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Tıbbi Biyoloji ve Genetik Camiasının Değerli Mensupları,

Kuşadası’nda düzenlenen 13. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi’ne hoşgeldiniz. 

Derneğimizin en önemli organizasyonu olan ve iki yılda bir düzenlenen kongremiz bir bilim 

şöleni şeklinde gerçekleşmekte ve giderek artan sayıda katılıma ulaşmaktadır. 

Kongremize rekor düzeyde katılımın olması ülkemizde Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanının 

gelişimini göstermektedir. Aynı zamanda bu alanda çalışan arkadaşlarımızın uluslararası 

arenadaki çalışmalarla eşdeğer olan hatta üzerine çıkan çalışmalar yapıldığının görülmesi 

hepimizi gururlandırmaktadır. Bu durum Ulu Önder Atatürk’ün bizlere işaret ettiği çağdaş 

uygarlığı yakalama ve onu aşma hedefine de uyum göstermektedir.

Kongremize uluslararası alanda tanınmış çok sayıda yabancı konuşmacıların da davetimizi kabul 

ederek katılmaları bilim şölenimize ayrı bir zenginlik katmaktadır.

Kongremize gönderilen serbest bildiri ve posterlerin; kalitesi ve sayısal yoğunluğu bilimsel 

kurulumuzu yoğun bir çalışma içine sokmuştur. Bu nedenle özverili çalışmalarından ötürü 

bilimsel kurulumuza ve özellikle kurul başkanımız Sayın Prof. Dr. Ayşe Özer’e teşekkürü bir 

borç bilirim. Aynı şekilde başarılı ve bilimsel açıdan yüksek seviyeli Genom Dizisinden Gen 

Foksiyonuna Kursu’nu düzenleyen Sayın Prof. Dr. Neşe Atabey’e şükranlarımı sunarım. Bu 

bağlamda kongremizin yapısal koordinasyonunu hazırlayan düzenleme komitesine ve komite 

başkanı Sayın Prof. Dr. Seniha Hacıhanefioğlu’na da şükranlarımı sunarım.

Kongremiz içerisinde artık gelenekselleşmiş hale gelen Cumhuriyet Balosu’nun da camiamızla 

birlikte yaşanacak olması kongremize ayrı bir heyecan katmaktadır.

Bu vesile ile bütün katılımcılarımıza sevgi ve saygılarımı sunar, Kuşadası’ndan bilimsel ve sosyal 

açıdan mutlu şekilde ayrılmış olmanızı temenni ederim.

Prof. Dr. Turgut ULUTİN

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği Başkanı
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Genom Dizisinden Gen Fonksiyonuna Kursu
Genome To Gene Function Course

Kurs Koordinatörleri - Course Coordinators: Dr. Neşe Atabey, Dr. Esra Erdal

26 Ekim 2013, Cumartesi - 26 October 2013, Saturday 

  

09.00 - 09.30 AÇILIŞ ve KURSUN TANITIMI – OPENING and OBJECTIVES OF THE COURSE 

  
Neşe Atabey, Esra Erdal 
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye- DEU Medical School, İzmir, Turkey 

09.30 - 10.20 
KURS 1 - COURSE 1 
Genom ve Fonksiyonel Genom Projelerine Genel Bakış -  
Introduction to Genome and Functional Genome Projects  

  
Hilal Özdağ   
Ankara Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara, Türkiye - Ankara Biotechnology Institute, Ankara, Turkey 

10.20 - 11.00 
KURS 2 - COURSE 2 
1000 Genomes Project  

  
Holly Zheng-Bradley  
European Bioinformatics Institute, Cambridge, UK  

11.00 - 11.30 KAHVE ARASI - COFFEE BREAK 

    

11.30 - 12.20 
KURS 3 - COURSE 3 
ENCODE Project  

 

Ian Dunham 
European Bioinformatics Institute, Cambridge, UK 

12.20 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ - LUNCH 

    

13.30 - 14.20 
KURS 4 - COURSE 4 
Kinaz İnhibitörlerinin Kemogenomik ve Transkriptomik İmza Analizleri 
 Chemogenomics and Transcriptomic Signature Analysis of Kinase Inhibitors  

  
Rengül Çetin Atalay 
Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye- Bilkent University, Ankara, Turkey 

14.20 - 15.10 
KURS 5 - COURSE 5 
Emerging Techniques: UV laser footprinting and proteein DNA crosslinking  

  
Dr. Stefan Dimitrov  
CNRS, Grenoble, France 

15.10 - 15.30 COFFEE BREAK 

    

15.30 - 16.20 In vitro Experimental Strategies for Understanding Gene Function in Mammalian Cells 

  
Aykut Üren 
Georgetown University, Washington DC, USA 

16.20 - 17.10 
KURS 6 - COURSE 6 
Genetically Modified Animal Models 

  
Dr. Ralph Meuwissen  
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye - Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey 

17.10 - 18.30 UZMANINA DANIŞALIM - MEET THE EXPERT 

  Tüm Eğiticiler - All Lecturers 
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27 Ekim 2013 Pazar - 27 October 2013 Sunday 

    

  SALON A – HALL A   SALON B - HALL B 

  
 

 

09.00 - 09.30    AÇILIŞ - OPENING CEREMONY 
 

 

  
    

09.30 - 10.30 KONFERANS 1 - LECTURE 1      

  

Moderatör - Moderator: Turgut Ulutin 
 
Stefan Dimitrov 
Histone variants: Key epigenetic factors  
involved in cancer 

    

10.30 - 11.00 
Kahve Arası - POSTER ZİYARETLERİ 
Coffee Break - POSTER PRESENTATIONS 

 

-Kanser Biyolojisi ve Genetiği (PS 01) - Cancer Biology and Genetics (PS 01) 
-Nörobiyoloji ve Nörogenetik (PS 02) - Neurobiology and Neurogenetics (PS 02) 

11.00 - 12.00 KONFERANS 2 - LECTURE 2     

  

Moderatör - Moderator: Hakan Akça  
 
Pavel Hozak 
Deciphering new roles for lipids in the cell  
nucleus 

 

  
  

12.00 - 13.00 KONFERANS 3 - LECTURE 3     

  

Moderatör - Moderator: Hilal Özdağ 
 
Sylvia Christakos 
Vitamin D and the immune system 

    

13.00 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ - LUNCH 

    
14.00 - 15.00 KONFERANS 4 - LECTURE 4     

  

Moderatörler - Moderators: Asım Cenani - Ece Konaç 
 
Peter Vandenabeele 
Necroptosis in pathophysiology: From  
molecular mechanism to experimental therapy  
in disease models 

    

15.00 -15.40 
GENÇ ARAŞTIRMACI SUNUMLARI 
YOUNG RESEARCHERS’ PRESENTATIONS 

  
  GENÇ ARAŞTIRMACI SUNUMLARI 
  YOUNG RESEARCHERS’ PRESENTATIONS 

  
 
 

Moderatör - Moderator: Ersan Kalay 
 
SUNUM 1 - PRESENTATION 1  
Açelya Yılmazer 
SUNUM 2 - PRESENTATION 2 
 Dilara Akçora 

  

 Moderatör - Moderator: Mehmet Güven 
 
 SUNUM 3 - PRESENTATION 3 
  Erdinç Dursun 
  SUNUM 4 - PRESENTATION 4 
  Zeynep Özlem Doğan Şığva 
 

15.40 - 16.00 
Kahve Arası - POSTER ZİYARETLERİ 
Coffee Break - POSTER PRESENTATIONS 

 
 
 
 
 

-Kanser Biyolojisi ve Genetiği (PS 01) - Cancer Biology and Genetics (PS 01)  
-Nörobiyoloji ve Nörogenetik (PS 02) - Neurobiology and Neurogenetics (PS 02) 
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27 Ekim 2013 Pazar - 27 October 2013 Sunday 

    

  SALON A – HALL A   SALON B - HALL B 

  
 

 

09.00 - 09.30    AÇILIŞ - OPENING CEREMONY 
 

 

  
    

09.30 - 10.30 KONFERANS 1 - LECTURE 1      

  

Moderatör - Moderator: Turgut Ulutin 
 
Stefan Dimitrov 
Histone variants: Key epigenetic factors  
involved in cancer 

    

10.30 - 11.00 
Kahve Arası - POSTER ZİYARETLERİ 
Coffee Break - POSTER PRESENTATIONS 

 

-Kanser Biyolojisi ve Genetiği (PS 01) - Cancer Biology and Genetics (PS 01) 
-Nörobiyoloji ve Nörogenetik (PS 02) - Neurobiology and Neurogenetics (PS 02) 

11.00 - 12.00 KONFERANS 2 - LECTURE 2     

  

Moderatör - Moderator: Hakan Akça  
 
Pavel Hozak 
Deciphering new roles for lipids in the cell  
nucleus 

 

  
  

12.00 - 13.00 KONFERANS 3 - LECTURE 3     

  

Moderatör - Moderator: Hilal Özdağ 
 
Sylvia Christakos 
Vitamin D and the immune system 

    

13.00 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ - LUNCH 

    
14.00 - 15.00 KONFERANS 4 - LECTURE 4     

  

Moderatörler - Moderators: Asım Cenani - Ece Konaç 
 
Peter Vandenabeele 
Necroptosis in pathophysiology: From  
molecular mechanism to experimental therapy  
in disease models 

    

15.00 -15.40 
GENÇ ARAŞTIRMACI SUNUMLARI 
YOUNG RESEARCHERS’ PRESENTATIONS 

  
  GENÇ ARAŞTIRMACI SUNUMLARI 
  YOUNG RESEARCHERS’ PRESENTATIONS 

  
 
 

Moderatör - Moderator: Ersan Kalay 
 
SUNUM 1 - PRESENTATION 1  
Açelya Yılmazer 
SUNUM 2 - PRESENTATION 2 
 Dilara Akçora 

  

 Moderatör - Moderator: Mehmet Güven 
 
 SUNUM 3 - PRESENTATION 3 
  Erdinç Dursun 
  SUNUM 4 - PRESENTATION 4 
  Zeynep Özlem Doğan Şığva 
 

15.40 - 16.00 
Kahve Arası - POSTER ZİYARETLERİ 
Coffee Break - POSTER PRESENTATIONS 

 
 
 
 
 

-Kanser Biyolojisi ve Genetiği (PS 01) - Cancer Biology and Genetics (PS 01)  
-Nörobiyoloji ve Nörogenetik (PS 02) - Neurobiology and Neurogenetics (PS 02) 

16.00 - 17.30 PANEL 1   PANEL 2 

 

Programlı Hücre Ölümü  
Programmed Cell Death 
 
Moderatör - Moderator: Melek Öztürk 
Matem Tunçdemir 
Burçin T. Kaymaz 
Hamiyet Dönmez Altuntaş 
Sefa Kızıldağ 
Banu Peynircioğlu 

 

Moleküler Sinir Bilim 
Molecular Neuroscience 
 
Moderatör- Moderator: Selma Yılmazer  
Turgay Dalkara 
Şermin Genç 
Ülkan Kılıç  
Duygu Gezen Ak 

17.30 - 18.30 
SERBEST BİLDİRİLER 
ORAL PRESENTATIONS 

  
SERBEST BİLDİRİLER 
ORAL PRESENTATIONS 

 

 
Moderatörler - Moderators:  
Esra Erdal - Jülide Altınışık 
 
SS-07 01 
 
SS-05 01 
 
SS-07 02 
 
SS-06 02 
 
SS-07 03 
 
SS-05 02 
 

  
Moderatörler - Moderators:  
Çetin Kocaefe – Şule Beyhan Özdaş 
 
SS-11 02 
 
SS-02 01 
 
SS-02 03 
 
SS-02 04 
 
SS-02 05 
 
SS-02 06 
 

19.30 AÇILIŞ KOKTEYLİ - WELCOME COCKTAILS     
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28 Ekim 2013 Pazartesi - 28 October 2013 Monday 
        

  SALON A - HALL A   SALON B - HALL B 
        

09.00 - 10.00 KONFERANS 5 - LECTURE 5     

  

Moderatörler - Moderators:  
Müjgan Cengiz - Zeynep Sercan 
 
Gürol Tunçman 
Obezite ve diyabette karaciğer ile yağ dokusu 
ekseninde yeni bir adipokin 

    

10.00 - 10.30 SUNUM 1 - PRESENTATION 1     

  

Ebru Erbay 
Targeting metaflammation in 
cardiometabolic syndrome 

    

10.30 - 11.00 SUNUM 2 - PRESENTATION 2     

 Petek Ballar Kırmızıbayrak 
Endoplazmik Retikulum aracılı yıkım yolağı 
anahtar proteinlerinden p97/VCP’nin IBMPFD 
hastalığındaki rolü 

    

11.00 - 11.30 
Kahve Arası - POSTER ZİYARETLERİ 
Coffee Break - POSTER PRESENTATIONS 

 

- Gen Teknolojileri (Biyoteknoloji / Gen Mühendisliği) (PS 03) 
  Gene Technologies (Biotechnology / Gene Engineering) (PS 03) 
-Hastalıkların Moleküler Temeli  (PS 06) 
  Molecular Basis of Disease (PS 06) 

11.30 - 12.30 KONFERANS 6 - LECTURE 6     

  

Moderatör - Moderator: Şükriye Ayter 
 
Mehmet Öztürk 
Karaciğer kanserinde hücre senesansına bağlı 
gen ağları 

    

12.30 - 13.10 
GENÇ ARAŞTIRMACI SUNUMLARI 
YOUNG RESEARCHERS’ PRESENTATIONS 

  
GENÇ ARAŞTIRMACI SUNUMLARI 
YOUNG RESEARCHERS’ PRESENTATIONS 

  

Moderatör - Moderator: Serap Dökmeci 
 
SUNUM 5 - PRESENTATION 5 
Ercüment Dirice 
SUNUM 6 - PRESENTATION 6 
 Zeynep Fırtına Karagonlar 
 

  

Moderatör - Moderator:  
Hamiyet Dönmez Altuntaş 
 
SUNUM 7 - PRESENTATION 7 
Sevgi İrtegün 
SUNUM 8 - PRESENTATION 8 
Vildan Bozok Çetintaş 
SUNUM 9 - PRESENTATION 9 
 İbrahim Söğüt  

13.10 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ - LUNCH 

    
14.00 - 15.00 KONFERANS 7 - LECTURE 7     

  

Moderatör - Moderator:  
Ayşe Özer - Cengiz Yakıcıer 
 
Aykut Üren 
Targeting chromosomal translocation 
products in prostate cancer 
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28 Ekim 2013 Pazartesi - 28 October 2013 Monday 
        

  SALON A - HALL A   SALON B - HALL B 
        

09.00 - 10.00 KONFERANS 5 - LECTURE 5     

  

Moderatörler - Moderators:  
Müjgan Cengiz - Zeynep Sercan 
 
Gürol Tunçman 
Obezite ve diyabette karaciğer ile yağ dokusu 
ekseninde yeni bir adipokin 

    

10.00 - 10.30 SUNUM 1 - PRESENTATION 1     

  

Ebru Erbay 
Targeting metaflammation in 
cardiometabolic syndrome 

    

10.30 - 11.00 SUNUM 2 - PRESENTATION 2     

 Petek Ballar Kırmızıbayrak 
Endoplazmik Retikulum aracılı yıkım yolağı 
anahtar proteinlerinden p97/VCP’nin IBMPFD 
hastalığındaki rolü 

    

11.00 - 11.30 
Kahve Arası - POSTER ZİYARETLERİ 
Coffee Break - POSTER PRESENTATIONS 

 

- Gen Teknolojileri (Biyoteknoloji / Gen Mühendisliği) (PS 03) 
  Gene Technologies (Biotechnology / Gene Engineering) (PS 03) 
-Hastalıkların Moleküler Temeli  (PS 06) 
  Molecular Basis of Disease (PS 06) 

11.30 - 12.30 KONFERANS 6 - LECTURE 6     

  

Moderatör - Moderator: Şükriye Ayter 
 
Mehmet Öztürk 
Karaciğer kanserinde hücre senesansına bağlı 
gen ağları 

    

12.30 - 13.10 
GENÇ ARAŞTIRMACI SUNUMLARI 
YOUNG RESEARCHERS’ PRESENTATIONS 

  
GENÇ ARAŞTIRMACI SUNUMLARI 
YOUNG RESEARCHERS’ PRESENTATIONS 

  

Moderatör - Moderator: Serap Dökmeci 
 
SUNUM 5 - PRESENTATION 5 
Ercüment Dirice 
SUNUM 6 - PRESENTATION 6 
 Zeynep Fırtına Karagonlar 
 

  

Moderatör - Moderator:  
Hamiyet Dönmez Altuntaş 
 
SUNUM 7 - PRESENTATION 7 
Sevgi İrtegün 
SUNUM 8 - PRESENTATION 8 
Vildan Bozok Çetintaş 
SUNUM 9 - PRESENTATION 9 
 İbrahim Söğüt  

13.10 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ - LUNCH 

    
14.00 - 15.00 KONFERANS 7 - LECTURE 7     

  

Moderatör - Moderator:  
Ayşe Özer - Cengiz Yakıcıer 
 
Aykut Üren 
Targeting chromosomal translocation 
products in prostate cancer 
 

    

15.00 - 15.30 KONFERANS 8 - LECTURE 8     

  
Yusuf Baran 
Kanserde ilaç dirençliliğinin genetik temelleri   

  
 

15.30 - 16.00 
Kahve Arası - POSTER ZİYARETLERİ 
Coffee Break - POSTER PRESENTATIONS 

 
 

- Gen Teknolojileri (Biyoteknoloji / Gen Mühendisliği) (PS 03) 
  Gene Technologies (Biotechnology / Gene Engineering) (PS 03) 
-Hastalıkların Moleküler Temeli  (PS 06) 
  Molecular Basis of Disease (PS 06) 

16.00 - 17.30 PANEL 3   PANEL 4 

  

Nadir Hastalıklarda Genom Analizleri ve 
Türkiye  
Genome Analysis of Rare Diseases and 
Turkey  
 
Moderatör - Moderator: Ersan Kalay 
Nurten Akarsu 
Köksal Özgül 
Ekim Z. Taşkıran 
Sultan Cingöz 
Ersan Kalay 

  

Kanser Biyolojisi ve Genetiği 
Cancer Biology and Genetics 
 
Moderatör - Moderator: Ayşe Özer  
Sezgin Güneş  
Hakan Akça  
Berrin Tunca 
Buket Kosova 
Esra Erdal 

17.30 - 18.30 
SERBEST BİLDİRİLER 
ORAL PRESENTATIONS 

  
SERBEST BİLDİRİLER 
ORAL PRESENTATIONS 

 

 
Moderatörler - Moderators: 
Ayhan Deviren - Semiha Hacıhanefioğlu  
 
SS-03 01 
 
SS-06 01 
 
SS-06 05 
 
SS-06 03 
 
SS-06 04 
 
SS-03 02 
 

 

 
Moderatörler - Moderators: 
Mustafa Akkiprik - Matem Tunçdemir 
 
SS-01 01 
 
SS-01 03 
 
SS-01 04 
 
SS-01 06 
 
SS-08 01 
 
SS-01 05 
 

19.30 
EMEKLİLİK TÖRENİ  
RETIREMENT CEREMONY 
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29 Ekim 2013 Salı - 29 October 2013 Tuesday 
 

    

  SALON A - HALL A   SALON B - HALL B 
        

09.00 - 10.00 KONFERANS 9 - LECTURE 9     

  

Moderatör - Moderator: Neşe Atabey 
 
Tsvee Lapidot 
Regulation of normal and leukemic human 
stem cells: Stem cell interactions with the 
bone marrow microenvironment 

    

10.00 - 10.30 SUNUM 3 - PRESENTATION 3     

  
Tamer T. Önder 
Kişiye özgü pluripotent kök (iPS) hücrelerin 
moleküler mekanizmaları ve uygulamaları 

    

10.30 - 11.00 
Kahve Arası - POSTER ZİYARETLERİ 
Coffee Break - POSTER PRESENTATIONS 

 

- Kök Hücre (PS 04) - Stem Cells (PS 04)  
- Hücre Ölümü (PS 05)  - Cell Death (PS 05)  
- Hücre Biyolojisi (PS 07)  - Cell Biology (PS 07)  
- Epigenetik (PS 08) - Epigenetics (PS 08) 
- İmmünobiyoloji ve İmmünogenetik (PS 09) 
  Immunobiology and Immunogenetics (PS 09)  
- Sitogenetik ve Moleküler Sitogenetik (PS 10) 
   Cytogenetics and Molecular Cytogenetics (PS 10)  
- Diğer (PS 11)  - Other (PS 11) 

11.00 - 12.00 KONFERANS 10 - LECTURE 10     

  

Moderatörler - Moderators:  
Fatma Oğuz Savran 
 
Alfred Singer 
Basis for MHC restriction of the T cell 
repertoire 

    

12.00 - 13.00 PANEL 5     

  

Bilimsel Araştırmalar: Sorunlar ve Yeni Açılımlar 
Research: Questions and New Perspectives 
 
Moderatör - Moderator: Nurten Akarsu 
 
Nurten Akarsu 
Mehmet Kemal Irmak 

13.00 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ - LUNCH 

    
14.00 - 14.45 KONFERANS 11 - LECTURE 11     

  

Moderatör - Moderator: Mehmet Öztürk 
 
Ian Dunham 
The ENCODE project and genome wide 
association studies 

    

14.45 - 15.30 KONFERANS 12 - LECTURE 12     

  

Moderatör - Moderator: Mehmet Öztürk 
 
Holly Zheng - Bradley 
The 1000 genomes Project 
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29 Ekim 2013 Salı - 29 October 2013 Tuesday 
 

    

  SALON A - HALL A   SALON B - HALL B 
        

09.00 - 10.00 KONFERANS 9 - LECTURE 9     

  

Moderatör - Moderator: Neşe Atabey 
 
Tsvee Lapidot 
Regulation of normal and leukemic human 
stem cells: Stem cell interactions with the 
bone marrow microenvironment 

    

10.00 - 10.30 SUNUM 3 - PRESENTATION 3     

  
Tamer T. Önder 
Kişiye özgü pluripotent kök (iPS) hücrelerin 
moleküler mekanizmaları ve uygulamaları 

    

10.30 - 11.00 
Kahve Arası - POSTER ZİYARETLERİ 
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  Immunobiology and Immunogenetics (PS 09)  
- Sitogenetik ve Moleküler Sitogenetik (PS 10) 
   Cytogenetics and Molecular Cytogenetics (PS 10)  
- Diğer (PS 11)  - Other (PS 11) 

11.00 - 12.00 KONFERANS 10 - LECTURE 10     

  

Moderatörler - Moderators:  
Fatma Oğuz Savran 
 
Alfred Singer 
Basis for MHC restriction of the T cell 
repertoire 

    

12.00 - 13.00 PANEL 5     

  

Bilimsel Araştırmalar: Sorunlar ve Yeni Açılımlar 
Research: Questions and New Perspectives 
 
Moderatör - Moderator: Nurten Akarsu 
 
Nurten Akarsu 
Mehmet Kemal Irmak 

13.00 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ - LUNCH 

    
14.00 - 14.45 KONFERANS 11 - LECTURE 11     

  

Moderatör - Moderator: Mehmet Öztürk 
 
Ian Dunham 
The ENCODE project and genome wide 
association studies 

    

14.45 - 15.30 KONFERANS 12 - LECTURE 12     

  

Moderatör - Moderator: Mehmet Öztürk 
 
Holly Zheng - Bradley 
The 1000 genomes Project 

    

15.30 - 16.00 
Kahve Arası - POSTER ZİYARETLERİ 
Coffee Break - POSTER PRESENTATIONS 

 

- Kök Hücre (PS 04) - Stem Cells (PS 04)  
- Hücre Ölümü (PS 05)  - Cell Death (PS 05)  
- Hücre Biyolojisi (PS 07)  - Cell Biology (PS 07)  
- Epigenetik (PS 08) - Epigenetics (PS 08) 
- İmmünobiyoloji ve İmmünogenetik (PS 09) 
  Immunobiology and Immunogenetics (PS 09)  
- Sitogenetik ve Moleküler Sitogenetik (PS 10) 
   Cytogenetics and Molecular Cytogenetics (PS 10)  
- Diğer (PS 11)  - Other (PS 11) 

16.00 - 17.30 PANEL 6   PANEL 7 

  

Hastalıkta ve Sağlıkta Genetik Varyasyonlar 
Genetic Variations in Sickness and in Health 
 
Moderatör- Moderator: Ergün Pınarbaşı 
Ergün Pınarbaşı  
Mustafa Akkiprik 
Ömer Ateş 
Nurten Kara 

  

Kök Hücre Biyolojisi 
Stem Cell Biology 
 
Moderatör- Moderator: Neşe Atabey 
Çetin Kocaefe 
Nedime Serakıncı 
Murat Kasap 
Tuğba Bağcı Önder 

17.30 - 18.30 
SERBEST BİLDİRİLER 
ORAL PRESENTATIONS   

SERBEST BİLDİRİLER 
ORAL PRESENTATIONS 

 

 
Moderatörler - Moderators:  
Berrin Tunca - Sultan Cingöz 
 
SS-11 01 
 
SS-11 03 
 
SS-10 01 
 
SS-10 02 
 
SS-09 01 
 
SS-10 03 

 

 
Moderatörler - Moderators:  
Buket Kosova – Tamer Önder 
 
SS-01 02 
 
SS-07 04 
 
SS-02 02 
 
SS-04 01 
 
SS-04 02 
 
SS-04 03 

20.00 
CUMHURİYET BALOSU ve ÖDÜL TÖRENİ 
REPUBLIC DAY’S BALL AND AWARD CEREMONY 
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30 Ekim 2013 Çarşamba - 30 October 2013 Wednesday 
        

  SALON A - HALL A   SALON B - HALL B 
        

09.00 - 10.00 KONFERANS 13 - LECTURE 13     

  

Moderatör - Moderator: Nedime Serakıncı  
 
Dinah Singer 
The National Cancer Institute: Managing the 
cancer research portfolio 

    

10.00 - 11.00 KONFERANS 14 - LECTURE 14     

  
Mehmet Öztürk 
Türkiye’de yaşam bilimlerinin geleceği üzerine 
düşünceler 

    

11.00 - 11.30 KAHVE ARASI - Coffee Break 

    

11.30 - 12.30 
KAPANIŞ OTURUMU ( SAĞLIK BAKANLIĞI RUTİNLER ) 
CLOSING CEREMONY 

 

 





DAVETLİ KONUŞMACI SUNUMLARI 
INVITED SPEAKERS’ PRESENTATIONS
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Hilal Özdağ

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara, Türkiye

Ankara University Institute of Biotechnology, Ankara, Turkey

KURS 01 - COURSE 01

Genom projeleri 5N1P: Ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden 
ve hangi popülasyonda?

Yeryüzü şartları içinde kanunları bütünüyle keşfedilmemiş 

olan biyolojinin, bir diğer ifadesi ile canlılığın anlaşılması 

ve araştırılmasında diğer temel bilimler besleyici olmuştur. 

Biyolojinin kanunlarının ortaya çıkarılması bu bilim ve bilgi sahasını 

modellenebilir, hesaplanabilir ve tasarlanabilir kılacaktır. Yaşamın 

şifresi olarak tanımlanabilecek olan ve bir organizmanın genomunu 

oluşturan DNA’nın dizisinin deşifre edilmesini hedefleyen genom 

projeleri bu çerçevede atılmış en önemli adımdır. Bu projelerin 

tamamlanması ile bu hedeflere bütünüyle ulaşılamamış ancak 

üzerinde çalışılacak materyelin nicelik ve niteliği belirlenmiş, 

hedefe giden yolun haritası netleşmiştir. İnsan Genom Projesinin 

(İGP) fikri temelleri 1980’li yılların başlarında atılmıştır. 1990-

2003 yılları arasında gerçekleştirilen ve 3,8 milyar dolara mal 

olan İGP ile sayısı ve kimliği gizli tutulan gönüllülerden alınan 

örneklerden insan genom dizisi açığa çıkarılmıştır. Genom verisinin 

anlamlandırılabilmesi için öncelikle genom “topoğrafyasının” 

ortaya konması, gen anatomisinin belirlenmesi gerekmiştir. Bu 

amaca ulaşabilmek için insan genom projesinin paralelinde birçok 

model organizmanın genom projesi gerçekleştirilerek bir genomun 

yapısına ait temel yapısal bileşenleri tanımlanmış ve genomun 

organizasyonel yapısı ile evrimsel gelişimine dair önemli bilgiler 

edinilmiştir. 2000’li yılların başlarından itibaren rezolüsyonu 

artarak gelişen mikrodizin teknolojisi ile genom topoğrafyasının en 

önemli bileşenleri olan Tekli Nükleotit Polimorfizm (TNP) ve Kopya 

Sayısı Varyasyonlarının (KSV) geniş ölçekle taranması mümkün 

hale gelmiştir. Diğer yandan İGP’nin temelinin 13 yılın sonunda 

tamamlanmasının ardından, 2004 yılında piyasaya çıkan yeni nesil 

dizileme teknolojisi ile James D. Watson’ın genomu yalnızca 2 aylık 

bir süre içinde 1 milyon dolarlık bir bütçe ile dizilenmiştir. 2004 

yılından bugüne yeni nesil dizileme teknolojisindeki gelişmeler 

ile insan genomunun dizilenme süresi 1 güne ve maliyeti ise 6600 

dolara inmiştir.  Bugün binlerce insanın yüksek rezolüsyon ve 

yüksek kapsamlı genom verisi kataloglanmış, genomun fonksiyonel 

birimleri belirlenmiş ve bu veriler diğer omik verilerle entegre 

edilebilir hale gelmiştir. Biyolojiyi gerçek anlamda modellenebilir, 

hesaplanabilir ve nihayetinde tasarlanabilir aşamaya taşıyacak olan 

bu veriler, canlılığın henüz bilmediğimiz bütün parametrelerinin 

ortaya çıkarmaktadır. Bütün bu veri/parametrelerin analizleri 

insanoğlunu nihayetinde canlılığın kanunlarının keşfedildiği 

noktaya getirecektir. 
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KURS 02 - COURSE 02

The 1000 genomes project

The rapid advance of Next Gen sequencing technology in recent 

years made it possible to carry out large-scale DNA sequencing 

projects at a reasonable price. Launched in 2008, the 1000 

Genomes Project is the first project to sequence large number of 

individuals using the Next Gen sequencing platforms. The main 

goal of the 1000 Genomes Project is to establish a comprehensive 

and detailed catalogue of human genome variations; which in turn 

will empower association studies to identify disease-causing genes 

and serve as a foundation to investigate relationships between 

genotype and phenotype. The pilot studies and phase1 studies 

of the project were concluded in 2010 and 2012 respectively; the 

methods and results were published in two Nature articles [1][2] 

and all data (sequence reads, alignment data, variant calls) are 

available freely to the public on the project ftp sites [3][4].  To date, 

we have finished collecting sequence data for all 2535 samples 

using two different strategies: low coverage whole genome 

sequencing and whole exome sequencing.  In addition, we have 

collected high coverage whole genome data for 427 samples and 

various genotype data from different SNP chip platforms, which 

will be used for imputation and validation.  Currently the analysis 

of the raw data is well underway and a final data release is planned 

for later this year. In my talk I will introduce the history, methods 

and strategies used by the 1000 Genomes Project, and discuss 

lessons and knowledge we learned from the data we generated. 

I will also talk about how the science community can best access 

the data.

[1] An integrated map of genetic variation from 1,092 human 

genomes. The 1000 Genomes Project Consortium, Nature. 491:56-

65 (2012)

[2] A map of human genome variation from population-scale 

sequencing. The 1000 Genomes Project Consortium, Nature. 

