Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2
BaĢkent Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Tüp Bebek Servisi, Ankara
AMAÇ: ÇalıĢmamızda; hipertermi ile oluĢturulan ısı stresinin ve stres öncesinde kullanılan SOD‟un, duktus
epididimis üzerindeki etkilerinin immünohistokimyasal olarak belirlenmesi amaçlanmıĢtır.
YÖNTEM-GEREÇ: ÇalıĢmada Wistar-Albino cinsi erkek sıçanlar, her grupta 6 denek olacak Ģekilde 7 gruba
ayrıldı. Hipertermi deneklerin 42ºC‟de sıcak su banyosuna 20 dakika bırakılmasıyla gerçekleĢtirildi. Kontrol
grubu olarak belirlenen 1.grup, 22°C‟de 20 dakika bekletilerek 24 saat sonra duktus epididimis dokuları alındı.
2, 3, 4.gruplara hipertermiden bir saat önce NaCl+Katalaz uygulandı, 2.grup hipertermiden 6 saat, 3.grup 24
saat ve 4.grup 72 saat sonra dokuları alındı. 5, 6, 7.gruplara hipertermiden bir saat önce NaCl+Katalaz+SOD
uygulaması yapıldı. 5.grup hipertermiden 6 saat, 6.grup 24 saat, 7. grup 72 saat sonra dokuları alındı. Alınan
dokulara, hiperterminin neden olduğu apoptozisi belirlemek için Kaspaz9, 8 ile 3, protein yapılarına etkisinin
belirlenebilmesi amacıyla HSP 70 primer antikorlarıyla indirekt immünohistokimyasal yöntem uygulanmıĢtır.
BULGULAR: ÇalıĢmamızda morfolojik olarak bozuk spermiyum içeren lümenlerde Kaspaz 3 immunreaktivitesi
belirlendi. Bu bulgu hipertermi etkisiyle testiste üretilen anormal spermiyumların, epididimise ulaĢabildiklerini
gösterdi. Bazı bölgelerde yuvarlak spermatit baĢlarının epitele yöneldiği ve sterosilyalar arasında sokulduğu
saptandı. Bu yönelmenin Sertoli hücrelerince ortadan kaldırılamamıĢ artık cisimleri ve bozulan spermiyumları
fagosite eden esas hücrelerce düzenlenen bir mekanizma sonucu gerçekleĢtiği düĢünüldü. Tüm Kaspazlar için
SOD uygulamasının tutulumu azalttığı gözlendi.
SONUÇ: Skrotal ısı yükselmesinin duktus epididimiste olumsuz etkisini gösterdiği ve SOD‟ un süreye koĢut
artan HSP 70 senteziyle apoptozisi baskılayabileceği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Duktus epididimis, Hipertemi, HSP70, Kaspaz, SOD
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P095
Malignant Prostat Dokularında NOTCH Reseptörleri, NOTCH Ligandları Ve NOTCH Sinyal Yolağı
Proteinlerinin Ġmmunohistokimyasal Lokalizasyonları
Hakan Soylu1, Ġmren Edizer1, Özlem Özbey1, Nuray Acar1, Ġsmail Türker Köksal2, Ġbrahim
BaĢsorgun3, Akif Çiftçioğlu3, Ġsmail Üstünel1
1
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AbD, Antalya
2
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AbD, Antalya
3
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji AbD, Antalya
AMAÇ: Prostat kanseri, erkeklerde kanser ile iliĢkili ölümlerde ikinci sırayı almaktadır. Notch sinyal yolağı,
embriyonik ve yetiĢkin dokularında proliferasyon, farklanma ve hücre kaderinin belirlenmesini düzenler. Notch
sinyal yolağı, Notch transmembran reseptörü (NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3, NOTCH4), transmembran ligandı
(JAGGED1, JAGGED2, DELTA1, DELTA3, DELTA4) ve Notch sinyal yolağı son ürünleri (HES ve HEY)‟ nden
oluĢur. Daha önceki çalıĢmalarda, Notch sinyal yolağının, prostat kanserinin geliĢimi ve progresyonunda
düzenleyici bir rol alabileceği belirtilmiĢtir. Biz bu çalıĢmamızda, prostat kanseri olgusunda Notch1, Notch2,
Notch3, Notch4, Jagged1, Jagged2, Delta, HES1, HES5‟in immunohistokimyasal lokalizasyonlarını belirleyerek,
Notch sinyal yolağının prostat kanseri geliĢimi ve progresyonu ile iliĢkili olup olmadığını incelemeyi amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalıĢma, prostatektomi geçirmiĢ 10 hastadan (n=10) elde edilen prostat dokuları ile
çalıĢıldı. Elde edilen taze dokular, %4‟lük formaldehite alındı. Yükselen alkol serilerinden geçirilip ksilol ile
ĢeffaflaĢtırıldıktan sonra rutin parafin ile bloklandı. Normal bez, prostat kanseri öncüsü PĠN (prostatik
intraepitelyal neoplazi) yapısı ve adenokarsinom bölgelerinden 5 μm kalınlığında alınan doku kesitlerine
Notch1, Notch2, Notch3, Notch4, Jagged1, Jagged2, Delta, HES1, HES5 pozitif hücre dağılımlarını belirlemek
amacıyla immunohistokimyasal boyamalar uygulandı.
BULGULAR- SONUÇ: Elde edilen bulgularımıza göre; normal bez yapısında, Notch 1-4, Jagged1-2‟nin
özellikle bazal hücrelerde gözlendiği, epitel hücreleri ve düz kas hücrelerinde zayıf boyandıkları, PĠN yapısında,
tüm Notch ailesi üyelerinin çalıĢılan tüm hücrelerde ekspresyonlarının belirgin olarak arttığı, adenokarsinom
bölgelerinde ise tekrar düĢüĢ gösterdiği belirlendi. Sonuç olarak, elde edilen bulgulardan yola çıkılarak, Notch
sinyal yolağı protein ailesinin, özellikle PIN yapılarının geliĢiminde düzenleyici bir rolünün olabileceği
söylenilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kanser, Notch, Prostat
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P096
Metotreksat ile OluĢturulan Testis Hasarı Üzerine Pentoksifilinin Etkisinin Ġncelenmesi
Ġlkay Armağan1, Dilek Bayram1, Ġbrahim Aydın Candan1, Hamit Hakan Armağan2, Meltem
Özgöçmen1
1
Süleyman Demirel Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Isparta
2
Süleyman Demirel Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Isparta
AMAÇ: Metotreksat (MTX), yüksek dozlarda birçok malignitede, düĢük dozlarda ise otoimmün hastalıklarda
terapotik ajan olarak geniĢ kullanım alanı vardır. Testiküler toksisitede, MTX´in önemli rol oynadığı
bilinmektedir. Metotreksat, seminifer tübül hasarına, sperm sayısında azalmaya ve sperm DNA´sında hasara
sebep olmaktadır. Metotreksat oksidatif strese sebep olur ve oluĢan hasarlanmalar oksidatif stres kaynaklı
geliĢir. Pentoksifilinin (PTX), periferal vasküler ve serebrovasküler hastalıkların tedavisinde geniĢ kullanım
alanı vardır ve antioksidan aktivitesi birçok çalıĢmada kanıtlanmıĢtır. Pentoksifilin, fosfodiesteraz inhibitörüdür
ve hücre içi cAMP artıĢına ve dolayısıyla hücresel glikoliz ve ATP üretiminde de artıĢa sebep olmaktadır. Sonuç
olarak PTX´in; sperm sayısını, hareketliliği ve doğurganlığı da artırdığı bilinmektedir. ÇalıĢmamızda; MTX‟in,
sıçanların testis dokusunda meydana getirdiği yapısal değiĢikliklere, PTX‟in etkilerini histokimyasal ve
immünohistokimyasal yöntemlerle incelemeyi amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: ÇalıĢmada 28 adet Sprague-Dawley cinsi erkek rat kullanılmıĢtır. Ratlar; grup I (Kontrol
grubu, n=8, 10 gün Serum Fizyolojik); grup II (MTX grubu, n=10, tek doz 20 mg/kg MTX); grup III
(MTX+PTX, n=10, tek doz 20 mg/kg MTX + 10 gün 50 mg/kg PTX) olacak Ģekilde 3 gruba ayrıldı. Deney
sonunda testis dokularında histokimyasal (Hematoksilen-Eozin (H-E) ve immünohistokimyasal (iNOS ve TNFα) incelemeler yapıldı.
BULGULAR-SONUÇ: H-E boyamada, grup II‟de oluĢan hasarlanmanın, grup III‟te bir miktar gerilediği
gözlendi. iNOS ve TNF-α immün boyanması grup II‟de yoğun görülürken; grup III‟te yoğunluk azalmıĢtır.
TARTIġMA: Histokimyasal ve immünohistokimyasal bulgulara dayanarak MTX ile oluĢturulan testis hasarına,
PTX‟in az da olsa koruyucu etkisinin olduğunu düĢünmekteyiz. Bu bağlamda, PTX' in antioksidan etkinliğini
daha iyi görebilmek için uzun süreli tedavi yöntemleri denenebileceği kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Metotreksat, Oksidatif Doku Hasarı, Pentoksifilin, Testis
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P097
Cep Telefonundan Yayılan Elektromanyetik Dalgalara Maruz Sıçanların Sperm Hücrelerine Ginkgo
Bilobanın Koruyucu Etkisi
Fikret Gevrek1, Duygu Aydın2, Çiğdem Biçer1, ġeyma Özsoy3, Hatice Aygün3, Sevil Çaylı4, Hüseyin
Aslan1
1
GaziosmanpaĢa Üniveristesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD., Tokat
2
Turgut Özal Üniveristesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD., Ankara
3
GaziosmanpaĢa Üniveristesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD., Tokat
4
Yıldırım Beyazıt Üniveristesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD, Ankara
Kronik elekromanyetik dalgalar (EMD); katalaz, süperoksit dismutaz (SOD), glutation peroksidaz (GSH-Px)
gibi enzimlerin aktivitelerinin azalmasına bağlı olarak total antioksidan kapasitesinin azalmasıyla insan
semeninde reaktif oksijen ürünlerinin arttığı gösterilmiĢtir. Cep telefonundan yayılan EMD‟nin fertilizasyon
potansiyelinin bozulmasına neden olduğu belirlenmiĢtir. Ginkgo biloba ekstresi (EGB761)‟nin serbest
radikallerin ve oksidatif hasarın neden olduğu bozuklukların tedavisinde koruyucu etkisi tespit edilmiĢtir.
Amacımız cep telefonundan yayılan EMD‟ye uzun süreli maruz bırakılan sıçanların spermlerine EGB761‟in
koruyucu etkisini araĢtırmak.
21 Wistar albino erkek yetiĢkin sıçanlar 7‟Ģerli 3 gruba ayrıldılar. Grup-I; kontrol (hiçbir kimyasal madde
uygulanmayan). Grup-II; EMD‟ye maruz. Grup-III; EMD ve EGB761 (100mg/kg,ip) verildi. Sıçanlar kapalı
alanda 6 hafta boyunca günlük öğleden öce ve sonra ikiĢer saat aktif cep telefonundan yayılan EMD‟ye maruz
bırakıldılar. Sonrasında tüm hayvanların epididimal spermlerin sayısı, motilitesi ve sperm morfolojisi analizleri
yapıldı.
Sayımlar sonucunda EMD‟e maruz sıçanların sperm sayılarında kontrole göre belirgin bir düĢüĢ saptandı.
Tedavi grubunun sperm sayısının ise EMD grubuna kıyasla belirgin olarak arttığı tespit edildi. Tüm grupların
motil sperm yüzdelerinde anlamlı bir değiĢim görülmedi. Ancak tedavi grubunun stabil sperm sayısında
belirgin bir artıĢ tespit edildi. Tedavi uygulanan hayvanlarda anormal sperm morfoloji yüzdelerinin azaldığı
tespit edildi. Sonuç olarak; bulgulara göre kronik EMD‟ye maruz bireylerde sperm hücreleri olumsuz etkilenmiĢ
olup EGB761 verilmesinin EMD stresinin neden olduğu olumsuz durumu azaltmıĢtır.
Uzun süreli EMD maruziyeti ile ortaya çıkan olası sperm hasarları infertilite nedeni olabilir. ÇalıĢmamız her ne
kadar deney hayvanlarında gerçekleĢtirilmiĢ olsa da daha detaylı çalıĢmalarla desteklendikten sonra
EGB761‟nın klinik uygulamada EMD ve benzeri nedenlerden kaynaklanan sperm hasarlarının önlenmesinde
alternatif bir tedavi yöntemi olarak önerilebileceğini söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: EMD, Ginkgo biloba, infertilite, rat, sperm
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P098
Prepubertal sıçanlarda Di-(2-Etilhekzil) Fitalat kaynaklı testiküler toksisite üzerine Ginkgo Biloba
Ekstrakt 761’in koruyucu etkileri
Tuba Parlak Ak1, Mine Yaman2
1
Tunceli Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, HemĢirelik Bölümü, Tunceli
2
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ
ÇalıĢmada; prepubertal geliĢim dönemindeki sıçanlara farklı sürelerde, aynı dozlarda di-(2-etilhekzil) fitalat
(DEHP) uygulanarak oluĢturulan testiküler hasar üzerine, ginkgo biloba ekstrakt 761 (EGb 761)‟in koruyucu
etkileri mikroskobik ve biyokimyasal olarak incelendi.
YetmiĢ iki adet 28 günlük Wistar Albino cinsi sıçan; kontrol, DEHP, DEHP + EGb 761 ve EGb 761 olmak üzere
4 deney grubuna (n=18) ayrıldı. ÇalıĢmanın 7, 14, ve 28. günlerinde her gruptan 6‟Ģar hayvan sakrifiye edildi.
Hayvanlardan alınan testis dokularından parafin bloklar hazırlanarak 5 μm kalınlığında seri kesitler alındı. Bu
kesitler hematoksilen- eozin (H&E), periyodik asit schiff (PAS) & hematoksilen ve TdT- mediated dUTPdigoxigenin Nick End Labeling (TUNEL) yöntemleriyle boyanarak ıĢık mikroskobunda değerlendirildi. Ayrıca
doku ve serum örnekleri malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH), glutatyon peroksidaz (GSH-Px), katalaz
(CAT) ve testosteron düzeyleri bakımından biyokimyasal olarak incelendi.
Kontrol grubu ile karĢılaĢtırıldığında DEHP uygulaması; testiküler dokuda dejenerasyon, nekroz, atrofi,
disorganizasyon, Leydig hücre hiperplazisi ve bazal membran kalınlaĢmasına yol açmakla birlikte apoptotik
indeksler, MDA, GSH-Px and CAT seviyelerinde belirgin artıĢlara sebep olurken; testis ağırlıkları, seminifer
tubul çapları, germinal hücre tabakası kalınlıkları, serum testosteron ve GSH seviyelerinde ise belirgin
azalmalara sebep oldu. DEHP tedavili sıçanlara EGb 761 uygulaması; bozulmuĢ oksidan/ antioksidan
dengelerinde, azalmıĢ testosteron seviyelerinde, indüklenmiĢ testiküler apoptoziste düzelmeler ile sonuçlandı
ve testiküler dokunun histopatolojik görünümünde kademeli iyileĢmelere yol açtı.
DEHP‟ın uygulanan süre ve dozlarda testiküler doku için oldukça toksik olduğu ve Ģiddetli yapısal bozukluklara
sebep olduğu saptandı. Fakat EGb 761‟in antioksidan etkileri ile bu hasarı önemli ölçüde önlediği tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Apoptozis, Di-(2-etilhekzil) fitalat, Ginkgo biloba ekstrakt 761, Testiküler toksisite,
TUNEL.
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P099
Deneysel Bisfenol-A Kullanımının Testis Yapısına Etkileri
Gülfidan CoĢkun, Hülya Özgür, Leman Sencar, Feray Farsak, Sait Polat
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Adana
AMAÇ: Bisfenol-A (BPA), günlük hayatta yaygın olarak kullanılan, polikarbonat plastiklerin ve epoksi resinlerin
yapısında bulunan kimyasal bir maddedir. Besin zinciri, içme suları ve inhalasyon yoluyla insan vücuduna
alınabilmektedir. Yapılan birçok çalıĢmada, BPA‟nın üreme sistemi baĢta olmak üzere, endokrin sistem, böbrek
ve karaciğer üzerine toksik etkileri rapor edilmiĢtir. Bu çalıĢmada, farklı dozlardaki BPA‟nın, sıçan testisine
etkisinin incelenmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: 40 adet Wistar cinsi erkek sıçan 4 gruba ayrıldı. Ġlk grup kontrol grubu olarak
değerlendirildi. Diğer gruplara sırasıyla; intraperitoneal 50 mg/kg/gün BPA, 500 mg/kg/gün BPA, 1000
mg/kg/gün BPA uygulandı. Her gruptaki deneklerin yarısı 14. günde, diğer yarısı 28. günde sakrifiye edildi.
Alınan testis doku örnekleri mikroskobik düzeyde incelendi.
BULGULAR- SONUÇ: BPA verilen gruplarda, doz bağımlı olarak çoğu tübüllerde, spermatojenik hücrelerde
azalma, hücresel vakuolizasyon ve immatur hücreler gözlendi. Ultrastrüktürel incelemede, membrana
propriada anormal kalınlaĢma ve düzensizlikler dikkati çekti. Sertoli hücrelerinin sitoplazmasında geniĢlemiĢ
mitokondriyonlar, artmıĢ fagositik cisimcikler, elektron dens lipofuksin granülleri, vakuolizasyon ve dev lipid
damlacıkları izlendi. Sertoli-Sertoli hücreleri ve Sertoli-spermatojenik hücreler arasındaki bağlantıların yer yer
bozulduğu görüldü. Spermatojenik hücreler arasında geniĢ boĢlukların yanı sıra seminiferöz tübül lümeninde
immatur spermatojenik hücrelere rastlanıldı. Ayrıca seminiferöz tübül epitelinde, düzensiz çekirdek zarı içeren
spermatositler ve anormal akrozomal yapıya sahip spermatidler gözlendi.
TARTIġMA: BPA‟nın etkilerinin, doz ve maruz kalınan süreye bağlı olarak artıĢ gösterdiği belirlendi. BPA‟nın
testis ve hipofiziyal etkileri sonucunda testosteron seviyesini azalttığı rapor edilmiĢtir. BPA‟nın orta ve yüksek
dozlarının, Sertoli hücrelerinde ve spermatojenik hücrelerde yapısal değiĢiklere ve spermatogenezde
duraklama sonucu tübül lümeninde immatur hücre birikimine neden olması endokrin bozucu özelliğinin sonucu
olarak değerlendirildi.
Anahtar Kelimeler: Bisfenol-A, Testis, Membrana propria, Sertoli hücreleri, Elektron mikroskopi
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P100
Sıçanlarda deneysel testiküler iskemi-reperfüzyon hasarında resveratrolün uzun dönem etkileri
Esin Yuluğ1, Sibel Türedi1, Ersagun Karagüzel2, Ömer Kutlu2, Ahmet MenteĢe3, Ahmet Alver3, Hatice
Hancı1
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Trabzon
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Trabzon
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Trabzon
AMAÇ: Bu çalıĢmanın amacı sıçanlarda deneysel iskemi-reperfüzyon modelinde (I/R) yeni ve alıĢılmıĢ
biyokimyasal parametreler ile histopatolojik yöntemleri kullanarak resveratrolün (RSV) etkilerini incelemektir.
GEREÇ-YÖNTEM: 18 adet erkek sıçan rastgele 3 gruba ayrıldı: Sham (S), iskemi/reperfüzyon (I/R) ve
iskemi/reperfüzyon + Resveratrol grubu (I/R+RSV) grubu. I/R grubunda iskemi, sol testisin saat yönünde
720° döndürülerek 2 saat torsiyonu ile sağlandı. I/R+RSV grubuna detorsiyondan 30 dakika önce ve
detorsiyondan 1 saat sonra 30 mg/kg RSV intraperitoneal olarak uygulandı. Bütün sıçanlar detorsiyonu
takiben 30. günde sakrifiye edildi. Plazma ve doku malondialdehit (MDA) seviyesi, iskemi-modifiye albumin
(IMA), total oksidatif durum (TOS), total antioksidan durum (TAS), oksidatif stres indexi(OSĠ) ve
histopatolojik hasar skorlaması değerlendirildi. Testiküler apoptozisi tespitte TUNEL tekniği kullanıldı.
BULGULAR-SONUÇ: I/R grubunda plazma MDA, IMA ve TOS anlamlı derecede artarken, I/R+RSV grubunda
plazma MDA, IMA azalmakla birlikte anlamlı değildi. TOS ve OSĠ I/R+RSV grubunda anlamlı derecede azaldı.
TAS, I/R+RSV grubunda anlamlı derecede arttı. Sol testis doku MDA I/R grubunda anlamlı derecede artarken,
I/R+RSV grubunda anlamlı derecede azaldı. I/R grubuna ait sol testisde yapılan Johnsen tubuler biyopsi
skorlaması anlamlı derecede azalırken, I/R+RSV grubunda anlamlı derecede arttı. Histopatolojik olarak I/R
grubunda seminifer tübül epitelinde lümene doğru kümeleĢme, Ģiddetli vakuolizasyon ve dejenerasyon,
multinükleer dev hücreler, atrofik tübül yapısı izlendi. I/R+RSV grubunda bu histopatolojik bulgularda belirgin
derecede azalma izlendi. Apoptotik index I/R grubunda anlamlı derecede artarken, I/R+RSV grubunda anlamlı
derecede azaldı.
TARTIġMA: Bulgularımız, RSV‟nin testiküler I/R hasarını önlemede antioksidan etkisi ile apoptozisi ve
histopatolojik hasarı azaltarak koruyucu etki gösterdiğini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Ġskemi/reperfüzyon, resveratrol, sıçan, testis
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P101
Sıçanlarda Benzopiren Ġle OluĢturulan Testis Hasarı Üzerine Adrenomedullin’in Etkileri
Feride Karahan1, Mehmet Gül1, Arzu Doğru2, Semir Gül1, Hilal ġahin1, Muhittin Yürekli3, Ali Otlu1
1
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Malatya
2
Karaman Üniveristesi,Eğtim Fakültesi,Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü,Karaman
3
Ġnönü Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü,Malatya
AMAÇ:
ÇalıĢmamızda benzo(a)piren (BaP) ile oluĢturulan testis hasarı üzerine adrenomedullin (ADM)‟in etkilerinin
histolojik yöntemlerle araĢtırılması amaçlanmıĢtır.
Benzo(a)piren; mutajen, kanserojen ve oksidatif stres oluĢturan polisiklik aromatik hidrokarbondur.
Benzo(a)piren‟in asıl kaynağı atmosferdeki fotokimyasal oksidasyonlar ve organik maddelerin tam
gerçekleĢmeyen yanmasıdır.
Güçlü vazorelaksan, diüretik ve natriüretik, sitoprotektif, antiapopitotik etkileri olan ADM, 52 aminoasitten
oluĢan bir peptiddir. Adrenomedüllin hem bir hormon, hem de çeĢitli biyolojik aktiviteleri olan parakrin bir
mediyatördür. BaĢlıca adrenal bez medulla hücreleri, miyokard, akciğerler, merkezi sinir sistemi, endotel ve
vasküler düz kas hücreleri, uterus, over ve testis dokularında sentezlenmektedir. Testiküler sterogenezis
üzerine parakrin düzenleyici etkileri vardır.
MATERYAL METOD
ÇalıĢmamızda 35 adet Sprague Dawley cinsi erkek sıçan (250-280g) kullanıldı. Sıçanlar beĢ gruba (n=7)
ayrıldı:
Kontrol; uygulama yapılmadı
Zeytinyağı; 0,5 ml/kg zeytin yağı, ip.
ADM; 1 nmol ng/kg – gün Adrenomedullin, bir hafta süresince, ip.
BaP; 5 mg/kg – haftada bir Benzo(a)piren, 16 hafta süresince, ip.
BaP+ADM; 5 mg/kg – haftada bir benzo(a)piren, 16 hafta süresince + 1 nmol ng/kg – gün adrenomedullin,
17. haftada, bir hafta süresince.
Deney sonunda sıçanların testisleri alınıp rutin doku takip iĢlemlerinden geçirilerek 6 µm‟lik kesitler hazırlandı.
Hematoksilen-eosin ile boyanan kesitlerde her tesis dokusunda x10 objektifte rastgele, toplam 100 adet
seminifer tubül incelenerek germinatif epitel hasarı ve interstisyel ödem skorlandı. (0=yok, 1=hafif, 2=orta,
3=Ģiddetli)
SONUÇ:
Kontrol, Zeytin yağı ve adrenomedullin uygulanan gruplardaki sıçanların testis kesitleri normal histolojik
yapıda izlendi. Benzo(a)piren grubunda farklı derecelerde seminifer tübül epitel hasarı, peritübüler bağ
dokusunda konjesyon ve ödem ile piknotik nukleuslu hücreler dikkati çekti. Benzo(a)piren+Adrenomedullin
grubunda hasar parametrelerinde belirgin azalma saptandı.
Anahtar Kelimeler: Adrenomedullin,Benzopiren,Histoloji,Seminifer tubül,Testis
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P102
Endotelin tip A reseptor antogonist BQ123’ün sıçan testislerinde torsiyon ile indüklenmiĢ hasar
üzerindeki etkileri
Seda Ocaklı1, Zafer Ġsmail Karaca1, Ufuk ġenel2, Sevil Çaylı3
1
GaziosmanpaĢa Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tokat
2
GaziosmanpaĢa Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Tokat
3
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Güçlü bir vazokonstriktör olan Endotelin organlarda endotelyal strese cevap olarak salınan peptidlerden biridir.
BQ-123 seçici endotelin tip A reseptör antagonistidir ve endotelin tip A reseptörlerinin testiste ekspre edildiği
bilinmektedir. Yapılan çalıĢmalarda testis torsiyonunun oksidatif strese ve iskemiye neden olarak testiste
hasara yol açtığı bilinmektedir. Ayrıca oksidatif strese maruz kalan birçok dokuda BQ123‟ün iyileĢtirici etkisi
olduğu da kanıtlanmıĢtır. Bugüne kadar, BQ123‟ün testiküler torsiyon sonrası oluĢan hasarın üzerindeki etkileri
çalıĢılmamıĢtır. Bu çalıĢmanın amacı BQ-123‟ün torsiyon ile testiküler hasara uğramıĢ testiste iyileĢtirici
etkisinin moleküler yöntemlerle araĢtırılmasıdır.
24 adet rat üç gruba bölündü: Kontrol (Grup 1), 2 saat tek taraflı torsiyon yapılan grup ( Grup 2) ve
detorsiyondan sonra BQ-123 verilmiĢ grup (Grup 3). Grup 2 ve Grup 3‟e ait ratların sol testisleri 720 derece
döndürüldü ve detorsiyondan takiben kuyruk veninden 1 µg BQ-123 (0,4 ml)verildi. Sol testislerin yarısı
histokimyasal ve immünohistokimyasal analizler için histolojik takibe alınırken, diğer yarısı Western Blot için
donduruldu. Histokimyasal olarak, testis morfolojisi hematoksilen eozin boyanması ile değerlendirildi.
Apoptotik proteinlerden Caspase 3, Aktif-Caspase 3 ve Bax ekspresyonları immünohistokimya ve Western Blot
teknikleri kullanılarak değerlendirildi.
Testis torsiyonu sonucunda germ hücrelerinde piknotik nükleuslar, bazal membranlarda ayrılmalar, seminifer
tübül lümenlerinde daralma ve vakuolleĢmeler gözlendi. Kontrol grubunda bütün testiküler hücrelerde Bax ve
caspase 3 immünoreaktivitesi, torsiyon grubunda artmıĢ bir Bax ve aktif caspase 3 immunoreaktivitesi
saptandı. BQ-123 verilen sıçanları testis dokularında apoptotik proteinlerin yüzdeleri daha az saptandı. Yapılan
Western blot çalıĢmaları immunohistokimyasal sonuçları doğruladı.
BQ-123‟ün sıçan testis torsiyonu sonrası oluĢan apoptotik hasarı azalttığı ve testiküler torsiyonun
iyileĢtirilmesinde kullanılabilecek bir ajan olabileceği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Endotelin tip A reseptor antogonist, Sıçan, Testis, Torsiyon,
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P103
Stresin testis üzerine etkisinin histopatolojik ve biyokimyasal olarak değerlendirilmesi
Tuba Demirci1, Elvan Özbek2
1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Sakarya
AMAÇ: Bu çalıĢmada, stresin testis üzerindeki olası etkilerini histopatolojik ve biyokimyasal olarak, sıçan
modeli üzerinde araĢtırmayı amaçladık.
YÖNTEM-GEREÇLER: ÇalıĢmada 12 adet erkek Sprague Dawley sıçan kullanıldı. Sıçanlar rasgele olarak
kontrol ve stres grubu (n=6) Ģeklinde ayrıldı. Stres grubuna 4 hafta boyunca kronik beklenmedik stres (CMS)
prosedürü uygulandı. Deney sonunda, anestezi altında feda edilen deneklerin testisleri çıkarıldı. Sağ testislere
rutin histolojik prosedür uygulandı. Hematoksilen-Eozin (H-E) ile boyanan kesitler spermatogenezi
değerlendirmek amacıyla Johnsen kriterlerine göre skorlandı. Ayrıca apoptozun gösterilmesi amacıyla TUNEL
yöntemi ile in situ DNA fragmantasyon analizi yapıldı. Serum testosteron ve kortizol değerlerinin tayini için de
abdominal aortadan kan örnekleri alındı.
BULGULAR: Kontrole kıyasla stres grubunun serum testosteron değerleri istatistiksel olarak anlamlı derecede
daha düĢük (p<0,05; Mann-Whitney U Test) ve serum kortizol düzeyleri anlamlı derecede daha yüksek
(p<0,05; Mann-Whitney U Test) bulundu. Stres grubuna ait testis kesitlerinde, seminifer tübüllerde yapısal bir
bozulma gözlendi. Ġnterstisyumda yoğun hiyalinizasyon ve vakuolleĢme vardı. Kontrole kıyasla seminifer
tübüllerin duvarı daha ince ve lümenleri daha geniĢti ve Johnsen skorları istatistiksel olarak önemli derecede
daha düĢüktü (p<0,01; Mann-Whitney U Test). Stres grubuna ait testis kesitlerinde, tübül epitelinde
düzensizlik, epitelin özellikle bazal kısmında intersellüler ödem ve hücresel ĢiĢmeyle karakterize sitoplazmik
dejenerasyon saptandı. Ayrıca spermatogonyumlar ile bazal membran arasında iri vakuoller görüldü. Apoptotik
TUNEL pozitif hücreler, kontrol grubunda nadir görülürken, stres grubunda germinal epitelin bazal kısmında
bol miktarda izlendi. Ayrıca interstisyumda da kahverengi nükleuslu apoptotik Leydig hücreleri mevcuttu.
SONUÇLAR: Elde ettiğimiz bulgular ıĢığında, stresin testiste histopatolojik değiĢikliklere ve bunun sonucu
olarak da infertiliteye sebep olabileceği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: apoptoz, histopatoloji, infertilite, Johnsen skoru, sıçan testisi, stres.
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P104
Testis Torsiyonunda Dexmedetomidine’in Koruyucu Etkilerinin AraĢtırılması
Murat Tosun1, AyĢegül Küçük2, Mehmet Yücel3, Tayfun Cücioğlu4, Mustafa Arslan5
1
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
2
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Kütahya
3
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Kütahya
4
Dazkırı Aile Hekimliği Merkezi, Afyonkarahisar
5
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara
AMAÇ: Dexmedetomidin acil servislerde Ģiddetli ağrıları dindirmek amaçlı kullanılan bir sedatiftir.
ÇalıĢmamızda testis torsiyonu modeli oluĢturulmuĢ ratlarda Dexmethodimine kullanımının sedatif etkisi
yanında iskemi/reperfüzyon hasarı üzerine olan koruyucu etkilerini incelemeyi amaçladık.
GEREÇYÖNTEM: ÇalıĢmada herbirinde 6 rat bulunan toplam 3 grup oluĢturuldu. Bu gruplar deneysel testis torsiyon
modeli oluĢturulan Ġskemi/Reperfüzon grubu, Dexmedetomidin ile koruma grubu ve Kontrol grubuydu. Deney
sonunda alınan testisler histolojik olarak takip edildi ve immunohistokimyasal olarak p53, Bax ve NFkB primer
antikorları ile boyandı. Kesitler ıĢık mikroskop altında değerlendirildi. Ġmmunpozitivite ve immunoreaktivite
değerleri hesaplandı ve veriler istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULARSONUÇ: Yapılan değerlendirmede p53, Bax ve NFkB ekspresyonlarının deney grubunda kontrol grubuna göre
anlamlı olarak arttığı, bununla birlikte koruma grubunda bu ekspresyonların Bax ve NFkB bakımından anlamlı
derecede azalarak kontrol gruplarındaki değerlere oldukça yaklaĢtığı görüldü. Diğer yandan p53
ekspresyonunda azalmanın koruma grubunda deney grubuna göre anlamlı derecede olmasına karĢın kontrol
grubuylada arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edildi.
TARTIġMA: Bilindiği üzere proapoptotik özelliğe sahip Bax proteini yanında, DNA hasarı durumunda eksprese
olan p53 geni genomun korunması açısından çok önemlidir. Ayrıca hücrede değiĢik stres ve hasar
durumlarında artan NFkB hücreyi koruyucu etki yapmaktadır. Dolayısıyla çalıĢmamızda görüldüğü üzere testis
torsiyonu sonucu belirgin derecede artan p53, Bax ve NFkB ekspresyonları dexmedetomidin kullanımı ile
azaltılabilmektedir. Ayrıca p53 ekspresyonunda azalmanın deney grubuna göre anlamlı derecede olmasıda
dexmedetomidin‟in yeni bir bilgi olarak DNA hasarındaki koruyucu etkisinin olabileceğini düĢündürmektedir.
Bu bulgular dexmedetomidin‟in iskemi reperfüzyon hasarında koruyucu etkisinin olduğunu ve testis torsiyonu
vakalarında hücresel hasarı belirgin bir ölçüde tamponlayabildiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Dexmethodimine, Hücre Ölümü, Ġskemi/reperfüzyon, Testis torsiyonu
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P105
YetiĢkin Sıçan Prostat ve Vezikula Seminalisinde Androgen Reseptör Lokalizasyonu
Fatih Mehmet Gür1, Sema Timurkaan2, Aydın Girgin2
1
Sabiha Gökçe Havalimanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü, Ġstanbul
2
-Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ
Prostat ve vezikula seminalisin geliĢimi ve kendilerine özgü fonksiyonları yerine getirmek üzere farklılaĢması
androjene bağımlıdır. Bununla beraber yapılan çalıĢmalar androjenler ile prostat kanseri arasında bir iliĢki
olabileceğini göstermiĢtir. Eklenik genital bezlerdeki hücrelerde androjen reseptörlerinin (AR) varlığının veya
yokluğunun belirlenmesi; androjenlerin bu bezlerin büyümesi, fonksiyonları ve hastalıkları üzerindeki etkilerini
anlamaya yardımcı olabilir.
Bu çalıĢmada, 120 günlük üç adet ergin sıçanın prostat ve vezikula seminalis‟leri formaldehitte tespit edilerek
rutin iĢlemlerden geçirildikten sonra parafin ile bloklandı. 5 μm kalınlığında kesilen dokular mikrodalga ıĢınımlı
antijen retrieval protokolu kullanılarak immunohistokimyasal yöntemlerle boyandı.
Androjen reseptör yönünden pozitif immunohistokimyasal boyanma her iki bezdeki luminal, bazal ve düz kas
hücrelerinin çekirdeklerinde gözlendi. Sitoplazmada herhangi bir immunboyanma gözlenmedi. Luminal
hücreler ile düz kas hücrelerindeki boyanma yoğunluğu eĢit olmakla beraber bazal hücrelere göre daha
güçlüydü. Luminal hücrelerin çoğunluğu AR-pozitifken bazıları AR-negatifti. Bazal hücrelerde AR-pozitif ve ARnegatif hücrelerin oranı eĢitti.
Bu çalıĢmada her iki bezdeki epitel ve stromal hücrelerde AR-pozitif immunboyanma saptandı. Prostat
bezindeki AR dağılımı vezikula seminalis‟tekine benzerdi. Mevcut çalıĢmada elde edilen sonuçlar AR‟lerin erkek
üreme sisteminin geliĢimi ve fonksiyonları için elzem olduğu görüĢünü desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Androjen reseptör, prostat, vezikula seminalis, immunohistokimya, sıçan
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Stres sıçanlarda sperm parametrelerini nasıl etkiler?
Tuba Demirci1, Elvan Özbek2
1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Sakarya
AMAÇ: Erkek infertilitesi tüm toplumlarda üreme çağındaki erkeklerde görülen baĢlıca klinik sorunlardan
biridir. Stres ise erkek infertilitesi oluĢmasında rol oynayan çevresel bir risk faktörüdür. Biz bu çalıĢmada stres
uygulanan sıçanların sperm parametrelerinde oluĢabilecek değiĢiklikleri araĢtırmayı planladık.
YÖNTEM-GEREÇLER: ÇalıĢmada kullanılan 12 adet erkek sıçan, rasgele olarak 2 eĢit gruba (n=6) ayrıldı.
Kontrol grubuna 4 hafta boyunca hiçbir uygulama yapılmazken, stres grubundaki sıçanlara kronik beklenmedik
stres (Chronic mild stress-CMS) prosedürü uygulandı. Deney sonunda, anestezi altında hayvanların batınları
açıldı, Vas deferensleri serbestleĢtirildi ve sperm örnekleri alındı. Kontrol ve stres grubundaki deneklerin
epididimlerinden alınarak hazırlanan sperm süspansiyonları makler çemberi kullanılarak ıĢık mikroskobunda
incelendi. Her iki gruba ait sperm konsantrasyonu ve motilitesi ayrı ayrı hesaplandı ve kaydedildi. Sperm
morfolojisini değerlendirmek amacıyla spermler Eosin Y ile boyandı ve yayma preparatlar hazırlandı. Her
denek için 500 sperm sayılarak normal ve anormal spermlerin sayısı kaydedildi. BaĢ defekti (baĢsız, muz
Ģekilli baĢı olan, kancası düzleĢmiĢ yada bozulmuĢ baĢlı sperm, halka baĢlı, topluiğne baĢlı) ve kuyruk defekti
(kuyruksuz, kırık kuyruklu, kıvrık kuyruklu, çift kuyruklu, kırık boyunlu) olan spermler anormal sperm olarak
değerlendirildi.
BULGULAR: Stres grubundaki sıçanlara ait epididimal spermlerin konsantrasyonları ve motiliteleri kontrol
grubuna kıyasla anlamlı derecede azalmıĢtı (p<0,05; Mann- Whitney U Test ve p<0,01; Mann-Whitney U
Test). Kontrole kıyasla stres grubunda baĢ ve kuyruk defektli spermlerin sayısı istatistiksel olarak önemli
derecede artmıĢtı (p<0,01; Mann-Whitney U Test).
SONUÇLAR: Bulgularımız ıĢığında, stresin sperm parametrelerini, hem konsantrasyon ve motiliteyi azaltarak
hem de anormal morfolojiye sahip sperm sayısını artırarak olumsuz etkilediği ve erkeklerde infertiliteye sebep
olabileceği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Infertilite, konsantrasyon, morfoloji, motilite, sperm, stres
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Gebelikle ĠliĢkili Diabetes Mellitus, Pre-Eklampsi ve IUGG Olgularından Elde Edilen Plasenta
Örneklerinde PI3K/Akt/mTOR Yolağının Değerlendirilmesi
Gülçin Ekizceli1, Yağmur Sarıca1, Muzaffer Sancı2, Volkan Emirdar2, Cüneyt Eftal Taner2, Mehmet
Özeren2, Sevinç Ġnan1
1
Celal Bayar Üniversitesi, Histoloji-Embriyoloji A. D., Manisa
2
Ġzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum
Bölümü, Tepecik, Ġzmir
AMAÇ: Gebelikle iliĢkili Diyabetes Mellitus (DM) ve Preeklampsi (PE), maternal ve perinatal
morbidite/mortaliteyi etkileyen hastalıklardır. PE‟de maternal kan basıncının artıĢı, renal disfonksiyon ve ödem
gebeliğin 2.-3. trimesterinde ortaya çıkmaktadır. Fetomaternal immünolojik cevaptaki bozukluğa bağlı
plasentasyonda gerekli trofoblastik invazyonun yetersizliği sonucu oluĢan faktörler etiyolojide etkili
olabilmektedir. ÇalıĢmada; gebelikle iliĢkili DM, PE, Ġntrauterin geliĢme geriliği (IUGG) olgularından alınan
plasentalarda hücre çoğalması, farklılaĢması ve anjiyogenezde önemli rol oynayan PI3K/Akt/mTOR sinyal
yolağının immünohistokimyasal yöntemle değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇ-YÖNTEM: ÇalıĢma; kontrol, DM (kan Ģekeri>180), PE (proteinüri+kan basıncı>140/90mm/Hg), IUGG
(n:10, herbiri) olarak 4 grupta yürütüldü. Plasentalar, %10 formalin solüsyonunda tespit edilerek, rutin
parafin doku takibiyle hazırlandı. Kesitler, Hematoksilen-Eozin‟le boyandıktan sonra, anti-mTORC1, antimTORC2, anti-IGF1, anti-PI3K, anti-pAKT1/2/3, anti-ERK1, anti-pERK1/2 primer antikorlarıyla avidin-biyotinperoksidaz yöntemiyle değerlendirildi. Boyanma Ģiddetleri hafif, orta, Ģiddetli olarak yarı-kantitatif olarak
skorlandı. Sonuçlar ANOVA istatistik testiyle karĢılaĢtırıldı.
BULGULAR-SONUÇ: Kontrol grubunda, plasental villuslarda sinsityotrofoblast hücreleri ve vasküler yapılar
normal histolojik görünümde izlendi. PE ve IUGG gruplarında desidual spiral arteriollerin lümenlerinin
daraldığı, bazal tarafta fetal kapiller trombüsler, konjesyon, infarkt alanları gözlendi. Ġntervillöz alanda
fibrinoid birikim, sinsityal düğümlerde ve fetal kapillerde artıĢ gözlendi. DM grubunda, koryonik plağın
kalınlaĢtığı, villöz yapıların geniĢlediği, damarsal yapılarda artıĢ olduğu saptandı. Kontrol grubunda
sinsityotrofoblastlarda anti-ERK1, anti-mTORC1 immunoreaktiviteleri orta/Ģiddetli; anti-IGF orta; antipAKT1/2, anti-pERK1/2 hafif/orta; anti-PI3K, anti-mTORC2 hafif olarak değerlendirildi. IUGG grubunda daha
fazla olmak üzere DM, PE gruplarında immunoreaktivitelerde istatistiksel olarak anlamlı artıĢ izlendi.
TARTIġMA: Sinsityotrofoblast hücrelerindeki IGF-1‟le tetiklenen PI3K/Akt/mTOR sinyal yolağıyla iliĢkili
aktivasyon artıĢının, fetoplasental dolaĢımdaki hemodinamik değiĢikliklerle olaylanan gebelikle iliĢkili DM, PE
ve IUGG olgularında önemli anahtar rol oynadığı sonucuna varılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Plasenta, IUGG, Pre-eklampsi, Diabetes Mellitus, mTOR.
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Ġmplantasyon Dönemi Boyunca mTOR Yolağının Rolü*
* Bu çalıĢma XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi’nde Poster Birincilik Ödülü kazanmıĢtır.
Gülçin Ekizceli1, Gülperi Öktem2, Ece Onur3, Kemal Özbilgin1, Sevinç Ġnan1
1
Celal Bayar Üniversitesi, Histoloji-Embriyoloji A. D., Manisa
2
Ege Üniversitesi, Histoloji-Embriyoloji A. D., Ġzmir
3
Celal Bayar Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya A. D., Manisa
AMAÇ: mTOR, birçok kritik hücre içi olayları düzenleyen serin-threonin protein kinazdır ve PI3K/AKT/mTOR
sinyal yolağına dahildir. Hücre büyümesi ve çoğalması, protein sentezi ve transkripsiyonu, anjiyogenez,
apoptoz ve otofajiyi etkilemektedir. Ovulasyon ve implantasyon baĢarısında birçok sinyal molekülü rol
oynamaktadır. ÇalıĢmada, implantasyon sürecinde PI3K/AKT/mTOR yolağı molekülleri sıçan uterus dokularının
histokimyasal ve indirek immünohistokimyasal yöntemler ile değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇ-YÖNTEM: DiĢi sıçanlardan (n:21) embriyonik geliĢimin 4,5., 5,5. ve 6,5. günlerinde alınan uterus
örnekleri 3 grup altında değerlendirildi. Elde edilen dokular formalinde tespit edilerek, rutin parafin doku takibi
ile parafine gömüldü. Kesitler anti-IGF1, anti-mTORC1, anti-mTORC2, anti-pAKT1/2/3, anti-ERK1 ve antipERK1/2 primer antikorları ile avidin-biyotin-peroksidaz yöntemiyle immünohistokimyasal olarak, ayrıca antiERK1 ve anti-pAKT1/2/3 primer antikorları ile western-blot yöntemi ile karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirildi.
Ġmmünoreaktivite skorları hafif, orta, Ģiddetli, çok Ģiddetli olarak yarı kantitatif yöntemle yapıldı, sonuçlar
One-Way-ANOVA istatistik testi ile karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirildi.
BULGULAR- SONUÇ: Tüm gruplar değerlendirildiğinde implantasyon döneminde uteruslarda histokimyasal
olarak normal görünümde uteruslar izlendi. Ġmmünohistokimyasal olarak yapılan değerlendirmede ise yüzey
epiteli, desidual alan, embriyoblast ve trofoblast hücreleri incelendiğinde genel olarak en yüksek
immünoreaktivitenin anti-ERK1 primer antikorunda izlendiği, bunu sırasıyla anti-mTORC1, anti-pAKT1/2/3,
anti-IGF1, anti-pERK1/2, anti-PI3K ve anti-mTORC2 primer antikorlarının izlendiği saptandı. Western-blot
değerlendirmesi sırasında ERK1 ve pAKT1/2/3 moleküllerinin varlığı doğrulandı.
TARTIġMA: Bu çalıĢmada, implantasyon sürecinde etkili olduğu düĢünülen mTOR yolağı moleküllerinin önemli
rol oynadığı ve evrelere göre farklı dağılımlarının olduğu ortaya konmuĢtur. Ġnfertiliteye neden olan
mekanizmalar içerisinde yer alan implantasyonun, yardımcı üreme tekniklerinde, bu moleküllerin tedavide
uygulanma Ģansı bulması durumunda klinikte baĢarı Ģansının arttırılmasına katkıda bulunulacağı
düĢünülmüĢtür.