467(7319):1061-73 (2010)

[3]  ftp://ftp.1000genomes.ebi.ac.uk/vol1/ftp/ 

[4]  ftp://ftp-trace.ncbi.nih.gov/1000genomes/ftp/

Holly Zheng-Bradley

European Molecular Biology Laboratory, European Bioinformatics Institute 

(EMBL-EBI)

I obtained my Ph.D. from Georgetown University in 1996 and was trained 
as a postdoctoral fellow in National Cancer Institute, USA.  I joined Celera 
Genomics, USA at 2000 and participated in the human genome sequencing 
project from the very beginning and played a leading role in mapping 
scaffolds assembled from shotgun sequencing reads to chromosomes.  I 
moved to European Molecular Biology Laboratory, European Bioinformatics 
Institute (EMBL-EBI), UK since 2007 and have worked on ArrayExpress, a 
public repository for microarray gene expression data and in the past three 
years, I have been focusing on the data management and coordination for 
the 1000 Genomes Project.



-18-

KURS 03 - COURSE 03

The ENCODE project and genome wide association studies

The Encyclopedia of DNA elements (ENCODE) project provides an 

annotation of active regulatory features in the human genome. 

I will describe the organisation of the project and the principal 

results of the first genome wide phase of ENCODE. As part of 

the ENCODE publications the consortium provided substantial 

resources that provide open access to the research methods 

and data, and I will describe how to use ENCODE data in your 

own research. In addition I will describe more recent work that 

intersects ENCODE data with the results of the many Genome 

Wide Association Studies (GWAS) of human disease and other 

phenotypes, and show that sequence variants identified in GWAS 

reveal phenotype-specific signatures of tissue involvement.  I have 

developed a software tool that rapidly identifies these signatures 

for any GWAS study if present and can highlight how variants may 

be involved in the mechanism of a phenotype.  

Ian Dunham

M.A. D.Phil, Staff Scientist European Bioinformatics Institute (EBI)

Wellcome Trust Genome Campus, Hinxton, Cambridge, UK

Ian Dunham has been involved in genomics since around the time the 
term was coined. He obtained his D.Phil from Oxford University in 1989, 
determining the long-range structure of the human MHC.  During his 
postdoctoral studies he worked with the genomic pioneer Maynard Olson 
in St Louis, before returning to the UK to construct a physical map of human 
chromosome 22.  At the Sanger Centre from 1993 his work focussed first 
on genome sequencing including the first human chromosome sequence 
in 1999, and subsequently on developing functional maps of the human 
genome.  This included gene structure maps, variation maps, and the first 
chromosome-wide linkage disequilibrium map.    Recently his research 
interests include experimental and computational approaches to genome 
wide mapping of regulatory elements and chromatin state in the human 
genome as part of the NHGRI ENCODE project, as well as understanding 
the influence of variation on regulatory elements in human and other 
organisms. Ian is currently based at the EMBL European Bioinformatics 
Institute in Cambridgeshire, UK.
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KURS 04 - COURSE 04

Kinaz inhibitörlerinin kemogenomik ve transkriptomik 
imza analizleri

İnsan kinomu 518 gen içermektedir ve bu genler insan 

genomundaki yaklaşık 22000 genin % 1.7si ile sinyal iletiminde 

görev alan anahtar görevindeki protein kinazları kodlarlar. 

Protein kinazlar hücresel sinyal ileti yolaklarında görev alan 

proteinleri fosforlayarak, hem hücrenin sağkalım hem de ölüm 

mekanizmalarını kontrol ederler. Son yıllarda kanser tedavisinde 

kullanılmaya başlanan hedefe yönelik yeni kanser ilaçlarının 

büyük çoğunluğunu kinaz inhibitörü kemoterapötik ajanlar 

oluşturmaktadır. Sinyal iletimi sırasında protein fosforilizasyonunu 

ve aktivasyonunu sağlayan protein kinazların özellikle tümör 

hücrelerinde fazla miktarda sentezlenerek ve aktive olarak 

hücrenin sağkalım ve ölüm mekanizmalarını kontrol etmek 

suretiyle onkojenik transformasyonda etkili olduğu gösterilmiştir. 

Klinik deneme aşamasında olan 135 adet kinaz inhibitörü vardır.

Primer karaciğer kanserinin etyolojik etkenleri büyük ölçüde 

bilinmesine rağmen, moleküler mekanizma bilgisine dayalı hedefe 

yönelik kemoterapötik ilaç kullanımı, karaciğer kanserinde oldukça 

sınırlıdır. Karaciğer kanserinin tedavisinde kullanılan Sorafenib 

hasta ömrünü sadece 3 ay uzatan bir kinaz inhibitörüdür. Bu 

kinaz inhibitörü birden çok protein kinazı inhibe ettiği için hedefe 

yönelik etkisi yetersizdir. Kanser kemoterapisinde kullanımı giderek 

yaygınlaşan kinaz inhibitörlerinin etkisi altındaki hücre sinyal 

yolaklarının ya da gen setlerinin aydınlatılıp modellenmesi hem 

var olan kemoterapötiklerin etki mekanizmalarının belirlenmesini 

hem de yeni aday kinaz inhibitörlerinin hedeflerinin belirlenmesini 

gerektirmektedir. Bu bağlamda, karaciğer kanseri hücrelerinde 

“protein kinaz inhibitörü-hücre sinyal yanıtı ilişkisi” PI3K/AKT sinyal 

yolağı modelinde deneysel veriler kullanılarak bilişimsel yöntemler 

ile modellenmiştir. Böylece, hücre sağkalım sinyal yolaklarından 

biri olan PI3K/AKT`ına özgün sitotoksik etki yaratan, tek başına ve 

sinerjistik etki gösteren protein kinaz inhibitörleri bulunmuştur. 

Ayrıca, deneysel veriler KEGG hücre sinyal yolaklarındaki çeşitli 

alt- yollar ile bütünleştirilip sayısal olarak değerlendirilmiş ve 

karaciğer kanseri hücrelerinde özgün kemoterapötik protein kinaz 

inhibitörü-hücre sinyal yolağı yanıtı modellenmiştir. 

Chemogenomic and transcriptomic  signature analysis of 
protein kinases

The protein kinase complement of the human genome called 

“kinome” constitutes a set of 518 protein kinase genes that 

accounts for about 1.7% of about 22000 human genes in the 

human genome. Protein kinases are the switch molecules of 

cellular signal transduction, where they phosphorylate proteins 

functioning in signaling pathways that control survival and death 

Rengül Çetin Atalay

Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Science, 

Bilkent University

http://www.bilkent.edu.tr/~rengul
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mechanisms. The vast majority of new anti-cancer drugs that are 

in use are kinase inhibitors. Protein kinases that are involved in cell 

survival, are highly expressed and activated in tumors. Currently, 

there are 135 kinase inhibitors in clinical trials. Primary liver cancer, 

Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most common cancers 

worldwide. HCC occurs at a high rate in patients with chronic viral 

hepatitis and cirrhosis and is a major cause of morbidity and 

mortality in patients with advanced liver disease. A multikinase 

inhibitor Sorafenib is the only approved agent for the treatment of 

patients with HCC. However, the exact mechanism of this inhibitor 

has not been elucidated yet. It will be of great value to enlighten 

and model the influence of kinase inhibitors that are widely being 

used in cancer chemotherapy, on cellular signaling pathways or 

gene sets, so that both the mechanisms of action of the existing 

chemotherapeutics can be determined and new candidate targets 

of kinase inhibitors might be proposed. In this study, we model the 

protein kinase inhibitor cellular signaling response in PI3K/AKT 

signaling pathway model in liver cancer cells using computational 

methods. The experimental data was combined with sub-pathways 

in cellular signaling pathways from KEGG database using machine 

learning methods and a unique chemotherapeutic protein kinase 

inhibitor–cellular signaling response model was developed. 

Finally, kinase inhibitor dependent, specific gene sets and cellular 

signaling pathways were identified in liver cancer cells. These 

specific gene sets will constitute a model to determine the targets 

of chemotherapeutics developed against protein kinases. 
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KURS 05 - COURSE 05

Emerging techniques : UV laser footprinting and protein-
DNA crosslinking

Protein-nucleic acids complexes play a crucial role in the events 

involved in gene expression and its regulation.  Direct and powerful 

approaches for studying these regulations are footprinting and 

protein-DNA crosslinking. Protein-DNA crosslinking detects the 

presence of a protein on a given DNA sequence, whilst footprinting 

allows the analysis of the mechanism and details of protein-DNA 

interactions. UV light is a unique agent in studying protein-DNA 

complexes, since by using UV light, these complexes can be studied 

simultaneously by both approaches. Irradiation with conventional 

UV light sources has been widely used in studies on protein-

DNA crosslinking. However, to achieve an acceptable degree of 

crosslinking, irradiation times ranging from minutes to several hours 

was required. Such prolonged irradiation allows for redistribution 

of proteins and it also precludes kinetic studies. These drawbacks 

are overcome by the help of UV lasers, since crosslinking is 

achieved after only nano- or picosecond exposures. UV irradiation 

of protein-DNA complexes results in different types of lesions in 

DNA, the lesion spectrum depending on the presence and type 

of proteins in these complexes. This dependence is determined 

by local conformational changes in DNA induced by protein-DNA 

interactions. In fact, UV light “feels” local DNA structure. Thus, it 

can be used as a probing agent for analysis of  both protein-DNA 

interactions and DNA conformation. The method developed for 

this analysis is called UV “photofootprinting”. Here, again, the use 

of UV lasers has many advantages compared to conventional light 

sources. With a single UV laser pulse a footprinting of the protein is 

achieved. Additionally, high intensity laser irradiation, contrary to 

conventional light sources, induces specific bi-photonic lesions in 

DNA. These lesions are extremely sensitive to local DNA structure 

and can be easily detected by treatment with chemical reagents 

or enzymatic digestion. Quantitative measurements of the lesions 

and comparison with those of free DNA allows the analysis (at 

single-base resolution) of the changes in the structure of DNA upon 

protein binding and thus, a “structural signature “ of the protein 

binding can be obtain. Here we will describe the application of 

both UV laser protein-DNA crosslinking and photofootprinting to 

study chromatin organization and transcription factor binding to 

both naked and nucleosomally organized DNA. We will also discuss 

the advantages of UV laser ChIP compared to formaldehyde-

based ChIP. Finally, we will show data on the time-course of he 

transcription factor NF-kB interaction with its DNA recognition 

sequence at a millisecond time range and at single pair resolution.

Stefan Dimitrov

Institut Albert Bonniot, Department of Cell Differentiation and 

Transformation, Grenoble, France
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KURS 06 - COURSE 06

Genetically engineered animal models for pre-clinical 
research  

During the last decade, techniques to manipulate the mouse 

genome have rapidly evolved and have led to the development 

of advanced somatic mouse models in which time and tissue 

dependent (in) activation of genetic lesions can mimic the onset 

and phenotype of various major human diseases. Here, a short 

overview of the generation and application of these somatic 

mouse models for human cancer and neurological disease will be 

presented with emphasis on the impact of the use of these models 

in preclinical research. In the second part of the talk, more specific 

research efforts on lung cancer will be shown.  We use reproducible 

somatic mouse models for lung cancer in which oncogenes and/

or tumor suppressor genes can be (in) activated using the Cre/

lox system after intratracheal intubation with Ad Cre virus. Lung 

tumors from these mouse models have shown a high resemblance 

to human lung cancer. For Small Cell Lung Cancer (SCLC) we 

activate Rb allele with concurrent inactivation of Trp53, resulting 

in the occurrence of invasive SCLC with a very close resemblance 

to human SCLC. We recently found that tumor cell heterogeneity is 

mediated by Epithelial Mesenchymal Transition (EMT) and plays an 

important role in SCLC progression and metastasis. Furthermore, 

we have derived primary tumor cell line pairs of neuroepithelial 

and mesenchymal-like cells from original SCLC lesions. Initial 

xenotransplantation experiments with these tumor pairs showed 

that both a mixture of both cell lines is enough to reconstitute a 

complete progression metastasis of SCLC in vivo. In our research, 

we want to use these pairs of primary mSCLC cell lines to study 

not only the role of EMT in SCLC progression, but also during its 

response on chemotherapy. 

Ralph Leo Johan Meuwissen

Onkokoloji Bilim Dalı, Tıp Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

Akademik Özgeçmiş

1990-1996: Doctora Derecesi, Genetik  Moleküler Genetik alanında, 
Agricultural University Wageningen, Hollanda. Ph.D. Danışman: Prof. 
Dr. Christa Heyting. Ph.D. projesi: “SCP1, a major protein component of 
synaptonemal complexes of the ratSCP1; Sıçan Sinaptonemal kompleksi 
ana üyesi”

1989-1990: Askeri Hizmet

1987-1988: Yardımcı Asistanlık-Bilim Projesi (Fransız DEA denklik) Leiden 
Devlet Üniversitesi Biyokimya departmanı,Danışman: Prof. Dr. John Bol. 

1982-1987: Yüksek lisans Tıbbi Biyokimya alanında, Leiden Devlet 
Üniversitesi Biyokimya bölümü. “Cloning of a human UV repair gene by 
complementing UV repair deficient CHO cell lines “ Danışmanlar: Prof.
Dr.Alex Van der Eb ve Prof.Dr. Piet van der Putte.

Görevler ve Araştırma Deneyimi

2006-2010: Grup lider yeni ekip INSERM/UJF-823 araştırma biriminde 
enstitünde “Albert Bonniot”, Grenoble´de, Fransa (Enstitüsü müdürü: prof.
dr. Christian Brambilla).

2002-2006: Doktora Sonrası Araştırmacı, akciğer kanseri için yeni transgenic 
fare üretmek konusunda, pro.dr. Anton Berns Laboratuvarında, Moleküler 
Genetik bölümünde, Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, Hollanda.

2000-2002: Doktora Sonrası Araştırmacı prof.dr. Tyler Jacks labaratuvarında, 
MIT Center of Cancer Research, Boston, USA-Anton Berns direktörlüğünde.

1996-2000: Doktora Sonrası Araştırmacı prof.dr. Anton Berns 
labaratuvarında, Moleküler Genetik Bölümünde, Amsterdam Kanser 
Institute, Amsterdam, The Netherlands.

1990-1996: Ar. Gör., Doctora Derecesi, Agricultural University Wageningen, 
Wageningen, Hollanda (Ph.D. danışmanı: Prof. dr. Christa Heyting).

1987-1988: Yardımcı Asistan, Leiden Devlet Üniversitesi Biyokimya 
departmanı, Danışman: Prof. Dr. John Bol.



-23-

KONFERANS 01 - LECTURE 01

Histone variants : key epigenetic factors involved in cancer

Histone variants are nonallelic isoforms of the conventional 

histones. Incorporation of histone variants confers novel structural 

and functional properties of the nucleosome. Histone variants are 

key epigenetic players and their role in cancer is just beginning to 

emerge. For example, mice deficient for both the histone variant 

H2AX and p53, developed rapidly immature T and B lymphomas, 

sarcomas, leukemia and solid tumors. The histone variant H2A.Z 

appears to be the main player in the development of breast cancer 

and mutations in the histone variant H3.3 were associated with 

the development of pediatric glioblastoma. The histone variant 

macroH2A expression was linked to the prediction of cancer 

recurrence. My talk will be focused on CENP-A. CENP-A replaces 

conventional histone H3 at the centromeres and is a universal 

epigenetic marker of the centromeres. CENP-A is overexpressed in 

numerous cancers. It is involved in genomic instability and plays an 

important role in aneuploidy and cancer development. However, 

how does CENP-A function in both normal and pathological 

conditions remains elusive. We have dissected the mechanism of 

function of CENP-A by using a unique combination of molecular and 

cell biology techniques and structural approaches. Our data reveal 

how the cell uses the distinct CENP-A nucleosome conformations 

and CENP-A post-translational modifications to control mitosis and 

cytokinesis and allow to shed light on the mechanism of CENP-A  

function in tumorogenesis.

Stefan Dimitrov

Institut Albert Bonniot, Department of Cell Differentiation and 

Transformation, Grenoble, France
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Pavel Hozak 

Institute of Molecular Genetics of the ASCR, Laboratory of Biology 

of the Cell Nucleus Prague, Czech Republic

Curriculum Vitae

Born on 26 June, 1958 Czech nationality

Studies

1977-1982: Lomonosov State University, Department of Biology, Moscow, 
Russia; M.Sc. in cytology and histology 

1983-1987: Institute of Experimental Medicine, Czechoslovak Academy of 
Sciences, Prague, and Charles University, Prague, Czechoslovakia; Ph.D. in 
cell biology 

Principal professional experience

1987-1990: Institute of Experimental Medicine, Academy of Sciences of the 
Czech Republic, Prague, Czech Republic; research scientist 

1989-1992: Repeated research visits to University of Vienna, Austria 

1990 -1991: J. Monod Institute, C.N.R.S., Paris, and I.N.R.A., Jouy-en-Josas, 
France; visiting scientist 

1991-1994: Sir William Dunn School of Pathology, University of Oxford, 
U.K.; research fellow 

1996-1998: Assistant Professor, Department of Molecular Biology, 3rd 
Faculty of Medicine, Charles University, Prague 

1998-2002: Head, Department of Cell and Molecular Biology, 3rd Faculty of 
Medicine, Charles University, Prague 

2001: D.Sc. in biology 

2002: “Habilitation” in medical biology 

2002-2003: Associate Professor, 3rd Faculty of Medicine, Charles University, 
Prague 

1995-2005: Head, Department of Cell Ultrastructure and Molecular 
Biology, Institute of Experimental Medicine, Academy of Sciences of the 
Czech Republic, Prague 

2006: Present Head, Department of Biology of the Cell Nucleus, Institute 
of Molecular Genetics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague 

2007: Full professor in medical biology, Charles University, Prague 

Research fields: molecular cell biology, medical biology, histochemistry, 
microscopy 

Research topics: Definition of higher-order structures in the cell nucleus; 
mechanisms forming nuclear compartmentalization. Structure, dynamics, 
and function of the nucleoskeleton. Identification of nuclear structures 
active in epigenetic regulation of gene expression. Characterization of 
nuclear functions of myosin I, actin and actin-bindig proteins. Development 
of new methods in microscopy. 

Further information: http://nucleus.img.cas.cz 

KONFERANS 02 - LECTURE 02

Deciphering new roles for lipids in the cell nucleus

The nucleus is a highly organized cell compartment, where 

controlled gene expression, DNA replication, and RNA processing 

occur. These processes are spatially ordered via the nucleoskeleton, 

which is involved in nuclear compartmentalization and critical 

for nuclear functioning [1]. In spite of the growing interest and 

extensive research concerned to the nuclear organization, so far 

mostly protein complexes have been found as important for spatial 

nuclear ordering. We describe here novel structures containing 

phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP2) which seem to 

contribute as well. Based on scarce literature data relating to PIP2 

presence in interchromatin granule clusters and in the nucleolus, 

we carried out ultrastructural mapping of PIP2-containing 

structures using pre-embedding immunolabeling and 3D electron 

tomography, together with molecular biology experiments. Cell 

cycle, growth, and overall protein synthesis are dependent on 

RNA polymerase I (Pol I) transcription. Transcriptionally active cells 

organize rRNA production in discrete locations of the nucleolus 

that sequester different steps of RNA synthesis and ribosome 

biogenesis, although how these structures are organized in 

detail remains unknown. We found that phosphatidylinositol 

4,5-bisphosphate (PIP2) is present on the active ribosomal 

promoter during the transcription, and PIP2 depletion reduces Pol 

I transcription which can be rescued by the addition of exogenous 

PIP2. We then identified direct binding of PIP2 to transcription 

initiation factor UBF which makes a complex with Pol I in the 

nucleolus. In addition, PIP2 also binds directly to the pre-rRNA 

processing factor, fibrillarin, in a transcription-dependent manner. 

PIP2 binding to UBF and fibrillarin causes conformational changes 

in these proteins that are important for their binding to nucleic 

acids. Ultrastructural tomography showed that PIP2-containing 

structures propagate through the nucleolus where they connect 

individual fibrillar centers (containing enzymes and transcription 

factors for ribosomal DNA transcription) and the dense fibrillar 

component (where the transcription and maturation of rRNA 

takes place). These results indicate that PIP2 mediates the 

formation of pre-initiation complex via binding to UBF and Pol 

I, making a structural platform for RNA Pol I transcription, pre-

rRNA processing and formation of nucleoli. In addition to PIP2 

presence in nucleoli and in interchromatin granule clusters, the 

PIP2-positive structures stretch into the nucleoplasm where they 

appear as previously undescribed 70-100 nm roundish “lipid islets” 

We mapped the elemental content of these islets using electron 

energy-loss microscopy. They appear surrounded by chromatin, 

and carbon mapping showed high density of organic compounds 

inside the islets indicating that lipids might be the main inner 

constituents of these structures. To reveal the plausible functions 

of these PIP2-containing islets, we mapped mutual localization of 

PIP2 with nuclear proteins involved in transcription, splicing, and 

higher order chromatin organization using advanced immunogold 
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electron microscopy, EELS, and super-resolution light microscopy. 

We show that at the periphery of the islets, PIP2 co-localizes or 

is located in immediate vicinity with nascent transcripts, pre-

lamin A, LAP2α, H3K4me2, and H3K9me2. Direct binding and 

mobility assays also showed nucleoplasmic interactions between 

PIP2 and nuclear myosin 1 (NM1), which is a part of chromatin 

remodelling complex B-WICH [2] and promotes Pol I and Pol II 

transcription [3, 4]. Furthermore, the recruitment of lamin A into 

NM1-bound lipo-protein complex via interactions with PIP2 was 

demonstrated. We also revealed the association of PIP2 with core 

histones in pull-down experiments, and showed that the mobility 

of histone H2B depends on PIP2. Since lamin A is involved in 

chromatin remodelling via binding to DNA directly or to BAF and 

core histones, we propose that PIP2 might modulate the state of 

chromatin by interactions with NM1, core histones and lamin A. 

Taken together, this data allow us to suggest that PIP2 plays an 

important role in the organization of chromatin architecture and 

thus in regulation of gene transcription.
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KONFERANS 03 - LECTURE 03

Vitamin D and the immune system 

Sylvia Christakos1, Sneha Joshi1, Gill Diamond1, Sawsan Youseff2, 

Lawrence Steinman2 

1Rutgers, the State University of New Jersey, New Jersey Medical School, 

Newark, NJ 
2Stanford University Palo Alto, California

Vitamin D is critical for calcium homeostasis.  Recently there is 

renewed interest in vitamin D because of experimental evidence 

indicating that 1,25-dihydroxyvitamin D3 (1,25(OH)2D3), the 

hormonally active form of vitamin D, has numerous other functions 

including immunomodulatory effects. 1,25(OH)2D3 impedes the 

transcription of pro-inflammatory cytokines while promoting 

the generation of Th2 cells.  In addition, 1,25(OH)2D3 can inhibit 

the differentiation of dendritic cells and can regulate innate 

immunity by inducing the antimicrobial peptide cathelicidin. In 

vivo studies have shown that 1,25(OH)2D3 can protect against a 

number of experimental immune mediated diseases including EAE 

(experimental autoimmune encephalomyelitis; a mouse model 

of multiple sclerosis) and mouse models of inflammatory bowel 

disease and systemic lupus erythematosus.  In recent studies we 

have shown that inhibition of EAE by 1,25(OH)2D3 is associated 

with inhibition of IL-17. We found that 1,25(OH)2D3 has direct 

repressive effects on the expression of IL-17A in human and 

mouse T cells.  In vivo treatment of mice with ongoing EAE with 

1,25(OH)2D3 was found to diminish paralysis and reduce IL-17 

secreting CD4+T cells in the periphery and the central nervous 

system. The mechanism of 1,25(OH)2D3 suppression of IL-17 

was found to be transcriptional and to involve blocking of NFAT, 

recruitment of histone deacetylase, sequestration of Runx1 by 

1,25(OH)2D3/vitamin D receptor (VDR) and a direct effect of 

1,25(OH)2D3 on induction of Foxp3.  In studies related to innate 

immunity we found that cathelicidin is induced by 1,25(OH)2D3 

not only in myeloid cells but also in bronchial epithelial cells.  Our 

findings indicate novel mechanisms involving the transcription 

factor C/EBP alpha, the vitamin D receptor and the SWI/SNF 

chromatin remodeling complex in the regulation of cathelicidin 

transcription. These findings result in new concepts with regard 

to the mechanisms involved in the interaction of the vitamin D 

endocrine system and the immune system and provide a rationale 

for trials combining vitamin D and with known therapies for 

autoimmune diseases and respiratory infection. 
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KONFERANS 04 - LECTURE 04

Necroptosis in pathophysiology: from molecular 
mechanism to experimental therapy in disease models

Until recently necrosis was generally considered as an accidental 

form of cell death due to physicochemical injury leading to swelling 

of the cell (oncosis), plasma membrane rupture and release of 

intracellular content. Recently a regulated form of necrosis has 

been identified, coined necroptosis, in which Receptor Interacting 

Protein Kinase 1 (RIPK1), RIPK3, and Mixed Lineage Kinase Like 

(MLKL) protein play a crucial role by the formation of the so-called 

necrosome complex. Many factors can regulate this necrosome 

complex and in this way sensitize or desensitize the necrotic 

cell death pathway. Genetic ablation of these genes as well as 

the development of RIPK1 inhibitors, the so called necrostatins, 

has provided crucial tools to study necroptosis in experimental 

disease models. These studies reveal that necroptosis can be 

targeted and that it may play a crucial role in many different 

important inflammatory, infectious, ischemia-reperfusion injury 

(IRI) and neurodegenerative diseases such as kidney and heart 

transplantation, cardiac infarction and brain trauma, acute 

pancreatitis, inflammatory bowel disease, opthamology diseases, 

skin inflammation, systemic inflammatory response syndrome 

(SIRS) diseases following TNF administration or bacterial infection, 

artherosclerosis and viral infection. Therapeutic intervention aims 

at preventing the onset of necroptosis by blocking its sensitization 

or by inhibiting components of the necrosome complex. Although 

targeting apoptosis in inflammatory and degenerative diseases has 

not yielded novel therapeutic intervention strategies, the results of 

targeting the RIPK1/RIPK3/MLMKL axis in the experimental disease 

models look very promising and may become an important disease 

target in the near future. We will discuss some recent insights in 

necroptosis signaling and its regulation.
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PANEL 01
Programlı Hücre Ölümü 
Programmed Cell Death

Nefropati ve apoptoz

Nefropati patogenezi kronik ve karışık bir süreçtir. Erken dönem 

nefropatiyi tanıtacak en önemli bulgu mikroalbuminüri düzeyinde 

meydana gelen artıştır. Proteinüri glomerül ve tubül hasarı ile 

ilişkili olup, interstitiyel alanlardaki fibrozis artışı ve tubuler 

atrofiye yol açan olaylar zincirine neden olur. Glomerül hasarı; 

mezengiyal matriks artışı, glomerül bazal membran kalınlaşmaları 

ve podositlerin hasarlanması ile ortaya çıkar. Podosit sayısında 

ve yapısında meydana gelen değişikliklerin tespiti nefropatinin 

erken bulguları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Klinik ve 

deneysel böbrek hastalıklarında hücre içi veya dışı faktörler ile 

uyarılan apoptozun önemli rolü olduğunu gösteren birçok çalışma 

olmasına rağmen bu konuda halen aydınlatılması gereken noktalar 

bulunmaktadır. Diyabetik nefropati, siklosporin nefropatisi, I/R 

hasarlı veya üreterik obstrüksiyon gibi nefropatilerde böbrek 

tubüllerinde meydana gelen patolojik değişimler sonucu 

apoptotik hücre sayısındaki görülen artışın tubüler atrofi ile ilişkili 

olduğu, tubüler atrofi ve interstisyal fibrozisin böbrek fonksiyon 

kaybına neden olduğu saptanmıştır. Hiperglisemi, glikozillenmiş 

proteinlerin birikimi, artmış renal Angiotensin-II(AII) veya 

hipertansiyonun aracılık ettiği nefropatilerin gelişimi özellikle 

sitokin(TGF-beta 1) aktivasyonu ile ortaya çıkar. TGF-beta 1 hem 

tubül hücrelerinde hem de podositlerde apoptoza neden olur ve 

ilerleyen süreçte tubuler atrofiye ve glomeruloskleroz gelişimine 

katılır. Renin-Anjiotensin-Sistemi(RAS) tubulointerstisyel hasar 

gelişiminde önemlidir ve anjiotensin II tip 1 reseptör (AT1R) 

uyarımı ile pro-fibrotik mekanizmaları tetiklemektedir. RAS’ın bir 

efektör peptidi olan AII artışı, apoptoz, hücre proliferasyonu ve 

fibrozisi düzenlerken, özellikle hasarlı tübül epitel hücrelerinde ve 

makrofajlarda TGF-beta 1 sentezini uyarır. Lokal AII, inflamatuvar 

yanıtı uyararak ya da yükselterek glomerüler ve tubüler 

hastalıkların çoğunda önemli bir rol oynadığı belirtilmektedir. 

Glomerüllerde mezengiyal matriks artışına paralel olarak alfa-

SMA ve TGF-beta 1 ekspresyonlarındaki artış arasında ayrıca 

mikroalbuminüri düzeyi ile podosit hasarındaki artış arasında 

yakın ilişki bulunmuştur. Podosit hasarlanması mezengiyal hücre 

proliferasyonu ve genişlemesinde önemli bir faktördür. Renal A-II’in 

artışı podositlerde apoptotik sinyal mekanizmalarını çalıştırarak 

hasar oluşumuna neden olduğu bildirilmiştir. WT-1 immunpozitif 

podosit sayımı ile tespit edilen azalmanın apoptoz aracılığı 

ile olduğu bununda diyabetik nefropatinin erken bir belirteci 

olabileceği gösterilmiştir. Böbrek dokusunda RAS’ın artışına bağlı 

olarak görülen renal hasarın apoptotik proteinlerin (bax, kaspaz-3 

ve sitokrom-c) artışı ve antiapoptotik proteinlerin (Bcl-2) azalması 

ile ilişkili olduğu gözlenmiştir. Son zamanlarda tespit edilen apoptoz 

ile ilişkili bir diğer faktör olan klusterin ile apoptotik hücre ölümü 

arasında yakın ilişki olduğu tespit edilmiştir. Hipertansiyonun ve 
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hipergliseminin kontrol altına alınması ve AII’nin yüksek oranlarda 

baskılanması nefropatilerin önlenmesinde önemli adımlardan 

birisidir. Deneysel nefropatilerde ACE inhibitörleri(ACEi) ve 

Angiotensin Reseptör blokerlerinin(ARb) RAS’ı baskılayarak 

glomerül içi basıncı, proteinüriyi, kollajen oluşumunu ve AII aracılı 

TGF-beta 1 ekspresyonunu azaltarak böbrek hemodinamiğinin 

kontrolunu sağladıkları ve apoptozu engelledikleri gösterilmiştir. 

Son yıllarda deneysel nefropatilerde böbrek hasarını önleme ve 

apoptotik hücre ölümünü engellemek amacıyla Melatonin gibi 

antioksidanlar, 1,25-dihidroksi vitamin D3’ün(VD3) gibi vitaminler 

yanında diyabetik nefropatide çinko uygulamalarının başarılı 

sonuçları alınmıştır. Nefropatilerde apoptotik hücre ölümünün 

rolünün ve kontrolünün anlaşılması böbrek hasarı oluşumuna 

katılan mekanizmaların moleküler alt yapısının ortaya çıkarılmasına 

ve yeni tedavi modellerinin geliştirilmesine olanak sağlaması 

açısından önemlidir.

Gen susturma yöntemiyle indüklenmiş lösemik programlı 
hücre ölümünde JAK/STAT sinyal iletim yolağının önemi

JAK/STAT (Janus Kinaz/Sinyal İleticisi ve Transkipsiyon Aktivatörü) 

sinyal yolağında görev alan STAT’ lar normalde büyüme hormonu, 

sitokin reseptörleri veya sitoplazmik non-reseptör tirozin 

kinazlardan aldıkları sinyallerle aktive olan ve bu sinyalleri nükleusa 

ileten sitoplazmik transkripsiyon faktörleri olarak fonksiyon 

görürüler. STAT ailesi üyelerinden özellikle STAT3, STAT5A ve STAT5B’ 

nin kontrolsüz çoğalan, apoptoza uğramayan, immun sistemden 

korunan, anjiyogenezi uyaran tümör hücrelerinde ve özellikle 

de lösemide çok yüksek oranda ifade edildikleri bulunmuştur. 

Lösemi hücrelerindeki STAT gen ekspresyonunun gen susturma 

yöntemleriyle baskılanması ile lösemik programlı hücre ölümünün 

indüklenebileceğinin gösterilmesi; bu alandaki çalışmalara ivme 

kazandırmıştır. Çalışmalarımızda, kronik myeloid lösemi (KML) 

hücre modeli K-562’ de hedef STAT genlerine özgül olarak dizayn 

edilmiş; antisense oligonükleotid (ODN), modifiye edilmemiş 

küçük engelleyici RNA (siRNA) ve “kolesterol” konjugasyonu ya da 

“2’-FU/2’-FC” şeker bölgesi değişimiyle kimyasal olarak modifiye 

edilmiş siRNA uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Sonuçta özellikle 

modifiye siRNA uygulaması sonrasında hedef STAT’ ların hem 

mRNA hem de protein seviyesinde ekspresyonları baskılanmış, 

lösemi programlı hücre ölümü indüklenmiştir. Daha sonra, 1. kuşak 

tirozin kinaz inhibitörü imatinib’ e dirençli (K562/IMA-3) hücrelerle, 

duyarlı K-562 hücrelerine anti-STAT5A kolesterol modifiye siRNA 

muamelesini takiben, lösemik hücre proliferasyonu yavaşlamış ve 

özellikle dirençli lösemi programlı hücre ölümünün indüklenmesine 

bağlı olarak, imatinib hassasiyeti geri kazandırılmış, ilaç yanıtı 

arttırılmıştır. Sonuç olarak, KML gelişiminin aydınlatılmasında 

ve tirozin kinaz inhibitörlerine karşı gelişen direncin üstesinden 

gelinmesinde, JAK/STAT yolağı elemanlarının gen susturma 

yöntemleriyle hedeflenerek lösemik programlı hücre ölümünün 

indüklenmesi, önemli bir moleküler yaklaşım olarak görülmektedir.

Burçin Tezcanlı Kaymaz
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Sitokinez blok mikronükleus sitom (cbmn cyt) yöntemi ve 
programlı hücre ölümü

MN yöntemi, önce 1950’lerde bitki hücrelerinde kromozom 

hasarının ölçülmesinde, 1970’lerde J.A. Heddle ve arkadaşları 

tarafından hayvan hücrelerinde ve sonra kültüre edilmiş insan 

lenfositlerinde kimyasal karsinojenlerin etkilerini belirlemeye 

yönelik bir test olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1980’lerin 

ortalarında M. Fenech ve A.A. Morley tarafından geliştirilen 

Sitokinez-Blok Mikronükleus (CBMN) yöntemi, insan ve memeli 

hücre kültürlerinde tercih edilen bir yöntem olmuştur. CBMN 

yöntemi, cytochalasin-B (Cyt-B) kullanarak mitoz bölünme 

sırasındaki sitokinezi durdurma esasına dayanmaktadır. Bu 

yöntemde, standart memeli kültürlerine Cyt-B ilavesiyle elde 

edilen, çekirdek bölünmesini tamamlamış, ancak sitoplazmik 

bölünmesini gerçekleştirememiş iki çekirdekli (binükleer) hücreler 

kolaylıkla tanınarak sayılabilmektedir. CBMN yöntemi son yıllarda, 

CBMN sitom (cytome; cyt) yöntemi olarak geliştirilmiş ve bu 

yaklaşımla insan ve memeli hücrelerinde kromozom/genom 

instabilitesi (genotoksik etkiler), hücre çoğalması (sitostatik 

etkiler) ve hücre ölümü (sitotoksik etkiler) eş zamanlı olarak 

değerlendirilebilmektedir. CBMN cyt yöntemi ile DNA hasarını 

belirlemek üzere, binükleer hücrelerdeki mikronükleuslar (MN), 

nükleoplazmik köprüler (NPB) ve nükleer budlar (NBUD) skorlanır; 

hücre çoğalmasını belirlemek üzere, mononükleer, binükleer, 

multi nükleer hücreler, skorlanarak, nükleer bölünme indeksleri 

hesaplanır; ve hücre ölümünü belirlemek üzere, mononükleer 

hücrelerde apoptotik ve nekrotik hücreler skorlanır. Apoptotik 

hücreler, programlı hücre ölümü geçiren hücrelerdir. Erken 

apoptotik hücreler çekirdek içinde kromatin yoğunlaşmasının 

varlığı ve bütünlüğünü koruyan sitoplazma ve çekirdek membranı; 

geç apoptotik hücreler de bütünlüğünü koruyan sitoplazma ve 

sitoplazmik membran içinde daha küçük nükleer cisimcikler ile 

ayırt edilebilir.  Nekroz alternatif bir hücre ölüm şeklidir ve hücresel 

membranın, organellerin ve/veya hücrenin yaşamını devam 

ettirebilmesi için gereken enerji metabolizması gibi kritik metabolik 

yolların hasarına bağlı olarak oluşur. Erken nekrotik hücreler, 

soluk sitoplazmaları, çok sayıda vakuol bulunması (genellikle 

sitoplazma içinde ve bazen çekirdek içinde), hasarlı sitoplazmik 

membranının olması ve hemen hemen sağlam olan çekirdeğinin 

bulunması; geç nekrotik hücreler de sitoplazma kaybı ve hasarlı/

düzensiz çekirdek membranı, kısmen sağlam çekirdek yapıları ve 

sıklıkla nükleer materyallerin parçalar halinde çekirdekten çıkması 

ile ayırt edilebilir. Sonuç olarak, basit, ucuz ve yüksek güvenirlikli 

bir yöntem olan CBMN cyt yöntemi, insan ve memeli hücrelerinde 

apoptotik ve nekrotik hücrelerin değerlendirilmesi için kullanılan 

yöntemler arasında yerini almıştır. 
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K562 Hücre hattının 1.25-Dihidroksi vitamin D3 ile 
muamelesi apoptozis ile ilgili genlerin ifadelerinde 
değişikliklere neden olmaktadır

Proglanmış hücre ölümü, sitoksisite ile indüklenen kanser 

tedavisinde önemli bir fenomendir.  1,25-dihidroksi  vitamin D3 

(1,25 – (OH) 2D3) D vitamininin aktif metabolitidir ve meme, 

kolon ve prostat kanser hücre hatları dahil olmak üzere birçok 

kanser hücre tipinde hücrelerinin büyümesini engeller. Vitamin D 

ve metabolitlerinin hücre proliferasyonunu azaltarak apoptozisi 

düzenlediği, malignant hücre büyümesi ve çoğalma¬sını kontrol 

ettiği saptanmıştır. Ayrıca kemik ve kalsiyum metabolizmasına 

seçici olarak etki etmekte ve immün sistemin düzenlenmesinde 

rol almaktadır. 1,25-(OH)2 vitamin D3, antikanser etkisini hücre 

çogalmasını baskılayarak, hücre siklusunun durdurulması, 

anjiogenez ve metastazın inhibisyonu, onkojen açılımında 

degisiklik, apoptoz indüksiyonu, lipid peroksidasyonunun 

azaltılması ve diferansiyasyonun indüklenmesi gibi çesitli yollar 

üzerinden gösterdigi düsünülmektedir. K562 hücre hattı BCR\

ABL kimerik gen ürünü eksprese etmektedir. BCR-ABL flizyon 

proteini, ABL’in SH2 domaininin BCR’ın N terminaline bağlanması 

ile oluşur. BCR, çeşitli enzimatik işlevleri olan bir multidomain 

proteindir ve serin-treonin kinaz olarak işlev görür. Oluşan BCR-

ABL füzyon proteininde, normal ABL proteininin amino ucu yerine, 

BCR’m amino ucuna ait diziler bulunur. Proteine BCR dizilerinin 

eklenmesi, bir tirozin kinaz olan ABL’in kontrolsüz aktivitesine 

neden olarak hücre transformasyonuna yol açar. BCR-ABL kinaz, 

hücre bölünmesi ve diğer işlevlerde etkili olan çok sayıda hücre 

içi proteini fosforilleyerek programlanımş hücre ölümünü engeller 

ve bu hücrelerin tutunma özelliklerinde değişikliğe neden olur.

K562 hücre hattının bu özelliklerinden dolayı vitamin D nin aktif 

metaboliti olan 1,25-dihidroksi  vitamin D3 ile muamelesinin 

apoptotik genlerdeki ifade değişiklikleri ve hücre morfolojisi 

üzerindeki etkisi yeni tedavi modellerinin geliştirilmesine olanak 

sağlaması açısından önemlidir.

İnflamazomda görev alan hücre ölümü ile ilişkili proteinler

İnflamasyon (yangı); patojenler, kimyasallar veya fiziksel 

yaralanmanın oluşturduğu doku ve hücre hasarına organizmanın 

verdiği erken cevap mekanizmasıdır. Akut inflamasyon, kısa vadeli 

bir cevap olup; kronik inflamasyon ise; uzayan, regulasyonun 

bozulduğu, doku yıkımına sebep olan bir süreçtir. Uzayan 

inflamasyon cevabı; artrit, ateroskleroz, kanser ve otoimmün 

hastalıklar gibi birçok hastalıkla ilişkilendirilmiştir. İnflamazom, 

inflamasyonda hücre içi reseptörler olarak görev yapan, NOD-

like reseptörlerin (NLR) oluşturduğu; sitoplazmik kompleksi 

ifade eder. Birçok farklı inflamazom kompleksi tanımlanmış 

olup, hepsi, Apoptosis- associated speck like protein with 

CARD domain (ASC) aracı proteininin oluşturduğu merkezi bir 

Sefa Kızıldağ
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platform üzerine kurulmuştur. ASC, speck olarak isimlendirilen 

birikimler oluşturmaktadır. Yapılan son çalışmalar speck’lerin 

aktif inflamazomu temsil ettiğini göstermiştir. İnflamazom 

aktivitesini takiben, tetiklenen Pyroptosis mekanizması ile enfekte 

makrofajlarda gösterilmiş olan, membranda şişme, çekirdek 

kondensasyonu ve mitokondriyel potansiyelin kaybı ile karakterize 

inflamasyonla ilişkili hücre ölümü gerçekleşmektedir. İnflamazom 

aktivitesi ve Pyroptosis; myeloid hücreler açısından önemli 

mekanizmalar olmasına rağmen, ASC’nin epitel dokuda da ifadesi 

gösterilmiştir. Bugüne kadar meme, deri, mide ve kolonda görülen 

birçok epitelyel tümörde, ASC ifadesinin metilasyon mekanizması 

ile baskılandığı gösterilmiştir. Tarafımızdan yürütülen bir projede, 

ASC’nin non-myeloid hücrelerde de hücre ölümü üzerine etkisi 

olduğu ancak bu etkinin myeloid hücrelere göre daha geç oluştuğu 

görülmüştür. Buna ek olarak yapılan bir başka çalışmada ASC 

speck oluşumunun kinetiği çözülmüş ve kolokalize olduğu hücresel 

kompartmanlar aydınlatılmıştır. Sonuç olarak inflamasyon süreci, 

dokudaki inflamatuvar hücrelerin (özellikle nötrofillerin) ömrü 

ile belirlenmektedir. Hücre ölümünün gecikmesi, nötrofillerin 

birikimine ve inflamatuvar cevabın uzamasına sebep olmaktadır. 

Bu nedenle, uzayan inflamatuvar cevabın görüldüğü patolojik 

durumların aydınlatılabilmesi için inflamasyon sürecine katılan 

ve hücre ölümü ile ilişkili proteinler üzerine araştırmalar tedavi 

yaklaşımları açısından önemli olacaktır.

PANEL 02
Moleküler Sinir Bilim 
Molecular Neuroscience

MikroRNA ve sinir sistemi

MikroRNA(miRNA)’nın keşfi moleküler biyolojide devrim niteliğinde 

bir gelişmedir. Bugüne değin farklı organizmalarda 15.000’in 

üzerinde miRNA bulunmuştur. MikroRNA kodlama yapmayan, 

yaklaşın 22 nükleotid uzunluğunda tek iplikli RNA molekülleridir. 

Gen ekspresyonu düzenleyen miRNA, bu fonksiyonunu post-

transkripsiyonel olarak hedef genlerin mRNA translasyonunun 

baskılanması ya da yıkımı yolu ile gerçekleştirir. miRNA proliferasyon, 

diferansiyasyon, apoptozis, gelişim, anjiogenezis ve immun yanıt 

gibi pek çok biyolojik fonksiyonun gerçekleşmesinde rol alır. Ayrıca 

nörodejeneratif hastalıklar gibi pek çok hastalığın patogenezinede 

katılır. miRNA ya da hedef genlerinin polimorfizmleri ile hastalıkların 

ilişkisinin belirlenmesi yeni bir bir araştırma alanıdır. Ayrıca miRNA 

ekspresyon değişimleri klinik araştırmalarda kullanılmaktadır. 

Tümör dokusu ve serum gibi değişik biyolojik örneklerin miRNA 

ekspresyon analizi hastalık tanısında biyobelirteç adayı olarak 

tanıya katkı sağlayabileceği gibi klinik gidişin tahmini ve ilaç 

yanıtlarının izlenmesinde de kullanılabilir.  Bu sunumumda kısaca 

santral sinir sisteminin fizyolojik ve patolojik durumunda miRNA’ 

Şermin Genç
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nın rolünden bahsedeceğim. Ayrıca santral sinir sisteminde miRNA 

etkilerini inceleyen iki in vitro ve bir klinik çalışmanın sonuçlarını 

sunacağım. In vitro çalışmanın birincisinde amacımız santral 

siniri sisteminin inflamatuar hücreleri olan mikroglial hücrelerin 

inflamasyon yanıtında miRNA ekspresyonunu incelemekti. İkinci in 

vitro çalışmamızdaki amacımız ise Eritropoetin isimli nöroprotektif 

molekülün nöroblastoma hücre hattında miRNA ekspresyonuna 

etkisini incelemekti. Klinik çalışmamızda sağlıklı bireyler Alzheimer 

Hastalığına sahip bireylerden elde ettiğimiz serum örneklerinde 

miRNA ekspresyon değişimini ve bunun bir biyomarkır olarak 

kullanılıp kullanılamayacağını inceledik. Sonsöz olarak miRNA’nın 

santral sinir sisteminde fizyolojik ve patolojik süreçlerde rolünü 

inceleyen çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışma 

sonuçlarının santral sinir sistemi fizyolojik fonksiyonlarının ve 

hastalıkların patogenezinin aydınlatılmasına katkı sağlayacağı 

düşüncesindeyim.

3-hiroksi-3-metilglutaril koenzim A redüktaz inhibitörü 
rosuvastatin’in beyin felci sonrası beyin plastisitesi üzerine 
olan etkileri

Ciddi yan etkileri bulunmaması nedeniyle, Rosuvastatin (ROS) felç 

tedavisinde umut verici bir aday olarak görülmektedir. Biz daha 

önce, ROS’un  nöroprotektif etkisini nörodejeneratif hastalıkların 

hayvan modellerinde gösterdik. Bu çalışmada ise, 30 dakikalık focal 

serebral iskemiden 3 gün sonra başlayarak intra cerebral ventricular 

uygulandığında, ROS’un fonksiyonel geri kazanımı, perilezyondaki 

doku yeniden modellenmesini ve kortikorubral yollarda aksonal 

plastisiteyi nasıl etkilediğini araştırdık.0.2 mg/gün ile anlamlı 

sonuç vermemesine karşın, 2 mg/gün dozunda uygulanan ROS, 

kontralezyonel paretik ön kolun yakalama kuvvetini arttırmış ve 

motor koordinasyonunu iyileştirmiştir. Ayrıca, 2 mg/kg/gün ROS 

hayvanlarda iskemi kaynaklı anksiyeteyi azaltmıştır. Bu çalışmada 

ROS’a bağlı nörolojik iyileşme, nöronal sağkalımın ve anjiogenezin 

artması, korpus kallosum ve striatumdaki atrofinin azalması ve 

bu etkileriyle iskemik beyin dokusunun yeniden modellenmesi 

ile ilişkilendirilmiştir. Her iki motor kortekse dekstran aminler 

enjekte edilerek, iskemik olmayan hayvanlarla iskemik kontrol 

grubu kıyaslandığında, iskemik kontrol grubunda ipsilezyonel 

piramidal yoldan beyin sapına doğru artan aksonal yayılma 

gözlenmiştir. Ancak, ROS bu endojenöz ipsilezyonel plastisiteyi 

arttırmamış, bunun yerine Nucleus rubere doğru kontralezyonel 

fiber büyümesini desteklemiştir. Sonuç olarak bu çalışma, felç 

sonrasında ROS’un ipsilezyonel piramidal yol projeksiyonlarından 

ziyade kontralezyonel yolun katılımı yoluyla plastisite arttırıcı etki 

gösterdiği ve felç hastalarının tedavisinde ümit verici bir molekül 

olduğunu göstermektedir.

Ülkan Kılıç
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Post-acute Delivery of the 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl 
coenzyme A reductase inhibitor rosuvastatin promotes 
perilesional tissue remodelling and behavioural outcome 
after middle cerebral artery occlusion

Based on its lack of serious side effects, Rosuvastatin (ROS) 

represents a promising candidate for stroke therapies. Recently, 

we described the neuroprotective actions of ROS in animal models 

of neurodegenerative diseases. To elucidate the effects of ROS in 

the ischemic brain, we examined how ROS influences functional 

neurological recovery, perilesional tissue remodeling and axonal 

plasticity of the corticorubral tracts, when administered i.c.v. 

starting 3 days after 30 min of cerebral ischemia. ROS administered 

at 2 but not 0.2 mg/day significantly increased grip strength 

of the contralesional paretic forelimb and improved motor 

coordination, which was associated with improved spontaneous 

locomotor activity and exploration behavior. Furthermore, 2 mg/

kg ROS reduced ischemia-induced anxiety of animals. Neurological 

recovery by ROS was associated with structural remodeling of 

ischemic brain tissue, reflected by enhanced neuronal survival, 

increased angiogenesis, decreased atrophies in corpus callosum 

and striatum. Enhanced axonal sprouting from the ipsilesional 

pyramidal tract into the brainstem was observed in vehicle 

treated ischemic compared with non-ischemic animals, as shown 

by dextrane amines that were injected into both motor cortices. 

Interestingly, ROS did not further enhance this endogenous 

ipsilesional plasticity but promoted contralesional fibre growth 

in direction to the red nucleus. Our study establishes a plasticity 

promoting effect of ROS after stroke. Thus, ROS appears to act via 

recruitment of contralesional rather than of ipsilesional pyramidal 

tract projections and it is a promising molecule for the treatment 

of stroke patients.

Nörodejenerasyona yeni bir bakış: Vitamin D eksikliğine 
bağlı nörodejenerasyonun moleküler temelleri

Son çalışmalar gelişmiş ülkelerde, vitamin D eksikliğinin gençler 

de dahil olmak üzere oldukça yaygın olduğunu göstermektedir. 

Yaşlılarda ise vitamin D eksikliği görülme sıklığı %87’ye kadar 

ulaşmaktadır. Yakın zamanlara kadar sadece basit bir vitamin olarak 

görülen, bu biyoaktif madde aslında sekosteroid bir hormondur 

ve eksikliği ciddi sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına sebep 

olmaktadır. Beyin üzerindeki etkileri ile ilgili ilk bulgular 25 yıl 

öncesine uzanmakla birlikte bu konudaki bilgiler halen oldukça 

yetersizdir. Bu kısıtlı bilgiler bile vitamin D’nin beyin gelişiminden, 

bağışıklık sisteminin düzenlenmesine kadar bir çok süreçte rol 

oynadığına dair veriler sunmaktadır. Vitamin D’nin en önemli 

görevlerinden biri olan kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesi 

nörodejenerasyonla ilişkisinin anlaşılması için anahtar bir 

mekanizma olabilir. Nörodejenerasyonun biyolojik belirteçlerinin 
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başında gelen kalsiyum metabolizmasını düzenleyen bir çok protein 

vitamin D tarafından düzenlenir. Fakat bu proteinlerin beyindeki 

etkinliğine ait yeterli bilgi bulunmamaktadır. Vitamin D’nin sinir 

sistemi üzerindeki etkisine katılan hücre içi yolaklar göz önüne 

alındığında, vitamin D eksikliğinin nörodejeneratif hastalıkların 

oluşumunda rol oynayabileceği ve böylece nörodejenerasyonun 

moleküler mekanizmalarının açıklanmasına yeni bir bakış açısı 

getirebileceği düşünülebilir. Grubumuz tarafından gerçekleştirilen 

çalışmalarda primer kortikal ve hippokampal nöron kültürlerinde 

vitamin D yolağının siRNA’lar ile baskılanmasının amiloid 

beta patolojisi ile büyük benzerlikler gösterdiği saptanmıştır. 

Alzheimer ve Parkinson hastalarında gerçekleştirilen hasta kontrol 

çalışmalarında ise vitamin D seviyelerinin kontrollere göre düşük 

olması ve her iki grupta da aynı haplotipin hastalık riskini azalttığının 

bulunması, vitamin D eksikliğinin ve bunun genetik temellerinin 

sadece AH’da değil nörodejenerasyonun genel mekanizması adına 

önemli olduğunu göstermektedir.

KONFERANS 05 - LECTURE 05

Obezite ve diyabette karaciger ile yag dokusu ekseninde 
yeni bir adipokin

Tip 2 diyabet hastaligi, pankreas kaynakli insulin hormonunun 

giderek artan miktarlarda salgilanmasina ragmen kontrol altina 

alinamayan kan sekerindeki artis ile klinikte kendini gosterir. Bu 

tablonun ortayan cikmasindaki onemli etkenlerden birisi yine 

pankreas kaynakli baska bir hormon olan glukagon etkisiyle 

karaciger tarafindan yapilip genel dolasima verilen glukozdur. 

Normal fizyolijide ogunler arasi glukoz ihtiyacini saglayan bu 

mekanizma toklukta insulin tarafindan baskilanir, ancak tip 2 

diyabette bu kontrolun etkisi, gelisen insulin direnci nedeniyle, 

azalir. Aclikta yag dokusundan salinan bir adipokin olan aP2 

(FABP4)’nin diyabet ve sismanlikta kan seviyesi 2-3 katina 

cikmaktadir. Dolasim yolu ile karaciger’e gelen aP2, karaciger 

hucreleri uzerine direkt etkisiyle, glukoneogenezi arttirir. Bunun 

net sonucu karaciger kaynakli glukoz yapimindaki artisa bagli 

kan sekeri seviyesinde yukselmedir. Bu nedenle kanda seviyesi 

yukselen aP2 diyabet gelisiminde rol oynayan onemli etkenlerden 

birisidir. Karaciger ile yag dokusu arasindaki bu iletisim agi diyabet 

hastaligini daha iyi anlamamiza ve tedaviye yonelik yeni stratejiler 

gelistirilebilmesine yardimci olacaktir. 

Gürol Tunçman
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SUNUM 01 - PRESENTATION 01

Targeting metaflammation in cardiometabolic syndrome

Cardiometabolic syndrome is profoundly influenced by pathways 

that lie at the interface of metabolism, inflammation and stress 

and activated in obesity. Metabolic overload initiates a low-grade, 

chronic inflammatory response, known as metaflammation and 

which promotes the complications of Cardiometabolic Syndrome. 

However, the molecular mechanisms linking metabolic stress to 

immune activation remain elusive. Earlier studies demonstrated 

metabolic overload leads to endoplasmic reticulum (ER) stress 

and activate the unfolded protein response (UPR). The UPR 

is essentially an adaptive signaling emanating from the ER to 

cope with cellular stress. In addition to its protective responses 

and stimulation of ER biogenesis, the UPR can also impinge on 

inflammatory signaling. Prolonged ER stress is detrimental for 

cells and contributes to obesity, diabetes and atherosclerosis in 

part by activating pro-inflammatory and pro-apoptotic pathways. 

Moreover, the existence of inflammatory mediators, chemotactic 

cytokines, reactive oxygen species and other detrimental signals 

in obesity make it even more challenging for the ER to establish 

and maintain a healthy metabolic equilibrium. Clarifying the 

regulatory mechanisms and novel players in a metabolically driven 

ER stress response is needed to develop specific and effective new 

therapeutic strategies for cardiometabolic syndrome. Our research 

group investigates the UPR that can sense the excess of nutrients 

and couple to inflammation, and whether its unique operation 

under metabolic stress can be suitable for therapeutic exploitation 

in cardiometabolic diseases. A major goal of our studies is to 

elucidate the molecular differences between metabolic ER stress 

and the adaptive UPR that could be therapeutically exploited 

in cardiometabolic syndrome. We adapted a chemical genetic 

approach to probe the full range of substrates of the proximal UPR 

kinases, inositol-requiring enzyme1 (IRE1) and protein kinase RNA-

like endoplasmic reticulum kinase (PERK), during metabolic stress. 

This method, which yields a monospecific inhibitor or activator of 

a kinase involves targeting of a conserved “gatekeeper” amino acid 

residue in the ATP binding pocket to a small amino acid, enlarging 

the pocket sufficient enough to accommodate bulky ATP analogs 

that act as inhibitor or activator. By coupling this to proteomics 

we are identifying novel substrates for IRE1 and PERK, which may 

become novel and specific therapeutic targets to modify metabolic 

ER stress.  Moreover, using the same approach in vivo to specifically 

modify IRE1 and PERK kinase activity during atherogenesis, we are 

investigating IRE1 and PERK’s direct contributions to inflammation, 

lipid metabolism and atherosclerosis. 
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1998’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Illinois 
Üniversitesi, Urbana-Champaign’de Hücre ve Yapısal Biyoloji Bölümü’nde 
2004 yılında doktora çalışmalarını tamamladı.

Doktora çalışmaları sonrasında, Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks 
Hastalıklar Bölümü’nde 2004-2010 tarihleri arasında doktora sonrası 
araştırmacı, 2010 yılında araştırmacı bilim insanı (research scientist) olarak 
çalıştı. 

Doktora çalışmaları sırasında kas gelişimin besinlerle regülasyonunda 
hücre içi mTOR sinyal yolağının önemli rol oynadığını keşfetti. Bu 
çalışmaları süresince Amerikan Kalp Vakfı tarafından desteklendi ve 
doktora araştırmaları sonucunda Proctor & Gamble araştırma ödülünü 
aldı. Harvard üniversitesindeki çalışmalarında hücre içi enodplazmik 
stres sinyal yolağının damar sertliğine neden olduğunu ve endoplazmik 
retikulum stresinin genetik veya kimyasal yaklaşımlarla azaltılmasının 
damar sertliğini önlediğini keşfetti. Postdoktora çalışmalarında Amerikan 
Halk Sağlığı Enstitüsünün Ruth Kirchstein Araştırma ödülü ile desteklendi. 
Nature Medicine dergisinde yayınlanan bu çalışmalar Faculty 1000 
kuruluşu tarafından damar sertliği araştırmalarında öncü bir yayın olarak 
değerlendirildi. Eylül 2010’da Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler 
Biyoloji Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başladı.

ATVB, European Heart Journal, Cell, Cell Metabolism, Nature gibi dergilere 
ve TÜBİTAK, Agence Nationale Research (Fransa) gibi bilimsel kuruluşlar 
için hakemlik yapmaktadır. European Molecular Biology Organization genç 
araştırmacı programı ve Türkiye Moleküler Biyoloji derneği üyesidir. 2013 
yılında TÜBA GEBIP ödülünü almıştır.

Yrd. Doç. Ebru Erbay’in işlem görmekte olan bir patent başvurusu vardır. 
Uluslararası Atıf Endeksleri kapsamındaki dergilerde basılmış 8 makalesi 
olup; bu makalelere 500’ün üzerinde atıf yapılmıştır. Ayrıca 2 adet kitap 
bölümü vardır.

Yrd. Doç. Ebru Erbay halen Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler 
Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde öğretim üyesidir. Bilkent Üniversitesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü ve Ulusal Nanoteknoloji Enstitütüsü 
(UNAM) Nanobiyoteknoloji labratuvarında Kardiyometabolik sendromun 
moleküler mekanizmaları üzerine geliştirdiği araştırma programı TÜBITAK-
INTENC, TÜBITAK-COST, EMBO, Marie Curie Reintegration Grant, TÜBA 
GEBIP programı ve European Research Council – Starting Grant tarafından 
desteklenmektedir.
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SUNUM 02 - PRESENTATION 02

Endoplazmik retikulum aracılı yıkım yolağı anahtar 
proteinlerinden p97/VCP’nin IBMPFD hastalığındaki rolü

Endoplazmik Retikulum (ER)’da bulunan protein kalite kontrol 

mekanizması, düzgün ve hatalı katlanmış proteinleri birbirinden 

ayırmakta ve hatalı olanları ER’de alıkoyarak ER-aracılı yıkım yolu 

(ER-associated degradation, ERAD) adlı proses ile yıkmaktadır. ERAD, 

ER’da yanlış katlanmış proteinlerin seçimi, retrotranslokasyon, 

poliubikitinasyon, deglikozilasyon ve 26S proteazom aracılığıyla 

sitoplazmada yıkım basamaklarından oluşmaktadır.  p97/VCP, çeşitli 

hücresel proseslerde görev yapan hekzamerik bir AAA tip ATPaz olup 

ERAD’ın retrotranslokasyon basamağının anahtar proteinidir. Bu 

proteindeki mutasyonlar kemik Paget hastalığı ve frontotemporal 

demans ile ilişkilendirilmiş inklüzyon cisimcikli miyopati hastalığı ile 

(IBMPFD) ile ilişkilendirilmiştir. Laboratuvarımızda tamamladığımız 

bir çalışmamızda IBMPFD-ilişkili mutantların ERAD substrat 

birikimine etkisi, çözünürlük profilleri, subselüler lokalizasyonları 

ve fonksiyonel partner proteinler ile etkileşimleri incelenmiştir. 

Mutantlardan bir tanesi olan P137L mutant p97/VCP, diğer 

IBMPFD-ilişkili mutantlardan oldukça farklı bir profil sergilemiştir. 

Ayrıca bulgularımız p97/VCP’nin etkileştiği proteinlere birbirini 

dışlayarak bağlandığı yönünde öngörülen genel inanışa karşı yeni 

bir etkileşim kalıbı önermektedir.