Anahtar Kelimeler: Ġmplantasyon, mTOR, mTORC1, mTORC2, sıçan implantasyon.
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Streptozotosin ile Deneysel Diyabet OluĢturulan Sıçanlarda Östrus Siklusunun DeğiĢik Evrelerinde
Ovaryum ve Uterus Dokularında Mast Hücrelerinin Dağılımının Histokimyasal ve
Ġmmünohistokimyasal Olarak Ġncelenmesi *
Ali Eyüp Hayıroğlu, Turan Karaca, Selim Demirtas, Ġhsan Karaboğa
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, 22030, Balkan YerleĢkesi, EDĠRNE
AMAÇ: Diyabetik sıçanların ovaryum ve uteruslarında mast hücrelerinin dağılımının histokimyasal ve
immunohistokimyasal olarak incelenmesi amaçlandı.
GEREÇ- YÖNTEM: 64 diĢi Wistar Albino sıçan kullanıldı. Denekler, rastgele 4‟ü kontrol, 4‟ü deney grubu
olmak üzere 8 gruba ayrıldı. Deney grubunda, diyabet oluĢturmak için deneklere 60mg/kg oranında
streptozotosin uygunlandı. Deney sonunda vajinal smear ile menstural siklus evreleri saptanarak her evre için
deney ve kontrol gruplarında 8 sıçan iĢleme alındı.
BULGULAR- SONUÇ: Diyabetik sıçanlarda, tüm östrüs siklüs fazı gruplarda deney baĢlangıcına göre canlı
vücut ağırlıkları, deney sonunda anlamlı olarak azalmanın olduğu belirlendi. Toluidine Blue (TB) boyamasında,
diyabetik sıçanların ovaryumlarında proöstrüs, östrüs ve diöstrüs gruplarında kontrole göre mast hücrelerinde
sayısında anlamlı bir artıĢın olduğu tespit edildi. TB boyamasında, diyabetik sıçanların endometriyumunda
mast hücre sayısında tüm östrüs siklüs evrelerinde kontrole göre artıĢın olduğu tespit edildi. TB boyamasına,
diyabetik sıçanlarda miyometriyumda proöstrüs evresinde kontrole göre artıĢ; metöstrüs evresinde ise
kontrole göre anlamlı bir azalmanın olduğu tespit edildi. Triptaz immun boyamasında, ovaryum ve uterusda
triptaz pozitif mast hücresi en yoğun olarak hem kontrol, hem de diyabetik sıçanlarda metöstrüs evresinde
tespit edildi. Kimaz immun boyamasında, kontrol ve diyabetik gruplarda en yoğun kimaz pozitif mast hücre
uterusda metöstrüs evresinde tespit edildi.
Sonuç olarak, östrüs siklüsüne bağlı olarak ovaryum ve uterusda mast hücre dağılımının değiĢtiği ve bu
değiĢimde diyabetin önemli etkisinin olduğu tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: östrus siklüsü, mast hücresi, diabetes mellitus, over, uterus
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Deneysel Hipertiroidi OluĢturulmuĢ Sıçanlarda Östrus Siklusunun DeğiĢik Evrelerinde DiĢi Genital
Organlarda (Ovaryum ve Uterus) Östrojen ve Progesteron Reseptör Dağılımının
Ġmmünohistokimyasal Olarak Ġncelenmesi*
Halil Bozoğlu, Turan Karaca
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, 22030, Balkan YerleĢkesi, EDĠRNE
ÇalıĢmada, hipertiroidili diĢilerde ortaya çıkan menstural siklustaki düzensizlikler ve genital organlardaki
olumsuz etkileri ile meydana gelen infertilite olgularının aydınlatılması amacıyla, siklus evrelerinde östrojen ve
progesteron plazma konsantrasyonları ile ovaryum-uterus dokularındaki reseptör varlığının saptanması
hedeflendi.
64 adet WistarAlbino eriĢkin diĢi sıçan kullanıldı. Denekler, rastgele 4‟ü kontrol, 4‟ü deney grubu olmak üzere
8gruba ayrıldı. Deney grubunda hipertiroidi oluĢturmak için deneklere 21gün süresince 250mcg/kg/gün
tiroksin uygulandı. Deney sonunda vajinal smear ile menstural siklus evresi saptanarak, her evre için deney ve
kontrolden 8 sıçan iĢleme alındı. PlazmaTSH, serbestT4, östrojen ve progesteron konsatrasyonlarını saptamak
için kardiak kan ve deneklerin ovaryum, uterus ve tiroid dokuları mikroskobik incelemeler için alındı. Uterusovaryum dokularına immunohistokimyasal boyamaları için anti-östrojen- ve anti-progesteron reseptör
antikorları kullanıldı.
Deney gruplarının tiroid dokularında, tiroid foliküllerinin kontrol grubundaki sıçanlara oranla daha büyük
olduğu görüldü. Bunun yanında, deney grubunda folikül epiteli yassı Ģekilli olarak izlenirken, kontrolgrubunda
prizmatikten kübiğe değiĢen Ģekilde görüldü. Bununla birlikte, plazma TSH ve serbestT4 değerleri ve deney
baĢındaki ağırlıklarına göre deney sonu kilo kaybı, hipertiroidi klinik tablosuyla paralel olduğu saptandı.
Ovaryum-uterus dokusundaki ERα lokalizasyonu ise siklusun farklı evrelerinde hipertiroidili grupta kontrole
göre istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. Plazma progesteron konsatrasyonunda ise, hipertiroidili
grupta kontrol grubuna göre siklus evrelerinde istatistiksel olarak anlamlıydı. Uterusda PR yüzdesi hipertiroidili
grupta, bez epitelinde plazma progesteron konsatrasyonu ile paralel istatistiksel olarak anlamlı yükselti.
Ovaryumda, PR yüzdesi germinal epitelde hipertiroidili grupta kontrole göre istatistiksel olarak artmıĢtı.
Sonuç olarak, hipertiroidinin hem plazma östrojen ve progesteron seviyesi, hem de ovaryum ve uterus
dokularındaki ilgili reseptörlerinin dağılımlarındaki farklılıkların sonucunda infertilitede etkili olabileceğini
düĢünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hipertiroidi, Ovaryum, uterus, immünohistokimya, progesteron reseptörü, östrojen α
reseptörü.
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Kedi ovaryumlarında TGF Alfa'nın immunohistokimyasal ekspresyonu
Cansel Güzin Özgüden Akkoç1, Abdülkadir Keskin2, Ahmet Akkoç3
1
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji A.D. BURSA
2
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji A.D. BURSA
3
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji A.D. BURSA
AMAÇ:
Transforming Growth Factor Alfa (TGF-α ) düĢük moleküler ağırlıklı bir polipeptittir. TGF-α; oositlerin
olgunlaĢmasında, hücre proliferasyonunda ve ovulasyonda önemli rol oynamaktadır. Bu çalıĢma puberte
sonrasındaki kedi ovaryumlarında TGF-α‟nın ekspresyonunun belirlenmesi amacıyla planlanmıĢtır.
GEREÇ-YÖNTEM:
ÇalıĢmada puberteye eriĢmiĢ ve overiohisterektomi operasyonu sonrasında alınmıĢ 10 adet kediye ait ovaryum
kullanıldı. Operasyon sonrası alının dokular %10‟luk tamponlanmıĢ nötr formol solüsyonunda tespit edildi ve
rutin histolojik prosedür uygulanarak parafinde bloklandı. Parafin bloklardan alınan 5 µm‟lik kesitlere
Crossman‟ın üçlü boyaması ve indirekt Streptavidin-Biotin Peroksidaz yöntemi uygulanarak ovaryumların
histo-patolojik yapısı ve TGF-α‟nın immunohistokimyasal ekspresyonu incelendi.
BULGULAR-SONUÇ:
Ovaryumların histo-patolojik yapısı incelendiğinde herhangi bir patolojik lezyona rastlanmamıĢtır.
Ovaryumların korteks ve medulla olmak üzere iki bölümden oluĢtuğu görülmüĢtür. Kortekste germinatif
epitelin altında tunika albuginea ile primordiyal ve geliĢme döneminde olan folliküller, interstisyel hücreler ve
korpus luteum gözlenmiĢtir. Medulla bölgesinde ise kan damarları ve sinir tellerinden zengin olduğu
gözlenmiĢtir. Ġmmunohistokimyasal bulgular değerlendirildiğinde, TGF-α‟ya ait pozitif boyamaların sadece
primordiyal ve geliĢme döneminde olan folliküllerin oositlerinde, granuloza hücrelerinde, teka interna
hücrelerinde ve korpus luteumlarda olduğu görülmüĢtür. Primordiyal folliküllerin oositlerinde Ģiddetli reaksiyon
gözlenirken diğer folliküllerin oositlerinde orta Ģiddette reaksiyon gözlenmiĢtir. Granuloza hücrelerinde ve
korpus luteumlarda ise orta Ģiddetli reaksiyon saptanmıĢtır. Primordiyal ve erken primer folliküller dıĢında
kalan diğer folliküllerin çevresini saran teka interna katmanında ise zayıf reaksiyon gözlenmiĢtir.
TARTIġMA:
Yapılan bu çalıĢma ile kedi ovaryumlarında TGF-α‟nın primordiyalden tersiyer folliküle kadar tüm
follikülogenetik aĢamalarda gözlenmesi ayrıca granuloza hücrelerinde, teka interna hücrelerinde ve korpus
luteumlarda da TGF-α‟nın varlığının saptanması kedilerde TGF-α‟nın hem folikülogeneziste hem de granuloza
hücrelerinin proliferasyonunda ve differensiyasyonunda rol oynayacağını düĢündürmüĢtür.
Anahtar Kelimeler: Ġmmunohistokimya,Kedi,Ovaryum, TGF alfa
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Subkronik ve kronik kadmiyum maruziyetinin uterus histolojisi üzerine etkileri
Melike Sapmaz Metin1, Yeter Topçu TarladaçalıĢır1, Banu Karaöz2, ġenay Ünsal Atan3
1
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji A.D, Edirne
2
Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği A.D, Edirne
3
Ege Üniversitesi, HemĢirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği A.D, Ġzmir
AMAÇ: Bu çalıĢmada subkronik ve kronik olarak kadmiyuma maruz kalan genç-eriĢkin fare uteruslarındaki
histolojik değiĢikliklerin ortaya konması amaçlanmıĢtır.
MATERYAL-METOD: ÇalıĢmamızda 2-3 aylık, 24 adet Balb/c türü diĢi farelerden 4 grup oluĢturuldu: Kontrol
grubu deneklere (Grup 1) içme suyu ve standart diyet uygulandı. Grup 2,3 ve 4‟ün içme sularına 200 ppm
cadmium chloride (CdCl2) eklendi. Grup 2 denekler bir ay, Grup 3 denekler iki ay, grup 4 denekler ise üç ay
sonunda vajinal smear yöntemiyle belirlenen ovulasyon fazında sakrifiye edildi. Deneklerin uterusları
çıkarılarak histolojik incelemeler için iĢlemlendirildi. Uterus morfolojisini değerlendirebilmek için parafin
kesitlere hematoksilen+eozin boyası yapıldı. Bu kesitler üzerinde endometrium ve uterus epitel kalınlığı
ölçümleri yapıldı. Her deneğe ait kesitlerde, dört alanda endometrial bez sayısı tespit edildi. TdT-aracılı dUTPbiotin nick end iĢaretleme (TUNEL) yöntemi kullanılarak uterus epiteli, uterus bezleri ve endometrium stroması
apoptotik değiĢiklikler açısından değerlendirildi.
BULGULAR- SONUÇ: Kadmiyum uygulanan Grup 2 ve 3‟e ait deneklerin uterus örneklerinde endometrium
kalınlığında ve endometrial bez sayısındaki azalma dikkat çekici idi. Stromada eozinofil hücre sayısının azaldığı
buna karĢın polimorfonükleer hücre sayısının arttığı izlendi. Sırasıyla Grup 2 ve 3‟te lümen epiteli, bez epiteli
ve endometriyum stromasında apoptotik hücrelerin kontrol grubuna kıyasla belirgin derecede arttığı gözlendi.
Grup 4‟e ait kesitlerde ise apoptotik hücre saysının ve endometrium kalınlğının kontrol grubuna benzer olduğu
izlendi. Kadmiyum maruziyet süresine bağlı olarak, kontrol ve deney grupları arasında lümen epiteli
yüksekliğinde herhangi bir değiĢiklik tespit edilmedi.
TARTIġMA: Bulgularımız kadmiyumun fare uteruslarında oluĢturduğu etkinin subkronik maruziyet durumunda
oksidatif stres ile kronik maruziyette ise östrojenik etki ile iliĢkili olabileceğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: apoptozis, fare, kadmiyum, morfometri, uterus
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Ovaryumda Ġskemi/Reperfüzyon Hasarı Üzerine 2-Aminoethoxydiphenyl Borate’ın Etkisi
Arzu Yay1, Gözde Özge Korkmaz1, Mine Ġslimye TaĢkın2, Adnan Adil Hismiogulları3, Ertan Adalı2,
Aysenur Çakır Güngör4, Umit Inceboz2
1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji AD
2
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
3
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD
4
Çanakkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
AMAÇ: Adneksal iskemi, tüm jinekolojik acil vakaların %3‟ünden sorumludur. Ġskemi/reperfüzyon (I/R)
sonrasında oluĢan hasarlardan biride, sitozolik Ca2+ miktarındaki artıĢ sonucu, sitokrom c, apoptoz uyarıcı
faktör vb. salınımı ile apoptoza neden olmasıdır. ÇalıĢmamızda, I/R uygulanan rat ovaryum dokularında 2aminoetoksidifenil borat (2-APB)‟ın etkisini belirlemeyi amaçladık.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmada, 30 adet diĢi Wistar albino rat kullanılmıĢtır. Hayvanlar rastgele dört gruba
ayrılmıĢtır: Grup 1: I/R + 2mg/kg 2-APB (n=8); Grup 2: I/R+ 4 mg/kg 2-APB (n=8); Grup 3: I/R (n=7); Grup
4: Kontrol (n=7). I/R iĢlemi, kontrol grubu hariç diğer 3 gruba uygulandı. Grup 1‟de 2 mg/kg, grup 2‟de 4
mg/kg 2-APB reperfüzyondan 30 dk önce i.p. olarak verildi ve sonra 3 saat süresince reperfüzyon yapıldı.
Reperfüzyon sonunda ovaryum dokularına rutin histolojik takip metodu uygulandı. Her bir örnekten alınan
kesitler hematoksilen-eozin (H&E) ve Masson‟s trichrome ile boyandı. Gruplara ait farklı geliĢim evrelerindeki
folikül çapları hesaplandı. Apoptotik hücre ölümü TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated
dUTP Nick end Labeling) metodu ile değerlendirildi.
BULGULAR- SONUÇ: Kontrol gruplarında ovaryumun genel yapısı normal iken, I/R sonrası ovaryumda yaygın
vasküler konjesyon, hemoraji, polimorfonükleer nötrofiller ve interstisiyal ödem varlığını gösterdi. Benzer
histolojik bulgular, daha ılımlı düzeyde grup 1 ve 2 de gözlendi. Gruplar TUNEL+ hücre sayısı açısından
karĢılaĢtırıldığında, kontrol grubunda TUNEL+ hücre sayısında herhangi bir artıĢ belirlenmezken, I/R grubu en
yüksek TUNEL+ hücre sayısına sahipti. Grup 1 ve grup 2‟de uygulanan 2-APB dozuna bağlı olarak, TUNEL+
hücre sayısı dereceli oranda azaldı.
TARTIġMA: Mevcut çalıĢmada, I/R‟nun ovaryum dokusunda oluĢturduğu hasar ve TUNEL+ hücre sayısı
üzerine 2-APB‟nin olumlu etkiye sahip olduğu gösterilmiĢtir.

Anahtar Kelimeler: Ġskemi/Reperfüzyon, 2-aminoetoksidifenil borat, Apoptozis, Ovaryum
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P114
Streptozotosin ile Deneysel Diyabet OluĢturulan Sıçanlarda Gebeliğin Farklı Günlerinde Ovaryum
ve Uterus Dokularında Atrial Natriüretik Peptid Reseptör Dağılımının Ġmmünohistokimyasal Olarak
Ġncelenmesi
Selim DemirtaĢ1, Turan Karaca1, Ġhsan Karaboğa2
1
Trakya Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Edirne
2
Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Tekirdağ-Trakya Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalı, Edirne
AMAÇ: Bu çalıĢmada, diyabetik sıçanların ovaryum ve uteruslarında ANP immunoreaktivitesinin ve NPR-A
pozitif hücre dağılımının immunohistokimyasal olarak incelenmesi amaçlandı.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmada, Sprague-Dawley 32 adet eriĢkin diĢi sıçan ve 12 adet eriĢkin erkek sıçan
kullanıldı. Kontrol gruplarını oluĢturmak için kafeslerine uygun sayıda erkek bırakılan sıçanların vajinal
smearlerinde mikroskobik olarak spermatozoon görülen hayvanlar gebeliğin sıfırıncı günü (0.gün) kabul edildi.
Gebeliğin 5.günü 8 ve 10.günü 8 denek anestezi altında sakrifiye edildi. Diyabet gruplarını oluĢturmak için ise
yanlarına uygun sayıda erkek hayvan bırakılmasından sonra vajinal smear ile yapılan kontrollerde, mikroskop
altında smear örneklerinde spermatozoon görülen hayvanlar gebeliğin 0. gününde kabul edildi. Aynı gün tek
doz olarak 60 mg/kg streptozotosinin i.p. uygulamasını takiben 48 saat sonra kuyruk venlerinden alınan kan
örneklerinde kan glukoz seviyesi 280 mg/dL ve üstü olanlar diyabet kabul edilip gruplar oluĢturuldu. Gebeliğin
5.günü 8 ve 10. günü 8 denek anestezi altında sakrifiye edildi.
BULGULAR- SONUÇ: ANP immünoreaktivitesinin semikantitatif değerlendirilmesinde, diyabetik gruplarda
kontrol gruplara göre, hem ovaryum hem de uterus dokuları için boyanma yoğunluğunda artıĢın olduğu tespit
edildi. Kontrol grubu ovaryum dokularına bakıldığında NPR-A pozitif hücre dağılımının gebelik yaĢının artması
ile arttığı gözlenirken, diyabet grubunda gebelik yaĢı artıĢı ile beraber azalma görülmüĢtür. Uterus
endometriyum tabakalarındaki NPR-A pozitif hücre dağılımı gebelik yaĢı ile paralel olarak azalmıĢtır.
Miyometriyum katmanına bakıldığında ise diyabet gebelik 5. günde diğer tüm gruplara göre NPR-A pozitif
hücre sayısında artma tespit edildi.
Sonuçta, gebelik yaĢının artması ile beraber ovaryum ve uterusta ANP immunoreaktivitesinin ve NPR-A pozitif
hücre dağılımının değiĢtiği ve bu değiĢimde diyabetin önemli etkisi olduğu tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: ANP, NPR-A, diabetes mellitus, over, uterus
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Diyabetik, Normal, Genç ve YaĢlı Gebelerde Ovaryum Kollajenleri ve Damar Yapısı
Perihan Yalçınkaya1, Çiğdem Elmas1, Deniz Erdoğan1, Güleser GöktaĢ1, Dila ġener2
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Ankara
2
Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dalı, Mersin, Kuzey Kıbrıs
AMAÇ: Diyabet kan glukoz düzeyinin aĢırı yükselmesiyle sonuçlanan metabolik bozukluktur. Gebelik ve
diyabet birbirini olumsuz etkileyen olgulardır. Hücre, doku, organ ve sistemleri etkileyen bir süreç olan
yaĢlanma, biyokimyasal ve yapısal düzeyde değiĢiklikler içerir. YaĢın ilerlemesiyle seyreden diyabet
olgularında ise organ ve sistemlerde dejenerasyonlar ortaya çıkmaktadır. ÇalıĢmamızda gebelik, diyabet ve
yaĢlılık olgularının birarada ovaryum dokusunda oluĢturacağı etkilerin immünohistokimyasal yöntemlerle
incelenmesi amaçlanmıĢtır.
Yöntem-Gereç: ÇalıĢmada 24 adet 2 aylık (genç), 24 adet 8 aylık (yaĢlı) Sprague Dawley cinsi diĢi sıçan
kullanıldı. Her grupta 6 denek olacak Ģekilde 8 grup oluĢturuldu. Diyabet grubundaki sıçanlara tek doz 50
mg/kg STZ‟ nin intraperitonal enjeksiyonu ile deneysel diyabet oluĢturuldu. Uygulamayı takiben 2 aylık izleme
sürecinden sonra diyabetli olduğu belirlenen deneklerde, gebelik oluĢumu sağlandı. Gebeliğin 14. gününde
alınan ovaryum dokuları, alıĢılmıĢ ıĢık mikroskop izleme yöntemlerinden geçirilerek tip III, IV, VI kollajen ve
alfa aktin ile indirekt immünohistokimyasal boyamalar yapıldı.
BULGULAR- SONUÇ: ÇalıĢmamızda diyabetli gruplarda tüm kollajen tiplerinde belirgin azalma saptandı.
Benzer Ģekilde gebe grupların tüm kollajen tiplerinde azalma izlendi. Belirteçifadelenmelerinin yaĢlı ve diyabet
oluĢturulmuĢ ovaryum dokularında en az olduğunu görüldü. Diyabet, gebe ve yaĢlı gruplara ait damar
yapılarında ise tip IV kollajen ve alfa aktin ifadelenmesinde artıĢ gözlemlendi. Diyabetli ovaryum dokularında,
atretik follikül sayısında artma, zona pellusida yapısında bozulma, perivasküler ödem, teka interna ve eksterna
katmalarında incelme, granülaza hücre ve çekirdek yapılarında Ģekil bozuklukları ve primer follikül sayısında
azalma belirgindi. Elde edilen bulgulara ek olarak yaĢlı ve gebe gruplarında gözlemlediğimiz histopatolojik
bulgular doğrultusunda, çalıĢmanın klinik açıdan da önemli olacağı ve kaynaklardaki eksikliği büyük ölçüde
gidereceği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Aktin, Diyabet, Gebelik, Kollajen, Ovaryum
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Tamoksifen’in Ovaryum Follikülleri ve Notch Sinyal Yolağı Üzerine Etkisi
Berrin Zık1, Sabire Peker1, Hülya Kurnaz2
1
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD Bursa
2
Bursa Kadın Hastalıkları Kısırlık ve Tüp Bebek Merkezi Bursa
AMAÇ: Sunulan çalıĢma, meme kanseri tedavisinde kullanılan Tamoksifen‟in, ovaryum morfolojisi ve follikül
sayısına ayrıca notch sinyal yolağı üzerine etkisini belirlemek amacıyla planlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmada 80 adet diĢi fare (8 haftalık) kullanıldı. Hayvanlar; hiçbir enjeksiyon yapılmayan
(Kontrol A grubu), TAM‟ın eritildiği taĢıyıcı solüsyonun enjekte edildiği (Kontrol B grubu), 0.5mg/fare/gün TAM
enjekte edilen (0,5 TAM), ve 1.5mg/fare/gün TAM (1,5 TAM) enjekte edilen olmak üzere 4 gruba ayrıldı.
Eritilen TAM ve taĢıyıcı solusyon subkutan yolla hayvanlara 5 gün boyunca enjekte edildi.
Deney sonrasında hayvanların ovaryum ağırlığı ve canlı ağırlık kazancı değerlendirildi, ovaryumun histolojisi
incelendi, folliküllerin sayımı yapıldı. Ovaryum kesitlerine, Ki 67 (hücre proliferasyon markırı), genel yapının
gözlenmesi için üçlü boyama ve apoptozisi belirlemek için TUNEL yöntemi uygulandı. Ayrıca Notch 2 ve jagget
1 antikorları ile kesitler immunohistokimyasal olarak boyandı.
BULGULAR-SONUÇ: ÇalıĢmada, hayvan grupları arasında canlı ağırlık kazancı ve ovaryum ağırlığı
bakımından istatistiksel olarak farklılık gözlenmedi. Tamoxifen uygulanan grupların ovaryumunda, primordial
folliküllerin sayısının kontrol grubuna göre yüksek, antral follikül sayısının ve korpus luteum sayısının ise
düĢük olduğu belirlendi. Bununla birlikte, tamoxifen‟in folliküllerde atreziyi arttırdığı, hücre proliferasyon
oranını azalttığı, intersitisyel hücrelerde artıĢ, stromada follikül kistlerinin oluĢumuna neden olduğu gözlendi.
Tamoxifen‟in granuloza hücrelerinde Notch 2 ekspresyonunu arttırdığı fakat Jagget 1 ekspresyonu üzerine
etkili olmadığı gözlendi.
TARTIġMA: Uygulanan tamoxifen dozlarının, ovaryum follikül geliĢimini baskıladığı ve ovaryum morfolojisini
olumsuz etkilediği belirlendi. Ayrıca, Tamoxifen‟in Notch 2 ekspresyonu üzerine etkili olduğu, fakat Jagget 1
üzerine etkili olmadığı gözlendi.
Anahtar Kelimeler: Follikül, Jagget, Notch, Ovaryum, Tamoksifen.
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Oosit Maturasyonu ve Arrestinde Tubal Sıvı Kültür Ortamının Yeri
Hayrunnisa YeĢil1, Seda Vatansever2, Meral Öncü3
1
Celal Bayar Üniversitesi, Ebelik Bölümü, Manisa
2
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji AD, Manisa
3
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Isparta
Amaç: ÇalıĢmamızda in vitro ortamda oosit maturasyonunu destekleyicisi olarak tubal sıvı ilaveli kültür
ortamının oluĢturulmasını, oluĢturulan ortamların maturasyonu düzenleyici faktörler üzerinde etkisini ve eĢ
zamanlı olarak in vivo ortamda da tanımlanması amaçlanmıĢtır.
Gereç Yöntem: Bu amaç için Bulb/C farelerinden alınan Mayoz I ve Mayoz II evresindeki oositlerin tubal sıvı
içeren veya içermeyen kültür ortamında 48 saatlik inkübasyon yapılıp ardından apoptotik hücreler TUNEL
yöntemi ile belirlendi. Oosit maturasyonunu kontrol eden Siklin-B, MOS ve Emi dağılımları immunofleurosens
yöntemi ile incelendi ve eĢ zamanlı olarak eriĢkin fare ovaryum dokusunda farklı geliĢimsel süreçte olan
folliküllerde bulunan oositlerdeki apoptotik hücreler ile Siklin-B, MOS ve Emi immünohistokimyasal dağılımları
incelendi.
Bulgular ve Sonuç: Mayoz I döneminde alınan oositlerin tubal sıvı ile kültür sonrasında Mayoz II aĢamasına
geçtikleri, Mayoz II dönemindeki oositlerin tubal sıvı kültürü içinde canlılıklarını korudukları ve özellikle Emi
salınımı ile her iki dönemdeki oositlerin canlı kaldıkları saptanmıĢtır. Ovaryum dokusunda da Emi salgısı erken
dönemde pozitif iken, MOS ve Siklin-B salgılarının follikül geliĢimi ile birlikte arttıkları gözlenmiĢtir. Sonuç
olarak oosit maturasyonunda Emi salgısı önemli iken, geliĢen folliküllerde MOS ve Siklin-B salgılarının da
önemli oranda bulunduğu ve oosit canlılığı ile iliĢkili olabilecekleri sonucuna varıldı.
TartıĢma= Yaptığımız bu çalıĢma, tubal sıvı ilavesi ile Metafaz I oositlerin Metafaz II‟ye mature olma
potansiyellerinin, tubal sıvısı ilave olmayan gruba göre daha iyi olmasından dolayı tubal sıvı ilavesinin oosit
maturasyonu için alternatif bir kültür ortamı olabileceğini düĢündürmüĢtür.
Anahtar Kelimeler: Oosit, Matürasyon,, Emi, MOS, Siklin B, Apoptoz
ovaryum ĠHC
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Ġnek Ovaryumunda Seksüel Siklusun Foliküler ve Luteal Fazı Boyunca Östrojen Reseptör Alfa ve
Progesteron Reseptör B’nin Lokalizasyonu
Mehmet Erdem Akbalık, Hakan Sağsöz, Berna Güney Saruhan
Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AbD, Diyarbakır
AMAÇ: Sunulan çalıĢma, seksüel siklusun foliküler ve luteal fazı boyunca inek ovaryumunda progesteron
reseptör B (PR-B) ve östrojen reseptör alfa (ERα)‟nın lokalizasyonunu ve hücresel dağılımının incelenmesini
amaçlamıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: 23 Holstein ineğin östrus siklus dönemi, ovaryumun bütününe ve histolojik görünümüne
bakılarak, ayrıca kan steroid hormon değerleri ile değerlendirildi. Ovaryumdan elde edilen doku örnekleri
%10‟luk formaldehit solüsyonunda tespit edildikten sonra rutin histolojik iĢlemlerden geçirildi ve 5µm
kalınlığında seri kesitlere immunohistokimyasal boyama tekniği uygulandı.
BULGULAR- SONUÇ: ERα immunoreaktivitesi, korpus albikans, korpus luteum, teka, bağ doku ile germinal
epitel hücrelerinde ve primer folikülden olgun foliküle her aĢamada geliĢen foliküllerin granuloza hücre
çekirdeklerinde gözlendi. PR-B için çekirdek boyanma, tüm büyüklükteki foliküllerin granuloza hücrelerinde
saptanamadı, ancak korpus luteum, korpus albikans, bağ doku ve germinal epitel hücrelerinde pozitif
boyanma görüldü. Sonuç olarak, inek ovaryumunda ERα ve PR-B immunoreaktivitesi açısından seksüel
siklusun fazları arasında çok fazla fark olmadığı ancak hücre-spesifik lokalizasyonda önemli farklılıkların olduğu
gösterildi.
TARTIġMA: Sunulan çalıĢmada bildirilenin aksine Sar ve Welsch (1999) ile Jefferson ve ark. (2000)
tarafından yapılan çalıĢmalarda sırasıyla sıçan ve fare granuloza hücrelerinde ERα immunoreaktivitesi
saptamamıĢlardır. Yine sunulan araĢtırmada bildirilenin aksine Tellmann ve ark. (2006)‟nın yaptıkları
araĢtırmada fare granuloza hücrelerinin PR proteinine pozitif reaksiyon verdiği bildirilmiĢtir.

Anahtar Kelimeler: Ġnek ovaryumu, Östrojen reseptörü, Progesteron reseptörü, Ġmmunohistokimya
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Diyabet ve Normal, Genç ve YaĢlı Gebelerde Serviks Kollajenleri ve Damar Yapısı
Cansu Kaya, Deniz Erdoğan, Güleser GöktaĢ, Gülce Naz Saraç, Çiğdem Elmas
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
AMAÇ: Diabetes mellitus, hiperglisemi ile özelleĢmiĢ heterojen bir metabolizma bozukluğudur. Diyabetin
gebelik üzerine, gebeliğin de diyabet üzerine olumsuz etkileri vardır. YaĢlanma ise hücrelerden organlara
kadar tüm yapılarda fonksiyonların giderek azaldığı karmaĢık bir süreçtir. YaĢlanma ile ortaya çıkan
değiĢiklikler diyabetin geliĢmesini ve sonucunu etkilemektedir. ÇalıĢmamızda, gebelik sırasında kollajen
liflerinde yeniden yapılanma ve vasküler düzeyde değiĢiklikler gösterdiği bilinen serviks dokusunda; gebeliğe
ek diyabet ve yaĢlanmanın da olası etkilerinin belirlenmesi amacıyla; kollajen Tip III, IV, VI ve alfa aktin
primer belirteçleri kullanılarak immünohistokimyasal değerlendirmeler yapıldı.
YÖNTEM-GEREÇ: ÇalıĢmamızda genç gruplar için 2 aylık, yaĢlı gruplar için ise 8 aylık olmak üzere 48 adet
Sprague Dawley cinsi diĢi sıçan kullanıldı. Sıçanlar her grupta 6 denek olacak Ģekilde toplam 8 gruba ayrıldı.
Diyabetli gruplardaki deneklere, intraperitoneal olarak, tek doz 50 mg/kg STZ uygulandı. Uygulamayı takiben
2 aylık izlemeden sonra diyabetli ve kontrol gruplarından, gebe bırakılacak olan deneklerde gebelik oluĢumu
sağlandı. Gebeliğin 14. gününde, tüm gruplara ait serviks dokuları çıkarıldı. Ġmmünohistokimyasal ve
istatistiksel sonuçlar değerlendirildi.
BULGULAR: ÇalıĢmamızda gebeliğin ilerleyen evrelerinde, serviks kollajenlerinin tüm belirteçlerle artması,
gebeliğin sürekliliğini sağlamak için gerekli olduklarını düĢündürdü. Doğuma yakın bu belirteçlerin
azalabileceği kanısına varıldı. Alfa aktin ifadelenmesinin gebe ve diyabetik gruplarda stromada azalması,
apoptozisin bir göstergesi olarak kabul edilirken, damar duvarında düz kaslarda artması ise artan
damarlanmaya koĢut gerçekleĢtiği sonucunu düĢündürdü.
SONUÇ: YaĢın ilerlemesiyle birlikte kollajen ifadelenmesinin artması yaĢlılıkla dokunun gerilemesinin bir
göstergesi olarak kabul edildi. Diyabetik gruplarda tüm kollajenlerin ifadelenmesindeki artıĢın ise düĢük
olasılığını azaltmaya yönelik olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, Serviks, Kollajen, Gebelik, YaĢlanma
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P120
Diyabetik, Normal Genç ve YaĢlı Gebelerde Uterus Dokusu ve Damar Yapısı
Sena Kocaarslan, Çiğdem Elmas, Güleser GöktaĢ, Gülce Naz Saraç, Deniz Erdoğan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
AMAÇ: Diyabet kan glukoz düzeyinin aĢırı yükselmesi ile sonuçlanan metabolik bir bozukluktur. Gebelik ve
diyabet birbirini olumsuz etkileyen olgulardır. Hücre, doku, organ ve sistemleri etkileyen bir bozulma süreci
olan yaĢlanma, biyokimyasal ve yapısal düzeyde birçok değiĢikliği içerir. YaĢın ilerlemesi ile birlikte seyreden
diyabet olgularında ise birçok organ ve sistemde dejenerasyonlar ortaya çıkmaktadır. ÇalıĢmamızda
oluĢturulan deney modellerinde, gebelik, diyabet ve yaĢlılıkta çeĢitli değiĢimlere uğradığı bilinen uterusa ait
kollajen içeriği ve damar yapılarında her üç olgunun birlikte oluĢturacağı etkilerle, geliĢebilecek histolojik
değiĢimlerin ve hasarın, kollajen tip III, IV, VI ve alfa aktin primer belirteçleri kullanılarak
immünohistokimyasal olarak karĢılaĢtırmalı incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM-GEREÇ: ÇalıĢmamızda 24 adet 2 aylık, 24 adet 8 aylık olmak üzere, toplam 48 adet Sprague Dawley
cinsi diĢi sıçan kullanıldı. Her grupta 6‟Ģar adet sıçan olacak Ģekilde toplam 8 grup oluĢturuldu. Diyabet
grubundaki sıçanlara tek doz 50 mg/kg STZ‟nin intraperitonal enjeksiyonu ile deneysel diyabet oluĢturuldu. 2
aylık izleme sürecinden sonra diyabetli olduğu belirlenen deneklerde, gebelik oluĢumu sağlandı. Gebeliğin 14.
gününde tüm gruplara ait uteruslar çıkartıldı. Ġmmünohistokimyasal sonuçlar ıĢık mikroskobu düzeyinde
değerlendirildi.
BULGULAR: Diyabetli gruplarda tüm kollajen tiplerinde belirgin bir azalma gözlemlendi. Benzer Ģekilde gebe
gruplarda da tüm kollajen tipleri azalmıĢtı. Sözü edilen belirteçlerin yaĢlı ve diyabetli uterus dokularında ise
ifadelenmelerinin en az olduğunu görüldü. Buna karĢın alfa aktin immünreaktivitesi diyabet, gebe, hem
diyabet hem gebe gruplarında kontrol grubuna karĢıt giderek arttığı ilgiyi çekti.
SONUÇ: Sonuç olarak; sözü edilen immünohistokimyasal bulgular doğrultusunda, uterus dokusunun diyabet
ve yaĢlılıktan olumsuz yönde etkilendiği ve bu konuda yapılacak ince yapı düzeyindeki çalıĢmaların kliniğe ıĢık
tutacağı düĢüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, Uterus, Kollajen, Gebelik, YaĢlanma, Histoloji
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P121
Benzo(a)piren'in Uterus Üzerine Etkisi ve Curcumin'in Olası Koruyucu Özelliği
Tuba Cebeci1, Çiğdem Elmas1, Deniz Erdoğan1, Güleser GöktaĢ1, Gülnur Take Kaplanoğlu1, Tayfun
GöktaĢ2, Ġskender Kaplanoğlu3, Gülce Naz Saraç1, Dila ġener4, Perihan Yalçınkaya1, Suna
Ömeroğlu1, Celal Ilgaz1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim, Ankara, Türkiye
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Tüp Bebek Kliniği, Ankara, Türkiye
4
Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dalı, Magusa, K.K.T.C, Mersin 10,
Turkiye
AMAÇ: Benzo(a)piren (BaP), polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) içinde yer alan çevresel ve endüstriyel
kirleticidir. Toksik etkilidir ve farklı dokularda kanser yapabilme erkine sahiptir. Yüksek miktarda BaP‟a etkin
bırakılan gebe farelerde doğumda zorluklar, yavrularda doğumsal bozukluklar, düĢük kiloda doğum
saptanmıĢtır. Curcumin, Curcuma longa bitkisinin rizomlarından elde edilen antioksidandır. Süperoksit
radikallerini yakalayarak DNA‟yı oksidatif hasardan korur. ÇalıĢmamızda BAP‟ın uterus dokusunda
oluĢturabileceği hasarlarda, güçlü antioksidan özelliği olan Curcumin‟in olası koruyucu etkilerinin ıĢık
mikroskopik yöntemlerle incelenmesi amaçlanmıĢtır.
YÖNTEM-GEREÇ: ÇalıĢmamızda 36 adet Wistar albino cinsi diĢi sıçan kullanıldı. Denekler kontrol, mısır yağı
(1ml/kg/gün), DMSO (1ml/kg/gün), BaP (10ml/kg/gün), Curcumin (100ml/kg/gün) ve BaP + Curcumin
(100ml/kg/gün+ 10ml/kg/gün) olmak üzere 6 gruba(n=6) ayrıldı. Altı haftalık süre sonunda alınan uterus
dokuları alıĢılmıĢ ıĢık mikroskop izleme yöntemlerinden geçirilerek Hematoksilen-Eozin ve Masson-trikrom
boyamaları yapıldı. Leica DM 4000 görüntüleme sisteminde değerlendirilerek fotoğrafları çekildi.
BULGULAR: Yapılan değerlendirmelerde mısır yağı grubunda yüzey ve bez epitelinde apikal hücre zarının
üstünde belirgin mukus katmanı izlendi. DMSO grubunda stromada seyrek lenfosit dağılımı görüldü. BaP grubu
incelendiğinde stromada lenfosit artıĢının bez ve yüzey epitel hücrelerinin arasına kadar yaygınlaĢtığı saptandı.
Yine stroma kan damarlarının arttığı gözlendi. Curcumin grubunda histolojik yapının korunduğu ve
BaP+Curcumin grubunda lenfosit infilitrasyonunun olmadığı dikkati çekti. Yüzey ve bez epiteli ile stromal
hücreler kontrole benzerdi.
SONUÇ: Elde edilen bulguların sonucunda BaP‟ın prekanserojen etkide olabileceği kanısına varıldı.
BaP+Curcumin gruplarında ise BaP‟ın neden olduğu olumsuz etkilerin önemli ölçüde gerilemesi ile
Curcumin‟inin koruyucu etki gösterdiği belirlendi. Sonuçta, uygun antioksidan kullanımı ile uterus dokusundaki
Bap toksisitesinin geri döndürebileceği ancak daha ileri mekanizmaların anlaĢılması için ileri çalıĢmalara ihtiyaç
olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Benzo(a)piren, Curcumin, Uterus, Histoloji
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P122
Cep Telefonu Radyasyonunun Uterusta OluĢturduğu DeğiĢikliklere Melatonin Uygulamasının Etkisi
Cansu ġahin1, Çiğdem Elmas1, Deniz Erdoğan1, Gülnur Take Kaplanoğlu1, Güleser GöktaĢ1, Tayfun
GöktaĢ2, Ġskender Kaplanoğlu3, Gülce Naz Saraç1, Saadet Özen Akarca Dizakar1, Bahriye Sırav4,
Nesrin Seyhan4, Celal Ilgaz1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Tüp Bebek Kliniği, Ankara, Türkiye
4
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
AMAÇ: Günümüzde vazgeçilmez iletiĢim araçlarından biri olan cep telefonları ve onların baz istasyonları insan
sağlığını olumsuz yönde etkileyen elektromanyetik radyasyon (EMR) üretmektedirler. Son yıllarda koruyucu
etkisi araĢtırılan antioksidanlar içerisinde melatoninin en güçlü radikal tutucu özelliği öne sürüldüğünden, bu
antioksidana karĢı olan ilgi artmıĢtır. ÇalıĢmamızda; elektromanyetik alana kronik etkin kalmanın uterus
dokusunda oluĢturabileceği değiĢimleri ve bunlara melatoninin koruyucu etkisini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM-GEREÇ: ÇalıĢmamızda 24 Wistar albino cinsi diĢi sıçan 4 eĢit gruba ayrıldı. 90 günlük deney
süresince; kontrol grubuna hiçbir uygulama yapılmazken, 2.gruba her gün deri altı melatonin uygulaması,
3.gruba her gün 30 dk 2100 MHz radyasyon uygulaması, 4.gruba ise radyasyon uygulamasından 40 dk önce
deri altı melatonin ve 30 dk radyasyon uygulaması yapıldı ve deneklerin vücut ağırlıkları her gün ölçülerek
kaydedildi. Deney bitiminde uterus dokusu alındı ve histolojik izleme yöntemlerinden geçirildi. HematoksilenEozin, Masson‟un üçlü ve PAS boyaları uygulandı ve ıĢık mikroskobunda değerlendirildi.
BULGULAR: Radyasyon grubunda; epitel boyunun kontrollere karĢın arttığı izlenirken, bezlerde kontrollere
karĢın epitel ve bağ dokuda da yaygın olarak tek çekirdekli kan hücre infiltrasyonu izleniyordu.
Radyasyon+melatonin grubunda yüzey ve bez epitelleriyle bağ dokusu hücrelerinin normal yapıda olduğu
ancak damarlardaki dolgunluk ve yüzey epitelinde tek çekirdekli kan hücre infiltrasyonunun sürdüğü görüldü.
Yine radyasyon grubunda epitel boyu ve bazal lamina kalınlığının diğer gruplara karĢın arttığı saptandı.
SONUÇ: Sonuç olarak; yüksek doz cep telefonu radyasyonunun uterus histolojik yapısına; bazal lamina
kalınlaĢması, epitel boyu yükselmesi ve tek çekirdekli kan hücre infiltrasyonunun tetiklenmesi gibi dejeneratif
değiĢimlere neden olduğu; buna karĢın melatonin uygulamasının bu etkiler üzerinde kısmen geri döndürücü
etkisi olduğu kanısına varıldı
Anahtar Kelimeler: Cep telefonu, Radyasyon, Melatonin, Uterus
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P123
Kronik Cep Telefonu Radyasyonunda Melatoninin Uygulamasının Tuba Uterina' ya Etkisi
Mehmet Fatih Ağaçkanlı1, Celal Ilgaz1, Çiğdem Elmas1, Gülnur Take Kaplanoğlu1, Güleser GöktaĢ1,
Tayfun GöktaĢ2, Ġskender Kaplanoğlu3, Gülce Naz Saraç1, Saadet Özen Akarca Dizakar1, Bahriye
Sırav4, Nesrin Seyhan4, Deniz Erdoğan1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Tüp Bebek Kliniği, Ankara, Türkiye
4
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
AMAÇ: Günümüzde kullanılan elektronik aletler elektromanyetik alanlar oluĢturur. Elektrik akımı taĢıyan
kablolar, radyo ve televizyon vericileri, cep telefonları ve baz istasyonları, yüksek gerilim hatları, mikrodalga
yayan ev aletlerinin yarattığı elektromanyetik alan elektromanyetik kirliliği oluĢturmaktadır. Melatonin ise
güçlü radikal tutucu etkisi bilinen bir antioksidandır. Bu çalıĢmanın amacı, elektromanyetik alana kronik etkin
kalmanın tuba uterina dokusunda oluĢturabileceği yapısal değiĢimler ve bunlara melatoninin koruyucu
etkisinin incelenmesini sağlamaktır.
YÖNTEM-GEREÇ: ÇalıĢmamızda 24 adet Wistar albino cinsi sıçan 4 eĢit gruba ayrıldı. 90 günlük deney
süresince; kontrol grubuna hiçbir uygulama yapılmazken, 2.gruba her gün deri altı melatonin uygulaması,
3.gruba her gün 30 dakika 2100 MHz radyasyon uygulaması, 4.gruba ise radyasyon uygulamasından 40
dakika önce deri altı melatonin ve 30 dakika radyasyon uygulaması yapıldı. Deney bitiminde yüksek doz
anestezi altında feda edilen deneklerden tuba uterina dokusu alınarak histolojik izleme yöntemlerinden
geçirildi. Değerlendirme için alınan kesitlere Hematoksilen-Eozin, Masson trikrom ve PAS boyaları uygulandı ve
fotoğraflandırılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Yüksek doz cep telefonu radyasyonunun tuba uterinada, özellikle epitel boyunda uzama, lümenin
düzensizleĢmesi, silli hücrelerin boylarının uzaması ve sil düzenleniminin bozulması gibi etkilere neden olduğu
belirlendi. Yine bazal laminanın diğer gruplara karĢın göreceli olarak biraz daha kalınlaĢtığı saptandı. Bu
bulgular radyasyonun döllenme üzerinde ikincil olarak olumsuz etkileri olabileceği kanısını uyandırdı. Melatonin
uygulamasıyla ise epitel boy değiĢimleri ve silya düzenleniminin kontrol grubuna yakın görüntüye dönüĢtüğü
gözlemlendi. Ancak melatonin uygulamasına karĢın bazal lamina‟ nın yer yer kesintili olduğu ilgiyi çekti.
SONUÇ: Radyasyon uygulamasıyla meydana gelen olumsuz etkilerin, melatonin uygulamasıyla büyük
çoğunluğunun ortadan kalktığının görülmesi, bu antioksidanın koruyucu etki göstermesinin sonucu olarak
düĢünüldü.
Anahtar Kelimeler: Radyasyon, Melatonin, Tuba uterina, Histoloji