The role of p97/VCP, one of the key proteins of endoplasmic 

reticulum associated degradation, on IBMPFD

The protein quality control mechanism of the Endoplasmic 

Reticulum (ER) distinguishes between properly and improperly 

folded proteins, and ensures that improperly folded or 

unassembled proteins are retained in the ER and subsequently 

degraded by ER-associated degradation (ERAD). ERAD is a multi-

step process involving selection of misfolded proteins in the ER, 

retrotranslocation, polyubiquitination, deglycosylation, and 

degradation in the cytosol through the 26S proteasome.  p97/

VCP, a hexameric AAA type ATPase that functions in variety of 

cellular processes, is the key protein in retrotranslocation step of 

ERAD. Several mutations on this protein have been attributed to 

Inclusion body myopathy associated with Paget disease of the 

bone and frontotemporal dementia (IBMPFD). In a recent study, 

the ERAD substrate accumulation, solubility profile, subcellular 

localization and functional partners of all IBMPFD-mutant p97/

VCP have been investigated. One of these mutants, namely P137L 

mutant p97/VCP, found to have a unique pattern. Moreover, our 

data suggests a new interaction pattern defeating the generally 

believed dogma that the p97/VCP-interacting proteins bind to p97/

VCP in a mutually exclusive manner.
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KONFERANS 06 - LECTURE 06

Karaciğer kanserinde hücre senesansına bağlı gen ağları

Hepatoselüler karsinoma yetişkinlerde ortaya çıkan primer 

karaciğer kanserlerinin en sık gözlemlenen formudur ve her yıl 

600.000 den fazla kişinin ölümünden sorumludur. Büyük oranda 

hepatit B ve C virüslerinin yol açtığı kronik hepatit ve siroz 

etiyolojisine sahip olan bu kanserlerin günümüzde tek etkin tedavi 

yöntemi karaciğer naklidir. Etiyolojisi iyi tanımlanmış olmasına 

karşın, bu kanserin ortaya çıkışında ve klinik olarak ilerlemesinde 

rol oynayan hücresel ve moleküler mekanizmalar hakkında bilgiler 

sınırlı düzeydedir. Karaciğer dokusunda kronik hepatit sırasında ve 

özellikle siroz aşamasında hepatosit ve stelat hücrelerde yaşlanma 

fenotipinin gelişmesi karaciğerin aşamalı olarak işlev kaybına 

uğramasının başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Ancak, 

hücre yaşlanması aynı zamanda güçlü bir anti-tümör mekanizma 

olarak işlev görmektedir. Son yıllardaki araştırmalarımız bu 

hepatoselüler kanserlerde hücre yaşlanma programlarından kaçış 

mekanizmaları üzerinde yoğunlaştı. Bu bağlamda, TGF-beta’nın 

epitel farklılaşma fenotipi gösteren hepatosellüler karsinomalarda 

senesans yanıtı tetikleyebildiğini, buna karşılık mezenkimal 

farklılaşma fenotip gösteren hücrelerde bu etkiye karşı bir direnç 

geliştiğini gözlemledik. Diğer yandan, tüm genom transkript 

analizleri ile sirozlu karaciğer dokuların senesans türü bir gen 

ifade profili gösterdiğini, buna karşılık karaciğer kanserinde erken 

evrelerde senesanstan kaçışı simgeleyen ölümsüzlük türü bir ifade 

profilinin öne çıktığı gözlemlendi. Siroz ile kanser arasında bir geçiş 

lezyonu olarak tanımlanmış olan displazilerde senesans türü ifade 

profile daha baskındır. Bu profillerin karşılaştırılması ile yaşlanma/

ölümsüzlük gen kümelerinin analizi ile karaciğer kanserinin 

sirozdan, kötü prognozlu karaciğer kanserlerinin iyi prognozlu 

kanserlerden ayırdedilebileğini ortaya çıkardık. Bu çalışmalar, 

hepatoselüler karsinojenez sırasında senesans ve ölümsüzlük 

davranışlarını düzenleyen genlerin merkezi bir rol oynadıklarına 

işaret etmektedir. 

Mehmet Öztürk
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KONFERANS 07 - LECTURE 07

Targeting chromosomal translocation products in prostate 
cancer

Specific chromosomal translocations in certain tumor cells often 

generate aberrantly regulated genes or structurally altered 

proteins that play significant functional roles in oncogenesis. 

Furthermore, these tumor-specific molecular alterations can 

provide unique therapeutic targets. Prostate cancer biology has 

benefitted from the discovery of genomic alterations involving 

the ETS transcription factor family. Aberrant expression of an ETS 

transcription factor, most commonly ERG or ETV1, is linked to 

aggressive prostate cancer growth and ensuing metastasis. We 

developed a small molecule, YK-4-279, that binds directly to ERG 

and ETV1 and inhibits their transcriptional activities in prostate 

cancer cells. A therapeutically significant aspect of our data is that 

only prostate cancer cells harboring chromosomal rearrangements 

involving ERG or ETV1 are sensitive to YK-4-279. Therapeutic 

potential of YK-4-279 was validated by xenograft mouse models. 

Since ERG and ETV1 lack catalytic activity and our experiments 

have established that YK-4-279 did not interfere with DNA binding, 

the drug most likely inhibits critical protein-protein interactions. 

We focus on identifying ERG and ETV interactions that are inhibited 

by YK-4-279. 

Aykut Üren

Georgetown University Medical Center, Lombardi Comprehensive 

Cancer Center, Washington DC / ABD
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KONFERANS 08  - LECTURE 08

Kanserde ilaç dirençliliğinin genetik temelleri

Son dönemlerde insan ölümlerinde kalp hastalıklarından sonra 

ikinci sıraya yerleşen kanserin tedavisinde kullanılan en yaygın 

yöntem kemoterapidir. Ancak kanserli hücre ve dokuların 

uygulanan antikanser ajanlara karşı tedavinin başında veya 

ilerleyen dönemlerinde geliştirdikleri hücresel dirençlilik 

mekanizmaları, kanser tedavisinde başarıyı önemli ölçüde 

engelleyen ciddi bir problemdir. Kanserli hücrelerde yoğun olarak 

gözlenen ilaç dirençliliğinin, uygulanan ilaca ve kanser türüne göre 

değişen farklı moleküler genetik ve biyokimyasal nedenleri vardır. 

Kanser hücrelerinde meydana gelen ikincil genetiksel değişim ve 

bozukluklar, ilaç dirençliliği ile sonuçlanabilmektedir. Dirençlilik 

mekanizmalarından biri bloke edildiğinde, kanser hücreleri diğer 

mekanizmaları etkin kılmaya çalışarak dirençli hale gelebilmekte ve 

böylece sürekli sağkalmaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle, kanserde 

ilaç dirençliliği çalışmalarında hücresel mekanizmaları bir bütün 

olarak göz önüne almak ve incelemek son derece önemlidir.  Çoklu 

ilaç dirençliliğine yol açan muhtemel mekanizmalar, artan ilaç 

atımına ya da azalan ilaç alımına bağlı hücre içi ilaç birikiminde 

meydana gelen azalmalar, antikanser ajanın hedeflediği bölgede 

meydana gelen yapısal değişimler, ilacın hedeflediği molekülün 

hücre içi miktarındaki artışlar veya hedef molekülün tümü ile 

ortamdan uzaklaştırılması, apoptozu kontrol eden genlerin 

ekspresyon düzeylerindeki değişimler, seramid metabolizmasında 

meydana gelen bozukluklar, DNA hasar tamirindeki artışlar ve ilaç 

metabolizması ile ilgili problemler olarak bilinmektedir. Çoklu ilaç 

dirençliliğine neden olan mekanizmaların belirlenmesi, dirençliliğin 

moleküler ve biyokimyasal yöntemlerle geri çevrilmesinin önünü 

açacak ve dolayısı ile kanser tedavisinde daha etkili ajanlar 

geliştirilerek sağkalımda ve yaşam kalitesinde önemli artışlar 

sağlanacaktır.

Yusuf Baran
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PANEL 03
Nadir Hastalıklarda Genom Analizleri ve Türkiye
Genome Analysis of Rare Diseases and Turkey

Geni bulduk ya sonra...: ALX ile ilişkili yüz 
malformasyonlarında heterojenite

Hastalıklara neden olan genlerin bulunması gen tedaviye kadar 

gidebilecek yolun ilk adımıdır. Başlangıçta yıllar alan gen haritalama 

işlemi insan genom projesinin tamamlanmasından sonra 

özellikle genom boyu analize olanak veren DNA çipleri ve yüksek 

çözünürlüklü genom dizileme yöntemlerinin bu alanda kullanılması 

ile büyük bir ivme kaydetmiştir. Bununla birlikte hastalıklara neden 

olan genlerin peş peşe bulunmaya başlanması araştırma alanını 

daha da genişletmiş gelişim biyolojisi, fonksiyon çalışmaları, 

yenilikçi tedavi yaklaşımları gibi birçok alanın iç içe geçmesine neden 

olmuştur. İlgili çalışmalar pek çok hastalıkta klinik, lokus ve alelik 

heterojenitenin de başlangıçta düşünüldüğünden çok daha yüksek 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. Gen haritalama çalışmaları neredeyse 

aileye/bireye özel olmaya başlamış, klasik projelendirme disiplini 

içerisinde değerlendirme almaları giderek zorlaşmaya başlamıştır. 

Ekibimiz tarafından yüz malformasyonlarına yol açtığı ispatlanan 

Aristaless Like Homeobox Gen ailesi’ne mensup ALX1, ALX3 ve 

ALX4 genlerinde saptanan mutasyonların ortaya çıkardığı fenotip 

spektrumu (otozomal resesif ALX ile ilişkili frontonasal displaziler) 

bu duruma en iyi örneklerden birisini oluşturmaktadır.1,2,3 

Bu genlerden ALX1 ile ilişkili olan frontonasal displazi (FND) 

mikroftalmi/anoftalmi, ciddi yüz ve damak yarıkları ile bu grubun en 

ağır malformasyonlarını3 gösterirken ALX3 ve ALX4 ile ilişkilendirilen 

FND’lerde burun ve orta-yüzde yer alan malformasyonlar büyük 

oranda benzerlik gösterir.1,2 ALX4 ile ilişkili FND’lerde alopesi ve 

genital anormallikler gibi ek sistemik bulgular da kaydedilmiştir.2  

Filogenetik ve karşılaştırmalı genomik çalışmalar tüm ALX 

genlerinin amfibilerdeki tek bir genden genom duplikasyonları 

sonucunda ortaya çıktığını göstermiş, evrimsel olarak Alx1 ve Alx3 

genlerinin birbirleri ile daha yakın ilişkili olduğunu ve Alx4 geninin 

bağımsız evrimleştiğini ortaya çıkarmıştır.4 Alx3 geni evrim içinde 

birkaç türde kaybolmuş ancak Alx1 ve Alx4 genleri vertebratlarda 

korunmuş durumdadır. İnsan ve farelerde Alx gen mutasyon 

profillerine bakıldığı zaman da Alx4 geninin evrimsel bulgularla 

uyumluluk gösterecek şekilde farklılık gösterdiği aşikardır. ALX 

genlerinde şu ana kadar bildirilen tüm mutasyonlar otozomal 

resesif bir karakter izlerken ALX4 geninde heterozigot fonksiyon 

kaybı (loss of function) mutasyonlarının kafa kemiklerinde kayıpla 

giden parietal foramina fenotipini oluşturduğu bilinmektedir. 

Heterozigot ALX4 mutasyonlarının vertikal kalıtılan FND fenotipine 

yol açtığı da yakınlarda gösterilmiş,5 ALX4 geni heterozigot 

fonksiyon kazanım mutasyonlarının (gain of function) ise izole 

kraniyosinostoza yol açtığı son yayınlarda ortaya konmuştur.6 Tüm 

bunlara ek olarak ALX4 geninin farklı pozisyonlarındaki homozigot 

mutasyonlar tüm vücut kıllarında kayıp (total alopecia)2 - normal 

saç dağılımı7- yüzde aşırı kıllanma (hipertrichosis) gibi fevkalade 

ilginç bir klinik çeşitlilik de göstermektedir. Bu durum ALX4 geni 

Nurten Akarsu

Hacettepe Üniversitesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
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ile ilişkilendirilen malformasyonların basit otozomal resesif kalıtım 

ile açıklanamayacağına işaret etmektedir. ALX4 genindeki bu 

yaygın çeşitlilik ALX3 ve ALX1 ile ilişkilendirilen FND fenotiplerinde 

görünmemektedir. Yine de ALX1 geni ile ilişkilendirilen FND fenotipi 

gösteren ailelerde DNA dizi analizinde ALX1 geninde mutasyon 

saptanamaması bu hastalıkta genetik heterojenitenin olduğunu 

düşündürmüştür. ALX fenotipleri, gen haritalama çalışmalarının 

gen bulunması ile sonlanmadığını, tam tersine biyoloji alanında 

domino etkisine sahip sinyalleşme, gen aktivasyonu, hücre 

farklılaşması, gelişim biyolojisi, DNA tamir mekanizması gibi kritik 

hücre biyolojisi çalışmaları olduğunun kanıtıdır.

Ekzom dizileme ve cis düzenleyici haritalama stratejisi ile 
retinitis pigmentosaya neden olan MAK (male germ cell-
associated kinase) geninin tanımlanması ve retinadaki 
fonksiyonunun belirlenmesi

Genombilim teknolojilerinin tıptaki uygulamaları genetik 

hastalıklara yol açan moleküler patolojinin aydınlatılmasında çok 

önemli rol oynamaktadır. Günümüzde DNA dizi analizlerinin birkaç 

genom fragmenti yerine, tüm ekzom hatta genom boyutunda 

yapılabilir hale gelmesi bu baş döndürücü gelişmelerin temelini 

oluşturmaktadır.  Genetik hastalıklara neden olan mutasyonlar 

toplu olarak değerlendirildiğinde %85 gibi yüksek bir oranla 

ekzonik dizilerdeki mutasyonlar bu hastalıklara neden olmaktadır. 

Sadece ekzom dizi analizi ile tüm genomik kodlayıcı bölgeler bir 

seferde analiz edilerek hastalıklara neden olan mutasyonların 

saptanma oranı çok yüksektir. Sonuç olarak ekzom dizileme 

teknolojisi özellikle monogenik nadir hastalıkların genetik 

nedenlerinin aydınlatılmasında çığır açmış, son yıllarda çok 

hızla artan bir şekilde yeni genler farklı hastalık fenotipleri ile 

ilişkilendirilmeye başlanmıştır. Genetik hastalıkların moleküler 

patolojisini aydınlatma çalışmaları, bu konuda ilk basamak 

sayılan hastalıktan sorumlu genin haritalanıp klonlanması ile 

başlar. Genombilim teknolojileri tıp uygulamalarının çehresini 

değiştirecek şekilde hızla ilerleyerek bu çalışmalarda yol almamıza 

yardımcı olmaktadır. Bugün veri bankalarında hastalıklar hakkında 

daha önce hiç elde etmediğimiz kadar çok bilgi var. Bu verilerin 

elde edilmesi kadar, hastalık fenotipi ile ilişkisini ortaya koymak 

üzere analizi ve anlamlandırılmasına duyulan ihtiyaç giderek 

artmaktadır. Ekzom (kodlayıcı genom) dizileme ile sadece protein 

kodlayıcı ekzonlarda yer alan nükleotitler okunmasına rağmen, 

çok sayıda nükleotit değişikliği içeren bu verinin değerlendirilmesi 

için ileri analizler gereklidir. Binlerce varyasyon içerisinden,  

hastalık nedeni olan mutasyonları ayırt etmek ve fonksiyonel 

olarak bu mutasyonların etkisini hücresel seviyede ispatlamak 

halen moleküler biyolojinin temel araştırma konularından birisi 

olarak önemini korumaktadır.  Veri analizleri konusunda ise 

hızla gelişmekte olan biyoinformatik analizler araştırıcılar için 

vazgeçilmez bir konumdadır. Genetik hastalıklara ait genlerin 

haritalanmasında yaşanan temel sorun ya etkilenen ailelerin 

küçük çekirdek aileler olması, genetik heterojeniteden dolayı çok 
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sayıda lokusun benzer klinik fenotipe yol açması yada aynı aile 

bireyleri arasında bile gözlenen fenotip farklılıklarıdır. Kalıtsal bir 

hastalık saptanan ailelerde birden fazla hasta birey bulunuyorsa, 

kalıtım tipine uygun olarak bağlantı analizi ve homozigotluk 

haritalaması, varyasyonun aile bireylerinde segregasyonu gibi 

yöntemler aday gen seçiminde kolaylık sağlarken, tek bir hasta 

birey olması durumunda hastalık nedeni mutasyonu bulmak çok 

daha zorlaşmaktadır. Burada ekzom dizileme kullanılarak farklı 

analizler yardımı ile yeni genlerin bulunması ve fonksiyonlarını 

aydınlatmada kullanılabilecek temel bilgi ve yaklaşımlara örnek 

olmak üzere retinitis pigmentosaya neden olan MAK (Male 

Germ Cell-Associated Kinase)  geni üzerinden ilgili çalışmamız 

sunulacaktır. Çalışılan aile retinitis pigmentosa (RP) tanısı alan tek 

bir hasta birey ve sağlıklı kardeşlerden oluşmaktaydı. RP otozomal 

dominant, otozomal resesif ve X-geçişli kalıtım gösteren, yaklaşık 

200 farklı genin neden olduğu son derece heterojen bir kalıtsal 

retina dejenerasyonudur. Ailede genomboyu genotiplendirme 

yöntemi ile homozigotluk gösteren kromozom bölgeleri saptanarak 

öncelikle RP’ye neden olduğu bilinen genler dışlandı. Bilinen 

genlere bağlantı gösterilmediği için yeni bir aday gen bulunması 

amacıyla hasta bireyde ekzom dizileme yapıldı. Ekzom dizileme ile 

elde edilen nükleotit değişiklikleri, homozigotluk haritalaması ve 

cis düzenleyici haritalama yöntemi birarada kullanılarak hastalık 

için aday olabilecek genler ve mutasyonlar bir ön elemeye tabi 

tutuldu. Öncelikle homozigotluk veren varyantlar belirlenerek 

bunlar arasından bilinen SNP’ler filtrelendi. Geriye kalan genler ise 

yeni bir yaklaşım olarak kullanılan cis düzenleyici haritalama ile bir 

öncelik sırasına yerleştirildi. Gözün retina tabakasında ifade edilen 

ve CRX transkripsiyon faktörü için bağlanma dizileri içeren genler 

en kuvvetli adaylar olarak belirlendi. Bu strateji ile retinada hastalık 

yapabilecek genler öncelik sırasına konulmaktadır. CRX retinada 

yerleşen fotoreseptörlerde ifade edilen “ciliary” genler için global 

bir transkripsiyonel düzenleyicidir. CRX geni için bağlanma dizisi 

içeren genler retina fotoreseptörlerinde yüksek oranda ifade edilir 

ve bu genlerdeki mutasyonlar retina dejenerasyonuna neden 

olurlar. Biyoinformatik cis düzenleyici haritalama stratejisi ile 

belirlenen genler içerisinden retinada ifade edilen MAK (Male Germ 

Cell-Associated Kinase) geninde dur kodonu oluşturan p.Gln240* 

mutasyonu saptandı. Mutasyon saptadığımız Türk aile dışında, farklı 

toplumlardan bu lokusa bağlantı gösteren RP’li aileler de çalışmaya 

dahil edilerek, bu hastalarda da MAK geninde hastalık nedeni olan 

yanlış anlamlı mutasyonlar saptandı. Bu çalışma sonucunda, tek 

bir hasta birey bulunan ailede ekzom dizileme ve cis düzenleyici 

haritalama analiz yöntemi ile retina dejenerasyonuna neden olan 

yeni bir hastalık geni tanımlanmıştır. Ayrıca MAK geninin retinada 

ifade edilen transkriptinin alternatif bir ekzon içerdiği saptanmıştır.  

MAK geni türler arasında çok yüksek oranda korunmuş bir protein 

olan MAP’ı (mitogen-activated protein kinase) kodlar ve hücrede 

sil uzunluğunu düzenlemeden sorumludur. Saptanan mutasyonlar 

MAK geninde kinaz aktivitesinden sorumlu protein domeynini 

kodlayan gen bölgesinde yer almaktadır. In vitro analizler ile MAK 

genindeki mutasyonların MAK proteini üzerinde kinaz aktivitesi 

kaybına yol açtığı saptanarak retinada fotoreseptör hücrelerinde 

meydana getirdiği patofizyolojik mekanizma aydınlatılmıştır.
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Yüksek çözünürlüklü genom analizleri: genden fonksiyona…

Büyük genom parçalarının hızlı bir şekilde dizilenmesine 

olanak sağlayan yeni nesil dizileme teknolojisi, insan genetiği 

araştırmalarında kullanılan etkin bir araç haline gelmiştir. İnsan 

kalıtsal hastalıklarının saptanmasında bu teknolojinin, ekzom 

dizileme, tüm genom dizilemesi ve “targeted re-sequencing” 

gibi farklı uygulamaları kullanılabilmektedir. Bu çalışmada geniş 

bir genetik heterojenite gösteren otozomal resesif Nefronofitizis 

hastalığına neden olan yeni bir geni tanımlamak amaçlanmıştır. 

İndeks aile, üç kuşakta hastalık fenotipini gösteren 8 bireyin 

bulunduğu, akraba evliliklerinin olduğu bir ailedir. Bu ailenin bazı 

bireylerinde mikrodizin metodu ile genom boyu SNP analizi yapılmış, 

ardından homozigotluk haritası çıkarılmıştır. Sonraki aşamada 

hastalık fenotipinden sorumlu varyasyonu bulmak amacı ile bir 

hasta bireyde “targeted re-sequencing” uygulaması yapılmıştır. 

Kütüphane hazırlama, hedef bölge probları ile hibridizasyon ve 

dizileme aşamaları Roche/Nimblegen sistemi kullanılarak yapılmış 

ve aynı firmanın bilgisayar programı “GS reference mapper” 

ile veri analizi gerçekleştirilmiştir. Veri analizinde hasta bireyin 

homozigot kromozom bölgesine ait DNA dizisi referans genom ile 

karşılaştırılarak homozigot varyasyonlar tespit edilmiştir. dbSNP 

veri bankası ile filtreleme yapıldığında bu varyasyonların sayısı 

azaltılmış ve bir gende homozigot durumda splice site mutasyonu 

saptanmıştır. Bu mutasyonun intron retansiyonuna sebep olduğu 

mRNA seviyesinde gösterilirken, protein yapısına olan etkisi in silico 

metodlar ile analiz edilmiştir. Otopsi materyallerinden elde edilen 

insan fetal böbrek dokusunda yapılan incelemelerde söz konusu 

proteinin böbrek tübül yapısının bütünlüğünün idame edilmesinde 

kritik rol oynadığını göstermiştir. Yüksek çözünürlüklü genom 

analizleri üretmiş olduğu etkin veri kapasitesi ile kısıtlı sayıda birey 

kullanılsa dahi genlerin kritik rollerinin ortaya konulmasına yol 

açabilen etkin bir araçtır.

Submikroskobik kopya sayısı değişiklikleri ve hastalık 
fenotipi arasındaki ilişkinin çözümlenmesinde güncel 
yaklaşımlar

İnsan genom projesiyle, bireysel farklılıklardan sorumlu genomik 

çeşitliliğin kaynağı olan,  kopya sayısı farklılıkları (Copy Number 

variation, CNV), tek nükleotid polimorfizmleri (Single Nücleotide 

Polimorphism, SNP), mikro/mini satellit değişiklikler hakkındaki 

bulgular hızla artmıştır. Özellikle tüm genomu kapsayan  array 

teknolojilerinin kullanımındaki hızlı artış çok daha fazla genomik 

değişikliğin saptanmasına neden olmuştur. Konvansiyonel 

sitogenetik teknikler ile mikroskobik olarak, 5 ya da 8 Mb 

uzunluğundaki kromozomal değişiklikler saptanabilirken, bugün 

çok daha yüksek çözünürlüğü olan floresan in situ hibridizasyon 

(FISH), array komparatif genomik hibridizasyon (array CGH) 

ve  tüm genomu kapsayan tek nükleotid polmorfizm dizinleri 
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(SNP array) ile 5 MB’ın altındaki submikroskobik değişiklikler 

saptanabilmektedir. Yapılan çalışmalar genomda 1kb - 5 Mb 

arasındki delesyon ve duplikasyonlardan oluşan CNV’lerin 

düşünüldüğünden çok daha fazla olduğunu göstermiştir. Böylece 

dozaj sensitif genleri içeren kopya sayısı değişikliklerinin sendrom 

ve hastalık fenotipi ile ilişkisini açıklayan bulgular hızla artmıştır. 

CNV’ler genellikle etkilenen bölgenin uzunluğu ve etkisine göre 

iki kategoriye ayrılmaktadır. Ilki genel populasyonda yaygın olan 

ve %1’den daha fazla sıklıkta oluşan kopya sayısı polimorfizmleri 

(CNPs)  olarak adlandırılan değişikliklerdir. Bunlar tipik olarak 10 

kb’dan daha küçük değişikliklerdir ve kopya sayıları değişkendir. 

İlaç dedoksifikasyonu ve immünite ile ilgili proteinleri kodlayan 

genleri daha çok içeren bölgelerdir. Yani insanlardaki adabtif 

fenotipik farklılıklardan sorumludurlar. Çoğu kompleks hastalıklara 

yatkınlıkla ilişkilendirilmektedirler. İkincisi sınıf genelde 

populasyonda nadir görülen ve etkilenen bölgenin çok daha 

uzun olduğu değişikliklerdir.  Genelde 100 kb-1 MB arasında 

olan ve mikrodelsyon ve mikroduplikasyon olarak adlandırılan 

bu değişikliklerin çoğu mental retardasyon, gelişim bozukluklrı, 

otizm, şizofreni gibi hastalıklar ile ilişkilendirilmiştir. Özellikle 

nadir görülen submikroskobik kromozomal değişiklikler hastalık 

geni tanımlanmasında önemli bir yer tutmuştur. Kopya sayısı 

değişiklikleri genomun büyük bir bölümünü kapsamasına rağmen 

günümüzde çoğunun klinik önemi hala bilinmemektedir. Özellikle  

array teknolojilerinin kullanımındaki hızlı artış ile saptanan kopya 

sayısı değişikliklerinin hastalıklar ile ilişkili çok daha fazla genomik 

bölge ve gen tanımlanmasına neden olacağı açıktır. Sunum sırsında 

santral sinir sisteminin gelişimsel anomalilerini içeren hastalarda 

array CGH, SNP array ve FISH ile saptadığımız submikroskobik 

genomik değişikliklerden örnekler verilerek, mevcut veri 

tabanlarındaki bulgulara göre bu bölgelerdeki en küçük çakışan 

delesyon/duplikasyon bölgelerinin saptanması, hedef genlerin 

belirlenmesi ve  hastalık fenotipi ile ilişkilerinin çözümlenmesi 

hakkında bilgi verilecektir.

Bartsocas-papas sendromunun moleküler genetiği

Bartsocas-Papas sendromu (MIM 263650); ağır popliteal 

pterygiuma eşlik eden çoklu doğumsal anomalilerle karakterize, 

sıklıkla erken dönemde ölümle sonuçlanan, otozomal resesif kalıtım 

gösteren nadir bir hastalıktır.(1)  Bu çalışmada, akraba evliliği olan 

ve Bartsocas-Papas sendromlu bireylerin doğduğu bir ailede genom 

boyu homozigotluk yaklaşımı ile hastalığın 21q22.3 lokusunda 

dokuz gen barındıran 0.71 Mb’lik bir bölge ile kalıtıldığı görüldü. 

Hastalıkla birlikte kalıtılan bölge içerisinde bulunan genlerden 

RIPK4’ün (Receptor Interacting Serine/Threonine Protein Kinase 

4) fare ortoloğunun eksikliğinde görülen fenotipin Bartsocas-Papas 

sendromu fenotipi ile benzerliği dikkate alınarak, RIPK4 mutasyon 

taraması için aday gen olarak seçildi. DNA dizi analizi sonucunda 

RIPK4’ün proteinin kinaz domaininin kodlanmasına katılan 2. ekzon 

üzerinde homozigot c.362T>A (p.Ile121Asn/) mutasyonu görüldü. 
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Bartsocas-Papas sendromlu ilave iki ailede daha yapılan mutasyon 

taraması sonucunda bir ailede yine proteinin kinaz domainini 

etkileyen p.Thr184Ile (c.551C>T) mutasyonu, ikinci ailede ise 

erken protein sentezi sonlanmasına neden olan bir nükleotidlik 

homozigot insersiyon (c.777_778insA/p.Arg260ThrfsX14) 

gözlendi.(2) Nükleer faktör ĸB (NF-ĸB) sinyal yolağının bir 

bileşeni olan RIPK4 keratinosit farklılaşması, embriyonik yüz ve 

ekstremite gelişimi için gerekli olan bir proteindir.(3-5) Luciferase 

reporter assay RIPK4’ün evrimsel olarak korunmuş olan Ile121 

ve Thr184 pozisyonlarının NF-ĸB sinyal yolağının aktivasyonu 

için kritik öneme sahip olduğunu göstermiştir.(2) NF-ĸB sinyal 

yolağının diğer bir bileşeni olan CHUK’ın (IKKα) eksikliği sonucu 

oluşan Cocoon sendromu (MIM 613630) fenotipik olarak önemli 

derecede Bartsocas-Papas sendromuna benzemekle beraber, 

daha ağır bir fenotip sergilemektedir.(6) Bu benzerlik, PLK4 ve 

CHUK’ın keratinosit farklılaşması ve ektodermal organ gelişimi ile 

ilişkili bir sinyal yolağında birlikte rol oynadığını işaret etmektedir. 

Sonuç olarak, NF-ĸB sinyal yolağının bir bileşenleri olan RIPK4’ün 

resesif mutasyonları keratinosit farklılaşması ve ektodermal organ 

gelişimini bozarak otozomal resesif popliteal pterygium sendromu 

olarak da adlandırılan Bartsocas-Papas sendromuna neden 

olmaktadır.

PANEL 04
Kanser Biyolojisi ve Genetiği 
Cancer Biology and Genetics

Mesane kanserinin biyoloji ve genetiği

Dünya genelinde mesane kanseri en yaygın görülen yedinci 

kanser türüdür. Batılı ülkelerde yapılan istatistiklere göre de 

benzer bir sıralama görülmekte ve altıncı sırada yer almaktadır. 

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı bir çalışmada ise mesane 

kanseri, ülke genelinde ölüme neden olan hastalıklar arasında 

60 yaş üstü erkeklerde 10. (%1,6), aynı yaş grubundaki kadınlar 

da ise 19. (%0,4) sırada yer almaktadır. Histolojik olarak mesane 

kanserlerinin %90’nında fazlası transisyonel hücreli karsinom 

(TCC), %5’i skuamoz hücreli karsinom ve %2’den azı ise 

adenokarsinom ve diğer varyantlardır. Yeni tanı alan olguların 

%70’i yüzeyel tümörlerdir (stage Ta, T1, veya in situ tumorlerdir 

[Tis]) ve yaklaşık %50-70 tedaviye olumlu yanıt verir, yaklaşık 

%10-20’si ise muskuler propriaya (T2-T4) invaze olmaktadır. 

Mesane kanseri her yaşta görülmekle birlikte genellikle orta 

veya ileri yaş hastalığıdır. Erkeklerde kadınlara nazaran yaklaşık 

3 kat daha sıktır. Mesane kanserinin etiyolojisinde, çevresel, 

demografik ve genetik faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. 

Mesane kanserinin gelişiminde rol oynayan çevresel faktörler; 

karsinojene maruz kalmak, beslenme ile ilgili faktörler, sigara, sıvı 

alımı, alkol, inflamasyon, infeksiyon, kemoterapi, radyasyondur.  

Kanser, hücresel değişiklikler sonucu görülen anormal, düzensiz 
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ve kontrolsüz hücre bölünmesidir. Kanser oluşumuna genetik 

instabilite ile sonuçlanan özgün somatik ve kalıtsal değişiklikler 

neden olur. Mesane kanseri de diğer kanserlerde olduğu gibi 

çeşitli genetik ve epigenetik değişikliklerin birikimi sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Panelin bu bölümünde mesane kanserinin gelişiminde 

ve ilerlemesinde rol oynayan son zamanlarda tanımlanan genetik 

ve epigenetik değişimler tartışılacaktır.

Akciğer kanser invazyonunun moleküler mekanizmaları

Kanser hücrelerindeki metastatik fenotiplerin kazanılma süreçlerini 

anlamak için kanser hücrelerinin invaziv/metastatik fenotipleri ile 

ilişkili olan ve kanser gelişimi süresince değişikliklerinin çoğaldığı 

gözlenen genlerin tanımlanması zaruridir. Bu sebeple araştırmacılar, 

invaziv/metastatik kanser hücrelerinde prenetally değişmiş ve 

kanser hücrelerinin bu potansiyellerini düzenleme aktivitesine 

sahip genleri araştırmaktadırlar. Akciğer kanserinde PI3K/AKT/

NfkB yolağının metastas için ilk adım olan invazyonu regule 

ettiği gösterilmiştir (Akca et al 2011). Kanser gelişim sürecinde 

mikroRNA’ların önemli rolü olduğu da bilinmektedir. Kanser gelişim 

süresi sırasında invazyon ve metastaz aşamalarında da mikroRNA’ 

ların regülatör bir rol oynadıkları literatürde yapılan çalışmalarla 

saptanmıştır (Camarillo vd 2012). MetastamiR’ ler ilk olarak 

Welch ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. 

MetastamiR’ ler primer tümör oluşumu veya tümörogenezin 

başlangıç aşamasında doğrudan rol oynamamaktadırlar. Ancak 

metastamiR’ ler metastatik süreç, invazyon, anjiyogenez ve 

apoptoz gibi süreçlerde rol oynamaktadırlar. İnvazyonda rol alan 

miRNAlar ve etki mekanizmalarıda bu sunuda tartışılacaktır.

The moleculer mechanisms of lung cancer invasion

Kanser hücrelerindeki metastatik fenotiplerin kazanılma süreçlerini 

anlamak için kanser hücrelerinin invaziv/metastatik fenotipleri ile 

ilişkili olan ve kanser gelişimi süresince değişikliklerinin çoğaldığı 

gözlenen genlerin tanımlanması zaruridir. Bu sebeple araştırmacılar, 

invaziv/metastatik kanser hücrelerinde prenetally değişmiş ve 

kanser hücrelerinin bu potansiyellerini düzenleme aktivitesine 

sahip genleri araştırmaktadırlar. Akciğer kanserinde PI3K/AKT/

NfkB yolağının metastas için ilk adım olan invazyonu regule 

ettiği gösterilmiştir (Akca et al 2011). Kanser gelişim sürecinde 

mikroRNA’ların önemli rolü olduğu da bilinmektedir. Kanser gelişim 

süresi sırasında invazyon ve metastaz aşamalarında da mikroRNA’ 

ların regülatör bir rol oynadıkları literatürde yapılan çalışmalarla 

saptanmıştır (Camarillo vd 2012). MetastamiR’ ler ilk olarak Welch 

ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. 

MetastamiR’ ler primer tümör oluşumu veya tümörogenezin 

başlangıç aşamasında doğrudan rol oynamamaktadırlar. Ancak 

metastamiR’ ler metastatik süreç, invazyon, anjiyogenez ve 

apoptoz gibi süreçlerde rol oynamaktadırlar. İnvazyonda rol alan 

miRNAlar ve etki mekanizmalarıda bu sunuda tartışılacaktır.
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Genç yaşta gelişen kolorektal kanserlerde genetik ve 
epigenetik değişimler

Kolorektal kanserler tüm dünyada en sık görülen kanserler 

arasında yer almakta olup akciğer, meme ve prostat kanserlerinden 

sonra dördüncü sırada bulunmaktadır. Son dönemde tanı ve 

tedavi konusunda gelişen teknolojilere rağmen gelişmiş ülkelerde 

kansere bağlı ölümlerde halen ikinci sırada yer almaktadır. Bu güne 

kadar gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde bazı moleküler tümör 

belirteçleri belirlenmiş olmakla beraber bunlar hastaların takip 

ve tedavilerinin düzenlenmesinde yetersiz kalabilmektedirler. 

Bu sebeple, erken ve ileri evreli kolorektal tümörlerde gen 

ekspresyon profillerinin çalışılarak bu iki grup arasında değişim 

gösteren ve belirteç olabilecek genlerin belirlenmesine yönelik 

araştırmalar ilgi çekici durumunu korumaktadır. Üstelik bugüne 

kadar tanımlanan tümör belirteçlerinin büyük çoğunluğu batı 

toplumlarına özgü olarak belirlenmişlerdir. Halbuki farklı etnik 

kökene sahip hastalara ait tümörlerde genetik değişimlerin tipleri 

ve görülme sıklıkları değişimler göstermektedir. Etnik, genetik ve 

çevresel faktörler sebebi ile Türk kolorektal kanserli hastaların 

klinik ve moleküler karakteristiği de diğer toplumlardan farklılık 

göstermektedir. Kolorektal kanserler genellikle ileri yaşlarda tanı 

almaktadırlar. Batı toplumlarında kolorektal kanserlerin sadece 

%10’dan daha azı genç yaşta tanı almaktadır. Oysa Ülkemizde 

kolorektal kanserlerin %20’si 45 yaşın altında görülmektedir. Genç 

yaşta gelişen kolorektal kanserlerin prognozu ve genetik yapısı 

konusunda sınırlı sayıda çalışma bulunmakta ve bu tip hastaların 

tanı, takip ve tedavilerinin düzenlenmesinde yardımcı olabilecek 

özgün moleküler belirteçler henüz tam olarak bilinmemektedir. 

Bu sebeple bizim toplumumuza özgü genç yaşta gelişen kolorektal 

tümörlerin genetik profilinin araştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tüm bu sebepler ile planlanan çalışmamızda, tümör dokularda 

IMPDH2, CK20, MAP3K8 ve EIF5A genlerinin yüksek ekspresyon 

seviyelerinin kısa yaşam süresi ile ilişkili olduğu (p < 0.05) belirlendi. 

Ayrıca, aynı çalışmada EIF5A geninin hastalıksız yaşam süresi ile 

de ilişkili olduğu (p < 0.05) saptandı. Sporadik kökenli kolorektal 

kanserlerin oluşum sürecinde rol oynayan mekanizmalardan biri 

olan mikrosatellit kararsızlığı (MSI)’na sahip olan ve olmayan (MSS) 

tümörlerin moleküler özellikleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. 

Bu güne kadar batı toplumlarında gerçekleştirilen sınırlı sayıda ki 

gen ekspresyon profillerinin değerlendirildiği çalışmada bu iki 

grup arasında farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu farklılıklar bu tip 

hastaların takip ve tedavilerinde de farklılıkları gerektirmektedir. 

Türk toplumuna ait böyle bir değerlendirme olmaması sebebiyle 

gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda, CK20 ve MAP3K8 genlerinin 

yüksek ekspresyonunun MSS tümörlerde kötü prognoz ve kötü 

yaşam süresi ile ilişkili (p < 0.05) olduğu, REG1A geninin yüksek 

ekspresyon seviyesinin ise MSI tümörlerde kötü prognoz ile ilişkili 

(p < 0.05) olduğu belirlendi. Mevcut çalışmaların bu bulguları 

etnik kökeni farklı popülasyonlara ait hastaların gen ekspresyon 

profillerinin değişiklik gösterdiğini ve farklı hasta popülasyonları 

için değişik biyobelirteçlerin belirlenmesine ihtiyaç duyulduğunu 

göstermektedir. Epigenetik faktörler DNA diziliminde hiçbir 

Berrin Tunca

Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD
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değişikliğe yol açmadığı halde gen ekspresyonunu değiştiren 

ve kalıtsal olarak aktarılan değişimlerdir. En önemli epigenetik 

değişimler, DNA metilasyon durumu ve miRNA ekspresyon 

seviyelerinde meydana gelen yeni düzenlenmeler ile ortaya 

çıkmaktadır. miRNA’lar 18-25 nükleotid uzunluğunda olan ve hedef 

genin 3’ UTR bölgesine komplementer olarak bağlanan küçük, 

kodlanmayan RNA’lardır.  Bu RNA’lar hedef genin transkripsiyonel 

aktivitesinin düzenlenmesinde rol alırlar. İnsan genomunun 

%60’ının miRNA’lar tarafından düzenlendiği düşünülmektedir. 

Araştırmalar miRNA’ların temel metabolik süreçlerde ve kanser 

ile ilişkili yolaklarda rol aldığını göstermiştir. Bu nedenle, miRNA 

ekspresyonu ve fonksiyonunda gerçekleşen değişimler tümörün 

oluşumunu, invazivliğini, metastaz yeteneğini ve ilaç dirençliliği 

oluşturmasını etkilemektedir.  Farklı kanser türlerinde tümörlü ve 

normal dokuların karşılaştırıldığı çalışmalar, olgun veya prekürsör 

miRNA transkriptinin anormal ekspresyonunun tüm insan 

kanserlerinin patofizyolojisini etkilediğini göstermiştir. miRNA 

ekspresyon özellikleri tümörün tipine göre farklılık göstermekte 

ve terapötik cevabı düzenlemektedir. Epidemiyolojik gözlemler, 

yaşam şekli ve genetik faktörlerin yanı sıra etkisi yakın zaman 

önce araştırılmaya başlanan beslenme faktörlerinin de miRNA 

ekspresyon profillerini etkileyebileceğini düşündürmektedir. 

Bugüne kadar yapılan araştırmalar miRNA ekspresyon 

profillerindeki değişimlerin kolorektal kanserinde içinde bulunduğu 

birçok kanser türünde tanı, takip ve tedavisinde biyobelirteç olarak 

yararlanılabileceğini gösterilmiştir. Bununla birlikte, kanser gelişim 

sürecinde bir bi¬yobelirteç veya terapötik ajan olarak miRNA’ 

lardan yararlanılması için elde edilen bilgilerin belirli stan¬dartlara 

getirilmesi gerekmekte ve yeni araştırma bulgularına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ekibimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmamızda, 

Türk popülasyonuna ait, aile hikayesi bulunmayan, genç yaşta 

tanı almış bireylerin tümör doku örneklerinde kolorektal kanser 

gelişiminde önemli olduğu belirlenen miRNA’ ların ekspresyon 

seviyeleri değerlendirildi. Bu çalışmada farklı evrelere ait tümör 

dokular birbirleri ile karşılaştırıldığında miR-106a’ nın metastatik 

tümörlerde, diğer tüm evrelere göre yaklaşık 4 kat artış gösterdiği 

belirlendi (p =0.02). Ayrıca miR-106a’ nın yüksek ekspresyon 

seviyesinin lenf nodu metastazı ile ilişkili olduğu saptandı (p =0.03).

Bu tip çalışmalar farklı etnik kökenlere ve farklı biyolojik karakterdeki 

tümörlere sahip sahip kolorektal kanserli hastaların tanı, takip 

ve tedavilerinde daha doğru yaklaşımlara olanak sağlayabilecek 

moleküler belirteçlerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olacaktır.

Kastrasyona-dirençli prostat kanserinde androjene karşı 
gelişen dirençte önemli olan miRNA’ lar

Androjen hormonları prostat dokusunun gelişimi, farklılaşması 

ve devamlılığının sürdürülmesinden sorumludurlar. Androjenler 

prostat hücreleri üzerindeki proliferatif ve farklılaştırıcı etkilerini 

androjen reseptörü (AR) aracılığıyla gerçekleştirirler. Ancak, AR 

sinyal yolağı aynı zamanda prostat kanserli olgularındaki hücre 

yaşamı, hücre canlılığı, apoptoz, hücresel çoğalma ve anjiyogenezin 

Buket Kosova

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir



-51-

uyarılması gibi tedavilerini olumsuz yönde etkileyebilecek 

değişimler üzerinde de etkili olabilmektedir. Androjen-baskılama 

tedavilerine, yani kastrasyona-dirençli prostat kanseri hücre 

seri modellerinde AR ekspresyonunun baskılanmasının hücre 

proliferasyonunu inhibe ettiğinin bulunmasının ardından, AR’ nin 

kastrasyona-dirençli prostat kanserindeki hücre büyümesinden de 

sorumlu olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle AR, androjene duyarlı 

ve dirençli prostat kanserinde artık önemli teröpotik bir hedef 

haline gelmiştir. Günümüzde araştırmacılar yoğun bir şekilde 

AR düzenleme mekanizmasına odaklanıp, AR’ yi susturmak için 

daha etkin stratejiler belirlemeye ve prostat kanseri olguları için 

yeni tedavi seçenekleri sunmaya çalışmaktadırlar. Endojen olarak 

kodlanan ve sayıları insanda 1000’ i geçen ~ 17–23 nükleotid 

uzunluğundaki tek zincirli mikroRNA (miRNA)’ lar özgül hedef 

mRNA’ larına bağlanarak, bunların translasyonlarını inhibe 

edebilmektedirler. Bir miRNA’ nın birden fazla farklı mRNA hedefi 

olabilmektedir; dolayısıyla, tüm bu mRNA’ ları kodlayan genlerin 

ekspresyonlarını da düzenleyebilmektedirler. Bu nedenle, miRNA’ 

ların anormal ekspresyon kalıpları başta kanser olmak üzere çeşitli 

hastalıklara da yol açabilmektedirler. Gerçekten de miRNA’ ların 

ekspresyonlarındaki değişim prostat, böbrek ve mesane başta 

olmak üzere birçok ürolojik kanserin patofizyolojisinde önemli 

rol oynamaktadır. Çalışmalarımızda özellikle kastrasyona-dirençli 

prostat kanseri modelinden yola çıkarak androjene karşı gelişen 

dirençte önemli olan ve aynı zamanda AR’ nü de hedef alan 

miRNA’ ları belirlemeye çalıştık. Amacımız bu aday miRNA’ ların 

düzenledikleri ve direnç gelişiminde önemli hücresel yolaklarda 

yer alan diğer hedef genlerin bozulan fonksiyonlarını belirlemekti. 

Bu şekilde gelişen direnç mekanizmasındaki alt basamakları 

daha iyi tanımlayabileceğimizi ve bu konuya biraz daha açıklık 

getirebileceğimizi düşündük.
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KONFERANS 09 - LECTURE 09

Regulation of normal and leukemic human stem cells:  
Stem cell interactions with the bone marrow 
microenvironment

Hematopoietic stem cells continuously replenish the blood with 

mature immune and blood cells on demand. These primitive cells 

mostly reside in the bone marrow in a quiescent, non-motile mode 

via adhesion interactions with stromal cells and macrophages. 

Quiescent and cycling stem cells have different metabolism and 

accordingly different amounts of intracellular reactive oxygen 

species (ROS). Importantly, ROS is not just a byproduct of the 

metabolic state, but rather has major roles in stem cell function. 

ROS levels are dynamic and can reversibly dictate cycling short 

term, ROShigh stem cell repopulation potential with enhanced 

myeloid differentiation, or quiescent long term ROSlow stem 

cell repopulation potential. Importantly, ROShigh  short term 

repopulating stem cells can be converted to become ROSlow long 

term repopulating stem cells by treatment with the ROS inhibitor 

NAC, or with a p38 inhibitor. Low levels of ROS, are regulated by 

the cytokines SCF, FGF-2 and PGE2 and connexin gap junctions 

with stromal cells are required for stem cell self renewal will 

be discussed. High ROS levels, due to stress and inflammation 

induced by injury, bleeding and infections, involve AKT, P38, HGF 

and S1P, induce stem cell differentiation, and enhanced motility.  

High ROS levels are also induced in clinical stem cell mobilization 

protocols by the cytokine G-SCF. Ultimately, balanced ROS 

levels are crucial for maintaining the small stem cell pool both 

in steady state homeostasis and during inflammation, in which 

the stem cells need to be shielded and protected from the toxic 

inflammatory insult and differentiating high ROS levels. The role 

of the coagulation system in regulation of stem cell migration 

and development via thrombin/PAR-1 and EPCR shedding, or in 

maintaining stem cell adhesion to BM stromal cells via APC/EPCR 

and PAR-1 will be presented. In addition, the role of the blood 

bone marrow endothelial barrier and FGF-2 signaling in promoting 

hematopoietic, mesenchymal and leukemic stem cell proliferation 

and expansion will be discussed. Finally, stem cell retention in the 

murine bone marrow by activated COX-2 positive monocytes and 

macrophages will be presented and discussed.

Tsvee Lapidot
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et al Science 99, Petit & Lapidot et al Nat Imm 02, Dar & Lapidot et al Nat 
Imm 05, Kollet & Lapidot et al Nat Med 06, Spiegel & Lapidot et all 07, Amir 
& Lapido t et al Nat Imm 011, Ludin & Lapidot et al Nat Imm 012).

A.  Positions and Honors
Research and Professional Experiences
2006-present  Professor, Dept. of Immunology, Weizmann Institute
2001-2006 Associate Professor, Dept. of Immunology, Weizmann Institute
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1990-1994 Post Doc.  The Hospital for Sick Children (Prof. John Dick)
1985-1990 Ph.D Weizmann Institute (Prof. Yair Reisner)
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fellowship.
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International Society of Experimental Hematology (ISEH).
2010, The Ham-Wasserman Lecture Award, In recognition of major 
contributions to our understanding of regulation of human blood forming 
stem cell homing and mobilization. 52nd American Society of Hematology 
(ASH) annual meeting.
2013 Honorary fellow of the Royal British Pathology Society.
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The European Science Foundation. grant  review panels on stem cells. 
The Israel Science Foundation (ISF) grant review panels.
The Israeli Stem Cell Society abstract review panels.
The organizing committees of International Stem Cell Symposiums in Israel.
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SUNUM 03 - PRESENTATION 03

Kişiye özgü pluripotent kök (iPS) hücrelerin moleküler 
mekanizmaları ve uygulamaları

Pluripotent kök hücreler temel tıp araştırmaları için çok değerli 

araçlar olmakla kalmayıp uzun vadede hücre bazlı tedaviler için 

de büyük umutlar vaat etmektedirler. Transkripsiyon faktörü 

bazlı yeniden programlama ile somatik hücrelerden indüklenmiş 

pluripotent kök hücre (iPS) elde edilmesi sayesinde tedavi amaçlı 

ve hastalara özgü kök hücre geliştirilmesi mümkün olmuştur. 

Ancak henüz yeniden programlamanın moleküler düzeyde nasıl 

gerçekleştiği tam olarak bilinmemektedir ve klinik uygulamalara 

yönelik iPS hücrelerinin üretimi ile ilgili aşılması gereken pek 

çok engel mevcuttur. Araştırmalarımız yeniden programlamanın 

mekanizmasını aydınlatarak ve bu süreçte rol oynayan genleri 

tanımlayarak bu engelleri aşacak yeni moleküler teknikler 

geliştirmeye odaklanmaktadır. Bu amaç ile özellikle kromatin 

modifikasyonu yapan proteinlerin yeniden programlamadaki rolünü 

incelemekteyiz. Geçmiş çalışmalarımızda DNA ve histon metilasyon 

yolaklarındaki genleri test ederek Dot1L adlı histon H3K79 metil-

transferazının iPS hücresi oluşumundaki baskılayıcı fonksiyonunu 

ortaya çıkarttık. Dot1L aktivitesini RNA interferaz ya da kimyasal 

inhibitör kullanarak susturmanın yeniden programlamanın verimini 

artırdığını ve de aynı zamanda iki faktörün (Klf4 ve c-Myc) yerine 

geçebildiğini gösterdik (Önder ve ark. Nature 2012).  Devam eden 

çalışmalarımızda iPS hücresi oluşumunda önemli olan diğer genleri 

tanımlamak amacıyla hem seçilmiş genleri test etmekteyiz hem de 

yüksek hacimli tarama stratejileri kullanmaktayız. 

Molecular mechanisms and applications of induced 
pluripotent stem (iPS) cells

Transcription factor based cellular has enabled the generation of 

patient-specific induced pluripotent stem (iPS) cells which can be 

used in disease modeling as well as derivation of personalized, 

rejection-free mature cell types for cell-replacement therapies. 

However, a number of issues related to iPS cell biology and technical 

aspects of their derivation need to be resolved before these cells 

can be widely and safely used in the treatment of patients. Our 

research is aimed at generating tools to overcome these obstacles 

by elucidating the molecular mechanisms of reprogramming 

and identifying genes that are important for iPS cell generation. 

Specifically, we are interested in identifying the role chromatin 

modifying enzymes play during reprogramming. In recent work, we 

have employed a loss-of-function approach to interrogate the role 

of genes in DNA and histone methylation pathways and identified 

Dot1L, the only known H3K79 methyl-transferase, as a potent 

suppressor of cellular reprogramming. Inhibition of Dot1L either 

Tamer T. Önder
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by RNA interference or a small molecule inhibitor accelerated 

reprogramming, significantly increased the yield of iPS cells, and 

substituted for two of the exogenous transcription factors used 

in reprogramming (Onder et al., Nature 2012). To determine the 

role of additional chromatin modifiers in reprogramming we are 

currently pursuing a combination of candidate-based and high-

throughput molecular approaches.

KONFERANS 10 - LECTURE 10

Basis for MHC restriction of the T cell repertoire

Thymic selection requires signaling by the tyrosine kinase Lck to 

generate T cells expressing   T cell antigen receptors (TCR).  For 

reasons not understood, the thymus selects only  TCR that are 

restricted by MHC-encoded determinants. We now show that Lck 

proteins that are coreceptor-associated promote thymic selection 

of conventionally MHC-restricted TCR, but Lck proteins that are 

coreceptor-free promote thymic selection of MHC-independent 

TCR.  We also report that transgenic TCR with MHC-independent 

specificity for CD155 utilize coreceptor-free Lck to signal thymic 

selection in the absence of MHC, unlike any transgenic TCR 

previously described.  Thus, the thymus can select either MHC-

restricted or MHC-independent  TCR depending on whether Lck 

is coreceptor-associated or coreceptor-free.  We conclude that 

the intracellular state of Lck determines the specificity of thymic 

selection, and that Lck association with coreceptor proteins during 

thymic selection is the mechanism by which MHC restriction is 

imposed on a randomly generated  TCR repertoire.

Alfred Singer
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Runyon-Walter
Winchell Foundation, 1998-2001
External Scientific Review Panel, Mayo Clinic, Rochester, MN 1996-1998
Scientific Advisory Board, Barbara Davis Center for Childhood Diabetes,
University of Colorado 1989-1993
International Advisory Board, 7th International Congress of Immunology, 
l987-1989
Scientific Advisory Board, ad hoc consultant, Medimmune Corporation, 
Scientific Review Committee of the Ludwig Institute for Cancer Research,
Lausanne, Switzerland Branch, 1987
NIH Activities
NIH Director’s Merit Award in recognition for decades of outstanding 
contributions to the understanding of T cell development and T cell 
immunity, 2011
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NIH Director’s Merit Award in recognition of outstanding contributions to 
the establishment of the Graduate Partnership Programs, 2005 
NIH-U.of Pennsylvania Graduate Partnership Program in Immunology, 2002 
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Executive Committee, 2003 - present
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Faculty Steering Committee, 2001- present
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NIH Immunology Interest Group Steering Committee
Chair, 2002, 2012
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NIH-Howard Hughes Medical Institute Scholars Program, 1997-2000
NCI Director’s Workshop on Cancer Immunotherapy
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NIH PRAT Committee, 1995
NIH Search Committees:
Laboratory of Clinical Investigation, Cancer Immunology Unity, NIA, 2007
Neuroimmunology Branch, NINDS, 2005
Laboratory of Immune Cell Biology, NCI, 2002 (Chair)
Laboratory of Clinical Investigation, NIAID, 2001
Laboratory of Immunopathology, NIAID 1999
Laboratory of Parasitic Diseases, NIAID, 1996
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KONFERANS 11 - LECTURE 11

The ENCODE project and genome wide association studies

The Encyclopedia of DNA elements (ENCODE) project provides an 

annotation of active regulatory features in the human genome. 

I will describe the organisation of the project and the principal 

results of the first genome wide phase of ENCODE. As part of 

the ENCODE publications the consortium provided substantial 

resources that provide open access to the research methods 

and data, and I will describe how to use ENCODE data in your 

own research. In addition I will describe more recent work that 

intersects ENCODE data with the results of the many Genome 

Wide Association Studies (GWAS) of human disease and other 

phenotypes, and show that sequence variants identified in GWAS 

reveal phenotype-specific signatures of tissue involvement.  I have 

developed a software tool that rapidly identifies these signatures 

for any GWAS study if present and can highlight how variants may 

be involved in the mechanism of a phenotype. 

Ian Dunham

M.A. D.Phil, Staff Scientist European Bioinformatics Institute (EBI)

Wellcome Trust Genome Campus, Hinxton, Cambridge, UK

Ian Dunham has been involved in genomics since around the time the 
term was coined. He obtained his D.Phil from Oxford University in 1989, 
determining the long-range structure of the human MHC.  During his 
postdoctoral studies he worked with the genomic pioneer Maynard Olson 
in St Louis, before returning to the UK to construct a physical map of human 
chromosome 22.  At the Sanger Centre from 1993 his work focussed first 
on genome sequencing including the first human chromosome sequence 
in 1999, and subsequently on developing functional maps of the human 
genome.  This included gene structure maps, variation maps, and the first 
chromosome-wide linkage disequilibrium map.    Recently his research 
interests include experimental and computational approaches to genome 
wide mapping of regulatory elements and chromatin state in the human 
genome as part of the NHGRI ENCODE project, as well as understanding 
the influence of variation on regulatory elements in human and other 
organisms. Ian is currently based at the EMBL European Bioinformatics 
Institute in Cambridgeshire, UK.



-58-

KONFERANS 12 - LECTURE 12

The 1000 genomes project

The rapid advance of Next Gen sequencing technology in recent 

years made it possible to carry out large-scale DNA sequencing 

projects at a reasonable price. Launched in 2008, the 1000 

Genomes Project is the first project to sequence large number of 

individuals using the Next Gen sequencing platforms. The main 

goal of the 1000 Genomes Project is to establish a comprehensive 

and detailed catalogue of human genome variations; which in turn 

will empower association studies to identify disease-causing genes 

and serve as a foundation to investigate relationships between 

genotype and phenotype. The pilot studies and phase1 studies 

of the project were concluded in 2010 and 2012 respectively; the 

methods and results were published in two Nature articles [1][2] 

and all data (sequence reads, alignment data, variant calls) are 

available freely to the public on the project ftp sites [3][4].  To date, 

we have finished collecting sequence data for all 2535 samples 

using two different strategies: low coverage whole genome 

sequencing and whole exome sequencing.  In addition, we have 

collected high coverage whole genome data for 427 samples and 

various genotype data from different SNP chip platforms, which 

will be used for imputation and validation.  Currently the analysis 

of the raw data is well underway and a final data release is planned 

for later this year. In my talk I will introduce the history, methods 

and strategies used by the 1000 Genomes Project, and discuss 

lessons and knowledge we learned from the data we generated. 

I will also talk about how the science community can best access 

the data.

[1] An integrated map of genetic variation from 1,092 human 

genomes. The 1000 Genomes Project Consortium, Nature. 491:56-

65 (2012)

[2] A map of human genome variation from population-scale 

sequencing. The 1000 Genomes Project Consortium, Nature. 

467(7319):1061-73 (2010)

[3]  ftp://ftp.1000genomes.ebi.ac.uk/vol1/ftp/ 

[4]  ftp://ftp-trace.ncbi.nih.gov/1000genomes/ftp/

Holly Zheng-Bradley

European Molecular Biology Laboratory, European Bioinformatics Institute 

(EMBL-EBI)

I obtained my Ph.D. from Georgetown University in 1996 and was trained 
as a postdoctoral fellow in National Cancer Institute, USA.  I joined Celera 
Genomics, USA at 2000 and participated in the human genome sequencing 
project from the very beginning and played a leading role in mapping 
scaffolds assembled from shotgun sequencing reads to chromosomes.  I 
moved to European Molecular Biology Laboratory, European Bioinformatics 
Institute (EMBL-EBI), UK since 2007 and have worked on ArrayExpress, a 
public repository for microarray gene expression data and in the past three 
years, I have been focusing on the data management and coordination for 
the 1000 Genomes Project.
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PANEL 06
Hastalıkta ve Sağlıkta Genetik Varyasyonlar
Genetic Variations in Illness and Health

Hastalıkta ve sağlıkta genetik varyasyonlar

İnsan genomundaki benzerlik ve çeşitlilikler tarihimizin, kalıtımımız 

ve kimliğimizin bir parçasıdır. Genomumuz saç ve göz rengi gibi 

genel özelliklerimizle ilişkili varyasyonların yanı sıra bazı hastalık ya 

da ilaç tedavilerine yatkınlıkla ilişkili varyasyonlara da sahiptir. Klinik 

olarak benzer fenotipik değişimlere neden olan bu çeşitliliklerin 

tanımlanması doğru ve kişiye özel tanı, hastalık seyri ve 

tedavisinin yanı sıra yeni ilaç hedeflerinin gelişmesini sağlayacaktır. 

Ülkemizdeki bilim insanlarının da aralarında bulunduğu birçok 

merkezde bu çeşitlilikler hızla tanımlanmakta ve kolay ulaşılabilir 

bilgi bankalarında depolanmaktadır.Ne yazık ki depolanan verilerin 

büyük kısmı yüz binlerce literatür yığınının içerisine gömülmüş 

halde bir araya getirilmeyi, işlevsel ve fenotipik ilişkilerinin 

aydınlatılmasını beklemektedir. Bu bilgi bankalarındaki (HGMD, 

OMIM,ClinVar, UniProt/SwissProt, dbSNP, PharmGKB, LSDB, caBIG, 

PDMutDB, AUTDB, IDbases) verilerin karşılaştırıldığı Peterson 

T ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada insan genomunun 50 

milyondan daha fazla SNP içerdiği ancak bu SNP’lerden 25,318’inin 

(%3) ekzonik missense varyantlarının hastalıklarla ilişkili olduğu 

belirlenmiştir. OMIM’e 16,069 hastalık varyantı eklenmiştir. ClinVar 

bilgi deposuna 67,555 girdi eklenirken bunlardan 13465 tanesi 

klinik olarak önemli kategoride sınıflandırılmıştır. UniProt/SwissProt 

66,723 varyant kapsamakta ve bunların 23,229’unun hastalık 

ilişkili, 37,466’sının polimorfik varyant olduğu ve 6365 tanesinin 

de sınıflandırılmadığı belirtilmektedir. HGMD ise 190,000 varyant 

içermekte ve bunların ekzonik missense, promotor bölge, splays 

bölge, insersiyon, delesyon ve karmaşık düzenlenme varyantları 

olduğu belirtilmektedir. Bilgi bankalarında yer alan girdilerin 

büyük kısmının analiz edilmediği ve işlevlerinin belirlenmediği 

görülmektedir. 2007 ve 2008 yıllarında başlatılan ENCODE ve 

GENECODE projeleri genomumuzda yer alan tüm fonksiyonel 

elementleri tanımlamayı amaçlamaktadır.

Genetic variations in health and disease

Similarities and variations in human genome are part of our history, 

heritage and identity. Our genome has some common variations 

such as hair and eye color as well as variations associated with 

disease and drug therapy susceptibility. Identification of clinically 

relevant phenotypic variations help to improve new strategies 

such as individual specific diagnose, prognosis and therapy as well 

as new drug target development. These genetic variations have 

been identified by scientists in many research centers all over the 

world including Turkey and collected and stored in easily accesible 

databases. Unfortunately, a vast amount of information about these 

Ergün Pınarbaşı

Cumhuriyet Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Sivas

Department of Medical Biology,Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
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genetic variants and their functional and phenotypic associations 

is currently buried in the literature. When data stored in different 

databases ((HGMD, OMIM,ClinVar, UniProt/SwissProt, dbSNP, 

PharmGKB, PDMutDB, AUTDB, IDbases) analysed by Peterson T et 

al. it can be observed that dbSNP contains over 50 million unique 

genetic variations, but only 3% of exonic missense variants are 

involved in disease. OMIM consists of 16,069 disease variants. 

ClinVar contains 67,555 reports, of which 13,465 are classified as 

clinically significant. UniProt/Swiss-Prot contains 66,723 variants. 