210

XII. National Histology And Embryology Congress 27-30 May 2014, Ankara University / Ankara -Türkiye

P124
Kronik Cep Telefonu Radyasyonuna Etkin Kalan Ovaryum Dokusuna Melatonin' in Etkisi
Sinem Yücel1, Gülnur Take Kaplanoğlu1, Deniz Erdoğan1, Çiğdem Elmas1, Güleser GöktaĢ1, Tayfun
GöktaĢ2, Ġskender Kaplanoğlu3, Cemile Merve Seymen1, AyĢe Çakır Gündoğdu1, Bahriye Sırav4,
Nesrin Seyhan4, Celal Ilgaz1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Tüp Bebek Kliniği, Ankara, Türkiye
4
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
AMAÇ: ÇalıĢmamızda, elektromanyetik alana kronik etkin kalmanın ovaryum dokusunda oluĢturabileceği
yapısal değiĢimler ve bu değiĢimlere melatoninin koruyucu etkisini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM-GEREÇ: ÇalıĢmamızda 24 Wistar albino cinsi diĢi sıçan 4 eĢit gruba ayrıldı. 90 günlük deney
süresince; kontrol grubuna hiçbir uygulama yapılmaz iken, 2.gruba her gün deri altı melatonin (10mg/kg)
uygulaması, 3.gruba her gün 30 dk 2100 MHz radyasyon uygulaması, 4.gruba ise radyasyon uygulamasından
40 dk önce deri altı melatonin (10mg/kg) ve 30 dk radyasyon uygulaması yapıldı. Deney bitiminde alınan
ovaryum dokuları alıĢılmıĢ ıĢık mikroskobi izleme yöntemlerinden geçirildi. Kesitlere Hematoksilen-Eozin,
TUNEL, PCNA boyaları uygulanarak değerlendirildi.
BULGULAR: Kontrol ve sadece melatonin uygulanan gruplarda ovaryum dokusu normal görünümdeydi.
Radyasyon grubunda, atreziye giden folliküllerin arttığı, zona pellusida‟nın kalınlı inceli bir düzenlenim aldığı
görüldü. Radyasyon+melatonin grubunda ise atreziye giden follikül sayısının radyasyon grubuna karĢın daha
az olduğu saptandı. TUNEL ile yapılan boyamalarda, kontrol ve melatonin uygulanan gruplarda apoptotik cisim
ve hücrelerin oldukça az olduğu; radyasyon uygulanan grupta atreziye giden folliküllerin yoğunluğuna koĢut
olarak; apoptotik hücre ve cisimlerin arttığı belirlendi. Radyasyon grubu PCNA boyamasında; primordiyal,
geliĢen foliküllerde ve korpus luteum‟da tutulumun kontrole karĢın daha az sayıda hücrede olduğu,
radyasyon+melatonin grubunda tutulumun kontrole yakın olduğu belirlendi.
SONUÇ: Sonuç olarak; radyasyon uygulaması öncesinde yapılan deri altı melatonin uygulamasının,
radyasyonun neden olduğu ovaryum dokusundaki atreziyi azalttığı ve doku genelinde yapıyı kontrol grubuna
yaklaĢtırdığı belirlenmiĢtir. Ancak zona pellusida‟ daki yapısal değiĢimi korumada yetersiz kaldığı
gözlemlenmiĢtir. Bu bulgular ıĢığında, melatonin uygulamasının radyasyonun neden olduğu yapısal
dejenerasyonları kısmen engelleyebileceği, bunun da uygulanan melatoninin dozu ya da uygulama süresine
bağlı olabileceği kanısına varılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Cep Telefonu, Radyasyon, Melatonin, Ovaryum

211

XII. National Histology And Embryology Congress 27-30 May 2014, Ankara University / Ankara -Türkiye

P125
Oksidatif Stresin Ovaryum Follikülleri Üzerine Etkisi ve Antimüllerian Hormon Ekspresyonu
Esra Balcıoğlu, Saim Özdamar
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ
AMAÇ: Oosit üretimi ve follikül olgunlaĢmasından sorumlu fonksiyonel organ ovaryumdur. Antimüllerian
hormon (AMH) primordial follikül geliĢiminde ve dominant follikül seçiminde rol oynayan bir glikoproteindir.
Metoksiklor (MXC) üreme sistemi için toksik olarak bilinen bir pestisittir. Bu çalıĢmanın amacı MXC‟ye maruz
kalmanın ovaryum morfolojisi ve ağırlığı, follikül çapı ve hacmi, AMH ekspresyonu üzerine etkilerini
incelemektir.
GEREÇ- YÖNTEM: Wistar albino türü 36 adet diĢi sıçan 4 gruba ayrıldı ve deney grubuna 20 gün süreyle MXC
(8 mg/kg, 16 mg/kg, 32 mg/kg) uygulandı. Kan örnekleri toplandı ve serumları ayrılıp, ELISA yöntemi
kullanılarak AMH ve FSH değerlerine bakıldı. Parafin bloklardan 5μm kalınlığında kesitler alındı. Genel yapı ve
özelliklerini belirlemek için Masson‟s trikrom ve Hematoksilen-Eozin boyama yöntemleri uygulandı. MXC‟nin
AMH üzerine etkisini belirlemek için avidin-biotin-peroksidaz yöntemi ile immunohistokimya uygulandı ve
immun reaktiviteyi belirlemek için Image J programı kullanıldı.
BULGULAR- SONUÇ: Kontrol ovaryumları ile karĢılaĢtırıldığında MXC uygulanan gruplar düĢük ovaryum
ağırlığına sahipti. Kontrol ve deney grupları arasında follikül çapları ve alanları açısından anlamlı bir fark yoktu.
Fakat MXC uygulanan bütün gruplarda germinal epitelde kalınlaĢma özlenirken, orta ve yüksek doz MXC
uygulanan gruplarda tunika albugineada kalınlaĢma belirlendi. ELISA yöntemi ile AMH ve FSH değerlerine
bakıldığında MXC uygulanan bütün gruplarda AMH seviyesinde artıĢ belirlendi, fakat FSH değerleri arasında
artıĢ gözlenmedi. Kontrol grubunda AMH ekspresyonu primer ve preantral folliküllerin granüloza hücrelerinde
belirgindi, fakat sekonder ve tersiyer folliküllerin AMH ekpresyonunda azalma olduğu gözlenirken, bütün deney
gruplarındaki folliküllerin granüloza hücrelerinde daha güçlü AMH ekspresyonu olduğu belirlendi.
Bu sonuçlar MXC‟nin granüloza hücrelerindeki AMH üretimini uyardığını ve epitelde kalınlaĢmaya neden
olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Antimüllerian Hormon, Metoksiklor, Oksidatif stres, Ovaryum
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P126
Farklı Dozlardaki Gonadotropinlerin Fare Ovaryumu Üzerine Etkisinin Histolojik Düzeyde
Ġncelenmesi
Tuncay Ġlhan, Hatice Erdost, Güzin Pancaroğlu
Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı,Bursa
AMAÇ: ÇalıĢmanın amacı 7 haftalık farelere, farklı dozlarda PMSG ve takiben hCG
uygulamalarının, ovaryumda folliküler geliĢime ve korpus luteum oluĢumuna olan
etkilerinin, histolojik ve istatistiksel yöntemler ile belirlenmesidir.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢma materyali olarak 7 haftalık 40 adet BALC/c soyu diĢi fare kullanıldı. Fareler,
rastgele dört gruba ayrılarak, kontrol grubuna, 0.2 ml serum fizyolojik enjekte edildi. Diğer üç gruba (I-II-III)
subkutan yolla sırasıyla 2.5; 5 ve 7.5 I.U. PMSG hormonu verildi. PMSG enjeksiyonunu izleyen 48'inci saatte,
deney gruplarına, PMSG'nin artan dozuna paralel olarak, gruplara sırasıyla 2.5; 5 ve 7.5 I.U. hCG, kontrol
grubuna ise 0.2 ml serum fizyolojik subkutan yolla enjekte edildi. Histolojik incelemeler için alınan ve tespit
edilen ovaryumlar rutin histolojik metodlar uygulanarak histolojik yapının incelenmesi için Crossmon‟ın üçlü
boyama tekniği uygulandı.
BULGULAR- SONUÇ: AraĢtırmada 3 farklı dozda yapılmıĢ olan uygulamalarda tüm deney gruplarında
folliküler geliĢimin kontrole oranla daha fazla olduğu görüldü. GeliĢen follikül sayısının I. deney grubunda en
çok olduğu sırasıyla III. ve II. deney grubu ile en az kontrol grubunda olduğu saptandı. Ovulasyon açısından
korpus luteumlar değerlendirildiğinde en çok III. deney grubu sırasıyla II. ve I. deney grupları bulunurken en
az kontrol grubunda olduğu görüldü. Uygulanan protokollerin hepsinde kullanılan gonadotropin dozuna bağlı
olarak folliküler geliĢimin ve ovulasyonun arttığı saptandı.
TARTIġMA:Yapılan bu çalıĢma sonucunda, en çok korpus luteum oluĢumunun saptandığı III. deney grubunun
(7.5 I.U. PMSG ve ardından 7.5 I.U. hCG‟nin s.c.
enjeksiyonunun) histolojik değerlendirmeler sonucunda, en uygun süperovulasyon protokolü olduğuna karar
verildi.
Anahtar Kelimeler: Fare, hCG, Ovaryum, PMSG, Süperovulasyon.
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P127
Domuzlarda Oviduktun Histomorfolojisi
Ahmet Ceylan, Asuman Özen, Tuğrul Ertuğrul, Alev Gürol Bayraktaroğlu, Belma Alabay
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Bu çalıĢma; domuzlarda ovidukt epitelinin yapısını, ıĢık ve elektron mikroskobik olarak incelemek, epitel
hücreleri tarafından salgılanan mukus içeriğinin histokimyasal yapısını ortaya koymak ve östrus siklusunun
farklı dönemlerindeki endotelyal
nitrik oksit sentaz (eNOS) aktivitesinin, lokalizasyonu ve dağılımını belirlemek amacıyla yapıldı. ÇalıĢmada 5
adet sağlıklı, eriĢkin diĢi domuzdan alınan ovidukt, materyal olarak kullanıldı. Histokimyasal olarak; östral
dönemde artan glikozaminoglikan (GAG) salgısının, özellikle istmusdaki kriptlerde depolandığı görüldü.
Elektron mikroskobik olarak; östral dönemde sekretorik hücrelerin
sitoplazmalarında artan salgı materyalinin, iki tip salgı granülünde toplandığı belirlendi. Ġmmunohistokimyasal
olarak; hem östral hem de luteal dönemde ampulla ve fimbriyada eNOS ekspresyonu görülmez iken, istmusda
ise yalnızca östral dönemde eNOS ekspresyonu saptanmıĢtır.

Anahtar Kelimeler: Domuz, eNOS, histokimya, ovidukt.
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P128
Pnömoperitoneum OluĢturulan Hayvan Modelinde Melatoninin Over Kanseri Peritoneal Metastazına
ve Peritoneal Hasar OluĢumuna Etkisinin Nitrik Oksit Sentetaz Molekülleri Açısından
Değerlendirilmesi
Fatma Korkmaz1, Seren GülĢen Gürgen2, Ġshak Suat Övey3, Ġlker Günyeli1, Mustafa Nazıroğlu3,
Evrim Erdemoğlu1
1
Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Isparta
2
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Histoloji ve Embriyoloji Bölümü, Manisa
3
Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Ana Bilim Dalı, Isparta
AMAÇ: Laparoskopi jinekolojik onkolojide sık kullanılmaktadır. Ancak over kanserinde laparoskopide kullanılan
CO2'ye bağlı kanser hücrelerinin yayılımından ve trokar yeri metastazından dolayı güvenliği tartıĢmalıdır. CO2
peritonda oksijen radikalleri oluĢturarak periton hasarı yapmakta, bu da metastazı kolaylaĢtırmaktadır.
ÇalıĢmamızın amacı, deneysel over kanserli hayvan modelinde laparoskopik CO2'in etkilerini ve iĢlem öncesi
kullanılacak melatoninin periton hasarına ve over kanseri metastazına etkisini araĢtırmaktır.
GEREÇ-YÖNTEM: 32 adet Sprague Dawley diĢi sıçan 4 gruba ayrıldı (n=8). Gruplar kontrol (Grup I),
pnömoperitoneum oluĢturulan (Grup II), pnömoperitoneum+melatonin (150 mg/kg) uygulanan (Grup III),
melatonin uygulanan (Grup IV) olarak ayrıldı. Pnömoperitoneum, CO2 ile 60 dk ve intra-abdominal basınç 15
mm Hg‟ye ulaĢana kadar oluĢturuldu. 30 dk sonra 0.5ml salin içinde 2x10 milyon SKOV-3 hücre olacak Ģekilde
farenin batın orta hat alt kadranından periton içi enjekte edildi. 3 hafta sonra farelere ötenazi uygulandı ve
periton dokuları çıkartıldı. Dokular histokimyasal olarak masson trikrom ile, immunohistokimyasal olarak inos,
enos ve nnos ekspresyonları ile değerlendirildi.
BULGULAR-SONUÇ: Grup II periton kesitlerinde submezotelyal tabakadaki fibroblast hücrelerinde Ģiddetli
proliferasyon ve yoğun kollajen birikimi nedeni ile oldukça belirgin kalınlaĢma dikkati çekti. Ayrıca inos
ekspresyonunun mezotelyal hücrelerde, enos‟un damar endotellerinde, nnos salınımının ise çoğu kas
hücrelerinde ve mast hücrelerinde oldukça kuvvetli olduğu dikkati çekti. Grup III peritonun submezotelyal
tabakasının kalınlığının belirgin olarak inceldiği belirlendi. Ġnos, enos ve nnos ekspresyonları doku genelinde
kontrol grubuna yakın olarak azalmıĢtı.
TARTIġMA: Melatoninin pnömoperitoneum da CO2‟in neden olduğu zararlı etkileri azalttığı, oksidatif streste
ve kanser metastazında etkili nitrik oksit sentetazlar olan inos, enos ve nnos salınımını normal seviyeye
indirdiği sonucuna varılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Pnömoperitoneum, CO2, Ġnos, Enos, Nnos, Periton
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P129
Östral ve Luteal Dönemlerde Akkaraman Koyunu Oviduktunda Mast Hücrelerinin Ġncelenmesi
Aytül Kürüm1, Asuman Özen2, Siyami Karahan1, Ziya Özcan Özcan2
1
KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ VETERĠNER FAKÜLTESĠ
2
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ VETERĠNER FAKÜLTESĠ
AMAÇ: ÇalıĢmada koyun oviduktunda, seksüel siklusun farklı dönemlerinde mast hücrelerinin ıĢık ve elektron
mikroskobik olarak incelenmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇYÖNTEM: Mezbahaneden 7 adet östral ve 7 adet luteal dönemde toplam 14 Akkaraman koyununa ait ovidukt
örnekleri alındı. Kesim sırasında alınan kan örneklerinin RIA ile progesteron düzeylerine bakılarak ve ayrıca
kesim sonrasında ovaryumların makroskopik olarak incelenmesiyle hayvanların seksüel siklusları belirlendi.
Oviduktun fimbriya, ampulla ve istmus bölgelerinden alınan doku örneklerinin bir bölümü %10‟luk formolde,
diğer bölümü de izotonik formaldehit asetik asit (IFAA)‟te tespit edildi ve histolojik prosedürden geçirilerek
paraplastta bloklandılar. Bloklardan alınan kesitler hücre sayımı için toluidin blue ve hücre ayırımı için de
Alcian blue/Safranin O ile boyanarak incelendi. Sadece lamina propriadaki mast hücreleri dikkate alındı. Ayrıca
rutin elektron mikroskop prosedürü yürütülerek ilave örnekler Carl Zeiss EM 9S-2 model transmission elektron
mikroskobunda incelendi.

BULGULAR- SONUÇ: IĢık mikroskopik incelemelerde mast hücre sayısının %10 formol tespitine kıyasla IFAA
tespitinde daha fazla olduğu görüldü (p=0.003). Mast hücre sayısı luteal ve östral dönem arasında farklılık
göstermezken (p>0.05), istmustaki mast hücre sayısı ampulla ve fimbriyadan daha azdı (p=0.006). Ab/SO
boyamasında östral ve luteal dönemde oviduktun tüm bölgelerinde Ab(+) olduğu, buna karĢılık SO(-) olduğu
görüldü ve mast hücrelerinin tamamının mukozal mast hücresi olduğu kanısına varıldı. Elektron mikroskobik
incelemelerde mast hücrelerinin sitoplazmasında membranla çevrili heterojen özellikte 2 tip granülün
bulunduğu ve bazı granüllerde de elektron yoğun ekzantrik yerleĢimli kristale rastlanmıĢtır.
TARTIġMA: Koyun oviduktundaki mast hücrelerinin yerleĢimleri ve bölgesel dağılımındaki farklılıkların mast
hücresinin fizyolojik rolleri ile iliĢkili olabileceği sonucuna varılmıĢtır
Anahtar Kelimeler: Mast, ovidukt, koyun, östral, luteal
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P130
Sığır Ovidukt Epitel Hücrelerinin Gerçek Zamanlı Hücre Analiz Sistemi ile Değerlendirilmesi
Aytül Kürüm1, Siyami Karahan1, Mustafa Türk2, Hakan KocamıĢ1
1
KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ VETERĠNER FAKÜLTESĠ HĠSTOLOJĠ-EMBRĠYOLOJĠ ABD
2
Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biomühendislik Bölümü
AMAÇ: Sığır ovidukt epiteli primer hücre kültüründe hücresel değiĢimlerin ve ovidukt epitel hücrelerinin
gerçek zamanlı proliferasyon eğrilerinin çıkarılmasını hedefledik
GEREÇ- YÖNTEM: Ġnek primer ovidukt hücre kültürü için Kırıkkale Hasandede mezbahanesinde kesilen
ineklerden alınan ovidukt örnekleri kullanılmıĢtır. Seksüel siklusun dönemini belirleyebilmek için ovaryumlar
incelenmiĢ ve luteal dönemde bulunan ineklerin oviduktlarının ampulla bölgesi alınarak medium içerisinde
laboratuvara taĢınmıĢtır. Hücre kültürü laboratuvarında ampullanın çevresi steril olarak temizlendikten sonra,
lumen açılarak steril bistüri ile lumenin yüzeyinden epitel kat nazikçe kazınarak flaska aktarılmıĢtır. Hücrelerin
flaska tutunmaları ve kültür ortamındaki davranıĢları inverted mikroskop ile her gün kontrol edildi. Diğer
taraftan ekilen hücreler etüvden çıkarmaksızın X-CELLigence sistemi ile sürekli kesintisiz kaydedildi.
BULGULAR- SONUÇ: Ġnverted mikroskop ile hücre kültüründe silyumlu hücrelerin bir araya gelerek her yöne
hareket eden adacıklar oluĢturduğu gözlendi. Flaskta öncelikle (3. gün) sekretorik hücrelerin tutunduğu
gözlenirken, silyumlu hücrelerin flaska tutunduktan (5. gün) sonra dahi, silya hareketlerinin azalarak devam
ettiğive 8.gün durduğu belirlendi. Hücrelerde vakuolleĢme 7. günden itibaren görülmeye baĢlandı. Gerçek
hücre zamanlı analizde ise ekimden sonraki 20. saatten itibaren hücre proliferasyonu artmaya baĢladı ve
yaklaĢık 100. saatte hücre indeksi maksimum noktaya ulaĢtı ve bu noktadan itibaren benzer bir eğri ile
düĢmeye baĢladı.
TARTIġMA: Bu sistem ile ovidukt hücrelerinin gerçek zamanlı prolifresyon ve sayıca azalmaya baĢlama
zamanları belirlenmiĢ olup, in vitro deneylerdeki iĢlemlerde hücrelerin vereceği tepkinin tam zamanı belirlemiĢ
olacaktır. Özellikle in vitro çalıĢmalarda oviduktun vereceği tepkileri güvenilir ve tekrarlanabilir Ģekilde ölçmek
için oldukça verimli ve bilimsel bir metotdur.

Anahtar Kelimeler: Ġnek, ovidukt, hücre kültürü, ampulla, gerçek zamanlı hücre analizi
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P131
Preeklampsiye Bağlı Plasental DeğiĢikliklerin Ġmmunohistokimyasal Ġncelenmesi
Esra Aslan1, GüneĢ Özdoğan2, Mahmut Öncül3, Abdullah Tüten3, Mustafa TaĢyürekli4
1
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Afyon
2
Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim AraĢtırma Hastanesi, ÜYTE Merkezi,Ġstanbul
3
Ġstanbul Üniversitesi, CerrahpaĢa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AbD, Ġstanbul
4
Ġstanbul Üniversitesi, CerrahpaĢa Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AbD, Ġstanbul
AMAÇ: Gebelik döneminde preeklamptik hastaların plasentalarında histomorfolojik değiĢiklikler oluĢtuğu
bilinmektedir. ÇalıĢmamızın amacı bu hastaların plasentalarında görülen bu değiĢiklikleri ıĢık, elektron
mikroskobik düzeyde ve histokimyasal ve immunohistokimyasal değerlendirmektir.
GEREÇ- YÖNTEM: CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü‟nden 10 adet hasta ve 10
adet sağlıklı vakaya ait doku örnekleri uygun fiksatiflere alınıp ıĢık ve elektron mikroskobi iĢlemleri için ayrı
ayrı takip edilip bloklandıktan sonra mikrotom ve ultramikrotomla kesitleri alınıp değerlendirildi.
Aynı zamanda bu örneklerden polilizinli lamlara alınan kesitler immunohistokimyasal olarak anjiogenetik
değiĢiklikleri göstermek için VEGF-A ve dokudaki iskemik stresi göstermek için HSP 90 primer antikorlarıyla
boyanarak ıĢık mikroskobunda değerlendirildi.
BULGULAR- SONUÇ: IĢık ve elektron mikroskobi değerlendirmeleri sonucu, preeklampsili gebelerin plasenta
dokularında; serbest villus sayısında azalma, villuslardaki fetal kapiller sayısında azalma, fetomaternal
bariyerlerin morfolojik yetersizliği, villus stromasında kolajen artması, sinsityotrofoblast bazal membranında
kalınlaĢma gibi histolojik değiĢiklikler gözlenmiĢtir. Ġmmünohistokimyasal değerlendirmeler sonucu,
preeklamptik plasentalarda kontrol grubuyla karĢılaĢtırıldığında, VEGF-A‟nın immunreaktivitesinin azaldığı,
HSP90‟ın immunreaktivitesinin ise arttığı görülmüĢtür.
TARTIġMA: Elde edilen sonuçlar, preeklamptik hastalarda plasenta yapısında belirgin düzeyde dismorfolojik
değiĢiklikler olduğunu göstermiĢtir. Aynı zamanda azalan VEGF-A ekspresyonunun yeni damar oluĢumunu
olumsuz yönde etkilemek suretiyle hipoksi oluĢturarak plasental yetersizliğe neden olabileceğini ortaya
koymaktadır. HSP-90 ekspresyonundaki artıĢın ise oluĢan hipoksik ortamın plasentada hücresel strese neden
olmasına bağlı olarak ortaya çıkardığı oksidatif strese bağlı bir artıĢ olduğunu düĢünmekteyiz. Bu sonuçlar
preeklampsinin fetal geliĢimi olumsuz yönde etkiyebileceğini ve bu nedenle bu hastalarda erken tanı ve
tedavinin önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: HSP-90, Ġmmunohistokimya,Plasenta, Preeklampsi, VEGF-A
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P132
Hiperprolaktinemi Etkili Metoklopramid’in Meme Dokusunda Neden Olduğu DeğiĢikliklerin
Ġmmunohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi
Seren GülĢen Gürgen1, Selda Ġldan Çalım2, AyĢe Tuç Yücel3, Ceyhun Gözükara4, Ceyda Kabaroğlu5,
Ece Onur4
1
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Histoloji ve Embriyoloji Bölümü, Manisa
2
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Manisa
3
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Anatomi Bölümü, Manisa
4
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa
5
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Ġzmir
AMAÇ: Metoklopramid, son yıllarda laktasyon döneminde yaygın olarak kullanılan galagtagog etkili antiemetik ilaçtır. ÇalıĢmamızın amacı hiperprolaktinemi amacıyla kullanılan Metoklopramid‟in annenin meme
dokusunda neden olabileceği değiĢikliklerin incelenmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmada 18 adet diĢi Wistar-albino genç eriĢkin yeni doğum yapmıĢ sıçanlar yavruları ile
birlikte 3 gruba ayrıldı. 1.Grup: Sağlıklı kontrol, 2.Grup: Metoklopramid düĢük doz uygulanan grup (10 mg/kg
7 gün, günde 2 doz, ip), 3.Grup: Metoklopramid yüksek doz uygulanan grup (50 mg/kg 21 gün, günde 2 doz,
ip). Deney laktasyon dönemi boyunca devam etti ve 21 gün sonunda annelerin sağ meme dokuları ıĢık
mikroskobu için sol memeleri ise biyokimya analizleri için çıkarıldı. Ġmmunohistokimyasal boyamada Ġnsülin
Büyüme Faktörü 1 (IGF1), DönüĢtürücü Büyüme Faktörü Beta1 (TGFβ1) ve Epidermal Büyüme Faktörü
Reseptörü (EGFR) antikorları, ELĠSA yöntemi için IGF1 kiti kullanıldı.
BULGULAR-SONUÇ: Kontrol ve yüksek doz grubunun meme dokusunun epitel hücrelerinde IGF1
ekspresyonu orta Ģiddette iken, düĢük doz grubunda zayıf reaksiyon gözlendi. IGF1 ELĠSA bulgularımız da
immunohistokimyasal bulgularımızı destekler nitelikte idi. Kontrol ve yüksek doz grubundaki IGF1 seviyesi
düĢük doz grubuna göre daha yüksek idi. TGFβ1 immunolokalizasyonu kontrol, düĢük ve yüksek doz glandular
epitel hücrelerinde kuvvetli derecede idi. EGFR immunoreaksiyonu her üç grubun epitel hücrelerinde orta
Ģiddette salınım gösterdi.
TARTIġMA: Laktasyon döneminde sütü arttırmak amacıyla kullanılan metoklopramidin yüksek dozu, sütün
kalitesini arttıran büyüme faktörlerinden IGF1, TGFβ1 ve EGFR'nün salınımını kontrole göre değiĢtirmemiĢ,
düĢük dozda ise bir miktar IGF1 ekspresyonunu azaltmıĢtır. Bu durumda metoklopramidin yüksek dozunun
klinikte bilinen Ģekliyle sütün miktarında artıĢ yapmasına rağmen, kalitesinde bir değiĢiklik yapmadığı
sonucuna varılabilir.

Anahtar Kelimeler: Meme, Metoklopramid, EGFR, IGF, TGFβ1
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P133
Galaktoz Toksisitesi ile ĠndüklenmiĢ Ġntrauterin Premature Ovaryal Yetmezlik Modelinde Ovaryal
Morfolojinin ve Apoptotik Yanıtın Değerlendirilmesi
Berna Sözen1, Murat Özekinci2, Tonguç Gündüz3, Necdet Demir1, Münire Erman Akar2
1
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Antalya
2
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Antalya
3
Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Antalya
AMAÇ: Prematüre over yetmezliği (POF), kadınlarda görülme sıklığı %1-5 arasında olan, 40 yaĢından önce
ovaryal fonksiyonların kalıcı olarak kesilmesi ile tanımlanan patofizyolojik tablodur. Hastalık, etiyolojisi tam
olarak aydınlatılamamakla beraber, over fonksiyonlarının bozulmasına ikincil geliĢen amenore ve sonucunda
geliĢen kan östrojen düzeylerindeki düĢüĢ ile karakterizedir. Pek çok klinik vakada galaktozemili kadınlarda
zamanla POF geliĢiminin görüldüğü bildirilmiĢtir. Galaktozemik POF ve diğer nedenlerle geliĢmiĢ POF‟ın
patofizyolojik özelliklerinin muhtemelen farklılık göstermesiyle birlikte, her iki durumda da hastalık benzer
klinik yollar ile ilerlemektedir. Bu çalıĢmada, intrauterin galaktoz maruziyetinin neden olduğu POF modelinde
oluĢan ovaryal hasarın araĢtırılması amaçlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢma kapsamında Sprague-Dawney diĢi ratlara (n=10), vajinal sıvı yayması ile
belirlenen gebelik baĢlangıcından itibaren, laktasyon süresinin sonuna kadar (PN21) standart gıdalarında %35
galaktoz olacak Ģekilde beslenme uygulandı. Doğan yavrulardan PN21. günde ovaryumları alınarak (n=6),
parafin blokları hazırlandı. Elde edilen kesitlerde HE boyama ve folikül sayımı yapılarak, ovaryal rezerv
değerlendirildi. Ayrıca, cleaved-caspase-3 proteininin ekspresyonu immünohistokimya metodu ile
değerlendirildi.
BULGULAR- SONUÇ: PN21. güne ait ovaryumda folikül sayımı sonuçlarında, galaktoz uygulanmıĢ grupta
kontrole göre primordiyal folikül sayısında azalma; primer folikül, sekonder folikül ve atretik folikül sayısında
artıĢ görülmüĢtür. Ġmmünohistokimya sonuçlarında ise galaktoz uygulanmıĢ grupta kontrol grubuna göre
ovaryumda artmıĢ cleaved-caspase-3 ekspresyonu tespit edilmiĢtir.
TARTIġMA: Histolojik bulgularımızda gözlenen artmıĢ foliküler aktivasyon ve primordiyal folikül havuzundaki
azalma, intrauterin yüksek galaktoz maruziyetinin POF sebebi olduğunu doğrulamaktadır. Ġmmünohistokimya
sonuçlarında gözlenen artmıĢ apoptotik yanıt ovaryumdaki foliküler azalma ve foliküler disfonksiyonlara iĢaret
etmektedir. Deneysel galaktoz toksisitesinin ovaryum üzerindeki etkilerinin belirlenmesinin, farklı etiyoloji ve
çok yönlü fenotipleri kapsayan POF patogenezinin araĢtırılmasında önemli olabileceği düĢüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Prematüre Ovaryal Yetmezlik, Galaktoz, Apoptoz
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P134
Heterotopik Ototransplantasyonlarda Adrenomedullinin Ovaryum Follikül YaĢamı Üzerine Etkisinde
Büyüme Faktörlerinin Dağılımı
Seren GülĢen Gürgen1, Evrim Erdemoğlu2, Tamer Mungan2, Mehmet Güney2
1
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Histoloji ve Embriyoloji Bölümü, Manisa
2
Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Isparta
AMAÇ: Adrenomedullin yapısal ve fonksiyonel olarak kalsitonin ile bağlantılı 52 aminoasit içeren peptiddir.
Hücre kültürü ve invitro çalıĢmalarda, büyüme ve apoptozisin düzenlenmesinde çoklu fonksiyonel cevaba
aracılık ettiği gösterilmiĢtir. Organ transplantasyonunda adrenomedullinin koruyucu rolü daha önce
çalıĢılmamıĢtır. Bu çalıĢmada heterotopikal olarak transplante edilmiĢ ovaryumda gerçekleĢebilecek histolojik
değiĢiklikler üzerine adrenomedullinin etkisinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır.
GEREÇ-YÖNTEM: 40 adet diĢi Sprague Dawley sıçan 4 gruba ayrıldı. Grup 1 ve Grup 2‟de heterotopik
transplantasyon gerçekleĢtirilirken, Grup 3 ve Grup 4‟de orta hat laparotomi gerçekleĢtirildi. Grup 1 ve Grup
3‟e 21 gün boyunca adrenomedullin (10µg/kg, ip) uygulanırken, Grup 2 ve Grup 4‟e hiçbir uygulama
yapılmadı. Sıçanlar 21 gün sonra sakrifiye edildi ve ovaryum dokuları alındı. Dokular immunohistokimyasal
boyama yöntemi ile IGF-1, TGF-β1 ve VEGF antikoru kullanılarak boyandı.
BULGULAR- SONUÇ: Transplantasyon yapılan ve adrenomedulllin verilen grupta folliküllerin yapısını kısmen
koruduğu ve yer yer sağlıklı geliĢim aĢamasındaki folliküllerin varlığı gözlendi. Ayrıca ovaryum dokusunda
VEGF pozitif damarlar izlendi. Folliküllerin granüloza hücrelerinde IGF-1 ve TGF-β1 immunoreaksiyonları orta
Ģiddette idi. Transplantasyon grubunun ovaryum dokusunda geliĢmekte olan follikül sayısı yok denecek kadar
azdı. Damarların endotelinde zayıf VEGF ekspresyonu dikkati çekti. Transplant yapılmayan ve ADM verilen
grupta geliĢmekte olan folliküllerin sağlıklı ve normal yapıda olduğu ve granuloza hücrelerinde IGF-1, TGF-β1
ve VEGF salınımı orta Ģiddette gözlendi.
TARTIġMA: IGF-1‟in ovaryumda granuloza ve teka hücrelerinin proliferasyon ve farklılaĢmasını, TGF-β1 ve
VEGF‟nin folliküllerin olgunlaĢmasını düzenlediği bilinmektedir. Transplantasyon gerçekleĢtirilen ve
adrenomedullin verilen ovaryum dokusunda IGF-1, TGF-β1 ve VEGF‟nin pozitif reaksiyon vermeleri hem
granuloza hücrelerinin proliferasyonunda hem de follikülün olgunlaĢmasında adrenomedullinin etkili
olabileceğini göstermiĢtir.

Anahtar Kelimeler: Adrenomedullin, Ovaryum transplantasyonu, IGF-1, TGF-β, VEGF
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P135
Fare Ovaryumunda Endoplazmik Retikulum (ER) Stres Protein Ekspresyonlarının AraĢtırılması
Aslı Okan, Berna Sözen, Necdet Demir
Akdeniz Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya
AMAÇ: Endoplazmik retikulumda katlanmamıĢ veya hatalı katlanmıĢ proteinlerin birikmesi ve ER
homeostazisinin bozulması durumunda ortaya çıkan hücresel cevap ER stresi olarak tanımlanmaktadır. Nbağımlı glikozilasyon inhibisyonu, kalsiyum homeostazının bozulması, hipoksi, oksidatif stres, enfeksiyonlar,
ortamın sıcaklığı gibi çok sayıda etken proteinlerin hatalı katlanmasına neden olur. Bu durumda, ER stresini
engelleyebilmek ve ER homeostazisini tekrar eski haline döndürebilmek için katlanmamıĢ protein cevabı
(Unfolded Protein Response, UPR) adı verilen ve hücre içi sinyal yolaklarından oluĢan olaylar dizisi aktif hale
gelmektedir. Bu çalıĢmada amacımız, ER stres homeostazisinde rol oynayan GRP-78, CHOP/GADD153 ve
fosfo-PERK proteinlerinin ovaryumdaki ekspresyon seviyelerini ve lokalizasyonlarını araĢtırmaktır.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢma kapsamında 5 haftalık Balb-C ırkı diĢi farelerden (n=3) ovaryumlar çıkarıldı. Rutin
histolojik takiplerin ardından elde edilen parafin kesitlerde GRP-78, CHOP/GADD153 ve fosfo-PERK
proteinlerinin ekspresyonları immunohistokimya metodu ile değerlendirildi.
BULGULAR- SONUÇ: Primordiyal, primer ve sekonder folikül aĢamalarındaki sağlıklı granuloza hücrelerinde
ve oositte GRP-78 protein ekspresyonu gözlenmezken, Graaf folikülde granuloza hücrelerinde ve korpus
luteumda luteal hücrelerde yoğun sitoplazmik ekspresyon tespit edildi. Bununla birlikte, fosfo-PERK ve
CHOP/GADD153 protein ekspresyonu sadece dejenere oositlerde zayıf sitoplazmik reaksiyon olarak izlendi.
TARTIġMA: ÇalıĢma sonuçları, ER stres proteinlerinden GRP-78‟in folikülogenezin farklı basamaklarında
iĢlevsel olduğunu, özellikle Graaf foliküldeki artan folikül içi dinamiklerin endoplazmik retikulum stres
homeostazisinin korunması ile iliĢkili olabileceğini düĢündürmektedir. Ayrıca, korpus luteumun geliĢmesi ve
devamlılığında etkin sinyallerden biri olduğu düĢünülmektedir. Stres sonucu arttığı bilinen fosfo-PERK ve
CHOP/GADD153 protein ekspresyonunun sağlıklı foliküllerde gözlenmemesi ise literatür ile uyumludur. ER
stres aracılı proteinlerin ovaryum geliĢim dönemlerinde, folikülogenezde ve granuloza-oosit etkileĢimlerindeki
görevlerinin ve fonksiyonel yönlerinin belirlenmesi için denek sayısı arttırılarak, geniĢ kapsamlı çalıĢmaların
yapılması planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: endoplazmik retikulum; GRP-78; fosfo-PERK; CHOP/GADD153
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P136
Kabergolin ve Bromokriptinin Ovaryan Hiperstimulasyon Sendromu (OHSS) Üzerine Etkilerinin
Sıçan Modelinde KarĢılaĢtırılması
Pınar GülĢen Çoban1, Müzeyyen Gülnur ÖzakĢit2, Ayla Sargın Oruç2, Pınar Ayran Fidan3, Fatma
Helvacıoğlu3
1
Van ErciĢ Devlet Hastanesi
2
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi
3
BaĢkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
AMAÇ: Ovaryan hiperstimulasyon sendromu (OHSS), yardımcı üreme tekniklerinin uygulanması sırasında
ovulasyonu tetiklemek amacıyla kullanılan etken maddelere ovaryumların aĢırı yanıt vermesinden kaynaklanır.
Ġmplantasyon oranında azalmaya neden olmasının yanı sıra hayatı tehdit eden bu sendromun günümüzde
kesinleĢmiĢ bir tedavisi bulunmamaktadır. Bu nedenle korumaya yönelik tedavi yöntemleri seçilmektedir. Bu
nedenle çalıĢmamızda kabergolin (cb2) ve bromokriptinin, endometriyumun implantasyona hazırlandığının
yapısal belirteçlerinden biri olan pinopod oluĢumuna etkilerinin ince yapı düzeyinde değerlendirilmesi
amaçlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: Bu çalıĢmada 25 adet 23 günlük diĢi Wistar albino cinsi sıçanlardan 5 grup
oluĢturulmuĢtur. Sıçanlarda OHSS modeli oluĢturmak için 4 gün süreyle gebe kısrak serum gonadotropini 10IU
(PMSG), bunu izleyen 5. günde human koryonik gonadotropin 25IU (hCG) verilmiĢtir. Grup1: Kontrol grubuSerum fizyolojik, Grup 2: Yalnızca OHSS modeli, Grup 3: OHHS+ 100 μg/kg Kabergolin (gavaj), Grup 4:
OHSS+ 2mg/kg Bromokriptin, Grup 5: OHSS+ 4mg/kg Bromokriptin gavajla yoluyla verilmiĢtir. hCG
uygulamasından 48 saat sonra sıçanlardan alınan uterus örnekleri alıĢılagelen elektron mikroskop izleme
yöntemlerinden geçirilerek Geçirimli Elektron Mikroskopta fotoğraflanmıĢtır.
SONUÇLAR: Yalnızca OHSS modeli oluĢturulan deney grubunda endometriyum yüzey epitel hücrelerinin
apikalinde kubbe Ģeklinde pinopodların varlığı izlenirken, kabergolin uygulamasının pinopod oluĢumunu
baskıladığı saptanmıĢtır. Bromokriptin uygulamasının ise dozdan bağımsız olarak pinopodlarda Ģekilsel
bozukluğa neden olduğu belirlenirken, yüksek doz uygulanan grupta pinopodlarda vakuolizasyonun arttığı
görülmüĢtür.
TARTIġMA: Ġmplantasyonda önemli rolü olan pinopodların Ģekillenmesinde kabergolinin olumsuz etkisi ince
yapı düzeyinde açık olarak izlenirken, bromokriptinin implantasyon üzerindeki olası etkilerinin kesin
sonuçlarının tartıĢılması açısından gebelik sürecini ve oranını da kapsayan deney modellerinin çalıĢılmasının
uygun olacağı kanısına varılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Bromokriptin, Kabergolin, OHSS, Pinopod.
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P137
Radyoterapi uygulanmıĢ ratlarda amifostin ve N-asetilsistein’in over üzerindeki koruyucu
etkilerinin araĢtırılması
Ayfer AktaĢ1, Yusuf Nergiz1, Uğur ġeker1, Aydın Ketani2, S. Burhanedtin Zincircioğlu3
1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır.
2
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır.
3
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Diyarbakır.