Of these, 23,229 have been classified as disease variants; 37,446, as 

polymorphic variants; and 6365, as unclassified. HGMD consisting 

of 190,000 disease variants including exonic missense, promoter 

regions, splice site variants, indel, and complex rearrangements. I t 

can be seen that genetic information stored in different databases 

has not been fully analysed yet. Projects started in 2007 and 2008 

ENCODE and GeneCode respectively aim to identify all functional 

elements in our genome.

Kanserde nadir genetik varyantlarin önemi

Son yıllarda kanser gibi kompleks hastalıkların genetik temelinin 

aydınlatılmasında Genom-boyu asosiasyon çalışmaları (GBAÇ) 

büyük bir yer tutmaktadır. Bu çalışmalarda daha çok yaygın görülen 

varyantların önemi üzerinde durulmakta fakat nadir görülen 

varyantların etkisi ise geri planda bırakılmaktadır. Bugüne kadar pek 

çok sık görülen varyant kompleks hastalıklarda tanımlanmış olsa 

da çok azı ailesel geçişi ve riski açıklayabilmektedir. Özellikle kolon 

kanseri ve meme kanserinde açıklanamayan kalıtımla ilişkili genetik 

bilgi eksikliği bulunmaktadır. Genetik yapıda çeşitliliği oluşturan 

tek nükleotid polimorfizmleri (SNP) yanı sıra yapısal varyantlar 

örneğin kopya sayısı varyasyonları (CNV), delesyon, inversiyon, 

insersiyon ve duplikasyonlar bulunmaktadır. Bu varyantlardan 

minör allel frekansı  (MAF) %5’ten küçük olan nadir varyantların 

sık görülen hastalıklara genetik yatkınlıkta önemli bir komponent 

olduğu düşünülmektedir. Kalıtımı açıklanamayan veya kayıp/eksik 

kalıtım olarak ifade edilen kompleks hastalıklardaki bulunamayan 

sorumlu genetik yapı veya bilginin araştırıldığı çalışmalarda nadir 

varyantların önemi artmaktadır. Nadir varyantlarında araştırıldığı 

genom-boyu asosiyasyon yaklaşımları ile bu hastalıklardan 

korunma veya tedavi yaklaşımlarının uygulanabilmesinde 

potansiyel bir fayda sağlayabileceği düşünülmektedir.

Mustafa Akkiprik

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD, Haydarpaşa, 

İstanbul
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Otoimmun ve infeksiyöz hastalıklarda genetik 
varyasyonların rolü

Kişilerin genomları arasında yaklaşık her 1000 nükleotitte 1 

görülen yapısal farklılıklar olarak tanımlayabileceğimiz genetik 

varyasyonlar; benzer koşullar altında bazı bireylerin hastalıklara 

daha yatkın bazılarının ise daha dirençli olması, aynı hastalığa 

sahip bireyler arasında hastalık seyrinin çok geniş bir yelpazede 

değişkenlik göstermesi, ayrıca hasta bireylerin bazılarının 

tedaviye olumlu cevap verirken bazılarının ise tedaviye olumlu 

cevap vermemesinden sorumlu tutulan etkenlerdendir. Bireyler 

arasındaki farklılıklardan sorumlu olan herhangi bir genetik 

varyasyon bazı hastalıklar için yatkınlık oluştururken, aynı genetik 

varyasyon bazı hastalıklar için ise direnç oluşturarak doğal seçilime 

katkı sağlayabilmektedir. Hemoglobin genindeki bir varyasyonu 

heterozigot formda taşıyan bireyler malaryanın öldürücü 

etkisinden korunmuşken, homozigot formda taşıyanlarda orak 

hücre anemisi ortaya çıkmaktadır. CFTR genindeki bir varyasyonu 

heterozigot formda taşıyan bireyler koleranın ölümcül etkisinden 

korunurken, homozigot formda taşıyanlarda kistik fibröz ortaya 

çıkmaktadır. Benzer şekilde bir kemokin reseptörü olan CCR5 

genindeki bir varyasyonu taşıyan bireyler 14. Yüzyılda veba 

salgınından korunmuşken, son yıllarda artış gösteren HIV’den de 

korunmaktadır. Genetik ve epidemiyolojik veriler, bazı infeksiyöz 

hastalıklara karşı koruyucu etkisi bulunan genetik varyasyonların 

otoimmun hastalıklara karşı ise yatkınlık oluşturabileceğini ortaya 

koymaktadır. Ortaçağda görülen veba salgını ve sonrasında geçen 

son üç yüz yıldır Avrupa’da milyonlarca insanın ölümüne sebep 

olan tüberküloz salgını sonrasında infeksiyöz hastalıklara dirençlilik 

sağlayan genetik varyasyonları taşıyan bireylerin doğal seçilime 

uğradığı öne sürülmektedir. İnfeksiyöz hastalıklara direnç sağlayan 

bu genetik varyasyonları taşıyan kişilerin doğal seçiliminin ise, son 

yüzyıllarda otoimmun hastalıkların ortaya çıkması ve penetransının 

artmasından sorumlu tutulmaktadır. Örneğin, romatoid artritin 

epidemiyolojisi ile tüberkülozun iki yüz yıl öncesi epidemiyolojisi 

arasında benzerlik olduğu öne sürülmekte, tüberküloz salgınından 

kurtulanların günümüzde romatoid artrite daha yatkın oldukları 

hipoteze edilmektedir. Hem infeksiyöz hem de otoimmun 

hastalıkların ortaya çıkmasında yatkınlık/dirençlilik rolü olabileceği 

düşünülen NRAMP1, HLA, TNF, IL10 aday genlerde, varyasyonlar 

tanımlanarak bu genetik varyasyonların olası etkileri aydınlatılmaya 

çalışılmaktadır. 

Ömer Ateş

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji A.D, Tokat
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Genetik varyasyonlar ve fenotipik etkileri

Varyasyonlar, popülasyonu oluşturan bireyler arasında, genlerin 

allellerindeki değişimler olup çeşitliliğin ve doğal seleksiyonun 

ana kaynağı olması nedeniyle önemlidirler. Varyasyon bir genin 

kimyasal yapısında kalıcı bir değişiklik olan mutasyona neden 

olabilir. Genlerin kodlanan ve kodlanmayan intron bölgelerinde 

meydana gelen genetik varyasyon, proteinin aminoasit dizisinde 

bir değişime neden oluyorsa fenotipte de değişime neden olur. 

Genetik varyasyon eşeyli üreme sırasında kromozomların bağımsız 

ayrışım veya rekombinasyonuyla da meydana gelir. Varyasyon 

ve rekombinasyon genellikle endojen retrorivirüsler (LINEs, 

SINEs vb.) olarak bilinen transpozabıl genetik elementlerle de 

oluşabilmektedir.  Varyasyonlar; yapısal varyasyonlar, tek nükleotid 

polimorfizmleri (SNP), mikrosatellit ve minisatellit varyasyonları, 

kopya sayısı varyasyonları (CNV), epigenetik varyasyonlar olmak 

üzere sınıflandırılmaktadır. Bunlar arasında SNP varyasyonları 

DNA dizisi varyasyonlarının en sık (%90) gözlenenidir. Genel 

populasyonda SNP’ler, minör allel frekansı (MAF) %5’in 

üzerindeyse yaygın gözlenen varyant,  % 0,5- %5 arasında ise düşük 

sıklıktaki varyant ve % 0,5’den küçük ise nadir gözlenen varyant 

olarak tanımlanmaktadır.  SNP’ler ve aralarındaki etkileşimler 

bir hastalıkla ilişkili olabilir veya olmayabilir. Fonksiyonel veya 

nonsinonim SNP’ler mRNA veya splice işlemini etkileyebilir 

ve bu durum türlerin bireyleri arasında farklı fenotiplerin 

ortaya çıkmasına neden olur. Nötral veya sinonim SNP’ler bir 

jenerasyondan diğerine stabil bir şekilde kalıtıldığı için Genome-

wide association (GWA) çalışmalarında kullanılan markırlardır. 

GWA çalışmaları, hastalık veya özelliklerle ilişkili, sık gözlenen 

varyantları tanımlamak için yapılmaktadır. Son yapılan 1000 

genom projesi çalışmasının sonucuna göre, aminoasit değişimine 

neden olan 10,000-11,000 varyant, sinonim kodon değişimiyle 

oluşan 10,000-12,000 varyant, insersiyon ve delesyonla oluşan 

410-460 varyant olduğu açıklanmıştır.  Bunun yanı sıra epigenetik 

modifikasyonlar (miR’s, DNA metilasyonu, histon modifikasyonu 

ve ubiquitinasyon) hastalık fenotiplerini büyük oranda 

etkilemektedir. Toplumda sık gözlenen hastalıklardan biri olan 

kardiyovasküler hastalıklara yatkınlığa, sık gözlenen varyasyonlar 

neden olurlar. Nadir gözlenen genetik varyasyonlar ise hastalığın 

patojenitesinin anlaşılmasını sağlamaktadırlar. Obesitede,  yüksek 

kalorili beslenme ve enerji tüketimindeki azalma ile tanımlanan 

obezojenik çevreye direnç veya duyarlılık gösteren, bireyler 

arasındaki farklılıkta,  genetik varyasyonların önemli bir rolü vardır. 

İkiz ve evlatlıklar üzerinde yapılan çalışmalarda obesitenin yaklaşık 

%40-60’nın kalıtılabilir olduğu açıklanmıştır. Son yıllarda toplumda 

metabolik sendrom sıklığı, büyük ölçüde yaşam tarzı değişiklikleri 

nedeniyle artarken bireyler arasındaki metabolik sendrom 

fenotipindeki farklılıkların çoğu genetik varyasyonlar nedeniyledir.

Genel bir değerlendirme yapıldığında, hastalık ve sağlıkta genetik 

ve epigenetik varyasyonlarla ilgili bilgi birikimi, hastalıkların 

patogenezinin anlaşılmasını kolaylaştıracağı gibi tanıya yönelik 

yeni biyomarkırların ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini de 

sağlayabilecektir.  

Nurten Kara

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim 

Dalı, Samsun

Ondokuz Mayis University, Faculty of Medicine, Department of 

Medical Biology, Samsun, nurtenk@omu.edu.tr
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Genetic variations and phenotypic effects

Variations are the changes in alleles of genes between individuals 

in a populations and these are important because of the being 

main source of the natural selection and diversity. Variations 

can cause mutations which are permanent changes of chemical 

structure of a gene.  Genetic variations occurring in coding and 

noncoding regions of the genes if cause a change in amino acid 

sequences it would result change in phenotype. Genetic variations 

may also occur by independent assortment and recombination in 

sexual reproduction. Variation and recombination generally may 

occur by transposable genetic elements (LINEs , SINEs etc.) as 

known endogen retroviruses. Variations are classified as structural 

variation, single nucleotide polymorphisms (SNP), microsatellite 

and minisatellite variations, copy number variations (CNV) and 

epigenetic variations. Among them SNP variations are the most 

frequent (90%). In general population, SNPs are common variant 

if the minor allele frequency is over 0.5 %, if between 0.5%-5% is 

low frequent variant and if under 0/5% is determinated as rare 

variant. SNPs and interactions between them may be associated 

with diseases or not. Functional or nonsynonim SNPs may affect 

mRNA or splice process and this situation gives rise to different 

phenotypes of individuals of the species. Neutral or synonymous 

SNPs are inherited stable between generations because of this 

that are suitable markers for Genome Wide Association Studies 

(GWAS). GWA studies are carried out to identify the common 

variants associated with diseases and phenotypic features. Recent 

1000 genome project studies results explained that, 10.000-

11.000 variant cause amino acid changes, 10.000-12.000 variant 

occur by synonyme codon changes and 410-460 variant occur by 

insertion and deletions. As well as epigenetic variations (miRs, DNA 

methylation, histon modification and ubiquitination) are greatly 

affect phenotypes of the disease. Common observed variations 

causes susceptibility to cardiovascular disease is one of the common 

diseases in the community. The rare genetic variations are provide 

to understand pathogenesis of the diseases. Genetic variations also 

have important role in obesity; it is responsible differences between 

individuals as decrease in energy consumption of high-calorie diet 

and sensivity or resistance obesogenic environment. In studies on 

twins and adopted children showed that obesity is heritable about 

40-60%. Recently, increased prevalence of metabolic syndrome is 

largely due to lifestyle changes and differences in phenotypes of 

metabolic syndromes are mostly because of the genetic variations.

An overall assessment is made, the data about genetic and 

epigenetic variations would facilitate the understanding of the 

pathogenesis of diseases and would provide new diagnostic 

biomarkers and new treatment methods. 
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PANEL 07
Kök Hücre Biyolojisi
Stem Cell Biology

İskelet kası kök hücreleri ve hücresel tedavide karşılaşılan 
engeller

Erişkin iskelet kasında hasar tamiri, satellit hücre olarak adlandırılan 

somatik kök hücreler tarafından sağlanmaktadır. Genetik kökenli 

kas hastalıklarının temelinde ise, yapısal kas proteinlerinin eksikliği 

yer almaktadır. Bu durumda, oluşan doku hasarının tamirinde 

satellit hücreler zaman içinde yetersiz kalması sonucunda, kas 

dokusu mimarisinin bozulması ve kronik dejenerasyonu ortaya 

çıkmaktadır. Genetik kökenli kas hastalıklarının tedavisinde, kas 

dokusuna farklılaşma yeteneği bulunan hücrelerin nakli olası 

bir çözüm olarak görülmekle birlikte, henüz bu alanda etkinliği 

kanıtlanmış bir hücre tipi veya tedavi yaklaşımı bulunmamaktadır. 

Bu durumun nedenleri arasında, tedavide kullanılması amaçlanan 

kök hücrelerin vücut dışında çoğaltımında farklılaşma özelliklerini 

kaybetmeleri, bu hücrelerin veriliş yollarındaki kısıtlama ve 

başarısızlıklar ve en önemlisi, tamir hedefine ulaşmada ve hücresel 

işlevlerin gerçekleşmesinde yer alan sorunlar sıralanabilir. Kronik 

kas dejenerasyonu süreci ve hücresel tedavi yönünde kas kök hücre 

idamesinde rol oynayan yeni yolakların, aracıların ve faktörlerin 

tanımlanması, odaklandığımız çalışma konusudur ve yüksek 

ölçekli genombilim araçları ile kendi ürettiğimiz ve açık erişimli 

transkriptom verileri ışığında kurulan yeni hipotezleri hayvan ve 

hücre kültürü modellerinde doğrulamaya çalışmaktayız. Bu yönde, 

kas dokusundaki işlevini ilk defa tanımladığımız bir transkripsiyon 

faktörü, kas kök hücrelerinin idamesi ve farklılaşmasını kontrol 

etmektedir. İkinci olarak, benzer yaklaşımla bir Wnt yolağı sinyalinin 

kas dejenerasyonu sürecinde bağ dokusu artışını düzenleyen 

yeni bir aracı olduğunu gösterdik. Kas hasarı ve tamiri sürecini 

düzenleyen ve hücre dışına salınan faktörlerin tanımlanması 

ve doğrulaması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. 

Bu çalışmalar ve sonuçları, kronik kas dejenerasyonunun 

önlenebilmesi ve genetik kökenli kas hastalıklarının tedavisinde 

hücre replasman yaklaşımının etkinliğinin artırılmasına yönelik 

yeni tedavi yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

TRF2 geni baskılanarak  mezenkimal kök hücrelerinin 
radyoduyarlılığının artırılması

Hücrelerde  telomer uzunluğunun düzenlenmesi ve koruyucu 

işleve sahip “şapka” yapısının oluşturulması shelterin kompleksi 

ile sağlanır. Bu kompleks altı proteinden oluşur ve en önemli iki 

proteinden biri TRF2 proteinidir. TRF2 DNA hasar yanıtlarına karşı 

telomer yapısının korunmasında önemli rol oynar. TRF2’nin bir 

mutasyona uğraması ya da herhangi bir sebeple sentezlenmemesi 
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durumunda telomer yapısı bozulur ve DNA hasar yanıtları nedeniyle 

hücre ya apoptoza ya da eşzamanlı olarak yaşlanmaya gider. Önceki 

çalışmalarımızda 2.5 Gy iyonize radyasyon uygulanmuş hMSC ve 

hMSC-telo1 hücrelerin uzun vadede nude SCİD fareler ile yapıulan 

invivo tümör deneylerinde telomer kısalması, anafaz köprülerinde 

artış ve dengeli translokasyonu takiben dengesiz translokasyonlar 

göstererek  tümör baskılayıcı genlerinden  p53 and p21CIP1  

normal fonksiyon göstermesine rağmen tümör oluşumuna yol 

açtığını gösterdik. Ayrıca aktif telomeraz ekpresyonuna sahip 

mezenkim kök hücrelerinin radyasyonun etkilerine karşı oldukça 

dirençli olduğu gösterilmiştir. TRF2’nin mutasyona  uğraması 

veya sentezlenememesinin hücre için letal olduğunu göz 

önüne aldığımızda TRF2 kanser terapisinde kanser hücrelerinin 

radyoterapiye duyarlılığını artırabilecek iyi bir hedef olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu amaçla TRF2 proteininin normal ve telomeraz ile 

ölümsüzleştirilmiş insan mezenkimal kök hücrelerinde (hMSC ve 

hMSC-telo1) baskılanması sonrası (knock-out) iyonizan radyasyon 

uygulandı. siRNA transfeksiyonunu tabiben iyonize radyasyona 

mauruz bırakılarak İR’nin yol açacağı DNA hasarı ve buna bağlı 

hücresel yanıtı  48.  ve 72. Saatlerde SA  -GAL, Western blot ve CFU 

testi uygulandı. Sonuçlarımız TRF2 gen baskılanmasının mezenkim 

hücrelerin radyoduyarlılığını 1.5-2 kat artırdığını göstermekte olup 

kanser tedavisinde radyoterapinin etkisini artırmaya yönelik değer 

taşımaktadır. 

Kök hücre araştırmalarında proteomik yaklaşımlar

Transplantasyon tıbbının en önemli sorunlarından birisi uygun 

donör ve organların bulunamayışıdır.  Parkinson, Alzheimer 

ve diabet gibi sinsice gelişen hastalıklarda sorun daha da ciddi 

boyutlardadır çünkü bu hastalıkların kalıcı tedavileri henüz 

mümkün değildir. Bu nedenlerden dolayı hücre replasman veya 

hücre desteği gibi yeni töraputik yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Aslında hasarlı organ ya da dokuların hücre transplantasyonu veya 

replasmanı yolu ile tedavisi veya kaybolan biyolojik fonksiyonların 

yerine getirilmesi veya geliştirilmesinin mümkün olduğu bazı 

çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak bu hücrelerin sorunsuz bir 

şekilde töroputik amaçlar için izolasyonu, kültüre edilmesi ve 

manipülasyonları her zaman mümkün olmamaktadır. Oysaki bir 

ilacın nasıl kullanılmadan önce tamamıyla karakterize edilmekte, 

yan etkileri ve saflık dereceleri belirlenmekte ise, aynı şekilde 

kök hücrelerin de saflık dereceleri ve karakteristik özellikleri 

eksiksiz belirlenmek zorundadır. Genellikle, kök hücreler izole 

edildikleri bölgeye göre sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırmanın yanı 

sıra, belirli kök hücre markırları ve somatik hücrelerce eksprese 

edilmedikleri düşünülen belirli epitopların varlıklarına göre de 

sınıflandırılmaları mümkündür.  Ancak kök hücre hatları arasındaki 

çakışan ekspresyon paternleri nedeni ile bir kök hücre çoğu zaman 

tek bir ekspresyon markerına bakılarak karakterize edilemez.  

Hatta birçok defa birden fazla marker kullanılarak yapılan kök 

hücre karakterizayonlarının güvenilirlik derecelerini sorgulamak 

da mümkündür.  Örneğin farklı kök hücrelerin karakterizasyonunda 
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kullanılan markerlar incelendiğinde eksiklik olan ana noktalar 

hemen görülebilir. Öncelikle kullanılan fenotipik markerların farklı 

oldukları dikkati çekmektedir.  Neredeyse karakterize edilen tüm 

hücre tiplerinde ekspresyonları gözlemlenen CD34, CD45, CD105 

ve CD133 hariç, analiz edilen diğer tüm markerların randomize 

bir şekilde seçildikleri ve determinant bir özellik göstermedikleri 

görülmektedir. Bu nedenle kök hücrelerin karakterizasyonlarında 

kullanılacak kök hücre spesifik marker proteinlere ihtiyaç 

vardır.  Bu marker proteinlerin keşfi proteomiks yaklaşımların 

kullanılmasından geçmektedir. Özellikle son dönemde kök hücre 

yüzey proteinlerinin izolasyonu ve karakterizasyonu konusunda 

yapılan araştırmalar bu eksiği giderme yönünde atılan adımlar 

olup önemsenmelidir. Dolayısı ile sunumumda kök hücre yüzey 

proteinlerinin izolasyonu ve karakterizasyonu üzerinde duracağım. 

Özellikle kullanılan proteomik teknolojilerinin ne amaçla kullanıldığı 

ve elde edilen dataların nasıl yorumlandığını özetlemeye 

çalışacağım. Laboratuarımızda yapmış olduğumuz çalışmalardan 

örnekler sunarak konuyu daha anlaşılır hale getirmeye çalışacağım.

Beyin kanserlerinde kök hücre bazlı tedaviler

Kök hücreler vücudumuzda bütün doku ve organları oluşturma 
kapasitesine sahip ana hücrelerdir. Bu tür hücrelerden birisi olan 
Nöral Kök Hücreler (NKH’ler) sürekli bölünebilen ve farklılaşarak 
sinir sisteminin yapı taşlarını oluşturan nöral ve glial hücrelere 
dönüşebilen multipotan hücrelerdir. Bu hücreler embriyonik 
gelişim sırasında görev almakta olup, erişkin beyninde sınırlı sayıda 
ve sadece subventriküler zone gibi rejeneratif kapasiteye sahip 
belirli bölgelerde bulunmaktadır. Günümüzde NKH’ler, özellikle 
nöronal hücre kaybının yaşandığı nörodejeneratif hastalıklarda, 
kaybedilen hücrenin yerine konulmasını hedefleyen hücresel 
tedavilerde başlıca hücre kaynağı olarak görülmektedir.  Bunun 
dışında NKH’lerin daha az bilinen, fakat önemli bir özelliği daha 
vardır: Bu da NKH’lerin tümörlere tropizm gösterme yeteneğidir. 
Bu konuda en iyi bilinen tümör çeşidi, kaynağını beyin dokusundan 
alan ve çok agresif olan,  ve erişkinlerde en sık görülen yüksek 
gradlı beyin tümörü, glioblastoma multiforme (GBM)’dir. GBM’de 
günümüzde tedavi yaklaşımları ne yazık ki çok kısıtlı olup, hastaya 
uygulanan cerrahi müdahale, kemoterapi ve radyoterapiye rağmen 
sağ kalım süresi ortalama 1 yıl gibi kısa bir zamanla sınırlıdır. Bunun 
başlıca sebepleri tümör hücrelerinin beyinde çok yaygın bir şekilde 
dağılması ve kullanılan kemoterapötik ajanların kan-beyin-bariyeri 
nedeniyle tümöre ulaşamamasıdır. Bu konuda son 10 yılda yapılan 
araştırmalar son derece yeni bir teknolojiye imza atmıştır: Hayvan 
modellerinde geliştirilmiş bu teknoloji, NKH’lerin beyin içine 
enjekte edilmesini takiben tümör hücrelerini hedef alarak tümöre 
doğru yönelmesi özelliğine dayanmaktadır. Öyle ki, NKH’ler, tümör 
dokusunu bulup tanıyabilmekte ve tümör hücreleriyle birebir 
lokalize olabilmektedir. Migrasyon yeteneği kuvvetli bu NKH’ler, 
eğer terapötik gen ifade ederlerse, göç ettikleri tümörleri de yok 
edebilmektedir. Bahsedilen tümöre özgü terapötik moleküllere 
bir örnek olarak, apoptoz indükleyici TRAIL (tumor necrosis factor 
related apoptosis-inducing ligand) verilebilir. Çalışmalarımız, gen 
aktarımı metoduyla oluşturulmuş ve TRAIL salgılayabilen NKH’lerin 
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beyin tümörlerini yok ettiğini göstermiştir. Her ne kadar TRAIL 
güçlü bir apoptoz indükleyici olsa da, bazı tümörler TRAIL’e karşı 
dirençli olabilmekte ve NKH’ler tümörü hedeflese bile, salgıladıkları 
TRAIL etkisiz kalabilmektedir.  Bu sorunla başa çıkabilmek için, 
güncel çalışmalarımız tümörlerin TRAIL’e duyarlılıklarını arttıracak 
yeni moleküler hedefler ve bu hedeflere yönelik yeni terapötik 
ajanlar bulmayı amaçlamaktadır.  Bu konuşmada, NKH’lerin tümör 
tedavisinde ilaç taşıyıcı özellikleri ve TRAIL’e duyarlılığı arttırıcı yeni 

yaklaşımlar tartışılacaktır.

KONFERANS 13 - LECTURE 13

The National Cancer Institute: Managing the cancer 
research portfolio

Recent progress into cancer genetics and the molecular biology 

of cancer cell signaling has provided insights that will help us to 

develop novel, targeted therapeutic strategies and new screening 

and prevention approaches. Much of this progress has resulted 

from NCI support of a large portfolio of cancer research, extending 

across the continuum from basic to translational to clinical 

research. This talk will focus on current and planned efforts to 

further our understanding of cancer biology, cancer diagnosis and 

treatment and early diagnosis.
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SUNUM 01 - PRESENTATION 01

Fare dokusu içerisindeki erişkin hücrelerin yeniden 
programlanması

Açelya Yılmazer1, Irene De Lázaro2, Cyrill Bussy2, Kostas Kostarelos2

1Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara, Turkey

2UCL Eczacılık Fakültesi, Nanotıp Labı, Londra, Birleşik Krallık

Farklılaşmış somatik hücrelerin, belirli transkripsiyon faktörlerinin 

gen transferi yoluyla yeniden programlanarak indüklenmiş 

kök (iPS) hücre elde edilmesi, kök hücre araştırmalarına ivme 

getirmiştir ve bir çok hastalığın tedavilerinde çığır açılmasına 

olanak sağlayabilecektir. İlk kez 2006’da Shinya Yamanaka’nin 

grubu tarafından elde edilen iPS hücreleri, günümüze kadar bir çok 

farklı metod ve farklı başlangıç hücresi kullanılarak da üretilmiştir. 

Fakat hala hücrelerin yeniden programlanma verimliliği % 1’i 

geçmemekte ve üretiminde çok karmaşık ve haftalarca süren 

hücre kültürü teknikleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise, 

2006’da keşfedilen 4 temel Yamanaka faktörlerinin (Oct3/4, 

Sox2, c-Myc, ve Klf4 (OKSM)) yetişkin fare (BalbC) dokusuna gen 

transferi sonucunda, karaciğer hücrelerinin doku içerisinde in 

vivo yeniden programlaması hedeflenmiştir. OKSM faktörlerini 

taşıyan plazmidler, tek bir hidrodinamik-kuyruk damarı (HTV) 

enjeksiyonu ile yetişkin fareye transfer edilmiştir. Bu gen transferi 

metodu ile 8 saat içinde, farenin karaciğerinde 4 transkripsiyon 

faktörünün yüksek miktarda gen ekspresyonu sağlanmıştır. Gen 

transferi sonrasındaki 24-48 saat içerisinde ise pluripotent kök 

hücre özelliklerinde artış ve karaciğer hücresi özelliklerinde azalma 

görülmüştür. Karaciğer doku örneklerinin immünolojik tekniklerle 

boyanması ve polimeraz zincir tepkimesi analizleri sonucunda 

pluripotent özelliklerin tümünü taşıdıkları doğrulanmıştır. Ayrıca 120 

günlük deney süresince, farenin karaciğerinde hiçbir anatomik ve 

fizyolojik anormallik ya da teratom oluşumu gözlenmemiştir. Sonuç 

olarak, OKSM faktörlerinin yetişkin fare dokusuna gen transferi 

sonucunda, karaciğer hücrelerinin yeniden programlanarak kök 

hücre özellikleri kazandırabileceği gösterilmiştir. Bu teknoloji 

sayesinde hem hızlı, hem verimli, hem de hiçbir doku hasarı ve 

teratom oluşumu olmaksızın in vivo indüklenmiş pluripotent kök 

hücre üretiminin gerçekleşebileceği görülmüştür.
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The ability to induce the reprogramming of somatic mammalian 

cells to a pluripotent state by the forced expression of specific 

transcription factors has opened possibilities for disease modeling, 

drug screening and regenerative medicine. Following the discovery 

by Yamanaka in 2006, induced pluripotent stem (iPS) cells have 

been generated by variety of methods and with different starting 

cell types. However, the vast majority of current methodologies to 

generate iPS cells still show low reprogramming efficiencies (1%) 

and involve use of long-term, complex culture conditions. Here, 

we hypothesized that the non-viral forced expression of the four 

originally discovered defined factors (OKSM) in adult mice could 

result in in vivo reprogramming of cells in the transfected tissue. 

We show that a single hydrodynamic tail-vein (HTV) injection of 

plasmids encoding for OKSM factors, can be delivered to the liver 

of Balb/C mice. With this method, a significant increase in the gene 

expression of all OKSM factors was observed in the mice liver after 

8 hours. Hallmark pluripotency markers were upregulated within 

24-48h after injection, followed by down-regulation of all major 

hepatocellular markers. Generation of reprogrammed cells in vivo 

was further confirmed by positive staining of liver tissue sections 

and PCR analyses of all major pluripotency markers. No signs of 

physiological or anatomical abnormalities or teratoma formation 

were observed in the liver examined up to 120 days. These findings 

indicate that non-viral expression of OKSM factors in vivo can 

reprogram cells in situ rapidly, efficiently and transiently, absent of 

host tissue damage or teratoma formation.

C., FLORENCE, A. T., TOZER, G. M. & KOSTARELOS, K. (2010) Systemic 
antiangiogenic activity of cationic poly-L-lysine dendrimer delays tumor 
growth. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107, 3966-3971.

12. ZHU, X., MULCAHY, L., MOHAMMED, R., LEE, A., FRANKS, H., KILPATRICK, 
L., YILMAZER, A., PAISH, E. C., ELLIS, I., PATEL, P. & JACKSON, A. (2008) IL-
17 expression by breast-cancer-associated macrophages: IL-17 promotes 
invasiveness of breast cancer cell lines. Breast Cancer Research, 10, R95.
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CSF-1 reseptörünün bağırsak kök hücre niş orkestrasındaki 
yeri

Bağırsak epitelyumu erişkin yaşam boyunca devamlı olarak kendini 

yeniler.  Hematopoietik kök ve öncü hücrelerinin proliferasyonu 

ve farklılaşmasında görevli olan CSF-1 Reseptör (CSF-1R, c-Fms) 

sinyal yolağı, bağırsak homestazını sağlayan sinyal ağ sisteminin 

bir üyesidir. CSF-1R, ince bağırsakta (İB) antimikrobiyal enzim 

salgılayarak mukozal immüniteye katılan ve bağırsak kök hücre 

(KH) niş üyesi adayı PHlerinin (PH) gelişiminde ve olgunlaşmasında 

da önemli göreve sahiptir (Huynh ve ark., 2009). Bu çalışmanın 

amacı, CSF-1R eksikliğinin etkisinin bağırsak hücreleri üzerine 

direk etkisi olup olmadığını araştırmaktır. PH’lerinin İB KH’ne niş 

sağladığı öngörülmektedir. Bu hücrelerin gelişmesi ve olgunlaşması 

için CSF-1R’ü gereklidir ve kalın bağırsakta (kolon) da PH’lerinin 

eşdeğeri olabilecek hücrelerin gelişmesi için önemli olabilir ve hem 

ince hem de kalın bağırsak kök hücre gen ifadesinin düzenlenmesi 

ve homestazının sağlanmasında önemli role sahiptir. CSF-

1R’ünün direkt olarak İB homestazı ve KH gen ekspresyonunun 

düzenlenmesindeki rolü:

-in vitro; organoid kültür ile

-in vivo; tamoksifen ile uyarılan bağırsağa özgü c-fms şartlı 

(conditional) knock-out (KO) yetişkin fare bağırsak parafin kesitleri 

kullanılarak araştırıldı. 

CSF-1R’ünün kolon KH gen ifadesi ve epitel hücrelerinin 

proliferasyonu ve farklılaşmasına olan etkisi ise:

- global Csf1r KO, Csf1op/op (fonksiyonel olmayan Csf1 proteinine 

sahip) ve bağırsağa özgü c-fms şartlı (conditional) knock-out (KO)  

fareler üzerinde incelendi. 

- in vitro, CSF-1R’ünün ölümsüz fare kolon epitel hücrelerinin (IM5) 

proliferasyonu üzerine olan etkisi, CSF-1R’ünün ligandları olan CSF-

1 ve IL-34 ile bağırsak mitojenlerinden olan Wnt3a ve R-spondin1’e 

özgü rekombinant proteinler ve ayrıca CSF-1 kaynağı olarak 

gösterilen PMUE (pregnant mouse uterine extract) kullanılarak 

araştırıldı.

- FACS teknolojisi kullanılarak, PH’lerince yoksun olan kolon 

epitelyumunda bu hücrelerin eşdeğeri olabilecek CD24 pozitif 

hücreler sort edildi, ve bu hücrelerin karakterizasyonu için 

bağırsak hücre kaderi ve farklılaşmasında görevli olan genlerin 

ifade düzeyleri kantitatif Real-Time PCR ile analizi yapıldı ve 

immünoboyama ile teyit edildi. Bu hücrelerde hem CSF-1 hem 

de CSF-1R’ünün gen ifade düzeyi de değerlendirildi. CSF-1R’ü İB 

ve kolon epitel hücre yüzeylerinde konumlandığı gösterildi. İnçsel 

CSF-1R eksikliği, mRNA seviyede bağırsak KH gen ekspresyonunun 

down-regülasyonu ile ilişkili olarak organoid oluşum veriminde 

azalmaya; in vivo CSF-1R kaybı ise, Paneth ve enteroendokrin hücre 

sayısında azalmaya ve çoğalan hücrelerin pozisyonunda daha önce 

PH’lerinin bulunduğu kript tabanına doğru bir kaymaya neden 

olduğu tespit edildi. Csf1r KO ve Csf1op/op farelerinde hücresel 

proliferasyonda azalma, enterositler ve enteroendokrin hücre 
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kaderinde ile aşırı goblet hücre artışı sonucunda kolon defektlerine 

sahip olduğu gösterildi. Ayrıca, yaban tip (WT) hücrelerine kıyasla 

Csf1r-/- kolon kriptinde hücre döngüsü genlerinden olan cyclinD1, 

c-myc, c-fos, ve c-myb gen ekspresyon profilinde baskılanma 

saptandı. Ancak, IM5 hücrelerinin proliferatif cevap analizi CSF-

1R’ünün kolonosit proliferasyonunun majör regülatörü olmadığını 

gösterdi. Ayrıca, yetişkin bağırsağa özgü c-fms şartlı KO kolon 

homestazının CSF-1R kaybından etkilenmediği gözlemlendi. Bu 

çalışmadan elde edilen sonuçlar, CSF-1R’ünün hem İB hem de 

kolon KH gen ekspresyonunun ve homestazının düzenlenmesinde; 

İB’ta direkt olarak PH’lerinin olgunlaşmasını desteklenmesinde ve 

böylelikle PHlerin de bağırsak KH nişini biçimlendirmesinde önemli 

rol oynadığını göstermektedir. Bu sonuçlar ışığında, özellikle 

bağırsak kök hücre nişinin hedeflenmesi, ülseratif kolit veya 

Crohn’s hastalığı gibi hastalıkların tedavisinde doku onarımını ve 

doku homeostazını yeniden sağlanması için bir strateji oluşturabilir.
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Alzheimer hastalığında görülen amiloid patolojisinin 
vitamin D yolağı ile yeniden tanımlanması  

Alzheimer hastalığı (AH) ilerleyen nörodejeneratif bir hastalıktır ve 

demansın en sık görülen sebeplerinden biridir. Amiloid birikimleri 

Alzheimer hastalığında görülen önemli patolojik değişikliklerden 

biridir. Vitamin D (kolekalsiferol) bir nörosteroid hormondur. Bu 

hormon etkisini vitamin D reseptörü (VDR) ve membran ilişkili, hızlı-

cevap, steroid bağlayan protein (1,25-MARRS) adı verilen iki ayrı 

reseptörü ile gerçekleştirir. Vitamin D ile uyarılan mekanizmaların 

AH’daki rolü ve vitamin D eksikliği ile nörodejenerasyon 

arasındaki ilişki son yıllarda yapılan çalışmalarla önem kazanmıştır. 

Grubumuzun da Alzheimer hastalığı ve nörodejenerasyonda 

vitamin D eksikliğinin moleküler mekanizmalarının açıklanması 

yönünde önemli yayınları olmuştur. Bununla birlikte diğer önemli 

bir konu ise nörodejenartif hastalıklarda vitamin D ile ilişkili 

yolakların ve vitamin D metabolizmasının nasıl etkilendiğidir. 

Primer kortikal ve hippokampal nöron kültürlerinde siRNA 

uygulamaları ile gen susturulması ve vitamin D - amiloid beta 

uygulamaları ile oluşturduğumuz model sistemlerde yaptığımız 

çalışmalar, Alzheimer hastalığında vitamin D metabolizmasının 

durumu ve etki mekanizmaları hakkında önemli sonuçlar elde 

etmemizi sağlamıştır. Bu çalışmalarımıza göre amiloid beta  (Aβ) 

sadece L-tipi voltaj duyarlı kalsiyum kanalı alfa 1 C ekspresyonunu 

ve sinir büyüme faktörü (NGF) salınımını uyaran değil aynı zamanda 

vitamin D reseptörü (VDR) ekspresyonunu ise dramatik şekilde 

baskılayan bir nörodejenerasyon mekanizmasını tetiklemektedir. 

Diğer taraftan yaptığımız çalışmalar bu mekanizmaların hem 

kortikal nöronlarda hem de hippokampal nöronlarda benzer şekilde 

işlediğini göstermiştir. Buna ek olarak yakın zamanda yayınladığımız 

bir başka çalışmamızda ise Aβ’nın vitamin D katabolizmasını 

uyararak vitamin D seviyelerini düzenleyen 25-hidroksivitamin 

D3 24-hidroksilaz (24OHaz) enziminin ekspresyonunu uyardığını 

gösterdik. Grubumuz Aβ tarafından VDR baskılanmasını ve 24OHaz 

ekspresyonundaki artışı birlikte düşünmekte ve AH tipi patolojide 

vitamin D kullanımında bir bozukluk olduğu sonucuna varmaktadır.

Bunun yanı sıra siRNA aracılı gen susturma deneylerimiz VDR 

geni susturulmasının Aβ ile uyarılan toksisiteyi taklit edebildiğini, 

1,25-MARRS susturulmasının ise LVSCC-A1D ekspresyonunu 

uyardığını göstermiştir. İster Aβ ile ister siRNA aracılı olsun VDR 

baskılanmasının bir diğer sonucunu ise iNOS ekspresyonunda artış 

olduğu bir başka yayınımızda gösterilmiştir. Bütün bu sonuçlar 

vitamin D metabolizmasındaki ve vitamin D ilişkili yolaklardaki 

bozuklukların Aβ patolojisinin önemli bir parçası olduğuna ve 

aralarında karşılıklı bir etkileşim olabileceğine işaret etmektedir.
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Çalışmamızda; androjen bağımsız PC-3 ve DU-145, androjen bağımlı 

VCaP prostat kanseri hücre hatlarında anti-kanser etkinliği yüksek 

üç bitkisel etken maddenin; Sulforafen, Silymarin, Kaempherol 

ve Türkiye’de yetişen 4 endemik bitki türünden Alkanna tinctoria 

subsp. subleiocarpa (Havacıva otu), Lavandula stoechas subsp. 

cariensis (Karabaş Otu), Phlomis leucophratca (Çalba), Rubia 

davisiana farklı polariteye sahip çözücüler ile hazırlanmış bitki 

ekstrelerinin Paklitaksel ile kombinasyonlarının sinerjistik 

etkinliğinin araştırılması ve bu kombine dozların sinerjistik 

etkisinin hücre döngüsü sinyal iletimi ve apoptozis yolaklarındaki 

gen ekspresyonları üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Bitkisel etken maddeler ile endemik bitki ekstrelerinin paklitaksel 

ile kombinasyonlarının etkinlikleri izobologram analizi ile 

saptanmıştır. Sitotoksisiteleri (IC50 dozları) real-time online olarak 

belirlenmiş ve apoptotik etkileri TUNEL, Aneksin V ve JC-1 yöntemi 

ile değerlendirilmiştir. Apoptotik yolak ve hücre döngüsü kontrol 

yolağındaki genlerinin ekspresyonları Real-time Online Revers 

Transkriptaz PCR yöntemi ile analiz edilmiştir. Prostat kanseri hücre 

hatlarında, endemik bitki ekstrelerinin (Alkanna tinctoria, Phlomis 

leucophratca ve Rubia davisiana, IC50<220µg/ml) ve bitkisel etken 

maddelerin (silymarin ve sulforafen IC50<130 µM) anti prolifertif 

ve apoptotik etki gösterdiği saptanmıştır. Endemik bitki ekstreleri 

ve bitkisel etken maddeler paklitaksel ile sinerjistik (CI ED50< 0,41) 

etki göstermiştir. Sinerjistik etki gösteren kombinasyonlar prostat 

kanseri hücre hatlarında, Bcl-2 gen ekspresyonunu baskılayarak 

Bax/Bcl-2 oranını arttırmış ayrıca TNFRSF10A, TNFRSF1A, CHEK1, 

CDKN1A, CDKN2B, CDK8, CDKN3 ve CASP14 ekspresyonlarını 

arttırmış ve BAD, CDK5RAP1, CDC20, siklin H, CDK5RAP1, 

CDC20 ekspresyonlarını azalmıştır. Sonuç olarak, Paklitaksel ile 

sinerjistik etki gösteren endemik bitki ekstreleri ve bitkisel etken 

maddeler, Paklitakselin etkin dozunu azaltmış ve G2/M arrestini 

indüklemişlerdir. Böylelikle; bitki ekstre/etken maddeleri ile 

Paklitaksel kombinasyonunda daha ekonomik ve optimum tedavi 

protokolleri saptanabilecektir.
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The aim of the study is to determine the effective concentrations 

and evaluate the synergistic effects of combined doses’ gene 

expression cell signal transduction pathways and programmed cell 

death genes and combinations of herbal substances; Sulphorafen, 

Silymarin, Kaempherol; four endemic plant type in Turkey (Alkanna 

tinctoria, Lavandula stoechas, Phlomis leucophratca, Rubia 

davisiana) with paclitaxel in androgen-dependent VCaP, androgen-

independent PC-3 and DU-145 cell lines. Herbal substances and 

endemic herbal extracts were combined with Paclitaxel drug. 

IC50 doses were identified as real time online. The most effective 

synergistic doses were determined according to isobologram 

analysis. The apoptotic effects of effective combined doses were 

evaluated by TUNEL, Annexin V and JC-1 methods. Apoptotic 

and/or cell cycle arrest effects of confirmed combined doses on 

expression of genes in these pathways were assessed by real-time 

online RT PCR. Endemic plant extracts (Alkanna tinctoria, Phlomis 

leucophratca and Rubia davisiana, IC50<220µg/ml) and herbal 

substances (silymarin ve sulforafen IC50<130 µM) indicated anti 

proliferative and apoptotic effects in prostate cancer cell lines. 

They testified to synergistic effect with paclitaxel (CI ED50 <0.41).

The combinations, which indicate the synergistic effect were 

increased to Bax/Bcl-2 ratio by suppressing Bcl-2 gene expression 

into the prostate cancer cell lines. Besides, they increased 

expression of TNFRSF10A, TNFRSF1A, CHEK1, CDKN1A, CDKN2B, 

CDK8, CDKN3 and CASP14 and decreased BAD, CDK5RAP1, CDC20, 

siklin H, CDK5RAP1, CDC20. As a result, the effective dose of 

paclitaxel were reduced and G2/M arrest were induced by the 

endemic plant extracts and herbal substances that indicate a 

synergistic effect with paclitaxel.
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Diyabet, pankreas β-hücrelerinden salgılanan insülinin mutlak(Tip 

1 Diyabet, T1D) ya da göreceli(Tip 2 Diyabet,T2D) yokluğuna bağlı 

bir metabolizma bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası 

Diyabet Federasyonu’nun tahminlerine göre, bugün 370 milyon 

olan diyabetli hasta sayısı 2030 yılında 550 milyonu aşacaktır. 

Sadece 2012 yılında tedavi için 480 milyar dolar harcandığı ve 4,8 

milyon hastanın yaşamını yitirdiği düşünüldüğünde diyabetin mali 

yükü ve yaşamı tehdit eden boyutu daha iyi anlaşılmaktadır.  T1D, 

otoreaktif immün-hücrelerinin seçici olarak β-hücrelerini yıkıma 

uğrattığı ve hiperglisemi ile sonuçlanan otoimmün bir hastalıktır. 

NOD(Non-Obese Diabetic) farelerde yapılan çalışmalarda CD4+ 

ve CD8+ T-hücrelerinin β-hücre yıkımında baskın bir rol oynadığı 

gösterilmiştir. Bu hücrelerle birlikte infiltrasyon alanında ve 

antijen sunumunun gerçekleştiği pankreatik lenf nodlarında 

B-hücreleri, dendritik hücreler, NK-hücreleri gibi immün-

hücreler β-hücre yıkımında rol alabilirler. Bu hücrelerin hedef 

alınması ya da kullanılması β-hücre yıkımının engellenmesinde 

ve proliferasyonunun tetiklenmesinde etkili olabilir. İmmün-

hücrelerinin pankreatik adacıklara infiltrasyonunun, β-hücrelerinde 

apoptoza neden olduğu ortak bir görüş olarak kabul edilse de son 

dönemdeki çalışmalar, immün saldırının aynı zamanda β-hücre 

proliferasyonunu da tetiklediğini tartışmaktadır. Örneğin, NOD-

SCID farelerle kıyaslandığında, adacık infiltrasyonu olan NOD 

farelerde artan β-hücre proliferasyonu gösterilmiştir. Bir diğer 

çalışmada ise, CD3 mAb ya da Treg terapisi ile immün baskılama 

azalan β-hücre replikasyonu ile ilişkilendirilmiştir. Ancak β-hücre 

proliferasyonunu etkileyen immün-hücre/hücreleri ve altında 

yatan mekanizma halen bilinmemektedir. Bu literatür bilgileri 

ışığında hipotezimiz; “Bir ya da daha fazla lenfosit alt grubu ya da 

salgıladıkları moleküller β-hücre proliferasyonunu tetiklemektedir’’ 

şeklindedir. Amacımız ise, β-hücre replikasyonunu artıran lenfosit 

alt grubunu ve potansiyel solüble molekül ya da molekülleri 

tanımlamaktır. Splenositlerin (SPL) β-hücre proliferasyonu 

üzerindeki etkisini araştırmak üzere ilk olarak diyabetik(DF) ve pre-

diyabetik farelerden(Pre-DF) elde edilen total splenositleri immün 

sisteminden yoksun NOD.RAG1-/- dişi farelere enjekte ettik. Alıcı 

pankreaslarında BrdU, Ki67 ve pHH3 proliferasyon markırları 

ile yapılan analizlerde DF splenositleri ile enjekte edilen grupta 

β-hücre proliferasyonunun anlamlı derecede arttığı(p=0.001) ve 

bu etkinin kan şekeri, insülin ya da apoptozdan bağımsız olduğu 

belirlenmiştir. B ya da T lenfositlerin β-hücre proliferasyonundaki 

etkisini araştırmak için hem in vitro hem de in vivo deplesyon 

deneyleri gerçekleştirdik. Kontrollerle kıyaslandığında, B-hücreleri 

uzaklaştırılmış SPL ile enjekte edilen NOD.RAG1-/- farelerde 

yüksek β-hücre proliferasyonu belirlenirken, CD4+, CD8+ ya da 

CD4+/CD8+ hücrelerinden yoksun SPL transfer edilen farelerde 

oldukça düşük oranda proliferasyon saptanmıştır. Bu sonuçlar 

B-hücrelerinin baskın bir rol oynamadığını göstermektedir. T-hücre 

alt gruplarından yoksun SPL transfer edilen fare pankraslarının 
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hematoksilen-eozin boyaması ile yapılan histolojik analizlerinde 

total Pre-DF, total DF ya da B-hücrelerinden yoksun DF splenositleri 

ile enjekte edilen gruplarla kıyaslandığında adacık infiltrasyonun 

yok denecek kadar az olduğu belirlenmiştir. Bu gruplarda β-hücre 

proliferasyonunun infiltrasyon skorlaması ile korelasyonu lineer 

ve anlamlı bulunmuştur(r=0.71;p=0.004). Alternatif olarak STZ-

indüklü diyabetik NOD fare modeli kullanılarak bu korelasyon 

teyit edilmiştir. Total ya da T-hücre alt grupları uzaklaştırılmış 

SPLler ile NOD.RAG1-/- pankreas adacıklarının aralarında hücre-

hücre temasını engelleyen membran kullanılarak yapılan ko-kültür 

deneylerinde kültür besiyerleri LUMINEX analizinde kullanılarak 

doza bağlı olarak artan aday sitokinler/kemokinler (IL-2, IL-6, IL-10, 

MIP1-a ve RANTES) belirlendi. Bu sitokin/kemokin reseptörlerinin 

pankreatik adacıklarda eksprese edildiğini gösterdikten sonra 

β-hücre proliferasyonu üzerindeki etkisini araştırmak için 

pankreatik adacıkları rekombinant sitokin/kemokinler ile muamele 

ettik. Moleküllerin doza bağımlı olarak hem ayrı ayrı hem de 

birlikte β-hücre proliferasyonunu artırdığı tespit edilmiştir. Birbirini 

tamamlayıcı bu in vitro ve in vivo deneyler, T-hücrelerinden 

salgılanan solüble faktörlerin tip 1 diyabetin gelişim sürecinde 

β-hücre proliferasyonunu artırıcı terapötik bir yaklaşım olarak 

kullanılabileceğini göstermiştir.
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suppressor gene in combination with Gleason scoring and serum PSA to 
evaluate progression of prostate carcinoma. Urol Oncology  2004;22:307-
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SUNUM 06 - PRESENTATION 06

Katlanmamış protein cevabı’nın göz i̇çi merceğinin 
fizyolojisindeki ve patolojsindeki rolü 

Göz içi merceği epitel ve fiber olmak üzere iki hücre tipinden 

oluşan transparan bir yapıdır ve görevi göze gelen ışık ışınlarını 

kırarak ağ tabakaya odaklamaktır. Göz merceğinin saydamlığını 

kaybetmesi sonucu oluşan katarak hastalığı dünyadaki başlıca 

körlük sebeplerindendir.  Göz merceğinin hücreleri kapsül adı 

verilen bir ekstraselullar matris tarafından çevrelenmiştir ve bu 

matris proteinlerindeki mutasyonların katarağa ve göz merceği 

problemlerine yol açtığı bilinmektedir. Yaptığımız çalışmada bu 

kapsülü oluşturan proteinlerden  kolejan 4’ün alfa3 veya alfa4 

zincirini transgenik olarak fare embriyolarının göz merceklerinde  

ürettiğimizde, transgenik merceklerin normal farelerin 

merceklerine kıyasla çok daha küçük olduklarını ve transparan 

yapılarını kaybetmiş olduklarını tespit ettik. İmmün boyama 

yöntemiyle transgenik olarak üretilen bu protein zincirlerinin 

kapsüle salgılanamadığını, hücre içinde biriktiğini ve bu  durumun 

endoplazmik retikulumda bulunan ve stres durumlarında artan 

şaperon proteini BiP (GRP78)’in yüksek miktarlarda üretilmesine 

yol açtığını gösterdik. BiP’in aynı zamanda endoplazmik retikulum 

stresi durumlarında aktive olduğu bilinen Katlanmamış Protein 

Cevabı (Unfolded Protein Response) Yolağının aktivasyonunda 

önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir. Katlanmamış Protein 

Cevabı yüksek ökaryotlarda üç farklı yolaktan oluşmaktadır ve 

üç farklı ER transmembran proteini (IRE1, PERK ve ATF6) bu 

yolaklarda görev almaktadir. Çalışmamız  sırasında immünboyama, 

Western blot ve RT-PCR  gibi yöntemler kullanarak bu üç yolağın 

da transgenik lenslerde yüksek derecede aktive olduğunu 

ortaya koyduk.Özellikle PERK transmembran proteini tarafından 

yönetilen yolağın eIF2alfanın fosforilasyonuna ve genel protein 

translasyonunun durdurulmasına yol açtığı bilinmektedir. Bununla 

uyumlu olarak, radyoaktif H3 (tritium) kullanarak transgenik 

farelerin göz merceklerinde protein translasyonunun %50 oranında 

azaldığını tespit ettik. Aynı zamanda bu yolağın aktivasyonun 

transgenik göz merceklerinde ATF4 ve CHOP genlerinin 

ekspresyonlarının artmasına ve uzun süre strese maruz kalmış 

hücrelerde apoptozu indüklediğini gösterdik. Bu çalışmamız, kronik 

ve yüksek stres durumlarında, Katlanmamış Protein Cevabı’nın 

koruyucu ve apoptotik yolaklarının aynı anda aktive edildiğini 

ve göz merceğindeki oluşan bu kronik aktivasyonun katarağa yol 

açtığını ortaya koymuştur. Bu sonuçlar, endoplazmik retikulumda 

sentezlenen ekstrasellular matris proteinleri gibi proteinlerin yol 

açtığı göz merceği patolojilerinde Katlanmamış Protein Cevabı 

Yolaklarının rolü olabileceğini göstermiştir. Bunlara ek olarak, 

transgenik farelerde yaptığımız çalışmalarımızın yanında,  normal 

göz merceklerinin embriyonik oluşumu sırasında da Katlanmamış 

Protein Cevabı Yolaklarının aktive olduğunu ortaya koyduk. 11.5 

inci embryonik günden başlayarak yaptığımız çalışmalar göz 

merceği epitel hücrelerinin fiber hücrelerine dönüşürken üç 
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Katlanmamış Protein Cevabı yolağının da düşük derecelerde aktive 

olduğunu gösterdi. Bu çalışmalarımız, daha önce B hücreleri gibi 

bazi hücre tiplernde aktivasyonu gösterilen Katlanmamış Protein 

Cevabı Yolaklarının  normal hücre gelişimi ve diferansyonunda rolü 

olabileceği olgusuna katkıda bulunmuş ve ilk defa Katlanmamış 

Protein Cevabı aktivasyonunu normal göz merceği gelişiminde 

göstermiştir.

SUNUM 07 - PRESENTATION 07

Floresan biyosensörler kullanarak c-Src’ nin açık ve kapalı 
şekillerini hücrede izleyebilme

Sevgi İrtegün1, Jörg Schweiggert2, Terrence D. Mulhern2, 

Danny M. Hatters2

1Dicle Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

2Melbourne Üniversitesi, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı, 

Melbourne

Src-ailesi tirozin kinaz üyesi olan c-Src, temel hücresel olayları 

yöneten birçok sinyal yolakları için kritik bir öneme sahiptir. 

Aberant c-Src aktivitesi meme, kolon, akciğer ve prostat kanserleri 

gibi birçok insan kanserlerinin gelişmesinde ve ilerlemesinde 

önemli rol oynamaktadır. c-Src yapısal olarak çok iyi anlaşılmış 

olan “açık” aktif ve “kapalı” inaktif konformasyonlara sahiptir. 

Fakat konformasyonal değişikliğin hücre içerisinde nasıl oluştuğu 

ve regülatör mekanizmalarla nasıl bağlantı kurduğu tam 

olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada, c-Src nin aktivitesinin 

regülasyonunu hücrede çalişabilmek ve c-Src ye spesifik olan 

inhibitörler ve aktivatörlerin taraması için tetracysteine (TC)-

biarsenikal boya teknolojisinden faydalanarak c-Src konformasyon 

biyosensörü geliştirdik. Biyosensor, sadece açık konformasyonda 

biarsenikal boyalara (ReAsH or FIAsH) bağlanan tetrasistein (TC) 

dizisinin SH2 domaine yerleştirilmesiyle ve c-Src lokalizasyonunu 

izlemek için proteinin karboksi ucunun GFP ile etiketlenmsiyle 

geliştirildi. Biyosensör sadece proteinin açık konformasyonunda 

kırmızı-floreasan ReAsH’ a spesifik bir şekilde bağlandı. Böylece, 

yeşil ve kırmızı floresansın kolokalizasyonu açık ve kapalı 

konformasyonun oranının boyutsal olarak hem hücrede confocal 

mikroskop ile hemde tüm hücre popülasyonunda flow sitometri 

ile belirlenilmesine olanak sağladı. Biosensör açık ve kapalı 

konformasyonlar arasında intermediate olarak göründü. c-Src 

inaktivatörü olan Csk’ in overexpresyonu ve c-Src inbitörleri 

olan PP2 ve PP1’ nin bağlanması konformasyonal dengeyi kapalı 

konuma doğru değiştirirken, SFKs spesifik küçük molekül inhibitörü 

Sevgi İrtegün

Dicle Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

Doktora derecesini aldığı tarih: 24 Aralık 2012 

Çalıştığı kurum: Dicle Üniversitesi. Tıp Fakültesi. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı. 

Kısa özgeçmişi ve yayınları:

Eğitim

2008-2012 - Doktora, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Bölümü, Bio21 
Enstitüsü, Tıp Fakültesi, The University of Melbourne, Melbourne, Australia 

Danişmanlar: Dr. Danny M Hatters, Dr. Terrence D Mulhern 

Doktora Tezi: Tracking open and closed conformations of c-Src in the cell 
using fluorescent biosensors 

2004-2006 - Yüksek Lisans, Biyokimya, Biyoloji Bölümü, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye 

Danişmanlar: Prof. Dr. Orhan Erman, Doç. Dr. Ökkeş Yilmaz 

Yuksek Lisans Tezi: (+) – Katesinin ovarektomize edilen ve potasyum bromat 
etkisine maruz bırakılan wistar ratların çeşitli dokularında bazı biyokimyasal 
parametreler üzerinde etkisi 

GPA: 99.59/100 

2000-2004 - Lisans, Biyoloji Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Fırat 
Üniversitesi, Elazığ, Türkiye 

GPA: 91.94/100 ( 2004 Fırat Üniversitesi Birincisi)

Ödüller / Burslar

2007-2012  - Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Dil Eğitimi ve Doktora Bursu 

2009 - En İyi Poster Ödülü, ComBio2009 (ASBMB) Konferansı, Christchurch 
Yeni Zellanda. 

2004-2006 - TÜBİTAK Yüksek Lisans Bursu 

2004 - Üniversite Birinciliği, Fırat Üniversitesi 2004

İdari görevle

2010-2011 - Melbourne protein grup (MPG) öğrenci sempozyumu 
düzenleyici kurul üyesi, Melbourne, Australia

İş deneyimi

2013 - Araş. Gör.Dr. Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim 
Dalı. 

2012 - Scientist Mentör, GTAC (Gene Technology Access Centre), 
Melbourne, Australia 

2011-2012 - Demonstratör, Moleküler bilim teknikleri, Tıp Fakültesi, The 



-82-

University of Melbourne, Australia 

2011-2012 - Demonstratör, karaciğer fonksiyon testi, Tıp Fakültesi, The 
University of Melbourne, Australia

Yabancı dil

İleri düzeyde ingilizce (konuşma, yazma, okuma ve dinleme)

Yayınlar 

Whiting, R.J., Payne, C.J., Satiaputra, J., Kucera, N., Qiu, T.W., Irtegun, S., 
Gunn, N.J., Lavova-Azmanova, N.S., Mulhern, T.D., and Ingley, E. (2012). 
Targeting Lyn tyrosine kinase through protein fusions encompassing motifs 
of Cbp (Csk-binding protein) and the SOCS box of SOCS1. Biochem J. (442), 
611-620. 

Irtegun, S., Ramdzan, Y.M., Mulhern, T.D., and Hatters, D.M. (2011). ReAsH/
FlAsH labeling and image analysis of tetracysteine sensor proteins in cells. J 
Vis Exp. (54), e2857, DOI:10.3791/2857. 

Keser, S., Yilmaz, O., Tuzcu, M., Erman, O., Irtegun, S., (2012). The Effects 
of Catechin, Lipoic Acid, Resveratrol and Potassium Bromate on Fatty Acid, 
Lipophylic Vitamins and Cholesterol Levels in Muscle of Wistar Rats. Journal 
of The Chemical Society of Pakistan. (34), 89-93. 

Keser, S., Yilmaz O., Tuzcu M., Erman O., Irtegun, S., (2012). Effects of 
Antioxidants Resveratrol, Catechin and Lipoic Acid and Carcinogen KBrO3 
on Lipophylic Vitamins and Cholesterol in Lung, Liver and Kidney of Wistar 
Rats. Journal of Kafkas University Veterinary Faculty. (18), 367-372. 

Tuzcu, M., Irtegun, S., Yilmaz, O., Guvenc, M., Erman, O., Sahin, K. 
(2009). Efects of (+)-Catechin Supplementation on the Some Biochemical 
Parameters in Sera and Erythrocytes of 

Ovariectomized Wistar Rats Induced by the Carcinogen Potassium Bromate 
(KBrO3). Journal of Animal and Veterinary Advances. (8), 430-435.

SI1’ in bağlanması konformasyonal dengeyi açık konuma doğru 

değiştirdi. Sonuç olarak, biyosensör c-Src’ nin regüle ettiği sinyal 

yolaklarının çalışılmasında ve yeni terapötiklerin geliştirilmesinde 

faydalı olabilir.

Tracking open and closed conformation of c-Src in the cell 
using fluorescent biosensors

Sevgi İrtegün1, Jörg Schweiggert2, Terrence D. Mulhern2, 

Danny M. Hatters2

1Department of Medical Biyoloji, Dicle University, Diyarbakır, Turkey

2Department of Biochemistry and Molecular Biology, The University of 

Melbourne, Melbourne, Australia

c-Src, a member of Src-family tyrosine kinases, is critical to a 

diverse array of signalling pathways driving many fundamental 

processes. Aberrant c-Src activity is involved in the development 

and progression of human cancers. c-Src has “open” active 

and “closed” inactive conformations that are structurally well 

understood; however, how conformational change occurs in 

cells and how it is connected to regulatory mechanisms remain 

unclear. In this study, a tetracysteine-based biosensor of c-Src 

conformation was developed for studying the regulation of c-Src 

activity in cells and for the screening of c-Src-specific inhibitors 

and activators. The biosensor was developed by engineering a 

tetracysteine (TC) sequence into the SH2 domain that only binds 

to the biarsenical dyes (ReAsH or FIAsH) in the open conformation 

and tagging the C-terminus of protein by GFP for tracking c-Src 

localization. The biosensor specifically bound the red-fluorescent 

ReAsH only in the open conformation. Hence, the co-localization 

of green with red fluorescence enabled the proportion of open 

and closed conformations to be determined both spatially in cells 

with microscopy and in whole cell populations by flow cytometry. 