AMAÇ: Rat overlerinde radyoterapiye bağlı oluĢan hasara karĢı amifostin ve N-asetilsistein‟nin koruyucu
etkisinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: Toplam 28 adet rat 4 eĢit gruba bölündü.
Radyoterapi grubu: IĢıma yapılacak denek hayvanları anesteziye alınarak 30x30 büyüklüğündeki alana 80 cm
mesafeden hayvanların overleri içine alacak bir Ģekilde abdominal-pelvik bölgeye tek fraksiyon 10 Gy ıĢıma
gerçekleĢtirildi.
Radyoterapi +N-asetilsistein grubu: IĢımadan 15 dk önce 500 mg/kg N-asetilsistein + Radyoterapi uygulandı.
Radyoterapi+ amifostin grubu: IĢımadan 15 dk önce 200 mg/kg amifostin+ Radyoterapi uygulandı.
Radyoterapi ve ilaç uygulanan tüm gruplar 48 saat sonra sakrifiye edilerek overlerinden TEM için biyopsi
örnekleri alındı. Elektron mikroskobik inceleme için over doku örnekleri %2,5‟luk tamponlanmıĢ gluteraldehit
ve daha sonra %1 osmik asitte fikse edildi. Dehidratasyonun ardından araldit CY212 içinde bloklama yapıldı.
Ultramikrotom ile alınan yarı ince kesitler, toluidin mavisi ile boyandı. Ġnce kesitler ise uranil asetat-kurĢun
sitrat ile boyanarak JEOL 1010 geçirimli elektron mikroskobunda incelenerek fotoğraflandı.
BULGULAR: Kontrol grubu kesitlerinde normal oosit‟in ultrastrukturel yapısı izlendi.
Radyasyon grubunda; gerek sitoplazmada ve gerekse nükleusta piknozisin geç aĢamasına özgü ultrastrukturel
yapısal değiĢiklikler gözlendi. Sitoplazmada yaygın mitokondriyonlarda yoğunluk ve krista kaybı izlendi.
Karyolizisin geç aĢamasındaki nukleusta ise kromatinden yoksun açık alanlar yanısıra yoğun agregatlar seçildi.
Düzensiz nuklear mebran ve büzülmüĢ elektron opak nukleolus izlendi.
Radyasyon grubu oositlerinde izlenen piknozis ve karyolizise iliĢkin ultrastrukturel bulguların radyoterapi+Nasetilsistein ve radyoterap+ amifostin gruplarında kısmen azaldığı izlendi.
TartıĢma ve SONUÇ: Ratlarda, pelvik bölgeye uygulanan 10 Gy‟lik ionize radyasyonun oositlerde oluĢturduğu
hücre hasarına karĢı koruma amacıyla uygulanan amifostin ve N-asetilsisteinin kısmen etkili olduğu kanaatine
varıldı.
Anahtar Kelimeler: Ġonize radyasyon, amifostin, N-asetilsistein, over, rat.
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P138
Fötal ve neonatal nönemde bisphenol A’ya maruziyet ovaryumda notch 2 ve jagged 2
ekspresyonunu değiĢtirir mi?
Korhan AltunbaĢ1, Artay Yağcı1, Özlem Özden Akkaya1, Berrin Zık2, Sefa Çelik3, Asm Golam Kibria1
1
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
2
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Bursa
3
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
Amaç
Bisphenol A (BPA)‟nın ovaryum foliküler geliĢimi üzerine olumsuz etkileri bilinmektedir. Notch sinyal yolağı
ovaryum foliküllerinin hücre proliferasyonunu, farklılaĢmasını ve apoptozisini düzenlemektedir. Amacımız fötal
ve neonatal dönemde ratlara BPA uygulamasının ovaryumda Notch 2 reseptör ve ligandı Jagged 2‟nin
ekspresyon seviyeleri üzerine etkisinin olup olmadığını araĢtırmaktır.
Gereç ve Yöntem
Kontrol ve deney olarak 2 grup oluĢturuldu. Herbir grup kendi içerisinde embriyonal (E) 18-21, postnatal (P)03 ve P4-7 olmak üzere üç alt gruba ayrıldı. E18-21 grubunda gebe ratlara i.p, olarak 50 mg/kg/gün BPA ve
taĢıt madde uygulandı. Gebe ratlardan doğan yavrular P7. günde öldürüldü. P0-3 ve P4-7 gruplarında
yavrulara ense bölgesinden aynı dozda P0-3. ve P4-7. günlerde sc olarak BPA ve taĢıt madde uygulaması
yapıldı. Enjeksiyon yapılmasını takiben yavrular 7. günde öldürüldü. Ovaryumlar bouin tespit solusyonunda
tespit edildi. Notch2 ve Jagged2 ekspresyonlarının belirlenmesi için paraffin kesitler immunohistokimya
boyama yöntemi ile boyandı.
Bulgular ve Sonuç
Notch 2 primordiyal, primer ve sekonder foliküllerin granuloza hücrelerinde eksprese olurken, Jagged 2
foliküllerin hem granuloza hücrelerinde hem de ovositte eksprese oldu. BPA uygulamasının Notch2
ekspresyonunu değiĢtirmediği ama Jagged 2 ekspresyonunu E18-21 grubunda özellikle primordiyal foliküllerin
granuloza ve ovositlerinde istatistiki olarak arttırdığı, P4-7 grubunda ise primordial foliküllerde azalttığı
gözlendi.
TartıĢma
ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yayınlanan BPA‟nın gözlenen en düĢük etki seviyesi 50 mg/kg dır.
Bu doz yapılan çalıĢmalarda yüksek doz olarak kabul edilmiĢtir. ÇalıĢmalarda stereoidogenesis ve foliküler
geliĢim üzerine olumsuz etkilerinin bildirildiği dozdur. Notch sinyal mekanizmasının diğer üyelerinin
ekspresyonları da moleküler teknikler kullanılarak Tübitak projemiz kapsamında değerlendirilmektedir.
Bu proje Tübitak (TOVAG 1110751) tarafından desteklenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Bisphenol A, Jagged 2, Notch 2, Ovaryum
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P139
Deneysel Sisplatin Gonadotoksisitesinde Asetil L-Karnitinin Ovaryum Follikül GeliĢimindeki
Koruyucu Etkilerinin Ġncelenmesi
Seda Nur Akyol1, Candan Özoğul1, Seren GülĢen Gürgen2, Gülce Naz Saraç1, Fatma Helvacıoğlu3,
Deniz Erdoğan1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Ankara
2
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Manisa
3
BaĢkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Ankara
Amaç; Kemoterapi kanser tedavisinde kullanılan baĢlıca yöntemlerdendir. Kemoterapötikler uzun dönemde
çeĢitli toksik etkilere neden olmaktadır. Bu etkilerden birisi de gonadotoksik etkilerdir. Prematür ovarian
yetmezlik gibi reprodüktif sorunlar oluĢmaktadır. Sisplatin kanser tedavisinde sık kullanılan bir
kemoterapötiktir ve ovaryumlarda primordial follikül ve granüloza hücre hasarı bilinen gonadotoksik
etkilerindendir. Kemoterapinin toksik etkilerini önlemek için kemoterapi öncesi oosit dondurma gibi alternatif
tedaviler geliĢtirilmiĢtir. Bu tedavilerden birisi antioksidan ajanlardır. Serbest oksijen radikallerinin oluĢumuna
yol açan sisplatinin ovaryumlardaki toksik etkilerini ve bir antioksidan ajan olan asetil L-karnitinin olası
koruyucu etkilerini göstermek amacıyla bu çalıĢma yapılmıĢtır.
Gereç ve Yöntem; Deneyde kullanılan ratlar kontrol, asetil L-karnitin, sisplatin, asetil L-karnitin+sisplatin
grupları olmak üzere 4 gruba ayrılmıĢtır. Deney sonrası alınan dokular morfometrik ve immünohistokimyasal
yöntemlerle değerlendirildi.
Bulgular ve Sonuç; Deney sonrasında sisplatin ve sisplatin+asetil L-karnitin gruplarındaki deneklerde sisplatin
grubunda daha fazla olmak üzere kilo kaybı gözlendi. Ovaryum rezervini gösteren primordial follikül
sayılarında sisplatin grubunda diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı azalma belirlendi.
Ġmmünhistokimyasal incelemelerde BMP-6'nın sisplatin grubunda primordial ve primer folliküllerde
ifadelenmesi gözlenmedi. Konneksin 43 proteininin ifadelenmesi de sisplatin grubunda özellikle granüloza
hücrelerinde azalmıĢ bulundu. Oositte tutulum gösteren p34cdc2'nin sisplatin grubunda ifedelenmesinin
azalması da sisplatinin toksik etkilerini destekledi. Sisplatin+asetil L-karnitin grubunda her üç protein için de
ifadelenmenin daha iyi olması ve primordial follkül sayılarının sisplatin grubuna göre daha yüksek olması asetil
L-karnitinin koruyucu etkileri olduğunu düĢündürmüĢtür.
TartıĢma; Sisplatin toksisitesine karĢı koruyucu olarak kapsaisin, fucoidan gibi ajanların etkileri ve sisplatinin
ovaryum rezervi üzerine etkileri birçok araĢtırmacı tarafından incelenmiĢtir. Ovaryumlarda BMP-6, konneksin
43 ve p34cdc2 ifadelenmesi değiĢik hayvan türleri üzerinde araĢtırılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: asetil L-karnitin, gonadotoksisite, ovaryum, sisplatin
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P140
Sıçan ovaryan foliküllerinde radyasyona bağlı apoptozis üzerine Ģilajit’in etkileri
Mete Keçeci1, Meryem Akpolat1, Kanat Gülle1, Bekir Hakan Bakkal2, Ercan Gencer3
1
Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak
2
Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Zonguldak
3
Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak
AMAÇ: Çocukluk çağında tedavi amacıyla uygulanan radyasyonun ovaryan rezervi olumsuz etkilediği, foliküler
apoptozu tetiklediği ve oksidatif strese yol açtığı bilinmektedir. ÇalıĢmamızda geleneksel Hint tıbbında yaygın
olarak kullanılan ve modern bilimsel değerlendirmeler ıĢığında antioksidan aktivitesine ilaveten birçok tedavi
edici özelliğe sahip olduğu gösterilmiĢ olan Ģilajitin, radyasyona maruz bırakılmıĢ sıçan ovaryumları üzerindeki
etkisini histopatolojik, histomorfometrik, immünohistokimyasal ve biyokimyasal yöntemler kullanarak
aydınlatmayı hedefledik.
GEREÇ-YÖNTEM: ÇalıĢmamızda 40 adet diĢi prepubertal Wistar albino sıçan kullanılarak 4 grup oluĢturuldu.
14 gün boyunca I. Gruba distile su, II. Gruba 100 mg/kg Ģilajit, III. Gruba distile su, IV. Gruba 100 mg/kg
Ģilajit günaĢırı oral yoldan uygulandı. III. ve IV. gruplarda yer alan deneklere ise deneyin 10. günü tüm vücut
8,3 Gy X ıĢını verildi. Deneyin 14. günü denekler sakrifiye edilerek histolojik ve biyokimyasal analizler için
ovaryum ve kan örnekleri alınarak uygun Ģartlarda saklandı.
BULGULAR-SONUÇ: Radyasyon tüm foliküler evrelerde folikül sayısını azaltmıĢ olmakla birlikte,
Ģilajit+radyasyon grubunda primordial folikül sayısının radyasyon grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek
olduğu saptanmıĢtır (p<0.001). Ayrıca Ģilajit grubunda primordial folikül sayısı kontrol grubuna göre anlamlı
oranda yüksek bulunmuĢtur (p<0.001). Bu durum Ģilajit'in, granüloza tabakasındaki antioksidan destekden
yoksun primordial folikülleri steroidogenez sırasında oluĢan endojen oksidanlara karĢı koruduğu Ģeklinde
yorumlanmıĢtır. ġilajit verilen gruplarda özellikle erken evre foliküllerde apoptotik marker ekspresyonları zayıf
olarak gözlenmiĢtir. MDA düzeyleri açısından gruplar arasında fark gözlenmezken, radyasyon+Ģilajit grubunda
total antioksidan kapasitede artıĢ tespit edilmiĢtir.
TARTIġMA: ġilajit‟in özellikle primordial folikülleri gerek radyasyon nedeniyle oluĢan serbest radikallere ve
gerekse ovaryan steroidogenez sırasında açığa çıkan endojen oksidanların neden olduğu oksidatif strese karĢı
koruduğu sonucuna varılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Apoptozis, Follikülogenez, Ġyonize Radyasyon, Oksidatif Stres, Sıçan Ovaryumu, ġilajit
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P141
Radyoterapi uygulanmıĢ ratlarda bazı radyoprotektif ajanların uterus üzerindeki koruyucu
etkilerinin karĢılaĢtırılması
Ayfer AktaĢ1, Yusuf Nergiz1, Uğur ġeker1, Aydın Ketani2, S.Burhanedtin Zincircioğlu3
1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır.
2
DicDicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır.
3
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Diyarbakır.
AMAÇ: Rat uterusnda radyoterapiye bağlı oluĢan hasara karĢı bazı radyoprotektif ajanların koruyucu etkisinin
karĢılaĢtırılması amaçlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM:. Toplam 35 adet rat 5 eĢit gruba bölündü.
Radyoterapi grubu: IĢıma yapılacak denek hayvanları anesteziye alınarak 30x30 büyüklüğündeki alana 80 cm
mesafeden hayvanların uteruslarını içine alacak bir Ģekilde abdominal-pelvik bölgeye tek fraksiyon 10 Gy ıĢıma
gerçekleĢtirildi.
Radyoterapi +NAC grubu: IĢımadan 15 dk önce 500 mg/kg N-asetilsistein + radyoterapi uygulandı.
Radyoterapi+ amifostin grubu: IĢımadan 15 dk önce 200 mg/kg amifostin+ radyoterapi
Radyoterapi+Melatonin grubu:: IĢımadan 15 dk önce 25 mg/kg melatonin+ radyoterapi uygulandı.
Radyoterapi ve ilaç uygulanan tüm gruplar 48 saat sonra sakrifiye edilerek uteruslarından TEM için biyopsi
örnekleri alındı. Elektron mikroskobik inceleme için uterus doku örnekleri %2,5‟luk tamponlanmıĢ gluteraldehit
ve daha sonra %1 osmik asitte fikse edildi. Dehidratasyonun ardından araldit CY212 içinde bloklama yapıldı.
Ultramikrotom ile alınan yarı ince kesitler, toluidin mavisi ile boyandı. Ġnce kesitler ise uranil asetat-kurĢun
sitrat ile boyanarak JEOL 1010 geçirimli elektron mikroskobunda incelenerek fotoğraflandı.
BULGULAR: Radyoterapi grubunda: Luminal epitelde nekroz ve deskuamasyon,fibroblastlarda mitotik
aktivitede artıĢ izlendi.Uterinal bezlerin epitel çekirdeklerinde yapısal ayrıĢma ve apoptotik görünüm yanısıra
sitoplazmada elektron dens inklüzyonlara rastlandı.
Radyoterapi+amifostin, radyoterapi+ N-asetilsistein gruplara ait endometriyum kesitlerinde kısmen,
radyoterapi+melatonin grubunda ise radyoterapinin uterusta oluĢturduğu yapısal değiĢikliklerin büyük çapta
önlendiği izlendi.
TARTIġMA VE SONUÇ: Radyoterapinin uterusta oluĢturduğu yapısal değiĢiklikleri önlemek amacıyla
uygulanan radyoprotektif ajanlardan en etkin olanın melatonin olduğu kanaatine varıldı.
Anahtar Kelimeler: Ġonize radyasyon, amifostin, N-asetilsistein, Uterus, rat.
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P142
Farede Östrus Siklusu Tayininde Hızlı, Kolay ve Etkin Bir Yöntem
Zehra DilĢad Çoban1, Hakan Kayır2, BarıĢ Baykal3, Ertan Altaylı1, ġefik Güran1
1
GATA Tıbbi Biyoloji AD.
2
GATA Tıbbi Farmakoloji AD.
3
GATA Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji AD.
AMAÇ: Östrus siklusu kemirgen (rodent) diĢide üreme hormon değiĢikliği ile tekrarlanan fizyolojik libido
değiĢiklikleridir. Bu dönem fare gibi kemirgenlerde kısadır. Sadece 4 veya 5 gün sürer. Farede östrus
siklusunun belirlenmesi farenin çiftleĢme dönemini belirler. Fertilizasyon zamanının tayininde önemlidir. Bu
dönemin kısa olması üreme ile ilgili çalıĢmalarda kemirgenlerin kullanılmasını avantajlı hale getirmektedir. Son
yıllarda genetiği değiĢtirilmiĢ farelerin tıp alanındaki araĢtırmalarda kullanımı hızla artmaktadır. Bu nedenle
farelerde östrus siklusunun tayini önem kazanmıĢtır. Bu yöntemde vajinal örnek alma ve örnekten yapılan
vajinal yaymada hücre tipinin mikroskop altında belirlenmesi esastır. Bu konuda literatürde birçok farklı
çalıĢma vardır. Bu yöntemin ilk aĢaması için vajinal sürüntü alma metodları önerilmektedir. Vajinal yayma
aĢamasında hücre tipinin mikroskopta tayininde boyama yapmadan değerlendiren metodlar vardır. Bazı
metodlarda boya olarak farklı kimyasallar önerilmektedir. Biz laboratuvarımızda fare üreme döngüsü tayininde
hızlı, uygulaması kolay ve etkin bir metodoloji geliĢtirdik. ÇalıĢmamızda östrus siklusunun tespit edilmesi ile
ilgili fare embriyosunun preimplantasyon dönemini inceleyen bir çalıĢmada kullanılan 5 haftadan büyük 20
adet diĢi fareden alınan materyaller retrospektif olarak değerlendirilmiĢtir.
GEREÇ- YÖNTEM: Fare vajinal yaymada sürüntü alma yerine vajinal yıkama yaptık. Vajinal hücrelerden
yapılan yaymada oldukça basit bir boyama yöntemi olan toluidin mavisi kullandık. Değerlendirmeyi ıĢık
mikroskobu altında yaptık.
BULGULAR- SONUÇ: Bu yöntemle gebelik oranları istatistiksel olarak artmıĢ, fertilizasyon zamanı tam olarak
bilindiğinden istenilen dönem oosit ve embriyo elde edilmesi mümkün olmuĢtur.
TARTIġMA: Buradan çıkarımla fare östrus siklusunun saptanmasında modifiye ederek kullandığımız bu
yöntem diğer yöntemlere göre daha hızlı, kolay ve değerlendirme aĢamasında daha etkindir.
Anahtar Kelimeler: Östrus siklusu, fare, vajinal yayma, toluidin mavisi
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P143
Sıçanlarda Periferik Sinir Travması Sonrası Perinöral Hücrelerin Ġmmünohistokimyasal Ve
Ultrastrüktürel Olarak Ġncelenmesi
Deniz Billur1, Pınar Bayram2, ġule Kızıl2, Sevim Aydın1, Belgin Can1
1
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD, Ankara
2
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji ABD, Ankara
AMAÇ: Kan sinir bariyeri (KSB), perinöral hücreler arasındaki sıkı bağlantı kompleksleri ve endonöryumda
bulunan kan damarlarının endotel hücrelerince oluĢturulur. Periferik sinir travmaları sonrası geliĢen
inflamatuvar yanıt kan sinir bariyerinin bozulmasında rol alır. ÇalıĢmamızda deneysel olarak siyatik sinir
kompresyon hasarı oluĢturduğumuz ratlarda periferik sinirde kan sinir bariyerini oluĢturan perinöral hücreleri
immünohistokimyasal ve ultrastrüktürel olarak incelemeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: 14 adet albino Wistar cinsi diĢi rat yalnızca cerrahi diseksiyon uygulanan sham grubu
(Grup I) ve sağ siyatik sinirine anestezi altında bir dakika süresince 50gr/cm2 basınç uygulanan travma grubu
(Grup II) olarak iki gruba ayrıldı. Dört hafta sonra her iki gruptaki hayvanlar sakrifiye edilerek siyatik sinirleri
çıkarıldı. IĢık mikroskobu (IM) incelemesi için klasik histolojik takip iĢlemlerinden sonra Hematoksilen-Eosin ve
Mallory Azan boyaları ile boyandı. Apopitoz için TUNEL ve perinöral hücreler arasındaki sıkı bağlantıların
immünofluoresan olarak iĢaretlenmesi için anti-occludin-1 ve anti-ZO-1 primer antikorları kullanıldı.
Ultrastrüktürel düzeyde inceleme amacıyla alınan periferik sinir örneklerine klasik transmisyon elektron
mikroskobu (TEM) takip yöntemleri uygulandı.
BULGULAR VE SONUÇ: Grup I‟in IM incelemesinde; epinöryum, perinöryum ve endonöryum doğal
görünümdeydi. TUNEL boyamasında perinöryum ve endonöryumda apopitotik hücrelerin az sayıda olduğu,
occludin-1 ve ZO-1 ekspresyonlarının pozitif olduğu görüldü. TEM incelemesinde perinöral hücrelerin fasikül
kenarında konsantrik lameller Ģeklinde, intrafasiküler alanda ise tek sıralı düzende oldukları, birbirlerine
bağlantı bileĢkeleri ile tutundukları, sitoplazmalarında bol miktarda pinositoik vezikül içerdikleri izlendi.
Endonöryumdaki damarların fenestrasız tipte olduğu, miyelinli ve miyelinsiz sinir liflerinin arasında kollajen
liflerin ve az sayıda fibroblastların varlığı dikkat çekti. Grup II‟nin IM incelemesinde; endonöryumda artmıĢ
hücre infiltrasyonu, perinöral hücrelerde ve endonöryumda apopitotik hücrelerde artıĢ, perinöral hücreler
arasında occludin-1 ve ZO-1 ekspresyonlarında zayıflama ya da kaybolma, endonöral alanda çok sayıda
mononükleer hücre gözlendi. TEM incelemesinde konsantrik lameller Ģeklinde düzenlenen perinöral hücreler
arasında ödem ve kollajen artıĢı, perinöral hücrelerde geniĢlemiĢ granüllü endoplazma retikulumu sarnıçları,
endonöryumda mononükleer hücreler ve miyelinde bozulma izlendi.
TARTIġMA: Her iki grup değerlendirildiğinde periferik sinir travmasının KSB‟ini etkilediği, perinöral hücreler
arasındaki bağlantı bileĢkelerinin bozulması ile sinir fasikülünde gözlenen ödem ve hücre infiltrasyonu arasında
iliĢki bulunduğu gösterildi.
ANAHTAR KELĠMELER: periferik sinir, kan sinir bariyeri, perinöral hücre, anti- ZO-1, anti-occludin-1.
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P144
Kedi Ovaryumu Doku Tespitinde Zamanlama Ve Kullanılan Fiksatiflerinin KarĢılaĢtırılması
MürĢide AyĢe DEMĠRELA, Duygu BAKĠ ACARB, Ferda TOPAL ÇELĠKKANC, Burcu EKĠMD, Sinan
ÖZKAVUKÇUE, Halit KANCAF, Tuğberk Kaan ÖZDEMĠRC, Esra ATABENLĠ ERDEMLĠC, Ayhan BAġTANF
A
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Deney Hayvanları Bakım ve AraĢtırma Ünitesi
B
Afyon Karahisar Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji A.D.
C
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji A.D.
D
Gazi Üniversitesi YaĢam Bilimleri Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Enstitüsü
E
Ankara Üniverstesi Tıp Fakültesi Üremeye Yardımcı Teknikler Merkezi
F
Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Doğum ve Jinekoloji A.D.
Amaç: Günümüzde, ovaryum dokusunun dondurulması insan çalıĢmalarında infertilite tedavilerinde, hayvanda
ise nesli tükenmekte olan hayvanların çoğaltılmasında büyük önem taĢımaktadır. Vitrifikasyon doku
dondurmada kullanılan hızlı, ucuz ve pratik bir yöntemdir. Ġnsan ve farelerde kullanılan NIV (Needle Immersed
Vitrification) tekniği, henüz kedilerde uygulanmamıĢtır. Kastre edilen sahipli kedilerden alınan ovaryumların
çıkarılma süresi ve çıkarılan dokuların fikse edilmesi için kullanılan solüsyonlar, dokunun doğru
değerlendirilmesi için önemlidir. ÇalıĢmamızda ovaryumların kedilerden hemen alınması ile ligatüre edilip
alınması arasındaki geçen zaman farkı ve Bouin/Formalinin fiksatiflerinin dokuya etkisi karĢılaĢtırılmıĢtır.
Gereç ve Yöntem: Üç deney grubu belirlenmiĢtir (n= 3). Erken ve geç sürelerde alınan ovaryumlar Bouin ve
formalinle tespit edilerek karĢılaĢtırılmıĢtır.
1. deney grubunda ovaryumlar ligatüre edilir edilmez hemen alınmıĢtır (Erken).
2. deney grubunda ovaryumların ikisi ligatüre edildikten sonra alınmıĢtır (Geç: yaklaĢık 10 dakika).
3. deney grubunda ovaryumların birisi hemen alınmıĢ, diğeri ligatüre edildikten sonra alınmıĢtır (Erken ve
geç).
Her üç deney grubu da Bouin ve formalin tespit solüsyonlarına alınarak dokuların korunumu karĢılaĢtırılmıĢtır.
Bulgular ve Sonuç: Erken ve geç alınan ovaryumlarda doku korunumu açısından bir fark bulunmamakla
birlikte, Bouin ve formalin fiksatifleri arasında belirgin bir fark ortaya çıkmıĢtır. Ovarektomi sırasında
ligatürasyon iĢlemiyle geçen sürenin doku yapısı üzerinde hiçbir etkisi olmadığı gözlenmiĢtir. Tamponlu
formalinin özellikle ovosit ve folikül hücrelerinde büzüĢmeye neden olduğu; Bouin solüsyonunun ovaryum
dokusunda özellikle ovositlerin sitoplazma ve çekirdeklerinin, folikül hücresi-ovosit bütünlüğünün
korunmasında daha etkili olduğu sonucuna varılmıĢtır. Tamponlu formalinle karĢılaĢtırıldığında Bouin
solüsyonunun dokuyu daha iyi koruduğu kararına varılmıĢtır.
TartıĢma: Doku dondurmanın ovaryuma verdiği hasarı kontrol grubuyla kıyaslarken kontrol grubunun optimal
değerlendirilmesi çok önemlidir. Bu nedenle kullanılan fiksatifin dokuyu koruması asıl hasarın doğru olarak
ortaya konmasını sağlayacaktır. Ovaryum çalıĢmalarında Bouin solüsyonu ilk tercih edilecek fiksatif olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Ovaryohisterektomi, Kedi ovaryum, Bouin, Formalin.
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P145
Post-Menopozal Rat Sublingual Bezlerinin üzerine Diyabetin Etkileri: Histopatolojik ve Stereolojik
incelenmesi
Seçil Nazife Parlak, Osman Nuri KeleĢ, Jale Selli, Elif Polat, Bünyami Ünal
Atatürk Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
AMAÇ: Menopoz genellikle 45 yaĢ sonrası kadınlarda görülen yumurtalık ve rahim dongulerinin azalması veya
sona ermesi ile karakterize fizyolojik bir süreçtir. Diyabet yetersiz insulin salınımına bağlı kan Ģekeri
seviyesinde artıĢ ile tanımlanan bir metabolik hastalıktır. ÇalıĢmada menopoz sonrası sıçan sublingual
bezlerinde diyabetin etkilerinin sebep olduğu patofizyolojik süreçleri araĢtırmak hedeflendi.
GEREÇ-YÖNTEM: EriĢkin diĢi 12 haftalık Sprague Dawley sıçanlar (n = 24) sistematik rastgele bir Ģekilde
dört gruba ayrıldı; Sağlıklı Kontrol Grubu, Diyabet indüklenen grup, Ovariektomize grup, Diyabet indüklenmiĢ
Post-Ovariektomize Grup. Bulguları değerlendirmek için histopatolojik, histokimyasal ve stereolojik analizler
yapıldı.
SONUÇ: DM grubunda artmıĢ dejeneratif kanal hücrelerine, OVX grubunda artmıĢ PMNL infiltrasyonuna ve DM
+ OVX grubunda daha yaygın ve artmıĢ PMNL infiltrasyonu ile dejeneratif seröz yarımaylar ve kalınlığı artmıĢ
bazal membranlara rastlandı. Ayrıca DM ve / veya OVX gruplarının muköz asinuslarında asidik
mukopolisakkarit ve DM‟nin tek ya da kombine gruplarının seröz yarımaylarında nötral mukopolisakkarit salgı
içeriğinde değiĢiklikler tespit edilmiĢtir. Buna ek olarak, muköz asinus epitelinde, DM grubu dokularında
hipertrofik ve OVX grubu dokularında atrofık değiĢimler saptandı.
TARTIġMA: Diyabet ve / veya overektominin sublingual bez üzerinde sebep olduğu morfolojik değiĢiklikler
ayırt edildi. Bu morfolojik değiĢikliklerle iliĢkili moleküler mekanizmalara yönelik daha fazla araĢtırma
yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, menopoz, sıçan, sublingual, bez
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P146
Diyabetin Post-Menopozal Rat Submandibular Bezlerinin üzerine Etkileri: Histopatolojik ve
Stereolojik incelenmesi
Seçil Nazife Parlak, Osman Nuri KeleĢ, Ġsmail Can, Zeliha Erdem, Erdem Toktay, Bünyami Ünal
Atatürk Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
AMAÇ: Ġlerleyen yaĢ ile birlikte, menopoz, kadınlarda gözlenen overial ve menstrual sikluslarda azalma veya
bitiĢ ile karakterize fizyolojik bir süreç ve diyabet ise insidansı artan yüksek kan Ģekeri seviyesi ile karakterize
metabolik hastalıktır. Overektomi ve diyabet indüklenen sıçan modelleri submandibular bezi üzerinde
menopozun ve diyabetin tek veya kombine etkilerinin neden olduğu patofizyolojik süreçleri incelemek amacı
ile çalıĢma tasarlandı.
GEREÇ- YÖNTEM: Sprague Dawley on iki haftalık diĢi (n = 24) sıçanlar dört gruba randomize bir Ģekilde
rastgele ayrıldı; Sağlıklı Kontrol Grubu (n = 6), Diyabetik grup (n = 6), Overektomize grup (n = 6), Post
Ovariektomize Diyabet Ġndüklenen Grup (n = 6. Sonuçlar histopatolojik, histokimyasal ve stereolojik analizler
ile değerlendirildi.
SONUÇ: DM ve / veya OVX grupları submandibular dokularında anlamlı enflamatuar hücre infiltrasyonları,
granüler kanal dejenerasyonları ve seromuköz asunusları salgı içeriğinde değiĢimler izlenirken, ek olarak
diyabet indüklenen post overektomize grubunda belirgin intersistiyel ödem izlendi. Ayrıca DM ve / veya OVX
gruplarında granular kanallarda hipertrofik değiĢiklikler, tek veya kombine DM gruplarında seromuköz
asinuslarda hipertrofik değiĢiklikler ve OVX gruplarında atrofik değiĢiklikler tespit edildi.
TARTIġMA: Diyabet ve overektominin submandibular bezleri üzerinde oluĢturduğu hücresel değiĢiklikler ve
patofizyolojik süreçler ortaya kondu. Bu sonuçlar, diyabet ve menopoz patogenezi ve submandibular bezleri ile
iliĢkili baĢka patofizyolojik süreçlere ıĢık tutabilir. Bu patofizyolojik süreçler ile iliĢkili moleküler mekanizmalara
yönelik daha fazla araĢtırma yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: Diyabet, menopoz, sıçan, submandibular, bez
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P147
DOMUZ OVĠDUKTUNDA MAST HÜCRELERĠ ÜZERĠNDE IġIK ve ELEKTRON MĠKROSKOBĠK
ÇALIġMALAR
Alev Gürol Bayraktaroğlu, Asuman Özen, Tuğrul Ertuğrul, Ziya Özcan, Ahmet Ceylan, Doğukan
Özen
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Bu çalıĢma; domuzlarda oviduktun değiĢik bölümlerinde bulunan mast hücrelerinin boyanma özelliklerini, ıĢık
ve elektron mikroskobik yapılarıyla foliküler ve luteal fazlardaki sayısal dağılımlarını belirlemek amacıyla
yapıldı. ÇalıĢmada 6 adet sağlıklı, eriĢkin diĢi domuzdan alınan ovidukt, materyal olarak kullanıldı. Domuz
oviduktunun her üç bölgesindeki mast hücrelerinde Ab (Alcian blue) (+)/SO (Safranin O) (-) boyanma
görüldü. ÇalıĢmada domuz oviduktu üzerinde yapılan hücre sayımı ve istatistiksel sonuçlarına göre foliküler
dönemde, birim alandaki mast hücresi sayısının oviduktun her üç bölgesinde de luteal döneme göre daha
yüksek olduğu gözlendi. Oviduktun diğer bölümlerine nazaran özellikle fimbriya bölgesinde, birim alandaki
mast hücresi sayısının her iki dönemde de fazla olduğu görüldü (p<0.05). Elektron mikroskobik incelemelerde
mast hücrelerinin; elektron açık, elektron yoğun ve ince tanecikli elektron açık granüller olmak üzere 3 tip
granül içerdiği saptandı.
Anahtar Kelimeler: Domuz, ovidukt, mast hücresi,
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P148
Rat (Rattus rattus) Mezenterinde Kollagen ve Elastik Fibrillerin Dağılımı
Emel Demirbağ, Kenan Çınar
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Isparta
AMAÇ: Mezenter, bağırsakları karın boĢluğunun dorsal duvarına bağlayan bir tabakadır. Bağırsakların en dıĢ
katmanı olan seroza bağırsakları çevreler ve mezenter olarak devam eder. Karın boĢluğunda bulunan
bağırsaklar için bir süspansiyon olan mezenter karın boĢluğunu astarlar. Bu çalıĢmada kollagen ve elastik
fibrillerin rat mezenterindeki dağılımlarının belirlenmesi amaçlandı.
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalıĢmada Süleyman Demirel Üniversitesi Deney Hayvanları Laboratuvarı‟ndan temin
edilen 6 adet eriĢkin ve sağlıklı Wistar albino rata (Rattus rattus) ait mezenterler materyal olarak kullanıldı.
Alınan doku örnekleri 24 saat süreyle %10‟luk formaldehit solusyonunda tespit edildikten sonra rutin histolojik
doku takibi prosedüründen geçirildi. Mezenter örneklerine kollagen fibrillerinin belirlenmesi için Van Gieson,
elastik fibrillerin belirlenmesi için Wiegert ve her iki fibrilin bir arada gösterilmesi için Wiegert&Van Gieson
kombine boyama metotları uygulandı.
BULGULAR-SONUÇ: Uygulanan boyama metotları sonucunda kollagen fibrillerin helezon Ģeklinde oldukları ve
her yönde uzandıkları tespit edildi. Genellikle kalın demetler halinde dağılım gösteren kollagen demetlerin
arasında yer yer ince demetlerin de olduğu saptandı. Ayrıca anastomozlaĢma yapmadıkları belirlendi. Elastik
fibrillerin düz bir yapıya sahip oldukları ve her yönde uzandıkları tespit edildi. Çok ince ve kalın fibriller
tarzında dağılım gösteren elastik ipliklerin sık sık ve çok sayıda anastomozlaĢma ve dallanma yaptıkları
saptandı. Wiegert&Van Gieson kombine boyama yönteminde kollagen fibrillerin elastik fibrillere nazaran çok
daha yoğun oldukları belirlendi. Ayrıca elastik fibrillerin anastomozlaĢma yaptıkları bölgelerde kollagen fibril
demetlerinin kalınlıklarının arttığı tespit edildi.
TARTIġMA: Bu çalıĢma rat mezenterinin bağ doku fibrillerini belirlemeye katkı sağlamıĢtır. Ayrıca bu fibrillerin
dağılımını diğer türlerle karĢılaĢtırma olanağı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Elastik fibril, kollagen fibril, mezenterium, Rattus rattus
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P149
Van Kedilerinin Trakeya ve Akciğerinde Bulunan Mast Hücrelerinin Dağılımı ve Heterojenitesi
Üzerine Morfolojik ve Histometrik AraĢtırma
Sema Uslu, Mecit Yörük
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Van
AMAÇ:
Bu çalıĢma Van Kedilerinde trakeya ve akciğerlerde bulunan mast hücrelerinin dağılımı ve heterojenitesini
belirlemek amacıyla yapıldı.
GEREÇ-YÖNTEM:
ÇalıĢmada 4 adet Van Kedisi kullanıldı. Van Kedilerinin trakeya ve akciğerinden uygun büyüklükte parçalar
alındı. BLA (Basic KurĢun Asetat-Mota), da tespit edildikten sonra rutin doku takibi yapılarak paraplast ile
bloklandı. 6-7 µm kalınlığında alınan kesitler % 0,5‟lik toluidine blue ve alcian blue-safranin O kombine
boyalarında boyandılar.
BULGULAR-SONUÇ:
Toluidine blue ile boyanan kesitlerde 40‟lık objektifte mast hücre sayıları semikantitatif olarak belirlendi.
Ġncelenen organlardan akciğerde en fazla sayıda mast hücresine rastlandı. Granül yapısını belirlemede BLA
tespitinin uygun olduğu saptandı. Alcian blue- safranin O boyamasında ise trakeya ve akciğerde SO (+), AB
(+) granüllü mast hücrelerine rastlandı, miks granüle sahip mast hücrelerine ise rastlanılamadı.
TARTIġMA:
Sunulan bu çalıĢmada Van kedilerinin alt solunum yolları organlarında mast hücrelerinin morfolojileri, yerleri,
dağılımları ve heterojeniteleri belirlenmiĢtir. Yapılan bu çalıĢmanın sonuçları ile diğer çalıĢmalarda farklı
hayvanların alt solunum sistemi ve bu sisteme ait organları hakkında verilen literatürde bulguların uyumlu
olduğu bulunmuĢtur. Van kedilerinin alt solunum yolları mast hücreleri hakkında Ģimdiye kadar yapılmıĢ bir
çalıĢma yoktur. Bu çalıĢmanın bulgularının literatüre katkıda bulunacağı düĢünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Van Kedisi, ıĢık mikroskobu, mast hücresi, trakeya, akciğer, heterojenite.
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P150
Viral Obezite OluĢumunda Ġnsan Adenovirüs-36’nın AĢılama Sonrası Kısa ve Uzun Dönem Etkileri*
*Bu çalıĢma XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi’nde Poster Birincilik Ödülü kazanmıĢtır.
Tamer ġanlıdağ1, Hafize Seda Vatansever2, Sinem Akçalı1, Tuna Önal2, Candan Çiçek3, Elçin Kal
Çakmaklıoğulları1, Sevtap Gökalp2
1
Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
2
Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Manisa
3
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ġzmir
AMAÇ
Obezite; insanda ve çocukluk çağında çok sayıda etiyolojiye sahip olan ciddi bir kronik hastalıktır. Obezite
sıklığının hızla yayılmasının enfeksiyon kaynağı ile uyumlu olabileceğini düĢündüren çalıĢmalar sonrasında dört
hayvan ve üç insan virüsünün obeziteye neden olduğu gösterilmiĢtir. Adenovirüs serotip 36 (Ad-36) adipojenik
etkisi için test edilen ilk insan adenovirüs serotipidir. AraĢtırmamızda sıçanlarda karaciğer ve yağ dokusunda
Ad-36‟nın adipojenik etkisinin aĢılama sonrası kısa ve uzun dönem etkilerinin histokimyasal ve
immunohistokimyasal incelenmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇ VE YÖNTEM
ÇalıĢmada birinci grup kontrol grubu olup, diğer gruplar ile aynı anda sadece kültür vasatı enjekte edilmiĢtir.
Ġkinci grup aĢılama grubu olup, UV radyasyonu ile inaktive Ad-36 enjekte edilmiĢ ve 5 gün sonra Ad-36 ile
enfekte edilmiĢtir. Üçüncü grup ise sham grubu olup aĢılama olmadan grup 2 ile eĢ zamanlı Ad-36 ile enfekte
edilmiĢtir. Deneyin 12. ve 30. haftalarında karaciğer ve yağ dokusu alınarak %10 formalin solüsyonu ile tespit
edildikten sonra rutin parafin takip iĢlemi uygulandı. Histokimyasal analiz için örnekler hematoksilen-eozin ve
oil red boyaması, immunohistokimyasal analiz için ise leptin dağılımı incelendi.
BULGULAR VE SONUÇ
Histokimyasal analizler sonrası, 12. ve 30. haftalarda karaciğer dokusunda hepatositler grup 1 ve grup 2
normal görünümlü iken, grup 3‟te hipertrofik ve sitoplazmasında lipit vakuolleri gözlendi. Oil red boyamasında
ise özellikle grup 3‟de boyanmanın daha fazla olduğu izlendi. Ġmmunohistokimyasal analizler sonrasında 12.
ve 30. haftalarda karaciğer ve yağ dokusunda leptin immunoreaktivitesi grup 1‟de zayıf, grup 2‟de orta ve
grup 3‟de kuvvetli pozitifdi.
TARTIġMA
Lipid birikiminin aĢılama sonrasında karaciğer ve yağ dokularında azaldığı gözlenmesi üzerine adenoviral
enfeksiyon sonrası kaynaklanan obezitenin kontrol edilebileceği düĢünüldü.

Anahtar Kelimeler: AD-36, AĢılama, Obezite.

237

XII. National Histology And Embryology Congress 27-30 May 2014, Ankara University / Ankara -Türkiye

P151
Deneysel Diyabetin Kemik Yapısı, Mineral Yoğunluğu Ve Apoptozis Üzerine Etkileri
Saim Özdamar, Arzu Yay, Esra Balcıoğlu, Gözde Özge Korkmaz, Betül Yalçın, Mehmet Fatih Sönmez
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD
AMAÇ: Ġnsan ve deney hayvanları üzerinde diyabet komplikasyonları üzerine yapılan çalıĢmalarda, diyabetin
kemik yapısı ve mineral metabolizmasını önemli ölçüde değiĢtirdiği belirtilmiĢtir. Ancak elde edilen sonuçlar
arasında önemli farklılıkların bulunduğu gözlenmektedir. Bu çalıĢmada, streptozotosin (STZ) diyabetinin sıçan
femuru üzerine etkilerinin histokimyasal, immunohistokimyasal ve taramalı elektron mikroskobu ile
incelenmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: Bu çalıĢmada 8 haftalık, 40 adet Wistar albino türü diĢi sıçan kullanıldı. Diyabet
oluĢturmak için sıçanlara tek doz 40 mg/kg STZ ip. uygulandı. Kan glukoz düzeyi 200 mg/dl üzerinde olanlar
diyabetik kabul edildi. Her birinde 10 sıçan bulunan kontrol, 1 aylık, 2 aylık ve 3 aylık diyabetik sıçanların
femurları çıkarıldı ve tespit edildikten sonra, histokimyasal, apoptozis için TUNEL ve taramalı elektron
mikroskobu için doku takibi yapılarak değerlendirildi. Ayrıca, EDX kullanılarak, femur diyafizinde Ca:P oranları
açısından elektron prop analizleri yapıldı.
BULGULAR- SONUÇ: STZ uygulaması ile kemik trabeküllerinin sayısı ve çapında diyabet süresine uygun bir
azalma, büyüme plağında incelme, hücre kaybı ve aĢırı kıkırdak matriksi yıkımı vardı. Bir aylık diyabetiklerde
apoptotik hücre sayısında anlamlı bir artıĢ, 2 ve 3 aylık diyabetiklerde 1 aylıklara göre azalma gözlendi. Ca:P
oranı 1 aylık diyabetiklerde, kontrollere göre anlamlı bir artıĢ gösterirken, 2 ve 3 aylık diyabetik sıçanların
Ca:P oranı diyabet süresine bağlı olarak düĢüĢ gösterdi.
TARTIġMA: STZ ile oluĢturulan diyabet, sıçanların femurunda trabeküler kemik yoğunluğunda azalma, Ca:P
oranında ve apoptotik hücre sayısında değiĢime neden olmuĢ, bu sonuçlar kemik çevriminin (bone turnover)
diyabetten etkilenebileceğini göstermiĢtir. Diyabetik osteopenin daha iyi anlaĢılması için, kemik mineral
yoğunluğu ile kemik hücrelerindeki apoptotik mekanizma arasındaki etkileĢimin dikkate alınması gerektiğini
düĢünmekteyiz

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Kemik mineral yoğunluğu, Apoptozis
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P152
TavĢan Modelinde Orbita Taban Kırıklarının Rekonstrüksiyonunda Poli L-Laktid/ D-Laktid ve Poröz
Polietilen Ġmplant Kullanımının KarĢılaĢtırılması
Mübin Aral1, Selahattin Özmen1, ġafak Uygur1, BaĢar Kaya1, Neslihan CoĢkun2, Suna Ömeroğlu2,
Koray Kılıç3
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Orbita “blow-out” kırıklarının onarımında, poli L-laktid/D-laktid (rezorbe olabilen mesh) ve poröz
polietilen implant (Medpor®) orbita taban kırıklarının rekonstrüksiyonunda sıkça kullanılan alloplastik
materyallerdir. Bu çalıĢmada, tavĢan orbita taban kırığı modelinde rezorbe olabilen mesh ve Medpor®‟un uzun
dönem etkinlik ve komplikasyon oranları değerlendirildi.
GEREÇ ve YÖNTEM: ÇalıĢmada 12 adet beyaz Yeni Zelanda tavĢanı 4 gruba ayrıldı. Her grupta 6 orbita
üzerinde çalıĢıldı. Grup 1‟de orbita taban diseksiyonu yapılırken, diğer gruplarda orbita tabanında 10mm‟lik
yuvarlak tam kat kemik defekti oluĢturuldu. Grup 2‟de defekt alanı boĢ, Grup 3‟de 12mm‟lik yuvarlak kesilmiĢ
Medpor®; Grup 4‟de ise 12mm‟lik yuvarlak kesilmiĢ rezorbe mesh uygulandı. 1. ve 6.ay sonunda kemikleĢme,
orbital yağ fıtıklaĢması ve maksiller sinüsün doluluk durumu bilgisayarlı tomografiyle, 6.ay sonunda tüm
deneklere ait orbita tabanları ise histomorfolojik olarak değerlendirildi.
BULGULAR ve SONUÇ: Radyolojik olarak rezorbe mesh uygulanan grupta, orbital yağ fıtıklaĢma miktarı
istatistiksel olarak anlamlı derecede fazlayken, kemik oluĢumu açısından defekt oluĢmuĢ gruplarda istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Grup 3 ve 4 histolojik açıdan değerlendirildiğinde damarlanmada artıĢ
olduğu, Grup 3‟de daha küçük kemik trabekülasyonları, Grup 4‟de ise daha geniĢ alanda trabekülasyon varlığı
ve bağ doku oluĢumunun da daha yoğun ve organize olduğu saptandı.
Bu çalıĢma, Medpor® ve rezorbe olabilen mesh‟in uzun dönemli takiplerde orbita taban defektlerinde
kanlanmayı ve kemikleĢmeyi arttırdığı ancak rezorbe olabilen mesh‟in kemik rejenerasyonunda Medpor®‟a
göre daha etkin olduğunu gösterdi.
TARTIġMA: Orbita taban kırıkları göz küresinin geniĢlemesi ve orbital yağ fıtıklaĢmasına neden olabilir.
Fonksiyonel ve iyi estetik sonuçların alınabilmesi için orbita tabanının bütünlüğünün sağlanması ve buna uygun
materyallerin kullanılması önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Medpor®, rezorbe mesh, orbita, tomografi, trabekülasyon
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P153
Sıçanlarda Hızlı Üst Çene GeniĢletmesi Sonrası Vasküler Epitelyal Büyüme Faktörünün Nano
TaĢıyıcılarla Uygulanması Ġle Üst Çene Sutural Bölgesinde OluĢan DeğiĢikliklerin Ġncelenmesi
Burak Aydın1, Ünal Uslu2, Mustafa Çulha3, Alev Cumbul2, Esen Efeoğlu1
1
Yeditepe Üniversitesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı
2
Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
3
Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü
AMAÇ: ÇalıĢmanın amacı, deneysel üst çene geniĢletmesi sonrasında altın nano taĢıyıcılarla (AuNP) uygulanan
vasküler epitelyal büyüme faktörünün (VEGF) sıçanların üst çene sutural bölgesinde kemik remodelingine
etkisinin histomorfometrik olarak incelenmesidir.
YÖNTEM-GEREÇLER: ÇalıĢmada, 14 haftalık, 250g 30 adet Wistar cinsi sıçanın üst çeneleri transversal
olarak geniĢletilmiĢtir. GeniĢletme iĢleminin 5. gününde AuNP ve VEGFden oluĢan kimyasal yapıdaki solüsyon
palatinal alana enjekte edilmiĢtir. ÇalıĢmada yer alan 5 grupta, serum fizyolojik, AuNP, VEGF, AuNP ile
VEGF‟nin karıĢımı ve AuNP+Oligonükleotid+VEGF enjeksiyonu yapılmıĢtır. Enjeksiyonu takip eden 10. günde
sıçanlar sakrifiye edilmiĢlerdir. Sıçanların üst çeneleri histolojik değerlendirmeler için diseke edilerek, 0,1M
fosfat tamponlu %10‟luk nötral formaldehitle fikse edilmiĢtir (pH=7,4). Parafine gömülmüĢ dokulardan
sistematik rasgele örnekleme ve fiziksel parçalamayla 10 μm kalınlığında kesitler alınmıĢtır ve hematoksilen
eozin tekniğiyle boyanmıĢtır. Kemik hacmi Cavalieri yöntemiyle stereolojik istasyonda ölçülmüĢtür.
BULGULAR: ÇalıĢmanın histomorfometrik değerlendirmesinde VEGF grubunda ölçülen total hacim miktarı
AuNP+VEGF grubunda gözlenen total hacimden istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla bulunmuĢtur
(p<0,05). AuNP ve VEGF grupları arasında, yumuĢak dokuları ve kemik dokusunu içeren total hacmin
karĢılaĢtırılmasında ise VEGF grubunda ölçülen total hacim, AuNP grubunda gözlenen total hacim ve yumuĢak
doku hacmi miktarından istatistiksel olarak anlamlı derecede fazladır (p<0,05).
SONUÇLAR: ÇalıĢmada elde edilen sonuçlar, VEGF‟nin kemik geliĢimini arttırdığını; ancak burada anlatılan
yöntemle AuNP‟ların VEGF‟in hücre içine taĢınmasında kullanılmasının kemik geliĢimini arttırmadığını ve
VEGF‟in yumuĢak doku geliĢiminde önemli role sahip olduğunu göstermiĢtir.

Anahtar Kelimeler: Altın nano parçacık, vasküler epitelyal büyüme faktörü, histomorfometri, kemik
remodelingi
Molar diş bölgesinde, alveolar kemiğin, kontrol grubu ile altın nanopartikül (AUNP), VEGF, altın nanopartikül
bağlanmış VEGF (AVEGF) grubu, oligo + altın nanopartikül tarafından taşınan VEGF (A0VEGF) gruplarına göre
histolojik karşılaştırılması. Histolojik görüntüde damarlanma bölgeleri (ok) ile gösterilmiştir. Boyama
hematoksilen eozin ile yapılmıştır. Bar: 400 µm, resimler x5’lik büyütmededir.
TOTAL HACMĠN KARġILAġTIRILMASI TABLOSU (milimetre küp)
Gruplar

Ortalama±Standart Sapma p

Kontrol

16,922±2,57

VEGF

15,89±1,31

AuNP

23,3±1,15

#

AuNP+VEGF

14,93±1,65

+

AuNP+Oligonükleotid+VEGF 17,11±2,2
(#):AuNP ile VEGF grupları arasındaki total hacmin istatistiksel değerlendirmesi p<0,05. (+):VEGF ile
AuNP+VEGF grupları total hacmin istatistiksel değerlendirmesi p<0,05
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Amiodaronun Kemik Dokusu Üzerine Etkilerinin Morfolojik ve Apoptotik Olarak AraĢtırılması
Salih Kuyumcuoğlu1, Yusuf Gedik1, Embiya Dilber1, Seren GülĢen Gürgen2, AyĢe Tuç Yücel3, Ali
Cansu1
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Trabzon
2
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Histoloji ve Embriyoloji Bölümü, Manisa
3
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Anatomi Bölümü, Manisa
AMAÇ: Amiodaron, diğer antiaritmik ajanlara dirençli çeĢitli taĢiaritmilerin tedavisinde yaygın olarak kullanılan
güçlü antiaritmik bir ilaçtır. Yan etkilerinin sık görülmesi tedavide kullanımını sınırlayan en önemli nedenlerden
biridir. Bu çalıĢmada, amiodaronun kemik dokusu üzerine morfolojik ve apoptotik etkilerinin değerlendirilmesi
amaçlanmıĢtır.
GEREÇ-YÖNTEM: ÇalıĢmada, 21 adet erkek Sprague Dawley sıçan kullanıldı. Her grupta yedi sıçan olacak
Ģekilde, gruplar kontrol, düĢük doz (20 mg/kg/g, gavaj) ve yüksek doz (200 mg/kg/g, gavaj) amiodaron
olarak ayrıldı. Sıçanlar 14 gün sonra sakrifiye edildi ve sol femur dokuları alındı. Hematoksilen-Eozin boyasıyla
femur boyu, epifiz ve diafiz çapı, ayrıca osteoblast ve osteoklast sayıları hesaplandı. Ġmmunohistokimyasal
boyama yöntemi ile apoptozisi belirlemek için kaspaz-3 ve kaspaz-9 antikorları kullanıldı.
BULGULAR-SONUÇ: DüĢük ve yüksek doz amiodaron gruplarında femurun epifiz ve diafiz çaplarında kontrol
grubuna göre azalma saptandı (p<0,005). Osteoklast sayısı, düĢük ve yüksek doz amiodaron gruplarında
kontrol grubuna göre daha yüksek idi (p<0,005). Üç grup arasında osteoblast sayısı ve femur uzunluğu
ölçümleri bakımından önemli fark gözlenmedi. Ġmmunohistokimyasal boyama sonuçlarına göre kontrol
grubunun femur epifiz ve diyafiz bölgelerindeki kemik dokusunda kaspaz-3 ve kaspaz-9 immunoreaksiyonu
zayıf olarak gözlendi. DüĢük doz grubunda epifiz bölgesinde zayıf kaspaz-3 ekspresyonu izlenirken, ortadan
kuvvetliye değiĢen kaspaz-9 reaksiyonu yaygındı. Yüksek doz grubunda epifiz bölgesindeki proliferasyon
kıkırdağının proliferatif ve hipertrofik zonlarındaki kıkırdak matriksinde ve kemik zondaki yeni oluĢmuĢ kemik
matriksinde kuvvetli kaspaz-3 ve kaspaz-9 ekspresyonu dikkat çekiciydi.
TARTIġMA: Bu çalıĢmada amiodaronun dozla iliĢkili olarak, kemik dokusu üzerine osteoporotik etkisi
olabileceği ve apoptozisi arttırabileceği gösterilmiĢtir. Doza bağımlı olarak artan osteoporotik etki sonraki
dönemlerde hastanın yaĢam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: Amiodaron, Kaspaz-3, Kaspaz-9, Kemik, Osteoklast, Orteoblast
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Radyasyon Kolitinde Ozon Tedavisinin Uygulama Zamanı
Ayhan Kutlu1, Esra Erdoğan1, Bülent Uysal2, Recep GümüĢ1, Muhammed Erdal1, Arcan Arsoy Ġri1,
Esin Gündem3, Ömer Sağer3, Mehmet Murat Beyzadeoğlu3, Emin ÖztaĢ1
1
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
3
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı, Ankara
AMAÇ: Abdominal malignitelerin iyonizan radyasyon tedavisinde (radyoterapi) barsaklarda hasar (radyasyon
koliti) oluĢmaktadır. Ġyonizan radyasyonun, hücrelerde DNA kırıkları oluĢturarak oksidatif stres ajanlarını
artırdığı, buna bağlı oluĢan inflamatuar reaksiyonların doku hasarına neden olduğu önceden yapılan
çalıĢmalarda gösterilmiĢtir. ÇalıĢmamızda Ozon (O3) gazının anti-inflamatuar özelliğinin radyasyon koliti
tedavisindeki etkinliğini ve tedaviye baĢlangıç zamanını tespit etmeyi amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Wistar Albino türü erkek sıçanların batın-pelvis bölgesine, Cobalt-60 kaynağıyla, tek
seansta 25-Gy gama ıĢını verilerek deneysel kolit oluĢturuldu. Kolit tedavisi için; radyoterapiden 1 gün önce
(precondition), radyoterapi uygulandığı gün (0.gün) ve radyoterapiden sonraki 1.gün, 2.gün, 3.gün ve
4.günde intra-peritoneal 1 mg/kg/gün dozunda ozon baĢlanacak Ģekilde tedavi grupları oluĢturuldu. Ozon
uygulaması 7. günde sonlandırıldı. Barsaklardaki histolojik hasar değerlendirmesi yapılırken 6 ayrı bölgeden
elde edilen barsak kesitlerinde; villus boyları, lamina propria ödemi, inflamatuar hücre infiltrasyonu, kanama,
kript apseleri, kript epiteli distorsiyonu ve submukoza kalınlaĢması kriterlerine göre skorlama yapıldı.
BULGULAR-SONUÇ: Histolojik değerlendirme sonucunda radyoterapi kontrol grubunun ortalama doku hasarı:
30,9, iken precondition grubu: 23,4, 0.gün grubu: 22,5, 1.gün grubu: 19,8, 2.gün grubu: 18, 3.gün grubu:
20,7, 4.gün ozon grubu:21,9 olarak tespit edildi. Radyoterapi sonrası 2.günde ozon tedavisine baĢlanan
grupta hasarın anlamlı olarak düĢük olduğu gözlendi.
TARTIġMA: Radyoterapi sonrası barsak hücrelerinde oluĢan serbest oksijen radikallerinin, inflamatuar
hücrelerin barsak duvarına göç ederek (nötrofillerin 6-24 saat, monositler ve diğer hücrelerin 24-48 saat
sonra) otoinflamasyona neden olduğu bilinmektedir. ÇalıĢmamızda 2. günün en etkili olmasında,
inflamasyonun baĢlama zamanı ile ozon tedavisinin baĢlangıç zamanının eĢleĢmesinin; antiinflamatuar
etkinliğin en üst düzeyde olmasına neden olabileceğini düĢündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ozon, Radyasyon Koliti, Radyoterapi
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2,4,6 trinitrobenzen sulfonik asit (TNBS) ile OluĢturulmuĢ Kolite KarĢı Arı Sütü ve YeĢil Çay
Ekstraktının Koruyucu Etkisi
Turan Karaca, YeĢim Hülya Uz, Selim Demi&775;rtaĢ, Ġhsan Karaboğa
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji ABD
AMAÇ: Bu çalıĢmada, sıçanlarda 2,4,6 trinitrobenzen sulfonik asit (TNBS) ile deneysel oluĢturulmuĢ kolitte, arı
sütü (Royal Jelly-RJ) ve yeĢil çay ekstraktının (Green Tea Extract-GTE) koruyucu etkilerinin araĢtırılması
amaçlandı. RJ ve GTE‟nın yapılan çalıĢmalar ile her ikisin de yüksek antioksidan, antihiperglisemik vb etkilere
sahip oldukları bildirilmiĢtir.
GEREÇ- YÖNTEM: 24 eriĢkin diĢi Wistar albino sıçan 4 gruba ayrıldı: Kontrol, (serum fizyolojik verilen grup);
Kolit, 25 mg/sıçan tek doz TNBS verilen grup; Kolit+RJ, TNBS+250mg/kg/gün arı sütü verilen grup (oral,-kolit
oluĢumundan önce ve kolit oluĢumundan sonra 7gün); Kolit+GTE, TNBS+100 mg/kg/gün yeĢil çay ekstraktı
verilen grup (oral, kolit oluĢumundan önce ve kolit oluĢumundan sonra 7gün). TNBS ve serum fizyolojik 0.8
ml/sıçan olacak Ģekilde intrarektal yol ile uygulandı. Deney sonunda canlı ağırlık değiĢimleri, kolon dokularında
makroskopik görünümleri ve kolon ağırlıkları (8cm) hesaplandı. Ayrıca alınan kolon doku örneklerine
mikroskopik skorlama yapılarak histopatolojik ve anti-CD3, anti-CD5, anti-CD8 ve anti- CD45 antikorları
uygulanarak immunohistokimyasal olarak T lenfositlerin dağılımları değerlendirildi.
BULGULAR- SONUÇ: RJ ve GTE verilen grupta, TNBS ile kolit oluĢturulmuĢ gruba göre; kilo kaybı, kolon
doku ağırlıkları ile makroskopik ve mikroskopik kolit skorlarının anlamlı olarak düzeldiği tespit edildi (p<0.05;
Grafik 1-4). Yine yapılan immunohistokimyasal değerlendirmede; CD3, CD5, CD8 ve CD45 pozitif T
hücrelerinin kolit grubuna göre anlamlı derecede azalmıĢ olduğu belirlendi (p<0.05).
Sonuç olarak, RJ ve GTE‟nin kolit oluĢumundan önce ve sonra 7 gün süreyle oral yolla verilmesi TNBS ile
oluĢturulmuĢ kolit modelinde, antioksidan ve antiinflamatuvar özellikleri nedeniyle koruyucu etkileri olduğu
saptandı.

Anahtar Kelimeler: Kolit, TNBS, Arı sütü, yeĢil çay, rat
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Sıçan Karaciğer Dokusunda Karbon Tetraklorür Ġle OluĢturulan Hasar Üzerine Karnozinin Koruyucu
Etkilerinin AraĢtırılması
Nurhan Kuloğlu1, Mehmet Fatih Sönmez2
1
Niğde Üniversitesi, Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Bölümü,
Niğde
2
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
AMAÇ: Karbon tetraklorür genellikle deneysel olarak indüklenmiĢ karaciğer hasarı oluĢturmak için kullanılan
bir ajandır. Karnozin, güçlü bir antioksidan, metal Ģelatörü ve hücre membranı koruyucusudur. Bu çalıĢmada
karbon tetraklorür ile karaciğer dokusunda oluĢturulan hasar üzerine karnozinin koruyucu etkisinin
araĢtırılması amaçlandı.
GEREÇ- YÖNTEM: Mevcut çalıĢmada 32 adet ergin Wistar albino türü erkek sıçan kullanıldı. Denekler rastgele
4 gruba ayrıldı. Grup I; (n=8) kontrol grubu, Grup II; (n=8) 0,2 ml/kg/gün karbon tetraklorür intraperitoneal
(ip) uygulanan grup, Grup III; (n=8) 0,2 ml/kg/gün karbon tetraklorür + 200mg/kg/gün karnozin (ip)
uygulanan grup, Grup IV; (n=8) 200mg/kg/gün karnozin (ip) uygulanarak oluĢturuldu. Deneyin on birinci
günü denekler dekapite edilerek kanları ve karaciğer dokuları alındı. Kanlarından AST ve ALT çalıĢıldı. Parafine
gömülen karaciğer dokularından alınan kesit örnekleri Hematoksilen&Eozin ve HSP-70 eskpresyonunu
belirlemek için immunohistokimyasal olarak boyanıp incelendi.
BULGULAR- SONUÇ: Serum ALT ve AST değerleri karbon tetraklorür uygulamasıyla yükseldi ve karnozin
uygulamasıyla değerlerde azalma gözlendi. Karbon tetraklorür uygulanan grupta mikro ve makro veziküler
yağlanma belirlendi. Yağlanma portal alandan uzaklaĢtıkça artmaktaydı. Yine bu grupta bazı alanlarda
konjesyon, hemoraji ve mononükleer hücre infiltrasyonu alanları tespit edildi. Koruyucu amaçlı uygulanan
karnozin grubunda hasar devam etmekteydi ancak yağlanma alanlarında biraz azalma mevcuttu. HSP-70
immun reaktivitesi karbon tetraklorür uygulamasıyla kontrole göre artıĢ gösterdi. Karnozin uygulaması ile
HSP-70 immun reaktivitesi karbon tetraklorür grubuna göre azaldı.
TARTIġMA: Karbon tetraklorür uygulamasının karaciğer dokusunda çok ciddi histopatolojik değiĢiklikler
oluĢturduğu, koruyucu amaçlı verilen karnozinin bu hasarda kısmen bir iyileĢme sağladığı ve HSP-70‟in
karaciğerde oluĢan hasara aracılık ettiği gözlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: HSP 70, Karbon Tetraklorür, Karnozin, Karaciğer, Sıçan

244

XII. National Histology And Embryology Congress 27-30 May 2014, Ankara University / Ankara -Türkiye

P158
Fruktoz ve yağdan zengin diyetin sıçan karaciğer, pankreas ve kas dokuları üzerine etkilerinin
incelenmesi
Nebihat Kaplan Sefil1, Hamza Malik Okuyan2, YeĢim Can3, Fatih Sefil4, Oktay Hasan Öztürk5, Ahmet
Nacar6
1
Antakya Devlet Hastanesi, Hatay
2
Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Hatay
3
KahramanmaraĢ Halk Sağlığı Labaratuvarı, KahramanmaraĢ
4
Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Hatay
5
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Antalya
6
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Son 30 yılda giderek sıklığı artan Diyabetes Mellitus‟un (DM) temel nedenlerinin baĢında hazır gıdalar gelir. Bu
çalıĢmada hazır gıdalarda en çok kullanılan yüksek yağ ve yüksek fruktozun karaciğer, pankreas ve kas doku
üzerine histopatolojik etkilerini incelemek ve Tip II DM-diyet iliĢkisine farklı bir açıdan bakmak amaçlanmıĢtır.
ÇalıĢmaya wistar albino 24 adet erkek sıçan dâhil edildi. Hayvanlar kontrol grubu (K Grubu), yüksek yağlı
diyet grubu (Y Grubu) ve fruktozlu diyet grubu (F Grubu) olmak üzere 3 gruba bölündü. Tüm hayvanların
düzenli ağırlık takibi ve kan glikoz ölçümü yapıldı. 8. haftanın sonunda biyokimyasal analizler için kan ve
histopatolojik incelemeler için doku örnekleri alındı.
Y ve F gruplarında karaciğer hacim artıĢı tespit edildi (p<0,001, p<0,01). Karaciğer hasarı en fazla F grubunda
tespit edildi. Pankreas ve kas hasarı ise Y grubunda en fazla bulundu. Y grubunda glikoz, ALT, TG ve T.
Kolesterol (p<0,001) ve AST (p<0,01) değerlerinde anlamlı artıĢ tespit bulundu. F grubunda ise glikoz
(p<0,001), T.Kolesterol (p<0,05) ve TG (p<0,01) değerlerinde anlamlı artıĢ tespit edildi.
Bu çalıĢmada fruktozlu diyet ve yüksek yağlı diyetin kan Ģekerini yükselttiği ve karaciğer, pankreas ve iskelet
kasında hasar oluĢturduğu histopatolojik olarak gösterilmiĢtir.
Yağlı diyetle yapılan çalıĢmalarda karaciğer, pankreas ve kas doku hasarı gösterilmiĢtir. Fruktozla oluĢturulan
çalıĢmalarda ise karaciğer ve pankreas hasarı varlığı ifade edilmiĢ. Bizim çalıĢmamızda fruktoz grubunda daha
ağır olmak üzere her iki grup karaciğerde hasar bulguları izlendi. Pankreas ve kas doku hasarı ise yağlı grupta
daha ağır tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Diyabetes Mellitus, Fruktoz, Yağ, Karaciğer, Kas, Pankreas
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Yüksek Yağlı Diyetle Beslenen Spraque-Dawley Sıçanlarda Spirulina platensis’ in Karaciğer
Hücrelerinde iNOS, eNOS ve Apoptozis Üzerine Etkisi
Funda Yiğit1, Ebru Gürel Gürevin2, Banu ĠĢbilen BaĢok3, Tanay Bilal4, Onur Keser4, AyĢen Altıner5,
Osman B Burak Esener1, Elif Ġlkay Ġkitimur Armutak1
1
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3
Ġstanbul Medeniyet Göztepe Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, Göztepe, Ġstanbul,
Türkiye
4
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Spirulina platensis (S. platensis) gibi gıda takviyelerinin vücuttaki yağ birikimini azaltmada etkili olabileceği
düĢünülmektedir. S. platensis bir mikro-algdir ve güçlü antioksidan kaynağı olduğu ileri sürülmektedir. Yüksek
yağlı diyetle beslenmenin karaciğer lipid metabolizması ile iliĢkili olarak kan lipid değerlerinin artıĢına,
inflamasyona ve apoptozise neden olduğu bildirilmiĢtir. Bu çalıĢmada S. platensis„in, yüksek yağlı diyetle
beslenen sıçanlarda kan lipid değerleri ve karaciğer dokusunda inflamasyon ve apoptozis üzerine etkisinin
araĢtırılması amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmamızda 64 adet erkek genç-eriĢkin Spraque-Dawley sıçan kullanılmıĢtır.
Sıçanlar 8 eĢit gruba ayrılarak kontrol grubuna semi-pürifiye yem, deney gruplarına ise hidrojenize bitkisel
yağ (% 43); kolesterol (% 10); ve S. platensis (% 3), tekli ve kombine olacak Ģekilde eklenmiĢ semi-pürifiye
yem 60 gün boyunca ad libitum olarak verilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonunda hayvanlardan kan ve karaciğer dokusu
örnekleri alınmıĢtır. Serumlarda HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, total kolesterol, trigliserid, total antioksidan
status (TAS), total oksidan status (TOS) analiz edilmiĢtir. Karaciğer dokusunda inflamasyon ve apoptozis
iliĢkisini ortaya koymak amacıyla immunhistokimya yöntemiyle iNOS ve eNOS, Tunel yöntemiyle apoptozis
değerlendirilmiĢtir. S. platensis ‟in yüksek yağ diyeti ile beslenen hayvanlarda serum HDL-kolesterol, LDLkolesterol ve trigliserid değerleri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu (p<0.001) bunun yanı sıra karaciğer
dokusunda iNOS değerlerini düĢürerek, eNOS değerlerini ise yükselterek kontrol grubuna yaklaĢtırdığı
görülmüĢtür (p<0.001). Apoptotik hücre indeksi, yüksek yağ ve S. platensis birlikte verilen gruplarda
azalmıĢtır (p<0.001).Güçlü antioksidan kapasiteye sahip S. platensis‟in; yüksek yağ diyeti ile beslenmede kan
lipid düzeyleri, inflamasyon ve apoptozis değerlerini azaltarak karaciğer dokusunda koruyucu etkiye sahip
olduğu belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Karaciğer, iNOS, eNOS, Apoptozis, Spirulina platensis
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ġahin (Buteo buteo) ince bağırsakları ve karaciğerlerinde katalazın immunohistokimyasal
lokalizasyonu
Serap Koral TaĢçı1, Turgay Deprem1, Seyit Ali Bingöl2
1
Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Kars
2
Kafkas Üniversitesi, Kars Sağlık Yüksekokulu, Kars
AMAÇ: Bu çalıĢmada, yırtıcı kuĢlardan olan Ģahinlerin ince barsakları ile karaciğerinde, organizmanın önemli
bir antioksidan enzimi olan katalazın immunohistokimyasal lokalizasyonunun incelenmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇ-YÖNTEM: ÇalıĢmada 4 adet Ģahinin (Buteo buteo) ince bağırsak ve karaciğer doku örnekleri
kullanıldı. Alınan doku örnekleri rutin histolojik iĢlemlerden geçirilerek parafinde bloklandı. Alınan kesitlere PAS
ve Masson‟un üçlü boyaması yapılarak histolojik incelemeleri gerçekleĢtirildi. Avidin-Biotin-Peroksidaz
Kompleks (ABC) tekniği ile katalaz immunoreaktivitesi belirlendi.
BULGULAR-SONUÇ: Histolojik incelemelerde dokuların ince bağırsak ve karaciğer dokularına ait genel
histolojik özellikleri taĢıdığı, dikkati çeken belirgin bir farkın olmadığı görüldü. Ġnce bağırsaklarda diffüz lenfoid
doku, karaciğerlerde ise lenfoid odaklar görüldü. Dokuların katalaz yönünden yapılan immunohistokimyasal
incelemelerinde, ince bağırsaklarda tunika seroza, tunika muskularis, lamina epiteliyalis, lamina muskularis ve
intestinal kriptlerde reaksiyonun olmadığı görüldü. Lamina propriya ve submukozadaki çeĢitli hücrelerde ise
reaksiyonun olduğu belirlendi. Karaciğerde hepatositlerde diffüz sitoplazmik reaksiyona rastlandı. Reaksiyonun
genellikle sitoplazmik olmakla birlikte az sayıdaki bazı hepatositlerde hem sitoplazmik hem nükleer olduğu
görüldü. Reaksiyon yoğunluğunun tüm hepatositlerde aynı olmadığı belirlendi. Bağ doku alanları, endotel
hücreleri, Kupffer hücreleri ve d. biliferus‟ta reaksiyonun olmadığı saptandı. Her iki dokuda yapılan negatif
kontrollerde reaksiyonun olmaması boyanmanın spesifik olduğunu gösterdi.
TARTIġMA: Antioksidan bir enzim olan katalazın ince barsak ve karaciğerde belirtilen yerlerde olması bu
bölgelerin antioksidan savunmanın gerçekleĢtiği yer olduğunun göstermektedir. Yapılan bu çalıĢmanın
Ģahinlerde karaciğer ve ince bağırsakların genel yapısıyla ilgili bilgiler vermekle birlikte antioksidan savunma
ile ilgili kanatlılarda yapılacak daha ileri çalıĢmalara destek olacağını düĢünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Ġmmunohistokimya, Ġnce bağırsak, Karaciğer, Katalaz, ġahin
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P161
Diabetik ve non-diabetik farelerin midesinin fundus bölgesinde hepatosit büyüme faktörü
(HGF)’nün immunohistokimyasal lokalizasyonu
Serap Ġlhan, Turgay Deprem
Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Kars
AMAÇ: ÇalıĢmamız, diabetik ve non-diabetik farelerin midelerinin fundus bölgesinde meydana gelen yapısal
değiĢiklikleri histolojik olarak incelemek ve hepatosit büyüme faktörü (HGF)‟nün midedeki
immunohistokimyasal dağılımını belirlemek amacıyla yapılmıĢtır.
GEREÇ-YÖNTEM: ÇalıĢmada, 36 adet swiss albino fare, kontrol (n=6), sham (n=15) ve deneme (n=15)
olarak üç gruba ayrıldı. Diabet oluĢturmak için 100 mg/kg dozunda Streptozotosin (STZ) intraperitoneal (IP)
yolla uygulandı. Kan glikoz düzeyi 200 mg/dl‟nin üzerinde olan fareler diabetik kabul edildi. Deneklerin mide
dokuları 3, 15 ve 30. günlerde alındı. Midenin fundus bölgesinin histolojik yapısını incelemek için alınan
kesitlere H&E ve Crossman‟ın üçlü boyaması yapıldı. HGF‟nin immunoreaktivitesini belirlemek amacıyla AvidinBiotin-Peroksidaz Kompleks (ABC) metodu uygulandı.
BULGULAR- SONUÇ: ÇalıĢmada diabetik grupta diğer gruplara göre canlı ağırlıkta azalma olduğu belirlendi.
Histolojik olarak incelenen bütün fare gruplarının fundus bölgelerinin lamina propriya ve submukozalarında
hafif ya da orta Ģiddette bir yangısal hücre infiltrasyonu görüldü. Diabetik, kontrol ve sham gruplarında
HGF‟nin benzer alanlarda immunolokalizasyon gösterdiği gözlendi. HGF immunreaktivitesinin kriptlerin
bulunduğu propria katmanında ve özellikle de kriptleri çevreleyen taban bölgedeki bağ dokuda yoğun olduğu
gözlendi. Ayrıca bu alandaki kan damarı endotelinde de immunreaktivite tespit edildi. Bunlara ilaveten kriptleri
oluĢturan hücreler arasında yer yer HGF pozitif hücreler tespit edildi. Fundusta pariyetal ve prensipal
hücrelerde sitoplazmik ve nükleer tarzda HGF immunreaktivitesi gözlendi. HGF immunreaktivitesinin diabetik
grupta kontrol ve sham gruplarına göre daha zayıf bir reaksiyon verdiği tespit edildi.
TARTIġMA: HGF, diabet ve midenin fundus bölgesinin iliĢkisini açıklayan immunohistokimyasal bir
araĢtırmaya rastlanmadığı için yaptığımız çalıĢmanın bu iliĢkiyi açıklamasına yardımcı olacağını ve bu alanda
yapılacak yeni çalıĢmalara yol göstereceğini düĢünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Diabet, HGF, Ġmmunohistokimya, Mide
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P162
Kazlarda duktus pankreatikus'un yapısı üzerine histolojik ve histokimyasal çalıĢma
Turgay Deprem1, Serap Koral TaĢçı1, Seyit Ali Bingöl2, Ebru Karadağ Sarı1, ġahin Aslan1, Serap
Ġlhan1
1
Kafkas Üniversitesi,Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Kars
2
Kafkas Üniversitesi, Kars Sağlık Yüksekokulu, Kars
AMAÇ: KuĢlarda Duktus Pankreatikus dorsal ve ventral pankreatik kanallardan ibarettir. ÇalıĢmamızda
kazların Duktus Pankreatikus‟unun histolojik yapısı ve histokimyasal özeliklerinin ortaya konması amaçlandı.
GEREÇ- YÖNTEM: Bu çalıĢmada materyal olarak 6 erkek, 6 diĢi kazdan (anser anser) alınan duktus
pankreatikuslar kullanıldı. Alınan dokulardan rutin histolojik iĢlemlerden sonra seri kesitler alındı. Histolojik
incelemeler için Crossmanın üçlü boyaması ve Masson Trikrom boyamaları yapıldı. Histokimyasal incelemeler
için periyodik asit Shiff (PAS), alcian blue (AB), PAS/AB ve aldehit fuksin-alcian blue kombine boyamaları
yapıldı.
BULGULAR- SONUÇ: Kazlarda pankreas salgısını duodenuma aktaran dorsal ve ventral pankreatik kanallar
olduğu tespit edildi. Kanal duvarının mukoza, muskularis (içte sirküler dıĢta longitudinal) ve adventisya
katmanlarından oluĢtuğu görüldü. Kanalı döĢeyen tek katlı prizmatik epitel katmanında koyu prensipal, açık ve
bazal hücreler olmak üzere üç tür hücre olduğu gözlendi. Ayrıca, kanalın mukoza, muskularis ve adventisyal
bağdoku katmanlarında bez yapıları gözlendi. Bu bezlerin sentroasiner hücreleri içerdiği tespit edildi. Bu bez
yapılarının kanalın duodenuma yakın bölgelerinde özellikle mukoza katmanındaki bağ doku alanında devam
ettiği, diğer katmanlarda bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca mukozanın bağ doku alanlarında yer yer lenf
follikülleri tespit edildi. Kanal epitelinde PAS, AB ve PAS/AB boyalarıyla pozitif reaksiyonlar veren hücre ve
yapılar belirlendi. Bu boyamalarla kanalda nötral, asidik ve hem nötral hem de asidik mukopolisakkaritler
salgılayan hücreler belirlendi.
TARTIġMA: Kazlarda duktus pankreatikus‟ta ekzokrin pankreas bölümleri, lenf follikülleri ve çeĢitli salgı
materyalleri tespit edildi. Bu kanalın histolojik ve histokimyasal yapısı üzerine yaptığımız bu çalıĢma
sonuçlarının ileride yapılacak olan çalıĢmalara katkı sağlayabileceğini düĢünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Kaz (Anser anser), Duktus Pankreatikus, Histoloji, Histokimya.
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P163
Miyokardiyal Ġskemi Reperfüzyon ile OluĢan Karaciğer Doku Hasarı Üzerinde Dexmedetomidin' in
Olası Koruyucu Etkisi
Dilek Erer1, Abdullah Özer1, Mustafa Arslan2, Levent Oktar1, Erkan Ġriz1, Çiğdem Elmas3, Mustafa
Hakan Zor1, Tolga Tatar1, Güleser GöktaĢ3, Deniz Erdoğan3, Dila ġener4, Perihan Yalçınkaya3
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara
3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4
Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dalı, Magusa, K.K.T.C, Mersin 10,
Turkiye
AMAÇ: Karaciğer hasarı kalp ameliyatında ender görülen komplikasyondur. Miyokardiyal iskemi-reperfüzyona
(IR) bağlı, uzak yerleĢimli organ olan karaciğerde hasar oluĢabilir. Deksmedetomidin, selektif ve potansiyel
α2-adrenoseptor agonistidir. Deksmedatomidinin kalp ile böbrek iskemi-reperfüzyon hasarına ve ön beyin
iskemi hasarına karĢı koruyucu etkisi olduğu bildirilmiĢtir. Klinik kullanımının artmasına karĢın, sol koroner
arter IR uyarımına bağlı karaciğer hasarı üzerindeki etkileri incelenmemiĢtir. ÇalıĢmamızda miyokardiyal
iskemi-reperfüzyon uyarımlı hasarda karaciğerde olaylanan değiĢimlere karĢın, deksmedetomidinin koruyucu
etkilerinin histokimyasal ve immünohistokimyasal yöntemlerle incelenmesi amaçlanmıĢtır.
YÖNTEM-GEREÇ: ÇalıĢmamızda 24 Wistar albino sıçan kullanılarak dört grup oluĢturuldu(n=6). K grubu:
Kontrol, IR grubu: Ġskemi-Reperfüzyon, D grubu: Deksmedetomidin, IR-D grubu: IR-Deksmedetomidin olarak
belirlendi. K, IR ve D grubuna sol torakotomi yapıldı ve iskemi-reperfüzyon gerçekleĢmeden 100μg/kg
deksmedetomidin sol koroner arter ligasyonundan 30 dk. önce uygulandı. Ardından deney gruplarında IR
gerçekleĢtirildi. Süre sonunda alınan karaciğer dokuları, alıĢılmıĢ ıĢık mikroskop izleme yöntemlerinden
geçirilerek Masson-trikrom ile histokimyasal ve iNOS ile indirekt immünohistokimyasal boyamalar yapıldı.
BULGULAR: Yapılan değerlendirmelerde IR grubunda histopatolojik değiĢimler saptandı. Kontrol grubu ile
karĢılaĢtırıldığında IR grubundaki iNOS ifadelenmesinin arttığı, özellikle damar duvarında, perisinüsoidal
alanda ve santral ven çevresindeki hepatositlerde güçlü ifadelenme izlendi. IR grubu ile karĢılaĢtırıldığında, IRD grubunda damar çevresindeki ödemin azaldığı görüldü. Aynı gruba ait hepatositlerin ıĢınsal yerleĢiminde
bozulmanın önemli ölçüde geri döndürüldüğü ve iNOS immünoreaktivitesinin IR grubu ile karĢılaĢtırıldığında
önemli ölçüde azaldığı belirlendi.
SONUÇ: Elde edilen bulguların sonucunda miyokardiyal IR uyarımlı karaciğer hasarında iNOS ifadelenmesi
önemli ölçüde arttığı belirlendi. Sonuçta, Deksmedetomidinin iskemi uyarımından önce uygulanmasına bağlı
olarak, karaciğerdeki dejeneratif değiĢimler üzerinde koruyucu etki gösterebileceği ancak ileri deneysel ve
klinik çalıĢmalara gereksinim olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Deksmedetomidin, Miyokardiyal iskemi reperfüzyon, Karaciğer hasarı, iNOS
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P164
BALB/c farelerde D-galaktozamin ile oluĢan mide hasarının tedavisinde melatonin ve quercetinin
tedavi edici etkileri
Hülya Elbe, Aslı Çetin, Elif TaĢlıdere, Hilal ġahin, Ali Otlu
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
AMAÇ: D-Galaktozamin (D-GAL) karaciğerde galaktoz yolağı ile metabolize olan bir amino Ģekerdir. Bu
çalıĢmada, selektif bir hepatotoksin olan D-Galaktozamin ile indüklenen mide hasarının tedavisinde melatonin
ve quercetinin tedavi edici etkilerini incelemeyi amaçladık.
GEREÇ- YÖNTEM: Bu çalıĢmada, 76 adet erkek Balb/c fare rastgele seçilerek 8 gruba ayrıldı. Grup 1: Kontrol
(El değmemiĢ grup) (n=8), Grup 2: Etanol (%5‟lik etanol) (n=8), Grup 3: D-GAL (24 saat sonra sakrifiye
edilen grup) (750 mg/kg/gün/ip) (n=10), Grup 4: D-GAL (750 mg/kg/gün/ip) (Tek doz D-GAL
enjeksiyonundan sonra deney sonuna kadar kalan grup) (n=10), Grup 5: D-GAL+Quercetin (n=10), Grup 6:
D-GAL+Melatonin (n=10), Grup 7: Quercetin (25 mg/kg/gün/ip.-7 gün) (n=10), Grup 8: Melatonin (10 mg/
kg/ gün/ip.-7 gün) (n=10). Deney sonunda sakrifiye edilen sıçanların mide dokuları çıkartıldı. Doku örnekleri
%10‟luk formalinde tespit edildikten sonra, rutin histolojik takip iĢlemlerinden geçirildi. Parafin bloklardan
alınan 4 μm‟lik kesitlere Hematoksilen-Eozin boyama yöntemi uygulandı. Leica DFC 280 ıĢık mikroskobunda
incelenen kesitler, Leica Q Win Görüntü Analiz Sistemi ile görüntülendi.
BULGULAR: Kontrol grubuna ait mide dokuları normal histolojik görünümdeydi. Sadece Melatonin ve
quercetin uygulanan gruplar ile etanol grubu, kontrol grubuna benzer histolojik yapıda izlendi. Diğer yandan,
D-GAL gruplarında (24 saat sonra-grup 3 ve deney sonunda kesilen-grup 4) mide bezlerinde dilatasyon,
mononükleer hücre infiltrasyonu, lümene epitelyal dökülme ve konjesyon gibi histopatolojik değiĢiklikler tespit
edildi. D-GAL+Melatonin ve D-GAL+Quercetin uygulanan gruplarda ise; grup 3 ve grup 4‟e göre histopatolojik
değiĢikliklerde önemli derecede iyileĢme tespit edildi.
SONUÇ: D-GAL ile oluĢan mide hasarında melatonin ve quercetin tedavilerinin histopatolojik değiĢikliklerin
iyileĢmesinde faydalı olabileceği düĢüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: D-galaktozamin, melatonin, quercetin, mide hasarı.
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P165
Aspirinle OluĢturulan Gastrik Mukoza Hasarı Üzerine Melatoninin Koruyucu ve ĠyileĢtirici Etkileri
Elif TaĢlıdere1, Nigar Vardı1, Hakan Parlakpınar2, Azibe Yıldız1, Merve GökĢin Karaaslan3
1
Ġnönü Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji AbD, Malatya
2
Ġnönü Üniversitesi, Farmakoloji AbD, Malatya
3
Ġnönü Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Malatya
AMAÇ: Bu çalıĢmada, sıçanlarda aspirin ile oluĢturulan gastrik mukoza hasarında meydana gelen değiĢiklikler
üzerine melatoninin koruyucu ve tedavi edici etkilerinin histolojik ve biyokimyasal yöntemlerle incelenmesi
amaçlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmada 45 adet Wistar Albino cinsi erkek sıçan kontrol, melatonin (5 mg/kg i.p), aspirin
(200 mg/kg i.p) aspirin+melatonin (45 dk sonra 5 mg/kg melatonin ip) ve melatonin +aspirin (45 dk önce 5
mg/kg melatonin ip) Ģeklinde 5 gruba ayrıldı. Aspirin uygulamasından 4 saat sonra anestezi altında mideleri
çıkarıldı. Dokulardan elde edilen kesitlere genel histolojik yapıyı gözlemlemek amacıyla histokimyasal
(hemotoksilen-eozin, toluidin mavisi) ve immunohistokimyasal (kaspaz-3) boyama yöntemleri uygulandı.
Doku biyokimyasal parametreleri [malondialdehit (MDA), süperoksit dizmutaz (SOD) ve glutatyon (GSH)]
ölçüldü.
BULGULAR: Kontrol ve melatonin gruplarında mide mukozasının histolojik görünümü normaldi. Aspirin
grubunda yüzey epitelinde dökülme, eozinofil infiltrasyonu ve damarlarda konjesyon izlendi. Ayrıca bez
yapılarında dilatasyon, bezlerin tubullerinde dejenerasyon ve pariyetal hücrelerde hasar tespit edildi. Aspirin
grubunda hasarın kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde arttığı (p=0.001), tedavi gruplarıyla
karĢılaĢtırıldığında ise anlamlı bir farkın bulunmadığı gözlendi (p>0.05). Toluidin mavisi boyama yöntemi
uygulanan kesitlerde mast hücre sayısı bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmadı (p>0.05). Ayrıca kaspaz-3 uygulanan kesitlerde, aspirin grubunda (+) boyanan hücre
yoğunluğunun, kontrol grubuna göre arttığı gözlendi. Biyokimyasal analizlerde; aspirin grubu kontrol grubu ile
karĢılaĢtırıldığında MDA seviyesindeki artıĢ ve GSH ve SOD seviyelerindeki azalma istatistiksel olarak anlamlı
bulunmadı (p>0.05). Diğer yandan aspirin+melatonin grubu, aspirin grubu ile karĢılaĢtırıldığında MDA
seviyesinin anlamlı derecede azaldığı tespit edildi (p=0.02)
SONUÇ: Bu çalıĢma aspirinin neden olduğu gastrik mukoza hasarı üzerine melatoninin iyileĢtirici ve koruyucu
etkilerinin sınırlı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Aspirin, melatonin, mide, sıçan, oksidatif stres
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P166
Siklofosfamid Ve Vitamin E Uygulamasinin Karaciğer Üzerine Olan Etkileri
Gökhan Cüce1, Seda Çetinkaya1, Tuğba Koç1, Hacı Hasan Esen2, Çisem Limandal1, Tevfik Balcı3,
Serpil Sabiha Kalkan1, Mehmet Aköz3
1
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji ABD, Konya
2
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Patoloji ABD, Konya
3
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Biyokimya ABD, Konya
AMAÇ: Bu çalıĢmada Siklofosfamidin (CP) sıçan karaciğerindeki toksik etkisi üzerine E vitaminin rolünün
araĢtırılması amaçlandı.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmamızda, 28 adet Wistar Albino türü sıçan kullanıldı. Sıçanlar kontrol, 20 mg/kg CP,
20 mg/kg CP + 100 mg/kg E vitamini ve 100 mg/kg E vitamini verilen grup olmak üzere 4 gruba ayrıldı. 7 gün
boyunca intraperitoneal olarak enjeksiyonlar gerçekleĢtirildi. Sıçanların karaciğer dokuları alındıktan sonra
rutin histolojik takibi yapıldı ve Hematoksilen-Eozin ile boyandı. Grupların plazma malondialdehit (MDA)
seviyesi ölçüldü.
BULGULAR- SONUÇ: Histopatolojik değiĢikliklerden hepatositlerde hidropik dejenerasyon, nekroz,
pleomorfizm ve mitoz siklofosfamid grubunda kontrol grubuna göre anlamlı bir Ģekilde daha fazla gözlendi.
CP+Vitamin E grubunda ise sadece CP grubuna göre hidropik dejenerasyon, nekroz, pleomorfizm, mitoz
oluĢumunda anlamlı bir azalma tespit edildi. Tüm gruplarda periportal inflamasyona rastlanmadı. Plazma MDA
sonuçları değerlendirildiğinde; gruplarda MDA ortalaması sırasıyla 13.27, 62.05, 14.36 ve 7.92 nmol/ml olarak
ölçüldü. CP grubundaki MDA değeri diğer tüm gruplardan istatistiksel olarak anlamlıydı. Diğer gruplar
istatistiksel olarak birbirine benzer ortalamaya sahipti. Vitamin E'nin siklofosfamidin oluĢturduğu karaciğer
hasarı üzerine iyileĢtirici etkisi olduğu görüldü.
TARTIġMA: Kemoterapötik bir ilaç olan CP uygulamalarında yan etkisini azaltmak için antioksidan olan
vitamin E uygulaması yapılmasını önermekteyiz.
Anahtar Kelimeler: CP, Karaciğer, Vitamin E
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P167
Wistar Albino ratlarda karbon tetraklorür ile indüklenen karaciğer hasarına karĢı hesperidinin
koruyucu etkileri
Aslı Çetin1, Osman Çiftçi2, Ali Otlu1
1
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
2
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
AMAÇ: Karaciğerde hasar oluĢturan maddelerden biri olan karbon tetraklorür (CCl4), serbest radikalleri açığa
çıkararak etkisini gösterir. Bu serbest radikaller lipid peroksidasyonu oluĢturur ve bunu izleyerek oluĢan toksik
lipid peroksidasyon ürünleriyle membran hasarı ortaya çıkar. Membran hasarı engellenemez ise hücre ölümü
gerçekleĢir. Hesperidin (HP) ise oldukça etkin bir antienflamatuar ve serbest radikal temizleyici ve doku
perfüzyon arttırıcı ajandır. Bu çalıĢma CCl4‟ün karaciğer dokusunda neden olduğu oksidatif (TBARS, SOD,
CAT, GSH) ve histolojik hasara karĢı hesperidinin koruyucu etkilerini belirlemek amacıyla planlandı.
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalıĢmada 28 adet rat rastgele seçilerek 4 gruba ayrıldı. Gruplar: Kontrol, HP (50
mg/kg/gün/oral yolla-10 gün), CCl4 grubu (2 mg/kg/ip/tek doz), CCl4 + HP grubu olarak belirlendi. 10. günün
sonunda biyokimyasal ve histolojik değiĢikliklerin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alındı.
BULGULAR: Sonuçlar hesperidinin CCl4‟ e bağlı olarak ortaya çıkan oksidatif hasarı, lipid peroksidasyonunu
azaltarak (TBARS düzeylerinde düĢüĢ) ve antioksidan savunma sistemlerini arttırarak giderdiği belirlendi.
Histopatolojik değerlendirmede, CCl4 grubunda hepatositlerin radial düzeninde bozulma, eozinofilik boyanmıĢ
ve piknotik nükleuslu hepatositler, mononükleer hücre infiltrasyonu, hepatositlerde vakuolizasyon, vasküler
konjesyon ve hemoraji gözlendi. CCl4 + HP grubunda histopatolojik bulgular CCl4 grubundaki kadar yaygın
değildi. Ġmmunohistokimyasal olarak Kaspaz-3 boyama yöntemi uygulanarak apopitotik hücreler belirlendi.
CCl4 grubunda Kaspaz-3 pozitif boyanan hücrelerin CCl4 +HP grubuna göre oldukça fazla olduğu gözlendi.
SONUÇ: Sonuç olarak CCl4 karaciğerde histolojik hasara ve oksidatif strese neden olmakta, bununla beraber
HP uygulanması bu toksik etkileri ortadan kaldırmaktadır. Elde edilen bulgular ıĢığında HP uygulamasının
karaciğerde CCl4‟ in neden olduğu toksik etkilere karĢı koruyucu olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Karbon tetraklorür, Hesperidin, Kaspaz-3, Karaciğer, Hepatotoksisite.
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P168
Canlı Maya Kültürünün Duodenum Mukozası Üzerine Etkileri
Sabire Peker1, Nilay Seyidoğlu2
1
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Histoloji Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Bursa
2
Uludağ Ünversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Bursa
AMAÇ: Saccharomyces cerevisiae (SC), insan ve hayvan diyetlerinde prebiyotik yada probiyotik olarak
kullanılan bir gıda maddesidir. ÇalıĢmamızın amacı, SC‟ nın, tavĢanların duodenum mukozası ile submukozal
Brunner bezlerinin morfolojik ve histokimyasal özellikleri üzerine etkisini belirlemektir.

GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmamızda 20 adet, 5-6 haftalık, erkek Yeni Zelanda Beyaz TavĢanı rastgele iki gruba
ayrılarak 90 gün boyunca bakım ve beslemesi yapıldı. I. grup (kontrol grubu) bazal diyet ile beslenirken, II.
grup (SC grubu) 3 g/kg dozda Saccharomyces cerevisiae ilave edilen bazal diyetle beslendi. Deneyin sonunda
hayvanların duodenumlarından örnekler alındı, rutin histolojik prosedür uygulanarak paraffin bloklardan
kesitler alındı. Doku kesitlerine glikoproteinlerin (GP) belirlenmesi için histokimyasal boyama yöntemi,
morfometrik ölçümler için ise Crosman‟ın üçlü boyama yöntemi uygulandı.
BULGULAR-SONUÇ: Ġncelenen kesitlerde, SC grubunda duodenumun total mukoza, villus yüksekliği ve bez
derinliği kontrol grubuna göre daha fazlaydı. Duodenumun kript derinliği kontrol grubunda daha fazlaydı fakat
gruplar arasında istatistiksel bir farklılık gözlenmedi. Her iki grupta goblet hücrelerinin boyanma yoğunlukları
benzer reaksiyon gösterdi. Brunner bezleri AB pH 1, pH 2,5 ve PAS/AB pH 1 boyamaları bakımından iki grupta
benzer reaksiyon gösterirken, PAS ve PAS/AB pH 2,5 boyamaları kontrol grubuna göre SC grubunda güçlü
pozitif reaksiyon gösterdi. Sonuç olarak, tavĢan diyetine ilave edilen SC duodenumun total mukoza, villus
yüksekliği ve bez derinliğini arttırdığı, Brunner bezlerinde asidik ve nötral musinlerin sekresyonunu arttırarak
duodenumun histokimyasal özelliğini çok az etkilediği belirlenmiĢtir.
TARTIġMA: Daha önce yapılan çalısmaları destekleyen morfometrik sonuçlar ve glikoproteinlerin boyanma
yoğunluk sonuçlarına göre, Saccharomyces cerevisiae‟in daha yüksek dozlarının sindirim sağlığı için
kullanılabileceği düĢünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Saccharomyces cerevisiae, duodenum, tavĢan
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P169
Dietilnitrozamin ile oluĢturulan karaciğer hasarı üzerine melatonin ve likopenin koruyucu etkileri
Nigar Vardı1, Hülya Elbe1, Ahmet Acet2, Alaadin Polat3, Mustafa Sağır2, Gamze Sinanoğlu4, Hakan
Parlakpınar2
1
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
2
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
3
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
4
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5, Malatya, Türkiye
AMAÇ: Bu çalıĢmada, karsinojen bir madde olan dietilnitrozamin (DEN) ile oluĢan karaciğer hasarının
önlenmesinde, melatonin ve likopenin etkilerinin araĢtırılması amaçlandı.
GEREÇ- YÖNTEM: Kırk adet sıçan; kontrol, DEN (175 mg/kg/tek doz/ip), DEN+melatonin (5 mg/kg/gün/ip),
DEN+likopen (10 mg/kg/gün aĢırı/per-oral) ve DEN+melatonin+likopen olarak 5 gruba ayrıldı. BeĢ hafta
sonunda sakrifiye edilen sıçanların karaciğer dokuları çıkartıldı. Elde edilen kesitlere H-E, PAS ve kaspaz-3
boyama yöntemleri uygulandı. Gruplar; infiltrasyon, konjesyon, hidropik dejenerasyon, sinüzoidal dilatasyon
ve glikojen kaybı yönünden incelenip, histopatolojik hasar skoru hesaplandı. Kaspaz-3 (+) boyanan hücreler
sayıldı. Doku biyokimyasal parametreleri [malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH), süperoksit dismutaz (SOD),
katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GPx), total antioksidan kapasite (TAK) ve total oksidatif stres (TOS)]
ölçüldü.
BULGULAR: DEN grubunda; infiltrasyon, konjesyon, hidropik dejenerasyon, sinüzoidal dilatasyon ve glikojen
kaybı gibi histopatolojik değiĢiklikler saptandı. Kontrol grubu ile DEN grubu karĢılaĢtırıldığında hasar skoru
bakımından istatistiksel olarak anlamlı artıĢ tespit edildi (p=0.001). Tedavi gruplarında histopatolojik
değiĢikliklerde düzelme görülmesine karĢılık; DEN grubu ile DEN+likopen grubu karĢılaĢtırıldığında anlamlı bir
fark bulunamadı (p>0.05). DEN grubu ile DEN+melatonin ve DEN+melatonin+likopen grupları arasında ise
istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p=0.006, her iki grup için aynı). DEN grubunda kaspaz-3 (+)
boyanan hücrelerin sayısı kontrol grubuna göre fazla bulunurken (p<0.0001); tedavi gruplarında pozitif
boyanan hücre sayısı azalmıĢtı (p<0.0001). DEN grubunun karaciğer dokusunda MDA ve TOS düzeyleri
kontrol grubuna göre artarken; SOD, CAT, GPx, GSH ve TAK içerikleri ise azalmıĢ olarak bulundu.
SONUÇ: Dietilnitrozamin ile oluĢan karaciğer hasarının önlenmesinde tek baĢına likopen etkili olmazken; tek
baĢına ya da likopenle kombine edilen melatonin tedavisinin ise histopatolojik ve biyokimyasal verilerimiz
ıĢığında yararlı olabileceği düĢüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Dietilnitrozamin, melatonin, likopen, karaciğer hasarı.
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P170
Humaninin (Gly14-HN), karbon tetraklorür ile indüklenen karaciğer hasarında oksidatif stres
üzerine etkilerinin morfolojik ve biyokimyasal düzeyde incelenmesi
Ümmühani Özel Türkcü1, AyĢe Bilgihan2, Tuba Gökdoğan Edgünlü1, Kanat Gülle3, Meryem Akpolat3,
Sevim KarakaĢ Çelik4
1
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Muğla
2
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara
3
Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak
4
Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Zonguldak
AMAÇ: ÇalıĢmamızda, humaninin (Gly14-HN: HNG) karbon tetraklorür (CCl4) ile oluĢturulan karaciğer
hasarındaki olası koruyucu etkileri araĢtırılmıĢtır.
GEREÇ-YÖNTEM: 24 adet erkek Wistar Albino (200-270 gr) sıçan 4 gruba ayrıldı. Kontrol grubuna 7 gün
boyunca intraperitonel (i.p.) olarak serum fizyolojik (SF), 5. 6. ve 7. günlerde ise zeytinyağı (%50) verildi.
CCl4 grubuna 7 gün boyunca SF (i.p.) ve 5. 6. ve 7. günlerde akut karaciğer hasarı oluĢturmak amacıyla CCl4
(1,5 mL/kg,% 50 zeytinyağı içinde, i.p.) verildi. HNG grubuna 7 gün boyunca 2mg/kg dozunda humanin i.p.
olarak verildi. HNG+CCl4 grubuna ise 7 gün boyunca humanin ve 5. 6. ve 7. günlerde humanin
uygulamasından 30 dakika sonra CCl4 i.p. olarak verildi. Karaciğer hasarı serum ALT ve AST aktivitelerinin
analizi ve ıĢık mikroskobik seviyede rutin histolojik incelemeler ile değerlendirildi. Karaciğer dokusunda
süperoksit dismutaz aktivitesi (SOD), total sülfidril (TS) ve ileri düzey protein oksidasyonu (AOPP) düzeyleri
çalıĢıldı.
BULGULAR-SONUÇ: CCl4 ile indüklenen karaciğer hasarı hem serum ALT ve AST aktivitelerindeki artıĢ hem
de histopatolojik olarak karaciğerdeki belirgin sinüzoidal dilatasyon, vakuolizasyon, konjesyon ve inflamatuar
hücre infiltrasyonuyla tespit edilmiĢtir. CCl4 grubunda AOPP düzeyleri artarken, SOD aktivitesi kontrol
grubuna göre azalmıĢtır (p<0.05). HNG tedavisi ile ALT aktivitesi ve protein oksidasyonun CCl4 grubuna göre
önemli derece azaldığı (p<0.05); SOD aktivitesi ve TS düzeylerinin ise anlamlı olmamakla beraber arttığı
saptanmıĢtır (p>0.05). HNG tedavisi ile CCl4‟ün oluĢturduğu morfolojik seviyedeki hasarların kısmen düzeldiği
görülmüĢtür.
TARTIġMA: Bulgularımız; HNG tedavisinin CCl4‟ün indüklediği akut karaciğer hasarını oksidatif stresi
azaltarak önleyebileceğini göstermiĢtir.
Bu çalıĢma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Birimi (No:13/12) tarafından desteklenen
projenin bir bölümüdür.

Anahtar Kelimeler: Antioksidan, Humanin (Gly14-HN), Karaciğer hasarı, Karbon tetraklorür, Oksidatif stres.
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P171
Karaciğer rejenerasyonuna 4-(3,4-dihydroxybenzoyloxymethyl) phenyl-O-D-glucopyranoside’nin
etkileri
Aysel Kükner1, Tülin Fırat1, Hakan Elçin Terzi1, Mustafa ġit2, Mehmet Tosun3, Aysu Kıyan4, Fatma
Töre5, Ufuk Özgen6
1
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
2
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
3
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya anabilim Dalı
4
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
5
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
6
KTÜ Eczacılık Fakültesi
AMAÇ: Karaciğer rejenerasyonunda keklik otundan izole edilen, antioksidan özelliği olan 4-(3,4Dihydroxybenzoyloxymethyl)phenyl-O-D-glucopyranoside etkisinin ıĢık mikroskobik incelenmesidir.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmada Wistar Albino ratlar kullanıldı. Sham grubunda, karaciğer açığa çıkarıldı, tekrar
kapatıldı. Parsiyel hepatektomi (PHx) grubunda, median ve sol lateral loblar çıkarıldı, 24, 48, 72 saat ve 7 gün
sonra denekler sakrifiye edildi. Tedavi grubunda parsiyel hepatektomi yapılan deneklere 20mg/kg/gün tedavi
uygulandı. Deney sonunda karaciğer dokusunun tamamı alındı. hematoksilen&eozin, PAS, Masson Trikrom, Ki67, TUNEL immun boyamaları yapıldı. ALT düzeylerine bakıldı.
BULGULAR- SONUÇ: Parsiyel hepatektomi yapılan gruplarda hepatositlerde yaygın vakuolizasyon görüldü.
Mitotik figürler portal alan çevresinde daha fazla olmak üzere artmıĢ olarak saptandı.Yedinci günde
vakuolizasyon ve mitotik figür çok azalmıĢtı. Tedavi gruplarında 24. saatte vakuolizasyonun daha az olduğu,
7. günde mitozun devam ettiği görüldü. PHx ve tedavi gruplarında, mitotik indeks 24. saatte (p=0.000), Ki-67
48. saatte (p=0.000) en fazla olmak üzere anlamlı artıĢ gösterdi. Tedavi edilen grupta 7. günde mitotik
indeks, PHx‟li gruba göre anlamlı artmıĢtı (p=0.018). Üç ve 7 günlük tedavi gruplarında Ki-67, PHx‟li gruba
göre anlamlı artmıĢtı(p=0.021, p=0.02). PHx‟li gruplarda TUNEL (+) boyanan hücre sayıları sham grubuna
göre anlamlı artmıĢtı (p=0.02). Üç ve 7 günlük tedavi gruplarında, PHx‟li gruba göre apoptotik hücre sayısı
anlamlı azalmıĢtı (p=0.02, p=0.036).
Karaciğer ağırlıklarının PHx ve tedavi gruplarında ilk 24 ve 48. saatlerde sham grubuna göre azaldığı, daha
sonraki günlerde arttığı görüldü. ALT düzeyleri, 24 ve 48 saatlik PHx ve tedavi gruplarında, kontrol grubuna
göre anlamlı olarak artmıĢtı (p=0.011, p=0.05).
TARTIġMA: Karaciğer rejenerasyonunda, uygulanan maddenin, 3. günden itibaren hepatosit proliferasyonunu
artırdığı, apoptozisi azalttığı saptanmıĢtır.

Anahtar Kelimeler: Parsiyel hepatektomi, rejenerasyon, 4-(3,4-Dihydroxybenzoyloxymethyl) phenyl-O-Dglucopyranoside
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P172
Doğal yaĢlanma sürecinin karaciğerde oluĢturduğu histomorfometrik değiĢiklikler
Semir Gül, Mehmet Gül, Hilal ġahin, Feride Karahan, Nuray Bayat, Birgül Yiğitcan, Ali Otlu
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Malatya
AMAÇ:
ÇalıĢmamızda BALB/c farelerde doğal yaĢlanma sürecinin karaciğerde oluĢturduğu histomorfometrik
değiĢikliklerin genç ve yaĢlı fare karaciğerleri karĢılaĢtırılarak incelenmesi amaçlanmıĢtır.
YaĢlanmaya bağlı olarak organizmada molekül, hücre, doku, organ ve sistemler düzeyinde geri dönüĢümsüz,
yapısal ve fonksiyonel değiĢiklikler ortaya çıkmaktadır. YaĢlanmayla birlikte karaciğer ağırlığında azalma,
hepatosit hacminde ve binukleer hepatosit indeksinde artıĢ, lobüler ıĢınsal hepatosit kordonları düzeninde ve
sinuzoidal yapıda deformasyonlar, portal alan ve sentral ven çevresi bağ dokusunda artıĢ ve hepatosit
endoplazmik retikulum hacminde ve mitokondriyon sayısında azalma bildirilmektedir.
MATERYAL METOD
ÇalıĢmamızda toplam 14 adet BALB/c fare kullanıldı. Genç gruptaki (n=7) fareler 6 haftalık, yaĢlı gruptaki
(n=7) fareler 24 aylıktı. Fareler servikal dislokasyonla dekapite edildikten sonra karaciğer dokuları alınarak
%10 formaldehit ile tespit edildi. Daha sonra karaciğer doku örnekleri rutin doku takip prosedürlerinden
geçirildikten sonra parafin bloklara gömüldü. Parafin bloklardan alınan 6 µm kalınlığındaki kesitlere
Hematoksilen-eosin, Masson trikrom, Caspase-3 boyamaları uygulandı. Hazırlanan preparatlar Nikon Optiphot2 ıĢık mikroskobu, DS-Fi2 kamera ve DS görüntü analiz sistemi (Nikon Corporation, Tokyo, Japan) kullanılarak
incelendi.
SONUÇ:
YaĢlı farelere ait karaciğer kesitlerinde Glisson kapsülü ve sentral ven çevresindeki bağ dokusunun genç
farelerdekine göre daha kalın, portal alanların daha geniĢ olduğu görüldü. YaĢlı farelere ait karaciğer
kesitlerinde hepatosit kordonlarının lobüler ıĢınsal düzeni bozulmuĢtu. Genç farelerin karaciğer hepatosit
mitotik indeksi yaĢlılardakine göre daha yüksek bulundu. Caspase-3 aktivitesi boyanma yoğunluğu ve
yaygınlığının yaĢlı grubunda belirgin Ģekilde yüksek olduğu tespit edildi.
Karaciğer dokusunun histolojik ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi sürecinde yaĢa bağlı değiĢikliklerin
göz önünde bulundurulması tanısal açıdan önemlidir.
Anahtar Kelimeler: YaĢlanma, karaciğer, hepatosit, histomorfometrik değiĢiklikler,
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P173
Miyokardiyal iskemi ve reperfüzyon ile oluĢan karaciğer doku hasarı üzerinde Levosimendan'ın
histopatolojik etkisi
Dila ġener1, Levent Oktar2, Demir Amaç2, Çiğdem Elmas3, Mustafa Arslan4, Erkan Ġriz2, Dilek Erer2,
Mustafa Hakan Zor2, Tolga Tatar2, Güleser GöktaĢ3, Deniz Erdoğan3, Perihan Yalçınkaya3
1
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dalı, Mağusa, K.K.T.C, Mersin 10, Turkey
2
Gazi Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara
3
Gazi Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
4
Gazi Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara
AMAÇ: Miyokardiyal iskemi-reperfüzyon(I/R) açık kalp ameliyatında birçok organı etkileyen sistemik
inflamatuvar yanıta neden olur. Karaciğer hasarı, kalp ameliyatının ciddi komplikasyonudur. Levosimendan
akut ve kronik kalp yetmezliğinde kullanılan kas kasıcı ve damar geniĢletici bir ajandır. Ġskemide koruyucu
etkisi damar düz kas hücrelerinde ATP-duyarlı K+ kanallarının açılmasıyla oluĢur. Levosimendan‟ın koruyucu
etkilerinin kalp dokusu ile sınırlı olmadığı; böbrek dokusu, akciğerler, omurilikte I/R hasarını azalttığı
bildirilmiĢtir. ÇalıĢmamızda miyokardiyal I/R modelinde levosimendan‟ın karaciğer dokusu üzerinde olası
koruyucu etkilerinin histolojik ve imünohistokimyasal yöntemlerle incelenmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmamızda 24 Wistar Albino sıçan kullanıldı. Her grupta 6 denek olacak Ģekilde 4 grup
oluĢturuldu. Grup C: Kontrol, Grup I/R, Grup BI: Ġskemi‟den önce levosimendan verilen I/R grubu, Grup AI:
Ġskemi‟den sonra levosimendan verilen I/R grubu olarak belirlendi. Deney gruplarında miyokardiyal I/R, iki
saat reperfüzyonu takiben sol anterior çıkan koroner arterin 30 dk ligasyonuyla gerçekleĢti. Süre sonunda
alınan karaciğer dokuları rutin ıĢık mikroskop izleme yöntemlerinden geçirilerek Masson trikrom üçlü boyaması
yapıldı. iNOS ifadelenmesinin değerlendirilmesi için indirekt immünohistokimyasal boyamalar yapıldı.
BULGULAR: Yapılan değerlendirmede I/R grubu hepatosit hücrelerinde dejenerasyon izlendi. Portal asinüsün
üçüncü bölgesinde, özellikle santral venlerin çevresinde nekrozis belirgindi. AI grubundaki histopatolojik
değiĢimler I/R grubundaki değiĢimlere benzerdi. AI grubunda üçüncü bölgedeki sinüzoidlerde önemli ölçüde
ödem gözlendi. I/R ve AI grupları ile karĢılaĢtırıldığında BI grubunda orta düzeyli hepatoselüler dejenerasyon
saptandı.
SONUÇ: Elde edilen bulguların sonucunda iskemiden önce yapılan levosimendan uygulamasının miyokardiyal
I/R ile oluĢturulan karaciğer hasarında daha koruyucu etkiye sahip olabileceği belirlendi. Bu bulguların daha
ileri deneysel ve klinik çalıĢmalar için önemli olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Ġskemi-Reperfüzyon, iNOS, Karaciğer dokusu, Levosimendan

260

XII. National Histology And Embryology Congress 27-30 May 2014, Ankara University / Ankara -Türkiye

P174
Prenatal dönemde uygulanan 900 MHz eleketromanyetik alanın yavru erkek sıçan karaciğeri
üzerine etkisi. Elektron mikroskobik bir çalıĢma
Zehra Topal1, Hatice Hancı1, Tolga Mercantepe2, Haydar Kaya3, Osman Nuri KeleĢ2, Ersan Odacı1
1
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı,Trabzon
2
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
3
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Trabzon
AMAÇ: ÇalıĢma prenatal dönemde uygulanan elektromanyetik alanın (EMA) yavru sıçan karaciğeri üzerine
etkilerini incelemek amacıyla yapıldı.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmaya Spraque Dawley cinsi 6 adet, 150–200 gr ağırlığında diĢi gebe sıçan ile
baĢlandı. Sıçanlar kontrol (n: 3) ve EMA (n: 3) grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Kontrol grubundaki
sıçanlara herhangi bir iĢlem uygulanmadı. EMA grubundaki sıçanlar gebeliklerinin 13–21. günlerinde, günde bir
saat (11.00–12.00 arası) olmak üzere 900 Megahertz (MHz) EMA etkisine maruz bırakıldı. Yeni doğan yavru
sıçanlara 21 gün boyunca hiçbir iĢlem uygulanmadı. ÇalıĢmada yeni doğan erkek sıçanlar kullanıldı ve
postnatal 21. günde sıçanların karaciğer dokuları çıkarıldı, transmisyon elektron mikroskobi ile incelenmek
üzere iĢlemlerden geçirildi.
BULGULAR-SONUÇ: Kontrol grubuna ait örneklerde düzenli nükleus ve sitoplazma yapısı görüldü.
Hepatositler ve Disse aralıkları olağan görünümde idi. Mitokondri kristaları normal yapıda izlendi. EMA grubuna
ait örneklerde ise nekrotik hepatositler, düzensiz nükleus ve sitoplâzma yapısı gözlendi. Hepatosit
mitokondrilerinde ve sitoplâzmalarında çok sayıda vakuol; endoplazmik retikulumlarında ise geniĢlemeler
tespit edildi.
TARTIġMA: ÇalıĢma sonuçlarımız prenatal dönemde uygulanan 900 MHz EMA‟nın sıçanların karaciğer
geliĢimini etkileyebileceğini ve bu etkininin 21. günde değiĢik histopatolojik değiĢiklikler Ģeklinde karĢımıza
çıkabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: elektromanyetik alan, karaciğer, erkek sıçan, elektron mikroskop
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P175
Yüksek Yağlı Beslenmenin Pankreasta Orexin-A Ve Orexin Reseptör-1 Üzerine Etkisinin
Ġmmünohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi
Meltem Ġçkin Gülen1, Aysel Güven Bağla1, Özlem Yavuz2, Adnan Adil HiĢmioğulları2
1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
2
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Balıkesir
Amaç
Kronik yüksek yağlı beslenme, insülin direncine neden olmaktadır. Orexin-A metabolik sinyalleri algılayarak
glukoz homeostazını sağlayan hipotalamik bir nöropeptiddir. Orexin-A (OXA) ve Orexin Reseptör-1 (OX1R),
sıçan pankreasında gösterilmiĢtir. Adiponektin, iskelet kası hücre zarındaki Adiponektin reseptör-1 (AdipoR1)
aracılığıyla etkisini gösteren antidiyabetik bir adipokindir. ÇalıĢmamızda yağlı beslenmenin; pankreasta insülin,
OXA, OX1R ve kasta AdipoR1 immunboyanmaları üzerine etkisini değerlendirerek, insülin direnci geliĢimi
mekanizmasının açığa çıkarılmasına katkıda bulunmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem
44 Wistar sıçan 6 gruba ayrıldı:
Kısa süreli (3 hafta); 1., 2., 3. Gruplar; standart, %45 yağlı, %60 yağlı besin,
Uzun süreli (8 hafta); 4., 5., 6. Gruplar; standart, %45 yağlı, %60 yağlı besinle beslendi.
Pankreasta insülin, OXA, Anti-OX1R ve bacak kasında AdipoR1 immünboyamaları yapılarak, boyanma
yoğunluğuna göre skor 0 ile 3 arasında değerlendirildi ve istatistikleri yapıldı.
Bulgular ve Sonuç
• Glukoz ve insülin direnci (HOMA-IR); yağlı besinlerle 3 hafta ve 8 hafta beslenme sonucunda, standart
besine göre arttı.
• %45 yağlı besinle insülin, OXA, OX1R immünboyanma yoğunlukları 3 hafta beslenmede arttı, 8 hafta
beslenmede insülin, OXA boyanma yoğunlukları azalırken, OX1R değiĢmedi.
• %60 yağlı besinle 3 hafta beslenmede insülin immünboyanma yoğunluğu artarken, OX1R azaldı, 8 hafta
beslenmede OXA, OX1R boyanma yoğunlukları azaldı.
• %60 yağlı besinle AdipoR1 immünboyanma yoğunluğu standart besine göre 8 hafta beslenmede anlamlı
olarak az bulundu.
TartıĢma
Pankreastan salgılanan OXA‟nın yağlı beslenmeye bağlı insülin direnci geliĢiminin erken döneminde etkili
olduğu, artan glukoz düzeylerinin öncelikle β-hücresi tarafından kompanze edilmeye çalıĢıldığı, besinde yağ
oranının artması ve beslenme süresinin uzaması ile hem pankreas hem kas dokularında dekompanzasyon
geliĢtiği düĢünülmüĢtür.

Anahtar Kelimeler: Adiponektin reseptör-1, kas, pankreas, Orexin-A, Orexin reseptör-1, yüksek yağlı
beslenme
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P176
Streptozotosin ile diyabet oluĢturulan sıçanlarda dekspantenolun etkileri: Histolojik, histokimyasal
ve immünolojik bulgular
Kanat Gülle1, Nazlı Gülriz Çeri2, Meryem Akpolat1, Mehmet Araslı3, Buket Demirci4
1
Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak
2
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Aydın
3
Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ġmmünoloji Anabilim Dalı, Zonguldak
4
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Aydın
AMAÇ: Tip 1 diyabet, pankreasta bulunan ve insülin üreten β (beta) hücrelerinin özbağıĢıklık sürecinin
sonrasında hasar görmesi ile meydana gelmektedir. Daha önce yapılan çalıĢmalarda dokularda pantotenik
asite dönüĢen dekspantenolun antiinflamatuvar ve antioksidan etkileri gösterilmiĢtir. ÇalıĢmamızda
streptozotosin (STZ) ile diyabet oluĢturulan sıçanlarda dekspantenolun (Dxp) deneysel tip 1 diyabet modeli
üzerindeki etkisini karaciğer ve pankreas dokusunda histopatolojik, histokimyasal ve flowsitometrik yöntemler
kullanarak araĢtırmayı amaçladık.
GEREÇ- YÖNTEM: 24 adet Wistar albino erkek sıçan rastgele olarak dört (4) farklı gruba ayrıldı: Kontrol,
dekspantenol, diyabet, diyabet+dekspantenol. Deneysel diyabet tek doz periton içi (i.p) 50 mg/kg STZ
uygulanarak oluĢturuldu. STZ uygulanmasından sonra, Diyabet+Dxp ve sadece Dxp gruplarına, 300 mg / kg /
gün dozunda 6 hafta boyunca Dxp uygulandı. kan glukoz düzeyi 200 mg/dl'yi geçen sıçanlar diyabetik olarak
kabul edildi. (IL-1α) ve (MCP-1) seviyeleri akım sitometri yöntemi ile incelendi (Multiplex Rat Cytokines
immunoassay).
BULGULAR- SONUÇ: Diyabet grubunun karaciğer dokusunda sinüzoidal geniĢlemeler ile karaciğer
parankiminde hepatositlerde vakuolizasyon görüldü. Bunun yanı sıra portal alanda bağ dokusu artıĢıda
gözlendi. Diyabet grubunun pankreas dokusunda β-hücrelerinde atrofi ile langerhans adacığının boyutunda da
azalmalar tespit edildi. Dxp tedavisi uygulanan grupta kısmen normale yakın bir hepatik parankim yapısı
izlendi. Histokimyasal incelemeler, diyabet kaynaklı glikojen kaybının Dxp tedavisi sonrası anlamlı düzeyde (p
<0.001) azaldığını ortaya koymuĢtur. Diyabet oluĢturulan grupta (IL-1α) (p=0.033) ve (MCP-1) (p=0.011)
arttığı gözlendi.
TARTIġMA: Deneysel diyabet modelinde elde edilen morfolojik ve immünolojik bulgular, Dxp‟ün sitokin
seviyelerinin normalleĢtirilmesi ve pankreatik β-hücresi ve hepatositlerin korunması dahil olmak üzere birçok
faydalı özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Ancak, daha fazla çalıĢma yapılarak iyileĢme
mekanizmalarının detaylandırılmasının yararlı olacağı düĢünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dekspenthanol, Diyabet, Karaciğer, Pankreas, Sitokin

263

XII. National Histology And Embryology Congress 27-30 May 2014, Ankara University / Ankara -Türkiye

P177
Sıçanlarda Hipoksik Ön KoĢullamanın Beyindeki Nöroprotektif Etkisinde Delta Opioid Reseptörlerin
Rolü
Güleser GöktaĢ1, ġevin Güney2, Tayfun GöktaĢ2, Gülnur Take Kaplanoğlu1, Sibel Dinçer2
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara
AMAÇ: Organizma, yüksek irtifada yaĢama veya buralara seyahat gibi doğal nedenlerle hipoksiye etkin
kalabileceği gibi, iskemi, kardiyak arrest, kan kaybı gibi çeĢitli patolojik olaylar sonucunda da hipoksik
koĢullarla karĢılaĢabilir. Özellikle merkezi sinir sistemindeki nöronlar, yüksek miktardaki metabolik enerji
ihtiyaçları ve sınırlı glukoz depolama kapasiteleri nedeniyle hipoksiye karĢı oldukça duyarlıdır. Sıçan beyninde,
hipoksik ön koĢullamanın kortikal nöronları koruyucu etkisinde delta opioid reseptörlerin (DOR) rolünü
araĢtırmayı amaçladığımız çalıĢmamızın bir bölümünde, kaspaz-3 immünreaktivitesi değerlendirilmiĢtir.
YÖNTEM-GEREÇ: ÇalıĢmada kullanılan sıçanlar rastgele 8 gruba ayrılmıĢtır; 1-Kontrol (K), 2- Sham (S), 3- Ön
koĢullama (ÖK), 4- Ağır hipoksi (AH), 5- ÖK+AH, 6- ÖK+AH+Serum Fizyolojik (SF) 7- ÖK+AH+DPDPE
(DPDPE, delta opioid reseptör agonisti), 8- ÖK+AH+Naltrindol (NT, delta opioid reseptör antagonisti). Ġlaçlar
sıçanlara intraserebroventriküler olarak uygulanmıĢtır. ArdıĢık 3 günlük hipoksik ön koĢullama (%10 O2,
günde iki saat) uygulamasından 24 saat sonra sıçanlar, 3 saat süresince %7 O2‟lik ağır hipoksiye etkin
bırakılmıĢtır. Sıçanların beyin dokuları alınarak alıĢılmıĢ ıĢık mikroskobik izleme yöntemlerinden geçirilmiĢtir.
Ġndirekt immünohistokimyasal yöntem uygulanarak kaspaz-3 immunreaktivitesi değerlendirilmiĢtir.
BULGULAR: Yapılan değerlendirmelerde, kortikal nöronların ve glial hücrelerin kaspaz-3
immunoreaktivitesinin, AH ve ÖK+AH+NT gruplarında; kontrol ve ÖK gruplarınınkinden belirgin Ģekilde daha
yüksek olduğu gözlendi. ÖK+AH ve ÖK+AH+DPDPE gruplarında ise kaspaz-3 immunreaktivitesinin, AH ve
ÖK+AH+NT gruplarındakinden daha düĢük olduğu görülmekle birlikte kontrol ve ÖK gruplarına karĢın belirgin
immünreaktivite ayırt edildi.
SONUÇ: Sonuç olarak yapılan değerlendirmeler, korteks hücrelerinin hipoksik ön koĢullama sırasında kaspaz3 reaktivitesini azaltarak apopitozise direnç gösterdiğini ve DOR‟lerinin kortikal nöronlarda hipoksik ön
koĢullamanın koruyucu etkisinde kaspaz-3 yolağı üzerinden rolü olabileceğini göstermiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Hipoksi, beyin, delta opioid reseptörü, immünohistokimya, kaspaz-3
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P178
2.1 GHz Frekanslı Mikrodalga Radyasyonun Nöroblastom Hücrelerinde Bcl-2 Aktivitesi Üzerine
Etkileri
Meriç Arda EĢmekaya1, AyĢe Canseven1, Nesrin Seyhan1, Neslihan CoĢkun2, Suna Ömeroğlu2
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik ABD, Ankara
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara
AMAÇ: Mikrodalga (MW) radyasyonun biyolojik etkileri konusu cep telefonları ve 3G teknolojilerinin günlük
yaĢamımıza girmesinden sonra yoğun olarak merak edilen bir konu haline gelmiĢtir. ÇeĢitli hücre tipleri ve
etkin bırakılma koĢullarında literatürde yapılan çalıĢmalarla bu alanların biyolojik etkileri ortaya konulmaya
çalıĢılmaktadır. MW radyasyonun etkileri; etkin kalınan alanın frekansı, Ģiddeti, uygulama süresi, hücre tipi,
hücre yoğunluğu vb. parametrelere bağlı olarak değiĢim gösterebilmektedir. Bu çalıĢmada Wideband Code
Division Multiple Access (W-CDMA) modülasyonlu Mikrodalga (MW) radyasyonun, nöroblastoma hücrelerinde
Bcl-2 aktivitesi üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlandı.
GEREÇ-YÖNTEM: Etkin bırakılma sistemi, CO2‟li bir etüv, sinyal jeneratörü ve dikdörtgen biçimindeki horn
anten‟den oluĢur. Horn anten etüv içersinde dikey olarak yerleĢtirildi ve 24 kuyucuklu plakalar horn antenin
hemen üzerinde konumlandırıldı. MW grubu hücreleri 24 saat süresince 2.1 GHz W-CDMA modülasyonlu MW
radyasyona etkin bırakıldılar. Sham hücreleri, MW grubu hücreleri ile aynı ortamda tutuldular ancak MW
radyasyona etkin bırakılmadılar. MW radyasyonun nöroblastoma hücreleri Bcl-2 aktivitesi üzerindeki etkileri
histomorfolojik ve immünhistokimyasal olarak incelendi.
BULGULAR-SONUÇ: Sham grubunda küçük boyutlu ve büyük boyutlu yuvarlak mavi, rozet formasyonu
oluĢturmuĢ tümör hücreleri gözlenirken, MW grubu hücrelerinin rozet formasyonunu kaybettiği ve tümör
hücreleri arasında nekrotik sahaların mevcut olduğu görüldü. MW grubu hücrelerde sitoplazmik heterojen antiBcl-2 immünreaktivitesinin Sham grubuna göre belirgin olarak arttığı gözlendi.
TARTIġMA: Anti-Bcl-2 proteni, apoptozisin önlendiği bazı durumlarda artmıĢ düzeyde bulunabilir. MW grubu
hücrelerindeki heterojen sitoplazmik anti-Bcl-2 ekspresyonunun artmıĢ olması MW radyasyon uygulamasının
fizyolojik apoptozisi sınırlayarak tümör geliĢimini de sınırlandırdığı düĢüncesini kuvvetlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mikrodalga (MW) radyasyon, nöroblastoma, immünreaktivite, apoptozis, anti-Bcl-2
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P179
Nesfatin Nöronlarında Glutamat Agonistlerinin Aktive Edici Etkisinin Gösterilmesi
Duygu Gök Yurtseven, Özhan Eyigör
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Bursa.
Amaç
Glutamat eksitatör nörotransmitter olarak, hipotalamik çekirdeklerde yerleĢik nöronların kontrolünde yer alır.
Nesfatin besin alımını baskılayan bir peptittir ve hipotalamusta supraoptik (SON), paraventriküler, arkuat
çekirdeklerde ve lateral alanda lokalize nöronlarda sentezlenir. Glutamatın nesfatin nöronlarını düzenleyici
etkisinin varlığı bilinmemektedir. ÇalıĢmamızda, glutamat agonistleri olan NMDA, AMPA veya kainik asitin,
SON ve arkuat çekirdekte nesfatin nöronları üzerindeki aktivasyon etkilerinin, ikili immünohistokimya yöntemi
kullanılarak araĢtırılması amaçlanmıĢtır.
Gereç ve Yöntem
Glutamat agonistleri NMDA (100 mg/kg), AMPA (5 mg/kg) ve kainik asit (2.5 mg/kg) ve kontrol için salin
kullanılarak gruplar oluĢturuldu. Enjeksiyonları takiben perfüzyonla fikse edilen dokulardan alınan yüzen
kesitlerde, c-Fos (aktivasyon belirteci) ve nesfatin antikorları ile ikili immünohistokimyasal boyamalar
gerçekleĢtirildi. Sonuçlar ikili iĢaretlenen (aktive olan) nesfatin nöronlarının tüm nesfatin nöronlarına oranı
açısından değerlendirildi.
Bulgular ve Sonuç
c-Fos ve nesfatin ikili boyamaları, glutamat agonistlerinin nesfatin nöronlarını aktive ettiğini gösterdi. SON‟da
yerleĢik nesfatin nöronlarının, kainik asit ile yaklaĢık %80, AMPA ile %45, ve NMDA ile %70 oranında ikili
iĢaretlendiği görüldü. Arkuat çekirdekte yerleĢik nesfatin nöronlarının, kainik asit ile %20‟i, AMPA ile %5‟i ve
NMDA ile %18‟i aktivasyon gösterdi. Kontrol gruplarıyla karĢılaĢtırıldığında bu etkilerin anlamlı olduğu
belirlendi. Sonuç olarak glutamaterjik agonistlerin nesfatin nöronlarını üzerinde düzenleyici ektilerinin olduğu
düĢünüldü.
TartıĢma
ÇalıĢmamızda, hipotalamusta lokalize olan nesfatin nöronlarının glutamat agonistleri tarafından aktive edildiği
gösterilmiĢtir. Hipotalamusta varlığı ve besin alımını baskılayıcı etkisi olduğu yakın zamanda gösterilmiĢ olan
nesfatinin, nöronal düzeyde glutamaterjik etkinin altında olduğunun belirlenmesi, literatüre katkı sağlamasının
yanı sıra ileri araĢtırmalara yön göstermesi açısından önemli olarak değerlendirilmiĢtir.
(TÜBĠTAK 113S377 nolu proje kapsamında desteklenmiĢtir).
Anahtar Kelimeler: Nesfatin, c-Fos, glutamat, NMDA, AMPA, kainik asit.
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P180
Laktasyon Döneminde Uygulanan Metoklopramid Yenidoğanda Ekstrapiramidal Reaksiyona Neden
Olur Mu?
Seren GülĢen Gürgen1, Ceyhun Gözükara2, AyĢe Tuç Yücel3, Selda Ġldan Çalım4, Ceyda Kabaroğlu5,
Ece Onur2
1
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Histoloji ve Embriyoloji Bölümü, Manisa
2
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa
3
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Anatomi Bölümü, Manisa
4
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Manisa
5
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Ġzmir
AMAÇ: Klinikte anti-emetik ilaç olarak kullanılan Metoklopramid, son yıllarda laktasyon döneminde
hiperprolaktinemi etkili olarak da kullanılmaya baĢlanmıĢtır. ÇalıĢmamızda laktasyon döneminde uygulanan
Metoklopramid‟in yenidoğan ratlarda merkezi sinir sisteminde neden olabileceği yan etkilerin incelenmesi
amaçlanmıĢtır.
GEREÇ-YÖNTEM: ÇalıĢmada 18 adet yeni doğum yapmıĢ Wistar-albino diĢi sıçanlar yavruları ile birlikte 3
gruba ayrıldı. 1.Grup: Sağlıklı kontrol, 2.Grup: Metoklopramid düĢük doz uygulanan grup (10 mg/kg, günde 2
doz ip), 3.Grup: Metoklopramid yüksek doz uygulanan grup (50 mg/kg, günde 2 doz ip). Deney laktasyon
dönemi boyunca devam etti ve 21 gün sonunda her annenin 6 adet yavrusunun beyin dokuları alındı. Beyinde
ekstrapiramidal reaksiyon belirleyicileri olan BDNF (Beyin Kökenli Nörotrofik Faktör), DRD2 (Dopamin D2
Reseptörü) ve NGF (Nöral Büyüme Faktörü) sinyal molekülleri kullanılarak immunohistokimyasal ve ELĠSA
yöntemleri uygulandı.

BULGULAR- SONUÇ: Beyinin prefrontal korteks bölgesi incelendiğinde, kontrol grubunun nöronlarında
oldukça kuvvetli BDNF reaksiyonu belirlenirken, diğer iki grupta orta Ģiddette idi. DRD2 reaksiyonu ise kontrol
ve yüksek doz gruplarında nöron sitoplazmalarında granüler formda ve kuvvetli salınım gösterdiği, düĢük doz
grubunda ise bir miktar azaldığı belirlendi. NGF ekspresyonunda tüm gruplar arasında anlamlı bir fark
gözlenmedi. Beyinin hipokampus bölgesinde, kontrol ve düĢük doz gruplarının dentat girustaki glutamaterjik
granül (GG) hücrelerinde BDNF ekspresyonu orta Ģiddette iken, yüksek doz grubunda zayıf olarak izlendi.
Kontrol grubunda DRD2 hipokampusun GG hücrelerinde orta Ģiddette gözlenirken, düĢük ve yüksek dozlarda
ekspresyonun azaldığı belirlendi.
TARTIġMA: Yavru beyninde ekstrapiramidal reaksiyon belirleyicilerinden BDNF‟nin ekspresyonunun yüksek ve
düĢük doz gruplarında, DRD2‟nin ise özellikle düĢük doz grubunda azalması nedeniyle, metoklopramidin
klinikte hiperprolaktinemi amacıyla kullanımında dikkatli olunması gerektiği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Metoklopramid, Beyin, BDNF, DRD2, NGF
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P181
Sıçan Sırtında OluĢturulan Cilt Flep Modelinde Tadalafil’in Flep YaĢayabilirliği Üzerine Olan
Etkisinin Histopatolojik Yönden Değerlendirilmesi
Hilal Göktürk1, Cem Çerkez2, Zeynep Yığman3, Burak Kaya4, Servet Elçin IĢılgan4, Belgin Can3
1
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi,Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı,Ankara
2
Dr.Akçiçek Devlet Hastanesi Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Bölümü,Girne/KKTC
3
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji ABD,Ankara
4
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ABD,Ankara
AMAÇ: Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahinin ana ilkelerinin baĢında insan vücudunun bütünlüğünün
korunarak, form ve fonksiyonun sağlanması gelmektedir. Bu ilkeler doğrultusunda flepler sıkça tercih edilen
giriĢimlerdendir. Flep cerrahisindeki geliĢmelere rağmen, flep nekrozu halen büyük bir sorundur. Tadalafil,
trombosit agregasyonunda inhibisyona ve damarlarda vazodilatasyona sebebiyet vermektedir. Bu çalıĢmada,
sıçan sırtında oluĢturulan random paternli cilt flep modelinde tadalafilin flep yaĢayabilirliğine olan etkisi
incelenecektir.
GEREÇ- YÖNTEM: 8 adet sıçan 2 gruba ayrıldı. Deney grubuna tadalafil 10 mg/kg dozundan orogastrik tüp
kullanılarak verildi. Sıçan dorsumundan 3x9 cm‟lik kaudal tabanlı McFarlane Flebi uygulanarak yerine tekrar
sütüre edildi. Postoperatif 7. günde flepler dijital fotoğraf makinesi ile görüntülenerek nekroz alanı / tüm flep
yüzdeleri dijital ortamda hesaplandı. Daha sonra histopatolojik incelemeler için flebin ortasından tam kat doku
örneği alındı. Alınan biyopsiler ıĢık mikroskobu altında PMNL ve lenfosit yoğunluğu, ekstravaze eritrosit
miktarı, papiller ve retiküler dermiste ödem varlığı, kollajenlerde ödem varlığı ve damar yoğunluğu açısından
incelenip karĢılaĢtırıldı.
BULGULAR- SONUÇ: Ġki grup arasında postoperatif 7. gün nekroz alanı oranları karĢılaĢtırıldığında
istatistiksel olarak anlamlı bir sonuca ulaĢılamadı. Yapılan histopatolojik incelemelerde ise tadalafil uygulanılan
grupta kontrol grubuna göre damar yoğunluğunda istatistiksel olarak anlamlı bir artıĢ olduğu ancak diğer
histolojik parametrelerde bir fark olmadığı gözlendi.
TARTIġMA: Yapılan bu çalıĢma, ileride flep cerrahisi geçirecek olan hastalarda olası flep beslenme
bozukluklarına karĢı tadalafilin kullanılabilirliği için önçalıĢma niteliği taĢımaktadır. Tadalafilin kan akımı ve
damar yoğunluğu üzerinde sağladığı artıĢ flep yaĢayabilirliği üzerinde olumlu bir sonuç gibi görünmekle
beraber yapılacak daha geniĢ çalıĢmalar bu ilacın flep yaĢayabilirliği üzerine etkisi hakkında daha fazla bilgiye
ulaĢılmasını sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: damar yoğunluğu, flep yaĢayabilirliği, nekroz, Tadalafil
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P182
Kıvırcık Koyununda Glandula interdigitalis'in Morfolojik ve Morfometrik Özellikleri
Yasin Demiraslan1, Yalçın Akbulut2, Turgay Deprem3, Ebru Karadağ Sarı3, Kadir Aslan1
1
Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Kars-Türkiye
2
Kafkas Üniversitesi, Kars Sağlık Yüksekokulu, Kars-Türkiye
3
Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Kars-Türkiye
AMAÇ: Bu çalıĢmada Kıvırcık koyunlarında glandula interdigitalis'in morfolojik ve morfometrik özelliklerinin
belirlenmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇ-YÖNTEM: ÇalıĢmada 16 erkek Kıvırcık koyununun ön ve arka ayaklarından alınan glandula
interdigitalis'ler materyal olarak kullanıldı. Doku örnekleri %10 formolde 24 saat tespit edilip rutin iĢlemlerden
geçirilerek parafinde bloklandı. Parafin bloklardan alınan 5 µ‟luk kesitlere genel yapıyı göstermek için
Mallory‟nin modifiye üçlü boyaması, glikojen belirlenmesi için Periodic Acid Schiff (PAS) ve asidik
mukosubstansları belirlemek için Alcian Blue (AB) (Ph 2,5) yöntemi uygulandı. Morfometrik olarak 4 adet
uzunluk (kanal ve gövde uzunluğu, kanal ve gövde çapı) ve 2 adet açı (flexura'nın iç ve dıĢ açısı) ölçüldü.
BULGULAR- SONUÇ: Morfolojik olarak glandula interdigitalis'in orificium, ductus excretorius, flexura ve
corpus bölümlerinden, duvar yapısının ise epidermis, dermis ve bağ doku kapsülünden oluĢtuğu görüldü.
Dermis katmanında yağ bezi, ter bezi, kas telleri, sinir pleksusu ve kıl folkülleri ile apokrin bezler belirlendi.
Apokrin bez sekresyonu PAS-pozitif ve AB-pozitif olarak tespit edildi. Morfometrik yönden yapılan
değerlendirmede corpus ve ductus exretorius bölümlerinin geniĢlik ve uzunluk değerleri sırasıyla 2.19, 2.68,
0.47 ve 0.20 cm olarak belirlendi.
TARTIġMA: Akkaraman koyununda bezin boyun ve gövde bölümü uzunlukları sırasıyla 0.9 ve 2.3 cm olarak
bildirilmiĢ çalıĢmamızda ise bu değerler sırasıyla 0.47 ve 2.19 cm olarak belirlenmiĢtir. Glandula
interdigitalis‟de apokrin bez sekresyonunun Lori koyununda PAS-negatif ve Alageyikte AB (Ph 2.5)-negatif
olduğu öne sürülmüĢ ancak Kıvırcık koyununda bu sekresyonun PAS-pozitif ve AB-pozitif sonuç verdiği
saptanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Kıvırcık koyunu, Glandula interdigitalis, Morfometri, Histoloji
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P183
Deneysel olarak oluĢturulan yara iyileĢmesine Rhodiola rosea’nın etkinliğinin değerlendirilmesi
Hakan Elçin Terzi1, Tülin Fırat1, Uğur Üyetürk2, Murat Dıramalı3, Nadir Göksügür4, Aysel Kükner1
1
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
2
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
3
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
4
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
AMAÇ: Bu çalıĢmada antioksidan, antiinflamatuar, antibakteriyel etkileri gösterilmiĢ bir çalı bitkisi olan
Rhodiola rosea‟nın yara iyileĢmesine etkisinin ıĢık mikroskopik incelenmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢmada Wistar Albino eriĢkin (200-250gr) erkek sıçanlar kullanıldı. Sıçanlara genel
anestezi sağlanarak orta hattan düz 5 cm tam kat kesi bistüri ile yapıldı. Aralarında 1 cm olacak Ģekilde 3 adet
sütür ile yara yerleri kapatıldı. Tedavi grupları ve deney grupları 3, 7 ve 14 gün olarak planlandı. Tedavi
gruplarına her gün oral olarak Swedish Herbal Institute‟den sağlanan Rhodiola rosea L (SHR-5) ekstresi
20mg/kg olacak Ģekilde serum fizyolojik içerisinde verildi. Deney süresi sonunda doku örnekleri alınarak tespit
ve takip iĢlemlerinden sonra parafin bloklar elde edildi. Doku kesitlerine Hematoksilen_Eozin, Mason Trikrom
boyamaları ile VEGF ve α-SMA immünohistokimyasal boyamaları yapıldı.
BULGULAR- SONUÇ: Tedavi edilmeyen 3 günlük grupta lezyon bölgesinde granülasyon dokusunun oluĢmaya
baĢladığı, ödem ve çok sayıda inflamatuar hücrenin varlığı, çok az miktarda yeni oluĢan kollajen lifler, dolgun
kapillerler gözlendi. 7 ve 14. günlerde epitelin yeniden Ģekillendiği, ödem ve granülasyon dokusu, konjesyon
azalmakla birlikte hala belirgin olduğu kollagen liflerin arttığı izlendi. Üç günlük tedavi grubunda bulgular
tedavi edilmeyen gruba benzemekteydi ancak inflamatuar hücreler azalmıĢtı, çok sayıda plazma hücresi
saptandı. Yedi ve 14. günlerde epitelizasyonun giderek arttığı, kollajen liflerin demetleĢtiği ve daha düzenli bir
yapıya kavuĢtuğu, ödem ve inflamatuar hücrelerin oldukça azaldığı, plazma hücrelerinin ve degranüle mast
hücrelerinin çok belirgin olduğu tespit edildi. Bazı deneklerde, 14. günde dermal papilla yapılarının varlığı
saptandı.
TARTIġMA: Rhodiola rosea‟nın yara bölgesinde inflamatuar hücreleri, ödemi, konjesyonu azalltığı, kollajen lif
artıĢını etkilediği tespit edilmiĢtir.

Anahtar Kelimeler: Yara iyileĢmesi, Rhodiola rosea, Masson trikrom,VEGF, α-SMA
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P184
Gentamisin’in Neden Olduğu Ototoksisite Üzerine Timokinon’un Anti-Apoptotik Rolü
Mustafa Sağıt1, Ferhat Korkmaz1, Seren GülĢen Gürgen2, Mesut Kaya1, Alper Akçadağ1, Ġbrahim
Özcan1
1
Kayseri Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Kayseri
2
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Histoloji ve Embriyoloji Bölümü, Manisa
AMAÇ: Antibiyotiklerin aminoglikozidler grubundan olan gentamisinin en önemli yan etkileri ototoksisite ve
nefrotoksisite olduğu bilinmektedir. Bu yan etkilerin engellenebilmesi için çeĢitli antioksidan tedaviler
uygulanmaktadır. Bunlardan çörek otunun (Nigella sativa) etken maddesi olan timokinonun günümüzde
kanser hücrelerine ve bağıĢıklık sistemi üzerine olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. Biz de çalıĢmamızda
gentamisinin neden olduğu koklear hasar üzerine timokinonun olası koruyucu etkisini Corti organı iç ve dıĢ tüy
hücrelerindeki apoptozis oranına göre değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: ÇalıĢmamızda 48 adet Sprague Dawley diĢi sıçan 4 gruba ayrıldı. Grup 1‟e 120 mg/kg
gentamisin), Grup 2‟ye gentamisin+1 ml mısır yağı verildi. Grup 3‟e 20 mg/kg timokinon (1 ml mısır yağında
çözüldü), Grup 4‟e gentamisin+timokinon verildi. 15 gün sonra sıçanlar sakrifiye edildi ve kokleaları çıkarıldı.
Elde edilen kesitlerde kaspaz-3, kaspaz-9, P-53 ve TUNEL boyama sonuçları apoptotik skorlama ile
değerlendirildi.
BULGULAR- SONUÇ: Genta grubunda kaspaz-3, kaspaz-9 ve P53 immunoreaksiyonlarının Corti organının
özellikle iç ve dıĢ tüy hücrelerinde ve spiral limbus bölgelerinde oldukça kuvvetli olduğu tespit edildi. Kaspaz-9
reaksiyonunun diğer apoptotik moleküllere göre daha yoğun olduğu belirlendi. Timokinon grubunda iç ve dıĢ
tüy hücrelerinde tüm apoptotik sinyal moleküllerinin Ģiddeti birbirine benzer ve zayıf idi. Genta+timokinon
grubunda Corti organının iç ve dıĢ tüy hücrelerinde kaspaz-3 ve kaspaz-9 reaksiyonu timokinon grubuna
benzer Ģeklide zayıf iken P53 ekspresyonu bir miktar daha yüksek idi. TUNEL bulgularımız da
immunohistokimya sonuçlarımızı destekler nitelikte idi.
TARTIġMA: ÇalıĢmamızda 20 mg/kg timokinonun, gentamisinin özellikle dıĢ tüy hücrelerinde neden olduğu
apoptozisi engellemede baĢarılı olduğu sonucuna varıldı. Sonraki deneysel çalıĢmalarda timokinonun farklı doz
ve uygulanma Ģekilleri de değerlendirilerek, klinikte ototoksisiteyi önlemede kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Gentamisin, Koklea, Timokinon, Kaspaz-3, Kaspaz-9, P-53, TUNEL
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P185
Gentamisin ile OluĢturulan Koklear Hasar Üzerine N-asetilsisteinin Nörofilament ve Sinir Büyüme
Faktörü Salınımına Etkisi
Ferhat Korkmaz1,Seren GülĢen Gürgen2, Mehmet SomdaĢ1, Mustafa Sağıt1
1
Kayseri Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Kayseri
2
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Histoloji ve Embriyoloji Bölümü, Manisa
Amaç: Tüberküloz ve bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan gentamisinin iç kulakta ototoksisiteye
neden olduğu bilinmektedir. N-asetil sisteinin bilinen birçok olumlu etkisinin yanında nörodejenerasyonu
engelleyici etkisi olduğu da düĢünülmektedir. Bu çalıĢmanın amacı gentamisinin neden olduğu koklear hasarın
n-asetil sistein ile önlenmesinde nöral faktörlerin ekspresyonlarına etkisini araĢtırmaktır.
Gereç ve Yöntem: ÇalıĢmamızda 36 adet Sprague Dawley diĢi sıçan 3 gruba (n=12) ayrıldı. Günlük periton
içi enjeksiyonları 15 gün boyunca uygulandı. 1. Gruba 120 mg/kg gentamisin+1 ml serum fizyolojik (SF)
verildi. 2. Gruba 120 mg/kg gentamisin + 500 mg/kg N-asetilsistein verildi. 3. Gruba 1 ml serum fizyolojik
verildi. 15 gün sonra sıçanlar sakrifiye edildi ve kokleaları çıkarıldı. Elde edilen kesitlere immunohistokimyasal
olarak nörofilament (NF) ve sinir büyüme faktörü (NGF) primer antikorları uygulandı.
Bulgular ve Sonuç: Sadece SF verilen grubun Corti organında iç ve dıĢ tüy hücrelerinden gelen ve spiral
limbusun tabanından uzanan vestibulokoklear sinir liflerinde ve sinir demetinde oldukça kuvvetli nörofilament
ekspresyonu gözlendi. Gentamisin uygulanan grupta ise Corti organındaki vestibulokoklear sinir liflerinde ve
sinir demetinde zayıf nörofilament reaksiyonu belirlendi. Gentamisin+N-asetilsistein grubunda nörofilament
reaksiyonu SF grubuna Ģiddet ve lokalizasyon bakımından oldukça benzer olması dikkat çekiciydi. NGF salınımı
ise SF ve Gentamisin+Nasetil sistein grubunda koklea genelinde orta derecede ve vestibulokoklear sinir
demetindeki bazı sinir liflerinde kuvvetli iken, gentamisin grubunda her iki bölgede oldukça zayftı.
TartıĢma: ÇalıĢmamız gentamisinin kokleada neden olduğu ototoksisitenin sebeplerinden birinin de nöral
dejenerasyon kaynaklı olabileceği sonucunu göstermiĢtir. N-asetilsisteinin tüy hücrelerindeki hasarı engelleme
mekanizmasının, nörofilamentler üzerinde koruyucu etki göstererek gerçekleĢtirebileceğini düĢündürdü.
Anahtar Sözcükler: Gentamisin, Koklea, N-asetilsistein, Nörofilament, Sinir Büyüme Faktörü

272

XII. National Histology And Embryology Congress 27-30 May 2014, Ankara University / Ankara -Türkiye

P186
Katarakt Cerrahisi Sonrasi Toksik Anterior Segment Sendromlu (TASS) Dekompanse Korneada
Penetran Keratoplasti Grefonlarının Histolojik Bulguları
Ġsmail Seçkin1, Osman Sevki Arslan1, Zeki Tunc2, Didar Ucar1, Ġsmail Seçkin3, Erdoğan Cicik1,
Hande Kalem3, Sadık Sencan2, Mustafa Hepokur1
1
Ġstanbul Üniversitesi, CerrahpaĢa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD
2
Ġstanbul Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD
3
Ġstanbul Üniversitesi, CerrahpaĢa Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD
AMAÇ: TASS herhangi bir ön segment cerrahisi sonrası içeriye giren toksik maddeler sonucunda 24 saat
içerisinde geliĢen akut, steril ön segment inflamatuar reaksiyonu Ģeklinde tanımlanmıĢtır(1).Biz de bu
çalıĢmamızda Katarakt cerrahisi sonrası toksik anterior segment sendromlu dekompanse korneada penetran
keratoplasti grefonlarının histolojik bulgularını rapor etmeyi amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: IĢık mikroskobu vasıtasıyla TASS nedeniyle dekompanse olmuĢ 16 hastanın 16 korneal
grefonunun histolojik bulgularını değerlendirdik. Hastalar 3 grupta sınıflandırıldı. 1. Grup; görme keskinliği 0.1
„den büyük ve santral kornea kalınlığı 650 mikron‟dan küçük hafif semptomları bulunan 5 hastadan
oluĢmaktadır. 2. Grup; görme keskinliği 0.1 ile 0.03 arasında ve santral kornea kalınlığı 650-750 mikron
arasında orta derecede semptomu bulunan 7 hastadan oluĢmaktadır. 3. Grup;görme keskinliği 0.03 den küçük
ve santral kornea kalınlığı 750 mikrondan büyük ciddi semptomları olan 4 hastadan oluĢmaktadır.
BULGULAR-SONUÇ: IĢık mikroskobu 1. Gruptaki hastalarda endotel hücre kaybını, vakuolize olmuĢ ince
endotel hücre tabakasını, bozulmuĢ kollojen bağlarını, ve descemet membranındaki invajinasyonları
göstermektedir. 2. Gruptaki korneal grefonlarda epitel hücreler arasında inflamatuar hücreler (lenfosit), bazı
lokal alanlarda stromadan ayrılmıĢ buruĢuk Bowman membranı, stromal ödem, ve erken vaskularizasyon
gösterilmiĢtir. 3. Grupta, endotel ve epitel hücre kaybı, buruĢuk descemet ve Bowman membranları,
inflamatuar hücreler, Bowman membran altında yapısı bozulmuĢ kollajen bağları, ve inflamasyonun olduğu
bölgede vaskularizasyon gözlenmiĢtir.
TARTIġMA: TASS herhangi bir ön segment cerrahisi sonrası geliĢebilir, fakat genellikle katarakt cerrahisi
sonrası geliĢir(2). TASS sonucu oluĢmuĢ dekompanse korneaların histolojik bulgularının sonucu hastalığın
klinik ciddiyeti ile uyumludur.
1. Mamalis N, et al. J Cataract Refract Surg. 2006;32:324–333.
2. Huang Y, Dai Y, Wu X, et al. J AAPOS. 2010;14:444–446.

Anahtar Kelimeler: toksik anterior segment sendromu, penetran keratoplasti, korneal grefon, histolojik
değerlendirme
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P187
ÇeĢitli Antiepileptik Ajanların Gözün Retina ve Kornea Tabakalarında Enos ve Ġnos Sinyal
Moleküllerinin Dağılımına Etkisinin KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi
Seren GülĢen Gürgen1, Ali Cansu2, AyĢe Tuç Yücel3, Mine Serin2
1
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Histoloji ve Embriyoloji Bölümü, Manisa
2
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Trabzon
3
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Anatomi Bölümü, Manisa
AMAÇ: Son yıllarda epilepsi tedavisinde kullanılan çok sayıda antiepileptik ilaçların görme bozukluğuna neden
olabileceği ile ilgili çalıĢmalar artmıĢtır. Biz de çalıĢmamızda nitrik oksit sentetaz moleküllerini kullanarak
antiepileptik ajanlar olan sodyum valproat (VPA), okskarbazepin (OXC), levatiresetam (LEV), topiramat
(TPM)‟ın gözün retina ve kornea tabakalarında neden olabileceği hasarları karĢılaĢtırmalı olarak incelemeyi
planladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalıĢmada her biri 7 adet 21-24 günlük diĢi Wistar-albino sıçandan oluĢan 5 grup
oluĢturuldu. 1. grup kontrol, 2. gruba VPA (300 mg/kg/gün), 3. gruba OXC (30 mg/kg/gün), 4. gruba LEV (50
mg/kg/gün), 5. gruba TPM (100 mg/kg/gün) 2 dozda gavaj yoluyla sıçanlar 1,5 aylık oluncaya kadar verildi.
Süre sonunda alınan göz dokuları immunohistokimyasal olarak iNOS (indüklenebilir nitrik oksit sentaz) ve
eNOS (endotelyal nitrik oksit sentaz) antikorlarıyla boyandı.
BULGULAR-SONUÇ: VPA, OXC ve LEV gruplarının retinalarında kontrolden farklı olarak iç fleksiform
tabakasında oldukça kuvvetli iNOS immunoreaksiyonu gözlendi. Rot ve koni tabakasında ise VPA ve OXC
gruplarında orta Ģiddete, LEV grubunda zayıf reaksiyon belirlendi. TPM grubu retinada, iç ve dıĢ fleksiform
tabakalarında orta, rot ve koni tabakalarında zayıf iNOS ekspresyonu yaygındı. eNOS immunoreaksiyonunda
ise kontrol grubu retinanın iç fleksiform tabakasında orta Ģiddette salınım izlenirken, dıĢ fleksiform, rot ve koni
tabakalarında zayıf reaksiyonu gözlendi. VPA ve OXC gruplarında iç fleksiform tabakasında orta Ģiddette eNOS
ekspresyonu dikkati çekerken, TPM grubunun iç fleksiform tabakasında zayıftan ortaya değiĢen Ģiddette idi.
TARTIġMA: VPA, OXC ve LEV gruplarının retinalarının çeĢitli tabakalarında, TPM grubuna kıyasla, iNOS
reaksiyonunun artması bu ilaçların iNOS‟un oluĢturduğu fazla nitrik oksitin etkisiyle gözde daha hasar verici
etkiye yol açabileceklerini düĢündürdü.
Anahtar Kelimeler: Antiepileptik ilaçlar, Enos, Göz, Ġnos
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P188
Nitrik Oksit Sentaz Uyarımı ve Endoplazmik Retikulum Stres-Aracılı Apoptoz Retinal Pigment Epitel
Hücrelerinde Sfingomiyelinaz Ġnhibisyonunu Azaltır
Esma Konuk1, Mutay Aslan2, Ertan Küçüksayan2, Bülent Mutus3, Necdet Demir1
1
Akdeniz Üniversitesi,Histoloji Ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı,Antalya
2
Akdeniz Üniversitesi,Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı,Antalya
3
Wındsor Üniversitesi,Kimya Ve Biyokimya Anabilimdalı,Ontarı
AMAÇ: Biz bu çalıĢmada Endoplazmik Retikulum (ER) stresi geçiren Ġnsan retinal pigment epitel (RPE)
hücrelerinde nitrik oksit üretimini değerlendirmek, Nötral sfingomyelinaz (N-SMase)/seramid yolununun
aktivitesini saptamak ve apoptozisi incelemeyi amaçladık.
GEREÇ- YÖNTEM: ÇalıĢma; Kontrol, GW4869, DMSO, Tunikamisin, Tunikamisin+GW4869 gruplarını
içermektedir. Tunikamisine maruz bırakılarak ER stresi oluĢturulan RPE hücre hattı örneklerinde N-SMase
aktivitesi, apoptoz, nitrit/nitrat, NOS2 ve Nitrotirozin dereceleri belirlendi. ER stres uyarımı, 78 kDa glucose
regulated protein(GRP78), C-EBP-homologous protein (CHOP) ve Phosphorylated PKR-like kinase (pPERK)
içeren artmıĢ ER stres iĢaretleyicileriyle doğrulandı. Hücreler propidium iodide ve fluorescein isothiocyanateconjugated annexin V ile boyandıktan sonra flowsitometride apoptoz değerleri belirlendi. ER Stres
iĢaretleyicileri, NOS2 ve Nitrotirozin dereceleri immünfloresan mikroskop ile belirlenirken N-SMase aktivitesi
ve nitrit/nitrat dereceleri florometrik metod ile ölçüldü.
BULGULAR-SONUÇ: ER stresi, RPE hücre hatlarında artmıĢ nitrit/nitrat derecelerine, artmıĢ NOS2
ekspresyonuna ve nitrotirozin oluĢumuna sebep oldu. GW4869 aracılığıyla N-SMase aktivitesinin inhibisyonu
ER stresine maruz kalmıĢ RPE hücrelerinde apoptoz, NOS2 ekspresyonu, nitrit/nitrat dereceleri ve Nitrotirozin
oluĢumunda belirgin bir azalmaya sebep oldu. Sonuç olarak, N-SMase inhibisyonu ER stresine giden RPE
hücrelerinde nitrozatif stresi ve apoptozisi azalttı.
TARTIġMA: Nitrozatif stresin kanser, kronik kalp yetmezliği gibi bir çok hastalıkta rol oynadığı dikkate alınırsa
N-SMase inhibisyonunun hastalıkların progresyonunun azaltılmasında önemli rol oynayabileceği söylenebilir.
Bu çalıĢma TUBĠTAK' dan grand (EVRENA 111S419) alarak desteklenmiĢtir

Anahtar Kelimeler: ER stresi, Retinal pigment hücreleri, Nitrozatif stres
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P189
Akrolein ve Selenyum VerilmiĢ Ratlarda Karaciğerde OluĢan Histolojik DeğiĢikliklerin IĢık ve
Elektron Mikroskobu Düzeyinde AraĢtırılması
AyĢe BaĢardı Gökçe1, Banu Eren1, Burcu Demirel2, Dilek Sağır3
1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Samsun
2
Ordu Üniversitesi, AkkuĢ Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Bölümü, AkkuĢ, Ordu
3
Sinop Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sinop
AMAÇ:
Akrolein endüstriyel, çevresel ve terapötik durumlarda maruz kalınan son derece elektrofilik bir aldehittir.
Akroleinin serbest radikal oluĢumunu arttığı ve glutatyon bağımlı anti-oksidan sistemi zayıflattığı belirlenmiĢtir.
Bu durum lipit peroksidasyonuna neden olur ve mitokondriyal membranda hasar oluĢturur. Selenyum, hasarlı
hücrelerinde DNA‟ yı onardığı, apoptozisi inhibe ettiği gösterilmiĢtir. Bu bilgiler ıĢığında çalıĢmada hücresel
düzeyde zararlı etkilerinin olduğu bilinen akrolein üzerine, selenyumun nasıl bir etki yapacağını belirlemek
hedeflendi.
GEREÇ-YÖNTEM: Akroleinin karaciğerdeki apoptotik etkisi, TUNEL yöntemi ve elektron mikroskobik
incelemeyle tespit edildi. Bu doğrultuda akrolein, selenyum, akrolein+selenyum ve kontrol grubu olmak üzere
4 grup Wistar rat kullanıldı. Akrolein (4 mg/kg/gün) ve selenyum (1 mg/kg/gün) gavaj yoluyla 7 gün boyunca
tek doz uygulandıktan sonra 12 saat sonra ve 1.,2.,3. ve 5. günlerde ratlar intrakardiyak perfüzyonla sakrifiye
edildi.
BULGULAR-SONUÇ: Akrolein grupları kontrol gruplarıyla karĢılaĢtırıldığında apoptotik indeks düzeyinde
önemli artıĢ olduğu (12.s p:0,007*; 1.g p:0,008*; 2.g p:0,007*; 3.g p:0,007*; 5.g p:0,007*),
akrolein+selenyum grupları selenyum ve kontrol gruplarıyla karĢılaĢtırıldığında önemli bir değiĢikliğin
olmadığı, akrolein grupları akrolein+selenyum gruplarıyla karĢılaĢtırıldığında önemli artıĢ olduğu (12.s
p:0,007*; 1.g p:0,008*; 2g p:0,007*; 3.g p:0,007*; 5.g p:0,008*), akrolein+selenyum grupları selenyum ve
kontrol gruplarıyla karĢılaĢtırıldığında önemli değiĢikliğin olmadığı belirlenmiĢtir.
Akrolein gruplarında ince yapı düzeyinde karaciğer dokusunda apoptotik özellikler tespit edilirken
akrolein+selenyum gruplarında benzer bulgular belirlenmemiĢtir.
TARTIġMA: Selenyumun etkili bir serbest radikal süpürücü olarak fonksiyon göstererek doku hasarını azalttığı
ortaya çıkarılmıĢtır. Bu nedenle akroleinin hücresel düzeyde verebileceği zararlı etkilerin selenyumla
indirgenebileceği/önleyebileceği ve yapılacak klinik çalıĢmalara ıĢık tutacağı kanısındayız.
Anahtar Sözcükler: Akrolein, Selenyum, Apoptozis, TUNEL, Karaciğer.

Anahtar Kelimeler: Akrolein, Selenyum, Apoptozis, TUNEL, Karaciğer.
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P190
Prostat kanseri (Du 145) hücre hattında; apoptotik, angiogenetik ve sitokin üretimine cevapta
etkin moleküllerin ekspresyon düzeylerinin araĢtırılması
Eda Açıkgöz1, Gürkan Yiğittürk1, Vildan Bozok ÇetintaĢ2, Gülperi Öktem1, Hüseyin Aktuğ1
1
Ege Üniversitesi, Histoloji-Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Ġzmir
2
Ege Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Ġzmir
GiriĢ; Prostat kanseri, erkek üreme sistemine bağlı bir salgı bezi olan prostatta kanser geliĢmesiyle oluĢan bir
hastalıktır. Kanser, prostat hücreleri değiĢime uğradığında ve kontrol dıĢı çoğalmaya baĢladığında olur. Bu
hücreler zamanla prostattan vücudun diğer bölgelerine, özellikle kemiklere ve lenflere yayılım gösterebilme
potansiyeline sahiptir. DU145 (DU-145) klasik insan prostat kanser hücre hattıdır ve hormona duyarlı değildir
ve PSA ekspresyonu içermez. Bu hücre hatlarında, apoptotik sürecin analizinde Bax ve Caspase-3 proteini,
angiogenezis analizi için VEGF proteini ve sitokin üretimine cevap kontrolü ile hücre yaĢam cevabı için NF-κB
proteini ile çalıĢılmıĢtır.
Materyal Metod; Hücre kültür hatlarından Du 145 hücre hattı ve kontrol grubu olarak fibroblast hücre kültür
hattı çalıĢılmıĢ, bu hatlardan hücresel immunfloresan analiz için rutin takip gerçekleĢtirilmiĢtir. Primer antikor
olarak Caspase-3, VEGF, Bax ve NF-κB belirteçleri ve bu antikorlarla uyumlu sekonder antikorlar kullanılmıĢ ve
preparatlar ıĢık mikrokobik düzeyde incelenmiĢtir.
Sonuç; Apoptotik süreç incelenmesinde Bax ve Caspase 3 ekspresyonu prostat kanseri du 145 hücre hattında,
kontrol fibroblast hücre hattına göre anlamlı az bulunurken VEGF ve NF-κB, prostat kanseri du 145 hücre
hattında, kontrol fibroblast hücre hattına göre anlamlı derecede artmıĢ bulunmuĢtur. Prostat kanser hücre
hatlarında, azalmıĢ apoptozis, artmıĢ vasküler ve sitokin üretimine cevap bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, Apoptoz, Angiogenez, Sitokin
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P191
Akciğer kanser hücre hattında antioksidan kullanımının apoptotik yolaklar ve TGF-β dağılımı
üzerine etkisi
Melike Özgül1, Elgin Türköz Uluer2, Yağmur Sarıca1, Tuna Önal1, Fatma Fırat1, Sevinç Ġnan2
1
Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
2
Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
AMAÇ:
Akciğer kanseri, kanser nedenli ölümlerin baĢında gelmektedir. YeĢil çayın ana bileĢeni Epigallocatechin-3Gallate(EGCG) ve propolisten elde edilen Caffeic Acide Phenyl Ester(CAPE)‟nin hücre çoğalması, apoptoz,
hücre göçü yolaklarıyla etkileĢen antioksidanlar olduğu bildirilmektedir. ÇalıĢmada epitelyal akciğer karsinomu
hücre hattı(A-427) üzerinde EGCG ile CAPE etkilerinin apoptotik yolaklar ve epitelyal-mezenkimal geçiĢte rol
oynayan TGF-β dağılımları üzerine etkilerinin indirek-immunohistokimyasal yöntemle değerlendirilmesi
amaçlanmıĢtır.
GEREÇ-YÖNTEM: A-427 akciğer kanser hücreleri, %10 fetal sığır serumu, %1 L-Glutamin, %1
penisilin/streptomisin eklenen RPMI-1640 medyumunda, %5 CO2 içeren 37°C nemli inkübatörde çoğaltıldı.
Kontrol grubu, CAPE ve EGCG (IC50) uygulanan gruplarda 24.saatteki etkiler değerlendirildi. Hücreler %4
paraformaldehitle tespit edildi, indirekt avidin-biotin-peroksidaz yöntemiyle anti-Cas-3, anti-p53, anti-CytC ve
anti-TGF-β primer antikorları ile inkübe edilerek immünohistokimyasal olarak hazırlandı. Ġmmun-pozitif
boyanan hücreler sayıldı, immunoreaktivite Ģiddetleri hafif, orta, Ģiddetli olarak skorlanarak H-Skoru belirlendi.
ANOVA istatistik testiyle gruplar karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirildi.
BULGULAR-SONUÇ:
Akciğer kanser hücrelerinin kontrol grubunda değerlendirilmesinde, apoptotik moleküllerden Cas-3, p53 ve
CytC immunoreaktivitelerinin hafif, EGCG grubunda orta, CAPE grubunda orta/Ģiddetli olduğu; TGF-β
immunoreaktivitesinin kontrol grubunda orta/Ģiddetli, CAPE grubunda orta, EGCG grubunda hafif olduğu
izlendi. Ġmmun-pozitif boyanan hücreler ve immunoreaktivite oranlarıyla elde edilen H-skor
değerlendirilmesinde kanser hücrelerinde gözlenen apoptotik yolaklara ait moleküllerin kontrol grubuna göre
istatistiksel olarak artmıĢ olduğu, TGF-β‟nın azalmıĢ olduğu belirlendi(p<0,05).

TARTIġMA:
ÇalıĢmada, EGCG ve CAPE uygulamalarının hücre çoğalmasının inhibisyonuna ve apoptotik yolakların
aktivasyonuna neden olduğu; ve hücre çoğalmasını inhibe eden tümör baskılayıcı olmasının yanısıra, epitelyalmezenkimal geçiĢ ve tümör metastazında önemli rol oynayan TGF-β sinyal yolağı üzerinden etkili olduğu
gösterilmiĢtir. Antioksidanların, uygun dozlarıyla geliĢtirilebilecek ilaçların kanser tedavisinde etkili olabileceği
düĢünülmüĢtür.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, antioksidan, apoptoz, CAPE, EGCG, TGF-β.
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P192
MCF-7 VE MDA-MB-231 Meme Kanseri Hücre Hatlarında CD44 VE RHAMM Aktivasyonunun
Değerlendirilmesi
Merve Temel1, Tuna Önal1, Elgin Türköz Uluer2, Cengiz Kurtman3, Sevinç Ġnan2, M.kemal Özbilgin2
1
Celal Bayar Üniversistesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Manisa Türkiye
2
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
3
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Amaç
Meme kanseri, kadınlarda akciğer kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser tipidir. CD44 ve RHAMM
Hyaluran reseptörü olup HA reseptörleri migrasyon, göç, büyüme, farklılaĢma, apoptozis gibi birçok hücre
fonksiyonlarını yerine getirir. Bu fonksiyonlar tümör geliĢiminde önemlidir. HA-CD44 etkileĢimi hücre
adezyonu, motilite, hücre proliferasyonu, hayatta kalma olaylarını baĢlatır. RHAMM invazive meme kanser
hücre hatlarında bazal motiliteyi etkileyen HA reseptörüdür. HA reseptörü olan RHAMM normal dokularda
yüksek oranda eksprese edilmezken, geliĢmiĢ kanserlerde meme kanseri de dahil olmak üzere fazla eksprese
edilmektedir. Bu çalıĢmada, farklı moleküler ve biyolojik karakterdeki meme kanseri hücreleri olan MDA-MB231, MCF-7 hücre hatlarında HA reseptörlerinden CD44 ve RHAMM‟ ın kanser hücreleri üzerindeki etkileri
karĢılaĢtırılmıĢtır.
Gereç ve yöntem
MDA-MB-231 ve MCF-7 hücreleri %10 fetal calf serum, %1 L-glutamine ve %1 penicillin-streptomycin içeren
RPMI-1640 medyumunda 37° C, %5 CO2 ortamında kültüre edilmiĢtir. Hücreler %80 konfluent olduktan
sonra, %4 paraformaldehit ile fikse edilip, PBS ile yıkanmıĢtır. Bu aĢamadan sonra indirek immünohistokimya
yöntemiyle CD44 ve RHAMM primer antikorlarının dağılımları incelenmiĢtir.
Bulgular ve sonuç
Ġntegral hyaluran reseptörü olan CD44 ve non integral hücre yüzey reseptörü olan RHAMM‟ın daha malign tip
olan MDA-MB-231 hücre hattında artmıĢ olduğu gözlendi, kanser invazyonunda önemli rol oynadığı düĢünüldü.
MDA-MB-231 ve MCF-7 hücre hatlarını çevreleyen Hyaluran olmamasına rağmen, içerdikleri HA reseptörlerini
kanser tedavi çalıĢmalarında kullanılabileceği sonucuna varıldı.
TartıĢma
Meme kanserleri in vivo ortamda hyaluran ile sarılıdır ve bu doku kanser geliĢiminde önemli rol oynamaktadır.
Son yıllarda hyaluronik asitle ilaçların bağlanarak kanser hücrelerine selektif olarak gönderilmesi çalıĢmaları
yapılmaktadır. Böylece hastalardaki nötropeni ve doza bağlı mortalite oranlarında azalma hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: RHAMM,CD44,Hyaluran reseptörü,apoptoz,MDA-MB-231hücre hattı,mcf-7 hücre hattı
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P193
Akciğer Kanseri Hücre Hattında EGCG ve CAPE’nin VEGF ve PI3K/AKT/mTOR Sinyal Yolağı Üzerine
Etkileri
Sevinç Ġnan1, Elgin Türköz Uluer1, Yağmur Sarıca1, Mustafa Çelik1, Mehmet Korkmaz2, Ercüment
Ölmez3, Kemal Özbilgin1
1
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Manisa
2
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Manisa
3
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Manisa
AMAÇ: Kanser geliĢimi sürecinde, tümör hücreleri kontrolsüz ve sınırsız çoğalma, apoptozun kaybı,
anjiyogenez, çevre dokulara yayılma ve metastaz yapma özelliklerini kazanırlar. Akciğer kanseri, kanserden
ölümlerde erkeklerde ilk, kadınlarda ikinci sırada yer almaktadır. Bu çalıĢmada; in-vitro olarak akciğer kanseri
hücre hattında anti-oksidan, anti-proliferatif, anti-anjiyogenik etkileri olan yeĢil çay ekstresinde bulunan
Epigallocatechin Gallate (EGCG) ve propolisin etken maddesi olan Caffeic acid phenethyl ester (CAPE)
uygulamalarının kanser geliĢiminde önemli rol oynayan VEGF ve PI3K/AKT/mTOR sinyal yolakları üzerine
etkilerinin indirek immunohistokimyasal yöntemle değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇ-YÖNTEM: Akciğer kanseri hücreleri (DSMZ/ACC-234), %10 fetal sığır serumu, %1 L-Glutamin, %1
antibiyotik içeren RPMI-1640 vasatında, %5CO2 içeren 37°C nemli inkübatörde çoğaltılmıĢtır. 24 kuyucuklu
kültür kabına alınan hücrelere IC50 dozlarında EGCG/CAPE uygulamaları yapılarak 24. saat etkileri
değerlendirilmiĢtir. Paraformaldehitle tespit edilen hücreler, anti-VEGF, anti-VEGFR-1, anti-VEGFR-2, antiPI3K, anti-pAKT, anti-mTORC-1, anti-mTORC2, anti-ERK primer antikorlarıyla inkübe edilerek, biyotinlenmiĢ
sekonder antikor uygulanmıĢtır. Streptavidinle iĢaretlenen hücreler, DAB kromajeni ve Mayers hematoksilenle
boyanarak, immunoreaktivite yoğunlukları hafiften, çok Ģiddetliye doğru 1-2-3-4 olarak skorlanıp, ANOVA
istatistiksel testiyle değerlendirilmiĢtir.
BULGULAR- SONUÇ: Akciğer kanseri hücre hattında EGCG/CAPE uygulamaları ile hücre çoğalmasının
azaldığı; VEGF ve PI3K/AKT/mTOR sinyal yolağına ait immunoreaktivitelerin Ģiddetli/çok Ģiddetli olduğu; EGCG
uygulamalarıyla hafif/orta, CAPE uygulamalarıyla orta/Ģiddetli olduğu izlenmiĢtir. Her iki uygulama ile VEGF,
VEGFR-2, mTORC1, pAKT ve ERK immunoreaktivitelerinde, akciğer kanseri hücreleriyle karĢılaĢtırıldığında
istatistiksel anlamlı farklılık izlenmiĢtir (p<0,001).
TARTIġMA: Akciğer kanseri hücre hattında EGCG/CAPE uygulamalarının hücre çoğalması ve anjiyogenik
süreçlerde anahtar rol oynayan VEGF ve PI3K/AKT/mTOR sinyal yolağı üzerinden etkili olduğu gözlenirken,
VEGF ve PI3K/AKT/mTOR sinyal yolağını hedef alan tedavi protokollerinin geliĢtirilmesinin önemli olduğu
düĢünülmüĢtür.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, EGCG, CAPE, VEGF, PI3K/AKT/mTOR, immunohistokimya
Akciğer Kanseri Hücre Hattında EGCG ve CAPE Uygulamalarında VEGF ve PI3K/AKT/mTOR Sinyal
Yolağına Ait Ġmmunoreaktiviteler
VEGF VEGFR-1 VEGFR-2 PI3K mTORC1 mTORC2 pAKT ERK
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P194
Kök Hücre Belirteçlerindeki DeğiĢikliklerin CD133+/CD44+ Yüzey Ekspresyonu Gösteren Prostat,
Meme ve Kolon Kanseri Hücrelerinde Ġncelenmesi
Ümmü Güven1, Fahriye Düzağaç1, Eda Açıkgöz2, Bekir Ergür3, Rüçhan Uslu4, Gülperi Öktem2
1
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre Anabilim Dalı, Ġzmir
2
Ege Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ġzmir
3
Dokuz Eylül Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ġzmir
4
Ege Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ġzmir
AMAÇ: CD133+/ CD44+ yüzey antijenleri kanser kök hücresi (KKH) belirteci olarak oldukça sık kullanılan ve
araĢtırılan bir hücre özelliğidir. Özellikle prostat kanserinde kanser kök hücrelerinin izole edilmesinde kullanılan
bu hücre yüzey özelliklerine sahip hücrelerin diğer kanser tiplerinde nasıl bir farklılık gösterdiği henüz
açıklanmamıĢtır. Farklı organ kanserlerinde CD133+/ CD44+ yüzey ekspresyonu gösteren hücrelerle yapılan
çalıĢmalar tek bir organ kanserindeki KKH‟lerin analizlerini içermektedir. Bu çalıĢmanın amacı KKH için geniĢ
kapsamlı bir belirteç olan CD133+/ CD44+ yüzey ekspresyonlu hücrelerdeki kök hücre belirteçlerinin
değiĢimlerinin farklı organ kanserlerinde karĢılaĢtırılmasıdır.
GEREÇ-YÖNTEM: CD133+/ CD44+ yüzey ekspresyonuna sahip DU145 (insan prostat karsinoma epitelyal
hücre hattı), MCF-7 (insan meme adenokarsinoma hücre hattı) ve HT-29 (insan kolon adenokarsinoma hücre
hattı ) kullanılarak FACS akım sitometrisi yöntemiyle KKH‟leri izole edilerek kültüre edilmiĢlerdir.
BULGULAR-SONUÇ: KKH‟lerinde, RT-PCR analiziyle gen ifadelerindeki, immünohistokimyasal yöntemlerle
protein ifadelerindeki değiĢimler karĢılaĢtırılmıĢtır. Analizler sonucunda özellikle hücresel kendini yenilemede
aktif olduğu düĢünülen Jagged1‟de ve hücre proliferasyonu ve regülasyonunda önemli olan MYC gen
ifadelerinde çarpıcı değiĢiklikler ve farklılıklar saptanmıĢtır.
TARTIġMA: Farklı organlardaki kanserlerde aynı yüzey ekspresyonunu gösteren hücrelerdeki kök hücre
belirteçlerinin seviyesinin değiĢkenliği veya benzerliği kanser kök hücreleri odaklı tedavi yaklaĢımlarında
incelenmesi gereken noktalardır.
Anahtar Kelimeler: C-myc, Jagged1, kanser kök hücresi, kolon kanseri, meme kanseri,prostat kanseri
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Rapamisin Uygulanan Ġnvaziv MDA-MB-231 Meme Kanseri Hücre Hattında FOXO3A’nın Rolü
Tuna Önal, Sevinç Ġnan, Fatma Fırat, Melike Özgül, Merve Temel, Kemal Özbilgin
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
AMAÇ: MDA-MB-231 hücreleri epitelyal morfolojidedir. Meme kanseri hücrelerinin göç, çoğalma ve invazyon
gibi özelliklerini modelleyen bu hücre hattı, metastatik kanseri in vitro koĢullarda çalıĢılmak için uygun bir
modeldir.
FOXO3A, FLIP gibi anti-apoptotik proteinlerin downregülasyonu ya da Bim ve PUMA gibi hücre ölümü için
gerekli olan genlerin upregülasyonu aracılığıyla apoptoz için tetikleyici olarak fonksiyon gösterdiği
bilinmektedir.Bu çalıĢmada, invitro olarak metastaz, invazyon ve hücre göçü açısından MDA-MB 231 insan
meme kanser hücre hattında mTOR inhibitörü (rapamisin) ilaç uygulamalarının kanser mekanizmalarında yer
alan FOXO3A‟nın indirekt immunohistokimyasal yöntemle değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: MDA-MB 231 hücreleri, %10 fetal sığır serumu, ve antibiyotikler içeren RPMI-1640
medyumunda, %5 CO2 içeren 37°C nemli inkübatörde kültüre edildi. Hücreler kültür kabında çoğaltıldıktan
sonra, Rapamycin‟in IC50 dozu uygulanarak 24. saatteki etkileri değerlendirildi. Hücreler %4‟lük
paraformaldehit ile fikse edildi. Ġndirekt avidin-biotin peroksidaz yöntemi kullanılarak anti-FOXO3A primer
antikoru ile immünohistokimyasal inceleme için boyandı.
BULGULAR: Hücreler rapamisin uygulanmayan (kontrol grubu) ve rapamisin uygulanan grup olarak ikiye
ayrıldı. IĢık mikroskobunda hücrelerin incelenmesi sonucunda kontrol grubunda FOXO3A‟nın orta Ģiddette
olduğu, rapamisin uygulanan hücrelerde FOXO3A‟nın anlamlı olarak artarak kuvvetli olduğu gözlendi.
SONUÇ: MTOR‟un sağkalım üzerine etkisi büyüme faktörlerinin Akt yolağı üzerinden gerçekleĢmektedir. MTOR
aktivasyonunun, “büyüme faktörlerin çekilmesine bağlı indüklenen apotosisi” bloke edebileceği gösterilmiĢtir.
Akt‟ın FOXO3a‟yı inhibe ederek Fas ligant ve Bim üzerinden apotosisi engellediği de bilinmektedir. Bu
çalıĢmada MTOR inhibitörü olan rapamisin verilen grupta FOXO3A‟nın artmıĢ olması MTOR inhibisyonu ile
Foxo3a nın fonksiyonel bir iliĢkisi varlığını göstermektedir. FOXO3a‟nın apoptotik moleküllerin artıĢına neden
olması nedeni ile, MTOR inhibitörlerinin hücre ölümüne neden olan etki mekanizmaları içinde FOXO3a nında
rolü olabileği ileri sürülebilir.
Anahtar Kelimeler: MDA-MB 231, FOXO3A, rapamisin, kanser
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Endometriyal Hiperplazi VE Kanserlerinde Apoptotik Yolakların Rolü
Yağmur Sarıca1, Elgin Türköz Uluer2, Sevil Sayhan3, Muzaffer Sancı4, Sevinç Ġnan2
1
ġifa Üniversitesi
2
Celal Bayar Üniversitesi
3
Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi,Patoloji
4
Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi,kadın hastalıkları
Endometriyum kanseri, kadın genital sistem kanserleri içinde en sık görülmekte olup, tüm kanserler arasında
4. Sırada yer almaktadır. Karsinogenez ve prognozuna göre endometriyum kanserleri 2 çeĢittir.Tip1
karsinomlar (%70-80) hiperöstrojen varlığında endometriyal hiperplazi (EH) zeminindeyken, Tip2 karsinomlar
östrojenden bağımsızdır, atrofik endometriyum zemininde geliĢirler. Normal endometriyumdan karsinoma
geçiĢ hücre çoğalması, anjiogenez ve apoptozu etkileyen faktörlere bağlıdır.
Amaç; Bu çalıĢmada normal, hiperplazi ve karsinoma patolojik tanısı alan endometriyum örneklerinde
apoptotik yolakların indirek immunohistokimyasal olarak değerlendirilmesi amaçlanmıĢır.
Gereç-yöntem; ÇalıĢma, proliferatif faz endometriyum (PE), sekretuvar faz endometriyum (SE), basit
endometriyal hiperplazi (BEH), kompleks atipili endometriyal hiperplazi (KAH), endometrioid tip
adenokarsinom (EKA) ve ileri evre endometrioid adenokarsinom (ĠKA) (n: 7, herbiri) olarak 6 grupta
yürütülmüĢtür. Doku örnekleri %10 formalin ile tespit edilerek rutin parafin doku takip yöntemine uygun
hazırlanmıĢtır. Ġmmunohistokimyasal incelemede kesitler anti-Bcl-2, anti-kaspaz 3 ve anti kaspaz 9 primer
antikorları ile inkübe edilerek immünohistokimyasal prosedür uygulanmıĢtır. Pozitif boyanan hücrelerin
immunoreaktiviteleri hafif(1), orta(2) ve Ģiddetli(3), çok Ģiddetli(4) olarak istatistiksel değerlendirme One-way
ANOVA testi ile yapılmıĢtır.
Bulgu; Bcl-2 immunorektivitesi; PE,BEH: orta, SE,KAH: hafif, EKA: Ģiddetli, ĠKA: çok Ģiddetli olarak, Kaspaz 9
immunoreaktivitesi; PE, EKA, ĠKA: Ģiddetli, SE, BEH,KAH: orta olarak, Kaspaz 3 immunoreaktivitesi; PE: hafif,
SE, BEH: orta, KAH,EKA: Ģiddetli, ĠKA: çok Ģiddetli olarak izlenmiĢtir. Ġmmunoreaktivitelerin EKA ve ĠKA
olgularında istatistiksel olarak anlamlı (P<0.05) artıĢ gösterdiği saptanmıĢtır.
Sonuç; Kanser geliĢiminde hücre çoğalması ve apoptotik süreçlerin önemli olduğu ve hücreiçi kaspaz
aktivitelerinin hiperplazi ve karsinom evreleri ile doğru orantılı olarak arttığı gözlenmiĢtir. Prognostik ve
terapötik yaklaĢımlarda bu yolakların hedef olarak değerlendirilmelerinin önemli rol oynayabileceği
düĢünülmüĢtür.

Anahtar Kelimeler: Apoptoz, Endometriyum Kanseri, Ġmmunohistokimya
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Normal ve Patolojik Endometriyum’da E-Kaderin, β-Katenin ve MMP-9 Dağılımlarının Ġncelenmesi
Elgin Türköz Uluer1, Yağmur Sarıca2, Sevil Sayhan3, Muzaffer Sancı4, Sevinç Ġnan1
1
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Manisa
2
ġifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Ġzmir
3
Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Patoloji AD, Ġzmir
4
Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Ġzmir
AMAÇ: Normal endometriyumdan karsinoma geçiĢ hücre çoğalması, apoptoz ve anjiyogenezi kontrol eden
PTEN, K-ras, β-katenin gibi genlerdeki mutasyonlara bağlı olarak geliĢmektedir. Endometriyal karsinomların
risk faktörleri arasında progesteron ile orantısız östrojen yüksekliği, dıĢarıdan hormon kullanımı ve
endometriyal hiperplaziler (EH) yer almaktadır. β-katenin hücreler arası bağlantıyı sağlayan bir protein olan Ekaderinin sitoplazmik kısmına tutunur ve hücre-hücre adezyonunun düzenlenmesinde görev alırlar. Hücre dıĢı
matriksin yıkımından sorumlu olan Matriks-metalloproteinazların (MMP) embriyogenezde ve kanser
geliĢiminde önemli rol oynadığı bildirilmiĢtir. Bu çalıĢmada kontrol, endometriyal hiperplazi ve karsinoma tanısı
alan endometriyum örneklerinde E-kaderin, β-katenin ve MMP-9 dağılımlarının kanser geliĢimindeki rolleri ve
normalden kansere geçiĢteki öneminin indirek-immunohistokimya yöntemi ile değerlendirilmesi amaçlanmıĢır.
GEREÇ-YÖNTEM: ÇalıĢma 42 hastadan elde edilen proliferasyon evresi endometriyum(PE), sekresyon evresi
endometriyum(SE), basit endometriyal hiperplazi(BEH), kompleks atipili endometriyal hiperplazi(KEH),
endometrioid adenokarsinom(EKA) ve ileri evre endometrioid adenokarsinom(ĠKA) örneklerinde
yürütülmüĢtür. Dokular %10 formalin tespiti sonrasında, rutin parafin takibi uygulanarak indirekt
immunohistokimya yöntemi ile değerlendirilmiĢtir. Anti-E-kaderin, anti-β-katenin, anti-MMP-9 primer
antikorları kullanılarak avidin-biotin-peroksidaz yöntemine göre sekonder antikor uygulanmıĢtır. DAB
kromojeni ve Mayer‟s hematoksilen ile boyama yapılarak incelenmiĢtir. Pozitif boyanan hücrelerin
immunoreaktiviteleri hafif(1), orta(2), Ģiddetli(3) olarak belirlenip, ANOVA istatistik testiyle karĢılaĢtırmalı
olarak değerlendirilmiĢtir.
BULGULAR- SONUÇ: E-kaderin immunoreaktivitesinin KEH,ĠKA:hafif/orta, PE,SE,EKA:orta, BEH:Ģiddetli,
olduğu, β-katenin immunoreaktivitesinin SE:orta, KEH,EKA:orta/Ģiddetli, BEH,ĠKA:Ģiddetli, MMP-9
immunoreaktivitesinin PE,BEH:hafif, SE,KEH,EKA:orta, ĠKA:Ģiddetli olduğu izlendi. Ġstatistiksel olarak ĠKA
olgularında E-kaderin azalmıĢ ve β-katenin ve MMP-9‟un artmıĢ olduğu belirlendi.
TARTIġMA: β-katenin immunoreaktivitesinin BEH grubunda artmıĢ görülmesi β-katenin mutasyonunun erken
evrede olduğunu, azalmıĢ E-kaderin, artmıĢ MMP-9 immunoreaktiviteleriyle hücrelerin göç etme yeteneklerinin
arttığı belirlenerek, E-kaderin, β-katenin ve MMP-9‟un prognostik faktörler olarak kullanılabileceği
düĢünülmüĢtür.
Anahtar Kelimeler: β-katenin, E-kaderin, Endometriyum, Kanser, MMP-9
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BORĠS protein ekspresyonu ile arteriyovenöz malformasyon iliĢkisi
Leyla Satı1, Bikem Soygür1, Ġbrahim BaĢsorgun2, Ethem Göksu3, Ramazan Demir1, James Mcgrath4
1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
3
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
4
Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi KarĢılaĢtırmalı Tıp Anabilim Dalı, New Haven, CT USA
AMAÇ: BORĠS (Brother of the Regulator of Imprinted Sites; CTCFL), genetik olarak imprinte genlerin
ekspresyonuna katılan bir proteindir. EriĢkin vücudunda normal koĢullar altında testiste, ovosit ve embriyonik
kök hücrelerde ayrıca istisnai olarak malignant hücrelerde ekspresyonu belirlenebilmiĢtir. Bu nedenle kanserüreme hücre hattı ya da kanser-testis antijen ailesi üyesi olarak sınıflandırılmaktadır. Daha önce oluĢturmuĢ
olduğumuz tetrasiklin ile indüklenebilir özel Boris transgenik farelerde, Boris gen ekspresyonunun normalde
olmaması gerekirken, ektopik olarak indüklenmesi sonucunda, bu genden etkilenen yavrularda ciddi vasküler
anomaliler görülmüĢtür. Bu durum insanlarda sıklıkla görülen intrakraniyal vasküler malformasyonlara örnek
olan arteriyovenöz malformasyonları (AVM) akıllara getirmiĢtir. Dolayısıyla, mevcut çalıĢmamızda amacımız;
insan beyin AVM doku örneklerinde BORĠS protein ekspresyonu olup olmadığını değerlendirmektir.
GEREÇ- YÖNTEM: Klinik ve patolojik olarak uygun olduğu belirlenen AVM hasta ameliyat doku örnekleri
toplandı (n=5). AVM doku bloklarında histopatolojik analiz yapılarak patoloji doğrulandıktan sonra
immünohistokimya ve Western blot yöntemleri ile BORĠS protein ekspresyonu olup olmadığı araĢtırıldı.
BULGULAR-SONUÇ: Ġmmünohistokimyasal değerlendirmelerde AVM lezyon alanlarında özellikle damar
endotelinde immünoreaksiyon dikkat çekti. Pozitif kontrol olarak insan testis örneklerinin kullanıldığı Western
blot analizlerinde, hazırlanan AVM doku lizatlarında BORĠS proteininin varlığı (~75 kDa) gözlendi.
TARTIġMA: Transgenik hayvan modeli üzerinde yaptığımız çalıĢmalarımızda embriyogenez boyunca yapılan
ektopik Boris gen ekspresyonunun anormal vaskülogenez ile sonuçlandığını bulduk. Bu nedenle, insan
serebrovasküler hastalıkları da anormal BORĠS ekspresyonu gösterebilir. Serebrovasküler hastalıkların
dünyada kalp hastalığı ve kanserden sonra üçüncü ölüm nedeni olduğu göz önüne alındığında, BORĠS‟in bu
insan malformasyonlarındaki varlığı vasküler patolojilere yeni bir bakıĢ açısı sağlayabileceği gibi, BORĠS‟in
anjiyogenez ve vaskülogenez süreçlerindeki olası rolünü anlamamıza öncülük edebilir.

Anahtar Kelimeler: BORĠS, testis, arteriyovenöz malformasyon, anjiyogenez, vaskülogenez
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Meme Kanseri türlerinde Midkin Ekspresyonunun Ġmmünohistokimyasal ve PCR Analizinin
Kantitatif KarĢılaĢtırılması ve Serum Midkin Seviyesi
Hülya Çetin1, Metin Akbulut2, YaĢar Enli3, Emre Tepeli4, Sevgi Özkan5, Ergun Erdem6
1
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, Denizli
2
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Denizli
3
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Denizli
4
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Denizli
5
Pamukkale Üniversitesi Sağlık YO, Denizli
6
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Denizli
AMAÇ: Kanser çalıĢmalarında, karsinogenez sürecinde rol oynayan etkenler üzerinde çalıĢılmaktadır bunlardan
biri de Midkine (MK)‟dir. MK retinoic acid-responsive gen ürünü olan heparin-bağlayıcı büyüme faktörüdür. MK
mRNA ve protein ekspresyonu çoğu insan karsinomunda sıklıkla yükselmektedir. Bu çalıĢmada meme kanseri
patogenezinde etkili olduğu düĢünülen MK‟in protein ve DNA düzeyindeki ekspresyon profilleri benign ve
malign türlerin belirlenmesinde ve farklı evrelerdeki tümör olgularında bu profillerin karĢılaĢtırılması ve serum
MK seviyesinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇ- YÖNTEM: Bu çalıĢmada Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi AD. Meme Polikliniğinde,
Ocak-Aralık 2013 tarihleri arasında histopatolojik olarak incelenen ve meme kanseri tanısı alan 61 adet olguya
ait doku örnekleri kullanıldı. Ayrıca kanser dıĢı nedenlerle meme ameliyatı olmuĢ 48 hasta kontrol grubu
olarak değerlendirildi.
Meme kanseri tanısı alan hastaların operasyon öncesi ve sonrasında yapılan rutin kan tetkiklerinden serum
örnekleri alındı. Bu örneklerden ELISA yöntemiyle serum MK seviyesi tespit edildi. MK‟nin protein düzeyindeki
ekspresyonu IHK yöntemi ile belirlendi. PCR tekniği ile DNA düzeyinde ekspresyon profili, relatif olarak kantite
edildi.
BULGULAR: Hasta grubuna ait doku örnekleri IHK yöntemi ile değerlendirildiğinde MK expresyonunun yüksek
seviyede olduğu görüldü. MK expresyonunun, rutin tetkiklerde patolojik marker olarak kullanılan Ki67 ve p53
ile karĢılaĢtırıldığında paralel olarak arttığı tespit edildi. Hasta grubuna ait ameliyat öncesi serum MK seviyesi
ile kontrol grubuna ait serum MK seviyeleri karĢılaĢtırıldığında hasta grubuna ait MK düzeyinin yüksek olduğu
gözlendi. Hasta grubunun ameliyat öncesi serum MK seviyesinin tümör çıkartıldıktan sonra elde edilen serum
MK seviyesinden daha yüksek olduğu görüldü.
SONUÇ: ÇalıĢmamızda hastalara ait bulgularda elde ettiğimiz sonuçlarda tümör varlığında MK expresyonunun
artıĢı MK‟nin bir kanser belirteci olarak kullanılabileceğini düĢündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Midkine, Meme kanseri, Serum, Ġmmünohistokimya, Real-time kantitatif PCR, ELISA
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Meme Kanseri Metastazında BORĠS Ekspresyonu
Bikem Soygür1, Sayra Dilmaç1, Gamze Tanrıöver1, Nuray Erin2, Necdet Demir1, Leyla Satı1
1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye.
2
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye.
AMAÇ: BORĠS proteini (Brother of the Regulator of Imprinted Sites; CTCFL) kanser-testis antijen ailesine ait
bir proteindir. Fizyolojik koĢullarda testiste, ovosit ve embriyonik kök hücrelerde ekspresyonu bulunurken,
patolojik olarak birçok kanser türünde varlığı gösterilmiĢtir. Meme kanseri, kadınlarda en sık rastlanan kanser
tipleri arasındadır ve yaygın olarak akciğer ve karaciğere metastaz yapmaktadır. Son zamanlarda, BORĠS‟in
meme kanserleri için potansiyel bir belirteç olarak kullanılabileceğine dair çalıĢmalar ortaya konulmuĢtur. Bu
nedenle tanımlayıcı bir yaklaĢımla amacımız, karaciğere metastaz yapan ve yapmayan meme kanseri hücreleri
ile normal ve metastatik karaciğer dokularında BORĠS ekspresyonunu araĢtırmaktır.
GEREÇ- YÖNTEM: 8-10 haftalık Balb/c farelerin meme dokusuna 4T1 hücreleri (meme kanseri hücre hattı)
(100.000 hücre/fare) enjekte edildi. Bu hücrelerin karaciğere metastazı sonrasında elde edilen „4TLM‟ ve
metastaz yapmayan „67NR‟ hücreleri (benign meme tümörü) (1.000.000 hücre/fare) izole edildikten sonra
farelere tekrar enjekte edildi. Primer tümörlerin ve metastatik lezyonların oluĢması için 25 gün beklenildi.
4TLM ve 67NR hücre hatlarında BORĠS ekspresyonu immünofloresan yöntemi ile değerlendirildi. Western-blot
yöntemiyle 4TLM, 67NR hücrelerinde, metastatik ve metastatik olmayan karaciğer dokularında BORĠS
ekspresyonu araĢtırıldı.
BULGULAR- SONUÇ: BORĠS‟in 4TLM ve 67NR hücrelerinde sitoplazmada lokalize olduğu belirlendi. Westernblot yöntemi ile 4TLM ve 67NR hücrelerinde BORĠS ekspresyonu gözlenirken, normal ve 67NR karaciğer
dokularında ekspresyon izlenmedi. 4TLM karaciğer dokularında ise az miktarda ekspresyon mevcuttu.
TARTIġMA: Birçok kanser türünde BORĠS‟in varlığı gösterilmiĢ olsa bile, tümörojenik rolünü nasıl
gerçekleĢtirdiği tam olarak bilinmemektedir. Metastatik dokuda gözlenen BORĠS ekspresyonu, BORĠS‟in meme
kanserinin metastazında rol oynayabileceği fikrini destekler niteliktedir. Dolayısıyla oluĢturduğumuz 4TLM
metastatik hücre hatları, metastatik meme kanseri çalıĢmalarına ıĢık tutabilecek potansiyeldedir.

Anahtar Kelimeler: BORĠS, meme kanseri, metastaz, 4TLM, 67NR
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P201
Kolon, Meme ve Endometrial Kanser Hücre Hatlarında SALL4 –STAT3 ĠliĢkisi
Hafize Seda Vatansever, Müjde Kıvanç, Hilal Kabadayı
Celal Bayar Üniversitesi- Histoloji ve Embriyoloji Ana bilim dalı-Manisa
AMAÇ: Kanser geliĢimi birçok moleküler mekanizmalar ile kontrol edilmektedir. Hücrenin kök hücre
karakterini korumasında rol oynayan Sall4‟ün ekspresyonu hem embriyonik hemde kanser geliĢiminde rol
oynayan birçok yolak ile birlikte gözlenmesine rağmen, Sall4 ekspresyonunun kontrolünün farklı dokularda
hangi moleküller tarafından yapıldığı henüz açık değildir. JAK/STAT sinyal yolağı hücrelerin proliferasyonunda
ve farklılaĢmasında rol oynayan bir yolaktır. Hücrenin farklı özelliklerinde rol oynayan STAT lardan STAT3,
özellikle embriyonik kök hücrelerin kendilerini yenileme özelliklerini sürdürebilmeleri için gerekli olduğu
saptanmıĢtır. Bununla beraber Sall4 ile STAT3 iliĢkisi bazı çalıĢmalarda gözlenmesine rağmen özellikle farklı
kanser türlerindeki dağılımları çok ayrıntılı incelenmemiĢtir. ÇalıĢmada kolon, endometrial ve meme kanseri
hücre hatlarında Sall4 ve STAT3 dağılımlarının incelenmesi amaçlanmıĢtır.

GEREÇ-YÖNTEM: Primer( Colo-320) ve metastatik (Colo-740) kolon, primer (MCF-7) ve metastatik (M4A4)
meme kanser hücre hatları ve endometrium adenocarcinoma hücre hattında (CRL-1622) ve primer
endometrial hücre hattı (CRL-1671) hücrenin kök hücre karakterini korumasında rol oynayan SALL4 ve STAT3
dağılımları immunohistokimyasal yöntem ile incelenecektir. Bu amaç için Colo-320, Colo-741, MCF-7, M4A4
hücreleri uygun kültür vasatlarında kültüre edildikten sonra %4 paraformaldehit ile tespit edildi ve SAll4 ile
STAT3 dağılımları indirekt immunoperoksidaz tekniğiyle inceldi.

BULGULAR: Primer kolon ve endometrial kanser hücre hattında SALL4 ve STAT3 immunoreaktivitesi
metastatik kolon ve endomatrial kanser hücre hattına oranla daha fazla olduğu izlendi. Bununla beraber
primer meme kanseri hücre hattında STAT3 immunoreaktivitesinin daha fazla olduğu görüldü.

TARTIġMA: SALL4 ile STAT 3 özellikle kolon ve endometrial primer kanserlerde daha fazla olduğu, primer
meme kanserinde ise özellikle STAT3 dağılımın daha fazla olmasından dolayı esas olarak STAT3 ekspresyonun
kanser geliĢmesinde önemli olabileceği düĢünüldü.

Anahtar Kelimeler: Primer, metastatik, kanser hücre hattı, SALL4, STAT3
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P202
Sudan Kaçınma Stresi Ġle OluĢturulan Ġnterstisyel Sistit Modelinde Oksitosinin Etkisi
Esin Ak1, Esra Cikler2 , Ahmet Özer ġehirli3, Göksel ġener3, ġermin Tetik4, ġule Çetinel5 ,
1
Marmara Üniversitesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji BD, Ġstanbul
2
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AbD, Ġstanbul
3
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD, Ġstanbul
4
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya AbD, Ġstanbul
5
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AbD, Ġstanbul
Oksitosin hormonunun hipotalamik-pitüiter-adrenal (HPA) aktivitesini baskılayarak davranıĢsal ve stres-azaltıcı
etkileri olduğunu bilinmektedir. ÇalıĢmamızda sıçanlarda, bir kaygı stres modeli olan sudan kaçınma stresi
(SKS) ile oluĢturulan interstisyel sistit (ĠS) modelinde, oksitosin tedavisinin etkinliğini morfolojik ve
biyokimyasal olarak incelemeyi amaçladık.
ÇalıĢmamızda 24 adet diĢi Wistar sıçan 4 gruba ayrıldı: 1. Kontrol grup (K) herhangi bir iĢlem uygulanmadı. 2.
Kronik stres grup (KS) 5 gün 2 saat SKS uygulandı. 3. Oksitosin grup (OT) 5 gün sc 5 µg/kg oksitosin
uygulandı. 4. Kronik Stres + Oksitosin Grup (KS+ OT), : kronik stres boyunca 5μg /kg oksitosin sc uygulandı.
Deney sonunda mesane dokusu ıĢık ve elektron mikroskobunda incelendi. Oksidatif stres, malondialdehit
(MDA) ve glutatyon (GSH) ölçümleri ile değerlendirildi. Sistemik stres; serum kortizol tayini ile ölçüldü.
KS grubuna ait ıĢık mikroskobik incelemelerde; ürotelyumda dökülmeler, bağ dokusunda ödem, polimorf
nüveli lökosit artıĢı, damar içi konjesyon, saptanırken KS+OT grubunda ise hasarın geriye döndüğü
izlenmiĢtir. KS gruba ait granüle ve degranüle mast hücre sayısı kontrole kıyasla istatiksel olarak anlamlı
artarken, KS+OT grupta ise anlamı derecede azalmıĢtır. Elektron mikroskobik incelemelerde KS grubunda
hasarlı ürotelyum, glikozaaminoglikan (GAG) tabakasında düzensizlik ve hücreler arası sıkı bağlantılarda
açılma ile izlenirken KS+OT grubunda ise hasarın geri döndüğü görülmüĢtür. Serum kortizol, doku MDA ve
GSH seviyeleri morfolojik bulgularla uyumlu olarak tespit edilmiĢtir.
Oksitosin hormonunun ĠS‟in sebep olduğu mesane ağrısı üzerinde anksiyolitik ve analjezik etki gösterdiği
tespit edilmesi bu hormonun tedavide kullanılacak bir ajan olduğunu düĢündürmüĢ ancak bu hormonun
mesane morfolojisi üzerine etkisi sorgulanmamıĢtır.
ÇalıĢmamıza ait veriler mesane dokusunda oksitosin uygulamasının SKS ile ortaya çıkan morfolojik ve
biyokimyasal hasar parametreleri üzerine olumlu etkisi olduğu gözlenmiĢtir.
Anahtar kemleler: Sudan kaçınma stresi, oksitosin, kortizol, mesane, ışık ve elektron mikroskopisi
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P203
EriĢkin sıçanlarda Genistein’in uterus üzerine olan etkilerinin mikroskobik düzeyde araĢtırılması
Özgül TAP, Yurdun KUYUCU, Leman SENCAR, Ufuk Özgü METE
Amaç: Genistein, bitkilerde bulunan ve beslenme yolu ile alınan, östrojen reseptörlerine bağlanma
kapasitesine sahip bir fitoöstrojendir. Postnatal dönemde Genistein‟e maruz kalan sıçanlarda östrus siklusun
düzensizleĢtiği, fertilitenin azaldığı, over ve uterusta histopatolojik değiĢikliklerin geliĢtiği rapor edilmektedir.
YetiĢkin diĢilerde Genistein‟in üreme sistemi üzerine olan etkileri konusundaki araĢtırmalar sınırlı sayıda
bulunmaktadır. Sunulan çalıĢmada Genistein'in yetiĢkin sıçanlarda uterus üzerine olan etkilerinin mikroskobik
düzeyde araĢtırılması amaçlanmıĢtır.
Gereç ve Yöntem: Wistar albino cinsi 24 adet eriĢkin sıçan, her grupta 6 sıçan olacak Ģekilde 4 gruba ayrıldı.
1. grup kontrol grubu olarak kabul edildi. 2. gruptaki sıçanlara 4 mg/kg Genistein, 3. gruptakilere ise 40
mg/kg Genistein, 4. gruptakilere ise 80 mg/kg Genistein östrus siklus boyunca gavaj ile verildi. Tüm sıçanlara
PMSG ve HCG enjekte edilerek ovarian siklusların senkronizasyonu sağlandı. Sıçanlardan kan örnekleri
alınarak östrojen, progesteron, FSH ve LH analizleri yapıldı. Sıçan uterus dokuları mikroskobik düzeyde
değerlendirildi.
Bulgular ve Sonuçlar: Kontrol grubuna ait uterusların endometriyumu proliferatif faza ait histolojik özellikleri
ile normal yapıda olduğu izlendi. Deney gruplarında ise, endometriyum tabakasının proliferatif faza ait
morfolojik özellikler göstermekle birlikte, endometriyal bezlerin kontrol grubuna göre daha yaygın olduğu, yer
yer kıvrıntılı hal aldığı, lümenlerinin oldukça geniĢlediği, epitel hücrelerinin alçak kübik hal aldığı ve
endometriyal stromada ödematöz alanların olduğu görüldü. Bu özellikler artan genistein dozu ile birlikte daha
belirgin olarak izlenmekteydi. Hormon profilleri açısından kontrol ve deney grupları arasında anlamlı bir fark
olmadığı görüldü.
TartıĢma: Endojen östrojenler gibi davranan fitoöstrojenlere maruz kalmanın; endometriyal siklusta
değiĢikliklere neden olabileceği ve buna bağlı olarak endometriyal reseptiviteyi etkileyerek infertiliteye sebep
olabileceği düĢünüldü.
Anahtar Sözcükler: Genistein, fitoöstrojen, uterus, mikroskobi.
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P204
Göbek Kordonu Yapısında Gebeliğe Bağlı Hipertansiyon ve Ġntrauterin GeliĢme Geriliğinde(IUGG)
Meydana Gelen DeğiĢikliklerin Histomorfometrik Olarak Ġncelenmesi
E.N.Hayırlı1, A.Heper2, O.Evirgen1
1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji AbD, Ankara
2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji AbD, Ankara
Amaç: Eklampsi(E)/Preeklampsi(PE) gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan hipertansiyon ve proteinüri
ile seyreden klinik bir tablodur. Hemodinamik bozukluk ve vazospazma bağlı uteroplasental yetmezlik fetüsün
intrauterin geliĢimini ve hayatını tehdit eder. Bu çalıĢmada E/PE ve IUGG tanısı almıĢ gebeliklerde göbek
kordonunda(GK) ve damar yapılarında meydana gelen değiĢikliklerin histomorfometrik olarak incelenmesi
amaçlanmıĢtır.
Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak planlanan çalıĢmada A.Ü.T.F Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı arĢivinden
elde edilen E/PE ve IUGG bulunan fetüslerin GK‟larına ait doku bloklarından 5 µm kalınlığında seri kesitler
alınarak H-E ile boyandı. Sistematik rastgele örnekleme ile seçilen GK kesitlerinin mikroskobik görüntüleri (x4
objektif) üzerine noktalı alan sayım cetveli bilgisayar destekli StereoInvestigator ver.10 yazılımı ile rastgele
olarak yerleĢtirilip toplam GK alanı, Wharton peltesi alanı, GK arter/ven duvar ve lümen alanları ile duvar
kalınlıkları (endotelden Wharton peltesine kadar) ölçüldü.
Bulgular ve Sonuç: Histolojik olarak; normal ve patolojik GK‟lar 2 arter 1 ven içeriyordu. Wharton peltesinde
derecesi hafiften Ģiddetliye değiĢen ödem gözlendi. Embriyonik artık (allantois, omfalomezenterik kanal)
izlenmedi. Normal GK‟larda amniyon epitelinde yaygın skuamöz metaplazi gözlenirken, E/PE vakalarında fokal
skuamöz metaplazi vardı. IUGG vakalarında ise metaplazi gözlenmedi. Normal ve patolojik GK‟larda
inflamasyon bulgusuna da rastlanmadı.
Morfometrik ölçüm sonuçlarına göre E/PE ve IUGG‟de toplam GK alanı, Wharton peltesi alanı ve damar alanları
normale göre düĢük bulundu. Damar duvar kalınlıkları da patolojik GK‟larda normale göre düĢüktü. IUGG‟de
ven duvar ve lümen alanı E/PE‟ye göre daha düĢük olarak bulundu.
TartıĢma: Bu bulgular E/PE ve IUGG olan fetüs GK‟larında gözlenen damar alanları ve duvar kalınlıklarındaki
azalmanın hipoplastik geliĢim, plasentasyon bozukluğunun oluĢturduğu hemodinamik değiĢiklikler ve
vazokonstrüktif ajanların salınımına bağlı oluĢtuğunu düĢündürmüĢtür.
Anahtar sözcükler: Eklampsi/Preeklampsi, Göbek Kordonu, Ġntrauterin GeliĢme Geriliği, Wharton Peltes
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P205
Oval-ġekilli Kök Kanallarında Ġki Farklı ġekillendirme Tekniğinin Temizlik Etnikliklerinin Histolojik
Değerlendirilmesi
Rümeysa Emine Hekimoğlu1, Emel Uzunoğlu2, Melahat Görduysuz2, Sevda Müftüoğlu1
1
Hacettepe Üüniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2
Hacettepe Üüniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, Ankara
AMAÇ: Oval Ģekilli kanallara sahip farklı alt küçük azı diĢlerin Reciproc eğe sistemi ve Self adjusting File (SAF)
ile Ģekillendirilmesi sırasında bu dentin tübüllerinden oluĢan histolojik düzenlenim içerisindeki kollagen gibi
organik yapılara etkisi ve uygulanan solüsyonların penetrasyon derinliği araĢtırılarak kök kanallarını temizleme
etkinliklerini araĢtırılmasıdır.
GEREÇ-YÖNTEM: Apikal geliĢimini tamamlamıĢ, 20 adet sağlam insan alt premolar diĢi kullanılmıĢtır.
ÇalıĢmada her grupta 10 örnekten oluĢan SAF ve Reciproc grubu oluĢturuldu. Örnekler de-Castro
solusyonunda demineralize edilip rutin takip ile izlendi, Trikrom Masson ile boyandı, ölçümler Leica DM 6000B
ıĢık mikroskobu ile gerçekleĢtirildi. Eğelerin temizleme etkinlikleri histolojik kesitlerdeki ölçümler istatistiksel
olarak Kruskal-Wallis testiyle değerlendirildi.
BULGULAR-SONUÇ: SAF grubu örneklerinde organik yapılarda histolojik değiĢiklik saptanmadığından,
penetrasyon ölçümü değerlendirilmesi istatistiksel değerlendirilmenin dıĢında bırakıldı. Reciproc grubunun
ölçümleri, apikal, orta ve koronal bölge ölçümleri istatistiksel olarak karĢılaĢtırıldığında farklılık göstermedi.
Reciproc grubunda; NaOCl‟nin kollagen yapıda mikroskobik değiĢikliğe neden olduğu görülürken SAF grubunda
histolojik değiĢikliğin gözlenmediği ve kanal duvarının bütünlüğünün korunduğu izlendi.
TARTIġMA: Sağlam dentinin %30 oranındaki tip 1 kollagenden zengin organik matriksi apatit kristalleri ile
çevrilidir. ÇalıĢmada NaOCl ile irrigasyonuyla mineralize dentine göre daha kolay parçalanan apatitten zengin
ancak kollagen yapılanması bozulmuĢ bir tabaka oluĢmuĢ, dolayısıyla Ģekilsiz kanalları olan normal dentin
tübül düzenleniminden farklı histolloji yapı saptanmıĢtır. Bu da irrigasyon yönteminin farklı olmasından
kaynaklanabileceğini düĢündürmektedir. Çünkü Reciproc eğesi ile Ģekillendirme sırasında kök kanalında biriken
NaOCl ısı artıĢına neden olarak denaturasyona sebep olabileceğidir. SAF ile kullanılan Vatea solüsyonun ise
sürekli tazelenmesi, ısı artıĢından korunmasına sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: SAF, Reciproc, dentin tübülleri, histoloji
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P206
Hipoksik iskemik beyin hasarında ozon uygulamalarının serebellar kortekse etkileri
Leyla Bahar1, Mehmet Gül2, Bora ReĢitoğlu1, Yalçın Çelik3, Nuray Bayat2, Nazan Eras4
1
Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mersin
2
Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Malatya
3
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Neonatoloji Ana Bilim Dalı, Mersin
4
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı, Mersin
AMAÇ: Esansiyel tremor sık rastlanılan hareket bozukluklarından birisi olmasına rağmen, nedenleri ve
mekanizmaları hakkında öğrenilenler çok sınırlıdır. Son araĢtırmalarda, purkinje hücre kaybının “esansiyel
tremor”un karakteristik bir bulgusu olduğu iddia edilmektedir. Bu çalıĢmada ozonun purkinje hücreleri üzerine
etkilerinin incelenerek ozon uygulamasının esansiyel tremor tedavisine katkı sağlayıp sağlayamayacağının
araĢtırılması
amaçlanmıĢtır.
GEREÇYÖNTEM: ÇalıĢma için her gruptan 6 adet, Wistar sıçan yavrularından oluĢan 4 grup planlandı. Sham grubu;
boyun diseksiyonu yapılan, ancak karotid arteri bağlanmayan, hipoksi uygulanmayan ratlardan oluĢturuldu.
Ġkinci grubun hipoksik-iskemik beyin hasarı (HĠBH) uygulamak üzere karotid arterleri bağlandı, oksijen düzeyi
ise % 8 olan odacıklarda iki saatlik hipoksi uygulandı. Üçüncü gruba 25mg/kg ozon, son gruba ise 50mg/kg
ozon uygulaması yapıldı. Serebellum kortekslerinin ıĢık mikroskobunda incelenmesi için rutin doku takibine
alındı. Hemotoksilen-Eozin ile boyanarak, ıĢık mikroskobik kesitlerde 10 farklı alan x20 objektif büyütme ile
sayılıp, skorlanarak değerlendirildi. Ġstatiksel analizinde; Anova, Tukey ve Kuruskal-Wallis testleri kullanıldı.
BULGULARSONUÇ: Sham, HĠBH grubu ve diğer ozon uygulanan grupların serebellar kortekslerinin purkinje hücreleri,
ödem ve hemoraji açısından ıĢık mikroskobik incelenmesi ve skorlanması sonucunda; ozon uygulanan beyin
hasarlı gruplarda purkinje hücre sayısı ve morfolojisinde HĠBH grubuna göre iyleĢme olduğu tespit edilmiĢtir.
Ancak istatistiksel olarak anlamlı sonuç 50mg/kg ozon uygulanan grupta gözlenmiĢtir (p<0,05).
TARTIġMA: Ozon uygulamasının etki mekanizması tam olarak bilinmemekle beraber, son zamanlarda ozonun
nörolojik hastalıklarda kullanımı üzerine araĢtırmalar artmıĢtır. ÇalıĢmamıza göre, ozon uygulamalarının
serebellar kortekste ve purkinje hücrelerinde iyleĢme gösterdiği ve “esansiyel tremor” gibi sık rastlanan
hareket bozukluklarının tedavisinde kullanılabileceği kanısına varılmıĢtır. Ġmmünohistokimyasal analizlere ve
optimal doz belirlenmesine dair yeni çalıĢmalara ihtiyaç olduğu düĢülmüĢtür.

Anahtar Kelimeler: Esansiyel tremor, purkinje hücreleri, ozon tedavisi.
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P207

Sıçanlarda Yanık Yara ĠyileĢmesinde Topikal Olarak Uygulanan Nigella Sativa Yağının Etkileri
Mehmet Emin Yanık1, Cevat AktaĢ2, Ramazan Uygur3, Seyfi Emir4, Bahadır Kumral5, Ümit ġener6,
Mustafa Erboğa2, Bilal Burak Baltacı3, Mustafa Kulaç1, Ahmet Gürel7, Yeliz Bozdemir Dönmez2
1
Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar AD, Tekirdağ
2
Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Tekirdağ
3
Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi AD, Tekirdağ
4
Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Tekirdağ
5
Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp AD, Tekirdağ
6
Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Fizyoloji AD, Tekirdağ
7
Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, Tekirdağ
Amaç
Yanık ısı, elektrik, kimyasal maddeler ve radyoaktif ıĢınların etkisi ile doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Doku
harabiyeti proteinlerin denatüre olmasına bağlıdır. Yanık yara, yüksek ısıyla karĢılaĢmanın süresi ve Ģiddeti ile
ilgili olarak değiĢik derinlik ve geniĢlikte görülür. Nigella sativa (NS) antioksidan, antiinflamatuar, aneljezik ve
antimikrobiyal gibi çok geniĢ farmakolojik etkiler gösterir. Bu özellikleri tohumundan elde edilen yağ ile
ilgilidir. Bu çalıĢmada sıçanlarda deneysel olarak oluĢturulan yanık yara modelinde NS yağı‟nın yara iyileĢmesi
üzerine etkinlerinin histopatolojik olarak araĢtırılmasını amaçladık.
Gereç ve Yöntem
ÇalıĢmamızda 63 adet Sprague Dawley cinsi sıçan 9 gruba ayrılmıĢtır;
Yanık (4., 8. ve 12. Günler), Yanık + GümüĢ sülfadiazin (4., 8. ve 12. Günler) ve Yanık+ NS (4., 8. ve 12.
Günler). Yanık yara modeli literatüre uygun olarak sırt bölgelerinde oluĢturuldu. Deneyin sonunda alınan deri
dokuları histopatolojik değerlendirmeler amacıyla rutin histolojik iĢlemleri gerçekleĢtirildi. Histopatolojik
değerlendirme için masson trikrom boyaması ve proliferatif hücre çekirdek antijeni (PCNA) immünboyaması
yapılmıĢtır.
Bulgular ve Sonuç
Histopatolojik değerlendirmelerde, yara iyileĢmesinin göstergeleri olan inflamasyon, kollejen birikimi,
anjiogenezis, granülasyon dokusunun oluĢumu ve epitelizasyon gibi parametrelerin artıĢı, NS uygulanan
gruplarda kontrole kıyasla belirgin olarak yara iyileĢmesinin hızlandığını göstermiĢtir. PCNA ekspresyonunun
NS uygulanan gruplardaki epitel hücrelerinde belirgin olarak artıĢ gösterdiği saptanmıĢtır.
TartıĢma
NS‟nın topikal olarak yanık yaraya uygulanması neticesinde elde edilen bulgular ve sonuçlar, NS‟nın antiinflamatuar, antioxidan ve antimikrobiyal özelliklerinden dolayı yanık yara iyileĢmesi üzerine etkili olduğu
tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Yanık yara, Nigella sativa, PCNA, Sıçan
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Sıçanlarda Yanık Yara ĠyileĢmesinde Topikal Olarak Uygulanan Kudret Narı (Momordica charantia)
Yağının Etkileri
Seyfi Emir1, Bahadır Kumral2, Mehmet Emin Yanık3, Ramazan Uygur4, Cevat AktaĢ5, Mustafa
Erboğa5, Veli Çağlar4, Feti TülübaĢ6, Gülseren BalkaĢ6, Birol Topçu7, Mustafa Kulaç3, Zeynep Fidanol
Erboğa5
1
Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Tekirdağ
2
Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp AD, Tekirdağ
3
Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar AD, Tekirdağ
4
Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi AD, Tekirdağ
5
Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Tekirdağ
6
Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, Tekirdağ
7
Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD, Tekirdağ
Amaç
Yanık, cilt ya da katmanlarının ateĢ, buhar, sıcak sıvılar, katı sıcak maddeler ile hasarlanması sonucu oluĢan
bir yara çeĢididir. Temas süresi ve Ģiddetine bağlı olarak hasar farklı derinlik ve geniĢlikte görülür. Kudret narı
(Momordica charantia) antioksidan, antiinflamatuar, antimikrobiyal, antiülser gibi birçok farmakolojik
özelliklere sahip bir bitkidir. Kudret narı yaraların ve doku bozukluklarının çabuk iyileĢmesinde ve mide
ülserinin tedavisinde kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada sıçanlarda deneysel olarak oluĢturulan yanık yara
modelinde kudret narı yağının yara iyileĢmesi üzerine etkinlerinin histopatolojik olarak araĢtırılmasını
amaçladık.
Gereç ve Yöntem
ÇalıĢmamızda 63 adet Sprague Dawley cinsi sıçan 9 gruba ayrılmıĢtır; Yanık (4., 8. ve 12. Günler), Yanık +
GümüĢ sülfadiazin (4., 8. ve 12. Günler) ve Yanık+ Kudret narı yağı (4., 8. ve 12. Günler). Yanık yara modeli
literatüre uygun olarak sırt bölgelerinde oluĢturuldu. Deneyin sonunda alınan deri dokuları histopatolojik
değerlendirmeler amacıyla rutin histolojik iĢlemleri yapıldı. Histopatolojik değerlendirme için mason trikrom
boyaması ve proliferatif hücre çekirdek antijeni (PCNA) immünboyaması yapılmıĢtır.
Bulgular ve Sonuç
Histopatolojik değerlendirmelerde, yara iyileĢmesinin göstergeleri olan inflamasyon, kollejen birikimi,
anjiogenezis, granülasyon dokusunun oluĢumu ve epitelizasyon gibi parametrelerin artıĢı, kudret narı
uygulanan gruplarda kontrole kıyasla belirgin olarak yara iyileĢmesinin hızlandığını göstermiĢtir. PCNA
ekspresyonunun kudret narı uygulanan gruplardaki epitel hücrelerinde belirgin olarak artıĢ gösterdiği
saptanmıĢtır.
TartıĢma
Kudret narı yağının topikal olarak yanık yaraya uygulanması neticesinde elde edilen bulgular ve sonuçlar,
kudret narı yağının anti-inflamatuar, antioxidan ve antimikrobiyal özelliklerinden dolayı yanık yara iyileĢmesi
üzerine etkili olduğu tespit edildi.
Anahtar kelimeler: Yanık yara, Kudret narı, PCNA, Sıçan
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DNA Metiltransferaz Ve Proliferasyon Marker Ekspresyonlarının Rapamisin Ve Melatonin
UygulanmıĢ Olan ER Negatif Meme Kanseri Türünde Değerlendirilmesi
Esra GÖKMEN, Kemal ERGĠN
Adnan Menderes Üniversitesi, Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Aydın
GĠRĠġ:
4T1 hücre hattı östrojen reseptörü (ER) negatif meme kanseri modelidir. Rapamisin, kanser hücreleri için
önemli olan mTOR (mammalian target of rapamycin ) blokajını yapar.Melatonin ise ER pozitif meme kanseri
hücrelerinin çoğalmasını bloke eden ve hareketlerini in vitro olarak düĢüren bir hormondur. Ancak,Perassi ve
ark. (Jan, 2014, Plos One),meletoninin ER negatif meme kanseri hücre hatlarında da hücre çoğalmasını,tümör
büyümesini azalttığını göstermiĢtir.
AMAÇ:
Rapamisin,melatonin ve birlikte kullanımları sonucunda,4T1 hücre hattındaki proliferasyon ve metilasyon
değiĢimlerinin hücre sayımı, immünohistokimyasa ve RT-PCR uygulamaları ile değerlendirilmesi,tümör
baskılayıcı proteinlerdeki miktar değiĢimlerinin incelenmesi.
GEREÇYÖNTEM:
4T1 hücreleri DMEM, 10% FBS, penisilin-streptomicin and L-glutamin‟li tamamlayıcı medyum içerisinde, 37 oC
de 5% „lik CO2 „de kültüre edildi. 24, 48 ve 72 saatlik zaman için 4 gruplar oluĢturuldu. Grup1: Kontrol grubu,
Grup2: Rapamisin uygulaması(100 nM), Grup3: Melatonin uygulaması(1nM), Grup4: Melatonin + Rapamisin
uygulaması. Hücreler hemositometre ile sayılarak canlı/ölü oranları belirlendi. Ġmmünohistokimya için
BrdU,Ki67; Dnmt1,Dnmt3a ve p53 primer antikorları kullanıldı.Sonuçları sayımı yapılarak
değerlendirildi.Dnmt1 ve Dnmt3a primerleri ile RT-PCR yapıldı.
SONUÇLAR:
Canlı/ölü hücre oranı Rapamisin uygulanan Grup2 ve Grup4‟te belirgin düĢüĢ
göstermiĢtir.Ġmmünohistokimyasal boyamalar,tekrarlı ilaç uygulaması ile BrdU ekspresyonunun,özellikle 48
saatlik Grup2 ve Grup3‟te Ki67 ekspresyonun,Dnmt1 ekspresyonunsa tüm gruplarda düĢtüğünü
göstermiĢtir.RT-PCR sonuçları,metilasyonda düĢüĢ olduğunu doğrulamaĢtır. p53 ekspresyonu açısından
anlamlı bir değiĢiklik saptanmamıĢtır.
TARTIġMA:
Rapamisin,ER negatif meme kanserinde,melatonine kıyasla daha olumsuz etkilere sahiptir.Bu etki tekrarlayan
ilaç uygulamaları ile daha belirgindir.Ġmmünohistokimya sonuçları 4T1 hücrelerinde proliferasyon ve
metilasyonun, ilaç uygulaması ile düĢtüğünü göstermektedir.Bu durumun sebebi olarak tümör baskılayıcı
genlerin ekspresyonundaki artıĢı düĢünüldü.p53 primer antikoru ile yapılan immünühistokimya deneyleri, bu
protein açısından anlamlı bir değiĢim olmadığını göstermiĢtir.

Anahtar Kelimeler: ER (Estrogen receptor) negatif meme kanseri, melatonin,rapamisin
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Gebelik Döneminde oluĢturulan Deneysel Hipotiroidinin Yenidoğan Ratların Beyin Dokusundaki
Nörotrofik ve Nöroprotektör Faktörlerin Ekspresyonuna Etkisi
Gökhan Cesur1, Rauf Onur Ek1, Yüksel Yıldız1, Erdal Eren2, Mehtap Kılınç Eren3, Selen Kum4, Kemal
Ergin4
1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD, Aydın
2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji BilimDalı, ġanlıurfa
3
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD, Aydın
4
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD, Aydın
GĠRĠġ-AMAÇ: Tiroid hormonları (TH) özellikle gebelik döneminde merkezi sinir sisteminin (MSS) morfolojik
ve fizyolojik geliĢimi için çok önemlidir. Fetus metabolizması için iki kaynaktan tiroid hormonu sağlar. Birincisi
anneden geçen tiroid hormonları, ikincisi ise fetus tiroid bezinde sentez edilen hormonlardır. Fetus 24. haftaya
kadar, özellikle ilk 10 hafta annenin tiroid hormon düzeyine bağımlıdır. Gebeliğin erken dönemlerinde
maternal TH eksikliği, fetal vücut geliĢiminde azalmaya, serebral kortekste, hipokampusta ve beyincikte
moleküler, morfolojik ve fonksiyonel düzeyde geri dönüĢümsüz nörolojik hasarlara yol açtığı gösterilmiĢtir.
Nörotrofik ve nöroprotektör faktörler, nöronal farklılaĢma ve beyin geliĢimi için gerekli proteinler olmakla
beraber normal biliĢsel performansta da önemli rol oynarlar. Tiroid hormonu büyüme faktörü sentezi,
salgılanması ve hücre iskelet sistemi yapılanması üzerine olan etkileri ile glial hücrelerden özellikle astrosit
geliĢmesi ve farklılaĢmasında önemli bir role sahiptir. Biz çalıĢmamızda gebelik döneminde oluĢturulan
hipotiroidinin nörotrofik ve nöroprotektör proteinler üzerindeki etkisini görmeyi amaçladık.
MATERYALMETOD: ÇalıĢma için iki grup dizayn edildi: a. Grup I: Kontrol Yenidoğan grubu, b. Grup II: Maternal
hipotiroidi oluĢturulan Yenidoğan grubu. Ġmmünohistokimyasal analiz için ADNP (Activity dependent
neuroprotective protein), GFAP (Glial fibriler asidik protein), Slug, Numb ve Notch-1 proteinleri kullanıldı.
BULGULAR: Maternal hipotiroidi grubunda ADNP, GFAP ve Numb ekspresyonu artmıĢken Slug ekspresyonu
azalmıĢ olarak bulundu. Notch-1 ekspresyonu ise her iki grupta aynı düzeyde saptandı.
SONUÇ: Maternal hipotiroidinin nörotrofik ve nöroprotektör faktörleri etkilediği ve bunun beyin geliĢiminde
önemli olabileceği düĢünülmüĢtür.

Anahtar Kelimeler: Maternal hipotiroidizm, astrosit olgunlaĢması,ABNF
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Nöroblastom hücrelerinde Rapamisin sonrası p53 ve Sirtuin ekspresyonlarının değerlendirilmesi
Selen Kum, Kemal Ergin
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Aydın
GĠRĠġ-AMAÇ:
Nöroblastoma (NB), sempatik sinir sisteminin nöral krest hücrelerinden kaynaklanan ve çocukluk çağında %810 oranında gözlemlenen embriyonel solid tümördür. Dejenere olan, anormalleĢmiĢ hücrelerden kurtulma
iĢleminde apoptoz devreye girmektedir. mTOR (mammalian target of rapamycin) hücre içi stres ve koĢullarına
bağlı olarak, büyüme ve ölüm arasında dengeyi sağlayan bir bileĢendir. Apoptozda sinyal iletim genlerinden
biri olan p53 geninin önemli bir tümör supresif proteini kodladığı ve p53‟deki iĢlev kaybının mTOR aktivasyonu
ile sonuçlandığı gösterilmiĢtir. SIRT gen ailesinden bazılarının p53‟ü aktive ederek kanser oluĢum riskini
azaltmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı Kelly hücrelerinde Rapamisin ile mTOR blokajı yaparak,
immnünohistokimyasal olarak p53 ve SIRT-2 protein ekspresyonlarına bakmaktı.
Materyal ve metod
Kelly hücre hatları komplete mediumlarda ve 37 oC, %5 CO2„lik inkübatör içerisinde çoğaltıldı ve pasajlandı.
Pasaj sonrası hücrelere 24., 48. ve 72. saatlerde Rapamisin (100 nM) eklenerek hücre sayımı yapıldı.
Ġmmunohistokimyasal prosedür için hücreler: % 3‟lük hidrojen peroksit, bloklama solüsyonu, primer antikor
(p53 ve Sirt-2), sekonder antikor, streptavidinli peroksidaz enzim kompleksi (C-HRP Streptavidin), DAB (3.3
diamino benzidin), Mayer Hematoksilen zıt boyama ve entellan ile kapatma. Sonrasında preparatlar ıĢık
mikroskopta (Olympus BX51) değerlendirilerek; (-) boyanma yok, + (hafif), ++ (orta) ve +++ (yoğun)
Ģeklinde değerlendirildi.
BULGULAR: Rapamisin uygulanımı sonrası (48 ve 72 saat) mTOR'un bloke olduğu tespit edildi. Ġlk 24 ve 48
saatlik Rapamisin uygulanımı sonrasında hem SIRT-2 hem de p53 ekspresyonunda değiĢiklik gözlenmedi. 72
saatlik Rapamisin uygulanımı sonrasında kontrol grubundan farklı hem SIRT-2 hem de p53 ekspresyonunda
artıĢ gözlendi.
SONUÇ: Uzun süreli Rapamisin uygulanımının nöroblastom tümör hücrelerinde apoptozu tetikleyebileceği ve
sirtuin aktivitesini arttırabileceği düĢünüldü.

Anahtar Kelimeler: Kelly hücreleri, mTOR, p53, SIRT
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Kolon adenokanser hücrelerinde Rapamisin ile mTOR inhibisyonu sonrası mikroRNA profili ile
iliĢkili otofajinin ve apoptozun saptanması
Kemal Ergin1, Safiye AktaĢ2, Nur Olgun2
1
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, AYDIN
2
Dokuz Eylül Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, T. Onkoloji AD, ĠZMĠR
GĠRĠġ-AMAÇ: mTOR (mammalian target of rapamycin) bir serin-treonin kinaz olup protein sentezinde önemli
bir rol oynar. Son yıllardaki çalıĢmalar mTOR‟un kanserlerde hücre büyümesini ve proliferasyonunu indüklediği
düĢünülmektedir. Buna karĢın kolon kanserindeki rolü halen bilinmemektedir. Rapamisin makrolid antibiyotik
grubundan bir ilaç olup mTOR‟u bloke etmekte ve günümüzde kolon kanseri dahil birçok kanserde
denenmektedir. mikroRNA‟lar küçük, kodlanmayan ve 20–22 nükleotid uzunluğunda tek zincirli RNA dizileri
olup özellikle tümörogenezde etkili oldukları düĢünülmektedir. Bu çalıĢmanın amacı mTOR blokaj sonrası Caco2 kolon adenokanser hücrelerinde mikroRNA profilini ve bununla iliĢkili hücre ölümünü araĢtırmaktır.
MATERYALMETOD: Deney için iki grup dizayn edildi: a. Grup I: kontrol grubu (Caco-2), b. Grup II: Rapamycin (10 nM)
ile inkübe edilen grup. Ġmmünohistokimyasal analiz için apoptoz (TUNEL/Apoptag, bax, p53, caspase-3,
caspase-8, Fas-L) ve otofaji (mTOR, beclin-1, ATG-12) belirteçleri kullanıldı. MikroRNA profili için mikroarray
kullanıldı ve qPCR ile validasyon yapıldı.
BULGULAR: Grup I‟e kıyasla grup II‟de ATG-12, LC3B, p53 ve TUNEL yoğun, caspase-3 orta derecede ve
mTOR azalmıĢ olarak gözlendi. MikroRNA profilinde 492 adet mikroRNA‟nın farklı eksprese olduğu saptandı
(grup II‟de 5 mikroRNA‟nın artmıĢ, 487 mikroRNA‟nın da azalmıĢ olduğu görüldü).
SONUÇ: Kanser tedavisinde hangi hücre ölümünün etkili olduğunun belirlenmesi çok önemlidir. Gelecekte
yapılacak çalıĢmaların kolon kanserindeki tedaviyi arttırmak için mTOR‟u hedeflemesi gerektiğini
düĢünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Kolon kanseri, mTOR, mikroRNA
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