The biosensor appeared to be intermediate between the open and 

closed conformations. Over expression of Csk, c-Src inactivator, 

and binding of both PP2 and PP1, small-molecules SFKs selective 

inhibitor, shifted the conformational equilibrium towards the 

closed state, while binding of SI1, a small-molecule SFKs selective 

inhibitor, shifted the conformational equilibrium towards the 

open state. Taken together, the biosensor can be useful in studies 

of c-Src-mediated signalling and in the development of new 

therapeutics.
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SUNUM 08 - PRESENTATION 08

Cisplatin dirençli KHDAK hücre serilerinin oluşturulması, 
moleküler profillerinin belirlenmesi ve 14-3-3sigma gen 
ekspresyonunun baskılanması yoluyla cisplatin yanıtının 
sağlanması

Akciğer kanseri dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı giderek artan 

önemli bir sağlık problemidir. Tüm akciğer kanserlerinin % 80’ nini 

oluşturan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli (KHDAK) olguların % 

40’ ına ileri evrelerde tanı konmakta ve tedavisi için kemoterapi 

yöntemine başvurulmaktadır. Kemoterapotik bir ajan olan Cisplatin’ 

e karşı tümör hücrelerinin geliştirdiği dirençte çok sayıda moleküler 

mekanizma rol almakta ve bu direnç farklı tümör tiplerinde farklı 

özellikler sergilemektedir. Cisplatine duyarlı tümörlerin çoğu tedavi 

başlangıcından sonra kazanılmış direnç geliştirebilmektedirler. 

Cisplatin direncinin gelişmesine neden olabilecek faktörler; 

hücrede ilaç birikiminin azalması, sülfür içeren bileşiklerin 

inaktivasyonu, cisplatin-DNA adduct formlarının onarımlarının 

artması, apoptozda görevli proteinlerin ekspresyonlarında 

meydana gelen değişiklikler olarak sıralanabilmektedir [2]. Hücre 

döngüsü, apoptoz, sinyal yolakları gibi birçok yaşamsal yolakta 

görev alan anahtar enzimlerden birisi 14-3-3sigma’ dır [3]. Göğüs, 

kolon, akciğer ve pankreas kanserleri ile yapılan çalışmalarda, artmış 

14-3-3sigma gen ekspresyonu ve azalmış metilasyon durumuna 

sahip olguların tedaviye daha az cevap verdiği bildirilmektedir 

[4], [5]. Çalışmamızda KHDAK tedavisinde kullanılan cisplatin’ e 

karşı iki hücre serisinde (A549, Calu1) in vitro direnç oluşturulmuş 

ve bu model üzerinde 14-3-3sigma ekspresyon, metilasyon ve 

protein profillerinde meydana gelen değişiklikler araştırılmıştır. 

14-3-3sigma gen ekspresyonunun dirençli hücre serilerinde belirgin 

olarak artışı ilk hipotezimizi destekleyerek hedef genimizin cisplatin 

direnci gelişimi sırasında etkilenmekte olduğunu göstermiştir. İkinci 

aşamada ise hücre serilerindeki 14-3-3sigma gen ekspresyonu 

siRNA yöntemi ile susturularak bu durumun cisplatin yanıtına olan 

etkileri analiz edilmiş ve özellikle cisplatin dirençli Calu1 serisinde 

ilaç yanıtının anlamlı olarak arttığı saptanmıştır. Çalışmamızda 

cisplatin direnci gelişimi sırasında hücrelerin gen ekspresyon 

profillerinde meydana gelen değişiklikleri belirlemek amacıyla 88 

aday gen analiz edilmiştir. CD-A549 hücre serisinde cisplatin direnci 

gelişmesi ile bu genlerden 43 tanesinin ekspresyonunun azaldığı, 

azasitidin uygulaması sonucu 42 genin ekspresyonunun yeniden 

arttırıldığı, CD-Calu1 hücre serisinde ise 18 genin ekspresyonunun 

kontrol serisine oranla azaldığı, azasitidin uygulaması ile 88 genden 

62’ sinin ekspresyonunun arttırıldığı tespit edilmiştir. Dirençli hücre 

serilerinde ekspresyon düzeyi azalan genler arasında yoğunlukla 

hücre döngüsü ve apoptozda görevli genlerin olduğu gözlenmiştir. 

CD-A549 hücre serisinde, hücre döngüsünde yer alan CDC2, CDK4, 

Siklin-B1, Siklin-B2, CDC25C ve AURKA’ nın ekspresyon düzeylerinde 

10-57 kat, apoptozda görevli Caspase4, BAD ve BID 24-55 kat; CD-

Calu1 serisinde, hücre döngüsünün kontrolünde görevli Siklin B2, 

p14, CHEK1, CCNE1 ve Siklin B1’ in 2-4 kat azaldığı saptanmıştır 
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Elektron taşıma görevi olan sitokrom-c, apoptozun erken evresinde 

mitokondriden salınarak sitozole geçmektedir. Cisplatin ile tedavi 

edilen hücre serilerinin sitoplazmalarında sitokrom-c düzeylerinin 

artması, sitokrom-c salınımının cisplatin ile indüklenen apoptoz 

için gerekli olduğunu göstermektedir [6]. HCT116 hücre serisinde 

adriamycin tedavisinden sonra sitokrom-c salınımının geciktiği 

ve apoptotik sinyal iletiminin baskılandığı bildirilmektedir [7]. 

Çalışmamızda kontrol ve dirençli hücre serilerine IC50 dozlarında 

cisplatin verilerek sitokrom-c düzeyinin değişimi araştırıldığında, 

CD-Calu1 hücre serisinde mitokondriden sitoplazmaya sitokrom-c 

salınımının olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç bize sitokrom-c 

salınımının olmaması halinde CD-Calu1 hücre serisinde apoptozun 

indüklenemediğini göstermiştir. Araştırmamız sonucunda elde 

ettiğimiz bulgular, yeni tedavi stratejilerinde 14-3-3sigma’nın 

baskılanmasının yeni bir hedef olabileceğini desteklemektedir. 

Moleküler bakış açısı ile ele alındığında öncelikle 14-3-3sigma’ ya 

özgül inhibitörlerin geliştirilebilmesi için 14-3-3sigma proteinlerinin 

dimerizasyon yapısının aydınlatılması gerektiği düşünülmektedir. 

14-3-3sigma homodimerlerinin oluşmasında kritik önemi 

olan protein rezidülerinin belirlenmesi, 14-3-3sigma’ ya özgül 

inhibitörlerin geliştirlmesinde faydalı olacaktır.
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Hepati̇t E antijenine (HBeAg) özgü monoklonal antikor 
geliştirilmesinde alternatif yöntemler

Hepatit B virüsü (HBV); akut ve kronik hepatit ile karaciğer sirozu 

ve karaciğer kanserinin başlıca etmenidir ve günümüzde halen 

önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada yaklaşık iki milyar kişi HBV 

ile enfektedir ve 350 milyondan fazla kişi kronik HBV hastasıdır. 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde yaklaşık dört milyon HBV 

taşıyıcısı bulunmaktadır (1,2). HBV’nin yüzey antijeninden (HBsAg) 

oluşan dış zarfı, nükleokapsit veya kor kısmını çevreler.  HBV’nin 

iç koru kısmen çift zincirli DNA, kor protein (HBcAg), hepatit e 

antijeni (HBeAg) ve DNA’ya bağlı polimeraz içerir (3,4,5,). Hepatit B 

enfeksiyonu olan hastalarda hastalığın farklı dönemlerinde HBsAg 

ve antikoru (anti-HBsAg), HBeAg ve antikoru (anti-HBeAg) ve HBc 

antikoru (anti-HBcAg) takip edilmekte, buna göre hastalığın seyri 

belirlenmektedir. HBeAg, klinik açıdan enfeksiyonun tanısında, viral 

replikasyon seviyesinin ve şiddetinin belirlenmesinde kullanılır. HBV 

ile enfekte hastaların serumlarında 6 aydan fazla HBsAg, HBeAg ve 

yüksek seviyede HBV DNA bulunması enfeksiyonun kronikleşme 

evresinde olduğunun belirtisidir (6). Çalışmanın amacı, Hepatit B 

hastalığının şiddeti ve seyri hakkında önemli bilgiler edinilmesini 

sağlayan HBeAg’ye özgü monoklonal antikor (mAb) üretiminin 

sağlanmasıdır. HBeAg’ye karşı mAb geliştirme çalışmalarında 

bilinen klasik yöntemin yanı sıra alternatif yaklaşım olarak 

dondurulmuş dalak ve lenf düğümlerinin füzyon çalışmasında 

kullanılması ve yüzeyinde HBeAg’yi eksprese eden fajlarla yapılan 

immünizasyonlar sonrası HBeAg’ye özgü monoklonal antikorlar 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Klasik hibridoma yönteminde temel 

amaç bir fareye ilgili antijenin enjekte edilmesi yoluyla farenin 

B lenfositlerinden, verilen antijene karşı antikor üretmelerini 

sağlamak ve daha sonra bu hücreler ile myeloma hücrelerini 

birleştirerek hücre kültür ortamında sürekli çoğalarak antikor üreten 

21. Vildan Bozok Çetintaş, Onur Fevzi Erer, Buket Kosova, İlker Özdemir, 
Nejat Topçuoğlu, Serir Aktoğu, Zuhal Eroğlu Determining The Relation 
Between N-Acetyltransferase-2 Acetylator Phenotype And Antituberculosis 
Drug İnduced Hepatitis By Molecular Biologic Tests, Tüberküloz Ve Toraks 
Dergisi, 2008 56(1):81-86 

22. Vildan Bozok Çetintaş ve Buket Kosova. Farmokogenetik, Sendrom 
2004, 16(8): 42-54. (Derleme)
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hibrit hücreler geliştirmektir (7). Gerçekleştirilen füzyonlardan 

HBeAg ve HBcAg için özgün 16F8, 12E5, 18E10 hibrit hücreleri 

elde edilmiştir. Diğer antijenlerle çapraz reaksiyon verip vermediği 

kontrol edilen 16F8 hibrit klonunun HBeAg’ye özgü, 18E10 hibrit 

klonunun ise HBcAg için antikor yanıt oluşturduğu belirlenmiştir. 

12E5 hibrit klonu, HBe ve HBc antijenlerinin her ikisi ile de reaksiyon 

vermektedir ancak daha çok HBcAg’yi tanımaktadır. 16F8, 18E10 

ve 12E5 mAb’ların immunoglobulin tiplerinin sırasıyla IgG1,  IgM ve 

IgG2b ve kappa hafif zincir tipine sahip olduğu belirlenmiştir. 16F8 

mAb’ının saflaştırılmasında protein G, 12E5 mAb’ının ise protein 

A affinite kromatografisi kullanılmıştır. 16F8 mAb’ının HBeAg-β 

epitopuna, 12E5 mAb’ının kesintili konformasyonel epitopa sahip 

olduğu gösterilmiştir. Çalışmada ilk defa organ olarak bütün halde 

dondurulmuş dalak ve lenf düğümlerinden elde edilen hücreler 

hibridoma teknolojisi uygulanarak çoğalmaya devam eden ve 

antikor üretebilen B lenfositlerinin varlığı gösterilmiştir. Bu amaçla 

HBeAg ile immünize edilen BALB/c farelerden elde edilen dalak 

ve lenf düğümleri bütün doku halinde DMSO ile dondurulmuştur. 

Ticari HBeAg ile immünizasyona alternatif olarak, yüzeyinde 

HBeAg eksprese eden fajlarla BALB/c fareleri immünize edilmiş 

ve fareler füzyon çalışmalarında kullanılmıştır. Rekombinant 

fajlara karşı elde edilen yanıtın, ticari antijene karşı gelişen yanıt 

kadar iyi olduğu tespit edilmiştir. Antikor aktivitesi veren hibrit 

hücreler elde edilebilmiştir ancak bunlardan mAb üreten hücre 

elde edilememiştir. Hepatit tanı kitlerinin oluşturulmasında klasik 

hibridoma yöntemiyle elde edilen mAb’lar ülke ekonomisine 

önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca dondurma yöntemi, 

kriyobiyoloji çalışmalarında hücre fonksiyonunun belirlenebilmesi 

için diğer bir seçenek olarak bilimsel literatüre yenilik getirecektir. 

Ticari antijenlerle yapılan immünizasyonlara alternatif olarak 

istenilen antijeni eksprese eden fajların kullanılmasının hem ülke 

ekonomisine, hem de bilimsel literatüre katkısı olacaktır.
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SS-01 01
İnsan T hücreli akut lenfoblastik lösemi hücrelerinin 
kapsaisin ile indüklenmiş apoptozunda rolü olabilecek 
JAK/STAT sinyal iletim yolağı elemanlarının gen ekspresyon 
profillerinin belirlemesi

Burçin Tezcanlı Kaymaz, Vildan Bozok Çetintaş, Buket Kosova

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Kırmızı acı biberin içerdiği kapsaisin, olası tümörogenez ve 

genotoksisite özelliğinin yanı sıra; çeşitli karsinojen ile mutajenlere 

antagonist olması ve tümöral hücre apoptozunun indüklemesi 

sebebiyle “iki yüzü keskin bıçak” bir ajan olarak tanımlanmaktadır. 

Ancak kapsaisin ile indüklenmiş lösemi hücre apoptozunun 

nedenleri halen araştırma konusudur. Bu çalışmada, ALL hücre 

dizisi olan CCRF-CEM’e kapsaisin uygulandıktan sonra apoptoz 

analizinin gerçekleştirilmesinin yanı sıra; JAK/STAT sinyal iletim 

yolağı elemanlarından STAT3, STAT5A, -5B, JAK2 ve IL–6’nın mRNA 

seviyesindeki gen ekspresyon profillerinin çıkartılarak, kapsaisinin 

olası moleküler etki mekanizmasının aydınlatılması amaçlanmıştır.

Kapsaisinin CCRF-CEM hücreleri üzerinde sitotoksik etki oluşturduğu 

IC50 dozu 80 μM uygulandıktan 72 saat sonra hücrelerin apoptotik 

durumu değerlendirilmiş, hedef genlerin ekspresyon seviyeleri 

qRT-PCR ile belirlenmiştir. Ekspresyon değişimi, madde verilmemiş 

kontrol grubu hücrelerle kıyaslanarak, kat değişimi ve % değişim 

olarak istatistiksel analiz yapılarak değerlendirilmiştir. Kapsaisin 

ile muamele edilmiş lösemi hücreleriyle kontrol grubu hücrelerin 

apoptotik durumu kıyaslandığında, muamele grubu hücrelerde 

%37.1 oranında anlamlı bir apoptoz indüksiyonu saptanmıştır. Hedef 

genlere ait mRNA ekspresyon seviyeleri kıyaslandığında, STAT3, 

STAT5A, -5B, JAK2 ve IL-6 ekspresyonlarında sırasıyla -6.02, -49.6, 

-2.23, -5.53, -2.51 katlık anlamlı azalmalar saptanmıştır. Kapsaisin 

ile indüklenmiş lösemi hücre apoptozunun olası nedenlerinden 

biri de, JAK/STAT sinyal yolağı elemanlarından; transkripsiyon 

faktörü olan ve lösemide artmış ekspresyon sergileyen STAT3, 

STAT5A ve -5B ekspresyon seviyelerinin anlamlı derecede azalmış 

olması olabilir. Buna ilave olarak sinyalleşme tetikleyicileri JAK2 

ve IL-6 ekspresyonlarındaki düşüş; sinyalleşmenin baskılanarak 

lösemik hücre proliferasyonunun yavaşlaması ve apoptozun 

indüklenmesiyle sonuçlanmış olabilir. Bu nedenle, ALL tedavisinde 

kapsaisinin de yer alabilecek olması, teröpotik uygulama alanında 

yeni bir açılım yaratabilecektir.

Determining gene expression profiles of JAK/STAT cascade 
components for potential role of capsaicin induced 
apoptosis in acute T-Cell lymphoblastic leukemia cells

Burçin Tezcanlı Kaymaz, Vildan Bozok Çetintaş, Buket Kosova

Department Of Medical Biology, Ege University, İzmir, Turkey

Capsaicin, an ingredient of red chili pepper defined as “double-

edged sword” for having possible tumorigenicity/genotoxicity 

properties, being antagonist to carcinogens/mutagens for inducing 

tumor cell apoptosis. However, reasons of capsaicin induced 

leukemic cell apoptosis are investigated. In this study, following 

capsaicin treatment to ALL cell line CCRF-CEM, detecting apoptosis; 

determining gene expression profiles of JAK/STAT signaling 

pathway members STAT3,S TAT5A, -5B, JAK2, IL-6 mRNA levels, 

clarifying possible molecular effect mechanism of capsaicin were 

aimed. After 72h capsaicin treatment with IC50 dose that caused 

cytotoxic effect upon CCRF-CEM; an apoptosis assay was carried 

out, target genes’ expression levels were determined by real time 

qRT-PCR. Expressional changes were evaluated by comparing with 

untreated control group cells’ as fold or % change by performing 

statistical analyses. When apoptosis of capsaicin treated/untreated 

control group cells was compared; significant apoptosis induction 

was detected in treated group by 37.1% increase. When mRNA 

expression levels of capsaicin treated leukemic cells/ control group 

cells for target genes were compared; significant down-regulations 

were detected in STAT3, STAT5A, -5B, JAK2, IL-6 expressions with 

-6.02, -49.6, -2.23, -5.53, -2.51 fold respectively. One possible 

reason of capsaicin induced leukemic cell apoptosis might be due 

to significant decrease in STAT3, STAT5A, -5B expression levels 

that are transcription factors and exhibit upregulated expression 

in leukemia. Downregulation in signaling accelerators JAK2, IL-6 

expressions could be resulted in deceleration in leukemic cell 

proliferation and induced apoptosis due to signaling suppression. 

Therefore, the possibility of capsaicin taking place in ALL treatment 

might create new initiatives in therapeutic applications.

SS-01 02
Hepatosellüler kanser kök hücrelerinin karakterizasyonu: 
Notch sinyal yolağı ligandı Jagged-1’in Huh7 hücre hattında 
CD133+ kök hücre popülasyonunu arttırıcı etkisi

Yusuf İsmail Ertuna, Merve Deniz Abdusselamoğlu, İhsan Gürsel, 

Mehmet Öztürk

Bilkent Üniversitesi BilGen Genetik ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi, 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Ankara

Hepatosellüler karsinom (HSK) dünya genelinde kanser ilişkili 

ölümlerde 3. sırada yer almaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalara 

göre, HSK tümörleri, diğer birçok solid tümör gibi, “kanser kök 

hücreleri” veya “kanser başlatan hücreler” olarak adlandırılan 

bir alt popülasyondan kökenlenmekte olup, tümörlerin yine bu 

alt popülasyon tarafından devamlılığı sağlanmaktadır. HSK kök 

hücreleri, içinde CD133 (Prominin-1)’ün de yer aldığı bazı CD 

belirteçleri ile tanımlanabilmektedir. Bu çalışmada, 15 HSK hücre 

hattı kullanılarak HSK kök hücrelerinin oluşumunda rol oynayan 
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mekanizmalar araştırılmıştır. İlk verilere göre akış sitometresi ile 

test edildiğinde 4/15 hücre hattında (%27), CD133+ ifadesi %8-98 

arasında değişen kök hücre popülasyonlarına rastlanmıştır. Notch 

sinyal yolağının embriyonik hücre kaderi belirlenmesinde önemli 

bir katkısı olduğundan dolayı, bu yolağın aktivasyonunun Huh7 

hücre hattında CD133+ ifade eden kök hücre yoğunluğuna olan 

etkisine bakılmıştır. Jagged1, Notch1 reseptörü ligandı olup Notch 

yolağının aktive edilmesini tetiklemektedir. JAG1 genindeki inaktive 

edici mutasyonlar biliyer artezi gösteren Alagille sendromuyla 

ilişkilendirildiğinden, JAG1’in CD133+ kök hücreler üzerindeki 

etkilerini araştırdık. Huh7 hücre hattının JAG1 ile muamelesi 

sonucunda CD133+ hücre oranlarında önemli bir artış saptanmıştır. 

Bunun aksine, hücreler Notch sinyal yolağı inhibitörü olan DAPT 

ile muamele edildiğinde CD133+ kök hücre popülasyonunda bir 

düşüş gözlenmiştir. Elde edilen verilere göre, Notch sinyal yolağı 

CD133+ kanser kök hücrelerinin oluşumunu veya dağılımını pozitif 

yönde etkilemektedir. Bu konu hakkında gelecekte yürütülecek 

araştırmaların, Notch sinyal yolağının HSK kök hücre biyolojisindeki 

aktivite mekanizmalarının açığa kavuşturulmasında büyük katkısı 

olacaktır.

Characterization of hepatocellular cancer stem cells: Notch 
pathway ligand Jagged-1 enhances CD133+ stem cell 
population in Huh7 cell line

Yusuf Ismail Ertuna, Merve Deniz Abdusselamoglu, Ihsan Gursel, 

Mehmet Ozturk

Bilkent University BilGen Genetics and Biotechnology Research Center, 

Department of Molecular Biology and Genetics, Ankara

Hepatocellular carcinoma (HCC) is the third most common cause 

of death from cancer worldwide. According to recent studies, HCC 

tumors, like many other solid tumors are initiated and maintained 

by a subpopulation of cells called “cancer stem cells” or “cancer-

initiating cells”. HCC stem cells can be identified by the expression 

of some CD markers, including CD133 (Prominin-1). We are 

currently investigating mechanisms involved in the generation of 

HCC stem cells using a panel of 15 HCC cell lines. Our preliminary 

data indicate that four cell lines (27%) display CD133+ stem cell 

populations at frequencies changing between 8-98% when 

tested by flow cytometry. We also analyzed the effects of Notch 

pathway activation on CD133+ stem cell in Huh7 cells, because 

of its involvement in embryonic cell fate determination. Jagged-1 

(JAG1) is a protein ligand which interacts with the extracellular 

domain of Notch1 receptor and activates Notch signaling pathway. 

As inactivating mutations of JAG1 gene are involved in Alagille 

syndrome with biliary atresia, we studied its role in CD133+ stem 

cells. Upon treatment with JAG1, a significant decrease in the 

levels of CD133+ cells was observed. In contrast, the treatment 

with DAPT, a Notch signaling inhibitor, resulted in a decrease of 

CD133+ stem cell population. Our data strongly suggest that 

Notch signaling is a positive regulator of CD133+ cancer stem cells. 

Further studies will explore the mechanisms of Notch pathway 

involvement in HCC stem cell biology.

SS-01 03
c-Met ve Kaveolin 1 arasındaki aktive edici karşılıklı 
etkileşim hepatoselüler karsinoma hücrelerinde invazif 
fenotipi uyarmaktadır

Peyda Korhan1, Esra Erdal1, Emine Kandemiş1, Murat Çokaklı1, 

Deniz Nart2, Funda Yılmaz2, Alp Can3, Neşe Atabey1
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c-Met Hepatosit Büyüme Faktörü (HGF) reseptörü olup 

Hepatoselüler Karsinoma (HCC) gelişiminde overeksprese ve 

deregüle olmaktadır. Kaveolin 1 (CAV 1), sinyal ileti yolakları 

moleküllerinin modülasyonunu sağlayan bir plazma membran 

proteini olup, HCC’de overekspre edildiği bildirilmiştir. Bu 

çalışmanın amacı HCC gelişiminde c-Met ve CAV 1 etkileşiminin 

ve aktivasyonunun biyolojik ve klinik öneminin araştırılmasıdır. 

İmmünpresipitasyon ve Konfokal Mikroskopi incelemeleri c-Met 

ve CAV 1’in ko-lokalize olduğunu ve HGF uygulamasının bu ko-

lokalizasyonu artırdığını göstermiştir. Western Blot ve Konfokal 

Mikroskopi incelemeleri HGF-aracılıklı c-Met aktivasyonu 

eşzamanlı olarak CAV 1 fosforilasyonunu ve ekspresyonunu 

artırdığını ortaya koymuştur. Ektopik CAV-1 ekspresyonu ile c-Met 

sinyalizasyonunun güçlenerek migrasyon, invasyon ve tübül 

oluşumunu artırdığı gösterilmiştir. siRNA teknolojisi ile CAV 1 

ekspresyonu susturulduğunda, c-Met sinyalizasyonunda inhibisyon 

olduğu, hücrelerin migrasyon ve invazyon yeteneklerinin azaldığı 

ve tübül oluşumlarının engellendiği gözlenmiştir. Ek olarak, ardışık 

normal, sirotik, HCC insan doku kesitlerinde gerçekleştirilen 

İmmünohistokimyasal incelemeler p-Met ve p-CAV 1 boyamalarının 

hepatakarsinogenez sürecinde arttığını göstermiştir. Çalışmamızda, 

literatürde ilk kez c-Met ile CAV 1 arasındaki aktive edici karşılıklı 

etkileşimin HCC’deki agresif fenotip ile uyumlu olduğu ve HCC 

hücrelerinin migrasyonunu, invazyonunu, tübül oluşumunu 

düzenlediği belirlenmiştir.

Reciprocal activating crosstalk between c-met and caveolin 
1 promotes invasive phenotype in HCC

Peyda Korhan1, Esra Erdal1, Emine Kandemiş1, Murat Çokaklı1, Deniz Nart2, 

Funda Yılmaz2, Alp Can3, Neşe Atabey1
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c-Met, the receptor for Hepatocyte Growth Factor (HGF), 

overexpressed and deregulated in Hepatocellular Carcinoma 

(HCC). Caveolin 1 (CAV 1), a plasma membrane protein that 

modulates signal transduction molecules, is also overexpressed 

in HCC. The aim of this study was to investigate biological and 

clinical significance of co-expression and activation of c-Met and 

CAV 1 in HCC. Immunoprecipitation and Confocal Microscopy 

analysis showed that c-Met and CAV 1 were co-localized in HCC 

cells and HGF treatment increased this association. Western 

Blot and Confocal Microscopy assessment determined that 

HGF-triggered c-Met activation caused a concurrent rise in both 

phosphorylation and expression of CAV 1. Ectopic expression of 

CAV 1 accelerated c-Met signaling, resulted in enhanced migration, 

invasion, and branching tubular formation. Silencing of CAV 1 by 

siRNA technology downregulated c-Met signaling and decreased 

migratory/invasive capability of cells and attenuated branching 

morphogenesis. In addition, Immunohistochemical assessment of 

p-Met and p-CAV 1 expressions in serial sections of human liver, 

in cirrhotic livers and in HCC tissues revealed that activation of 

c-Met and CAV 1 were elevated during hepatocarcinogenesis. In 

this study, we established a unique model of reciprocal activating 

crosstalk between c-Met and CAV 1 modulated motility, invasion 

and branching tubulogenesis of HCC cells and correlated with poor 

phenotype of HCC.

SS-01 04
BCR/ABL1 ve JAK2V617F negatif kronik myeloproliferatif 
neoplazilerde JAK2 ve MPL geni mutasyon profili

Burcu Türkgenç1, Ayşe Özer2, Cengiz Canbolat3, Birgül Öneç4, 

Özkan Sayan5, Mustafa Cengiz Yakıcıer1
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Myeloproliferatif Neplasma’lar (MPN’ler) klinik semptomlarına 

göre başlıca Kronik Miyeloid Lösemi (KML), Polisitemi Vera, 

Esansiyel Trombositemi ve Primer Miyelofibrozis olarak 

sınıflandırılırlar. BCR-ABL1, KML hastalığından sorumlu tutulan 

esas mutasyondur (%95). Ekzon 14 JAK2V617F mutasyonu ise, BCR-

ABL1 negatif MPN’lerde görülen en sık mutasyondur. Diğer JAK2-

Ekzon 12 ve MPL-Ekzon 10 mutasyonlarının şüpheli MPN’lerde 

görülme sıklığı daha düşüktür (%2 ve %3-7). JAK2 geni, kromozom 

9p24’de lokalize olup sitokin aracılı sinyalleri JAK-STAT yolağını 

kullanarak ileten, reseptör olmayan intrasellüler bir protein kinaz 

ailesi üyesidir. Çalışmamızın amacı, JAK2 genindeki pseudokinaz 

domainini (JH2) ve MPL genindeki exon10 bölgesini tayin etmekti. 

Çalışmamızda BCR-ABL1 ve JAK2V617F negative miyeloproliferatif 

neoplazma şüpheli 130 hastayı inceledik. Ters transkripsyon-PZR 

ve sonrasında dış ve iç PZR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) ve DNA 

dizi analizi yöntemlerini kullanarak ekzon11-17 arasındaki JAK2 

ve MPL-exon 10 mutasyonlarını analiz ettik. JAK2 geni exon 11-

16 bölgeleri arasında sekiz mutasyon (130 hastanın %6.1’inde) 

ve MPL geni-ekzon 10’da altı mutasyon (130 hastanın %4.6’ünde) 

saptadık. Saptanan 8 JAK2 mutasyonunun 5 tanesi yeniydi (Ekzon 

11’de 2 adet yanlış anlamlı mutasyon, ekzon 12’de 1 adet yanlış 

anlamlı mutasyon; ekzon 11 ve ekzon 16’nın tamamını içeren 

588 bç’lik bir delesyon; ekzon 16’nın sonuna ilave olan 82 bç’lik 

bir insersiyon). JAK2 geninde saptadığımız diğer üç mutasyon ise 

daha önce bildirilmişti (Ekzon 13’de yanlış anlamlı bir mutasyon; 

ekzon 14 ve ekzon 15-16’da delesyon). Bu çalışmadan elde edilen 

sonuçlara göre, JAK2 geni moleküler analizi sadece JAK2-ekzon 12 

mutasyonları ile sınırlandırılmamalı, ayrıca JAK2 ekzon 11-16’nın 

tamamı incelenmelidir. Geliştirdiğimiz teknik, JAK2 ekzon 11-16 

arasındaki kodlayan bölgenin tamamını yüksek hassasiyetle tayin 

eden analitik bir metodtur.

The mutation profile of JAK2 and MPL gene in BCR/ABL1 
and JAK2V617F negative myeloproliferative neoplasms

Burcu Türkgenç1, Ayşe Özer2, Cengiz Canbolat3, Birgül Öneç4, 

Özkan Sayan5, Mustafa Cengiz Yakıcıer1

1Acibadem Genetic Diagnostic Center
2Marmara U. Medical Faculty Medical Biology and Genetic Department
3Acibadem Kozyatagi Hospital
4Ankara Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital
5GATA Haydarpaşa Training Hospital

Myeloproliferative Neoplasms (MPNs) is classified as Chronic 

Myeloid Leukemia, Polycytemia Vera, Essential Thrombocytemia 

and Primer Myelofibrosis according to clinical syptoms. BCR/ABL1 

is the main disease causing mutation in CML (95%). JAK2V617F is 

the most frequent mutation in exon 14 in the BCR-ABL1 negative 

MPNs. Other JAK2-exon12 and MPL-exon10 mutations were found 

less common in suspected MPNs (2% and 3-7%). The aim of the 

study was to detect the pseudokinase domain of JAK2 and MPL-

exon10. JAK2 is located on chromosome 9p24 and belongs to a 

family of intracellular non-receptor-protein-tyrosine-kinases that 

transduce a cytokine–mediated signals via JAK-STAT pathways. In 

our study, we investigated 130 patients with suspected BCR/ABL1 

and JAK2V617F negative MPNs. We tested JAK2 mutations among 
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exon 11-17; and MPL-exon10 mutations by reverse transcription-

PCR, following outer and nested PCR and DNA sequencing. We 

detected eight mutations in JAK2-exon11-16 (6.1% of 130 patients) 

and six mutations in MPL-exon10 (4.6% of 130 patients). Five of 

the 8 JAK2 mutations were novel (two missense mutation in exon 

11; a missense mutation in exon12; a 588 bp. deletion involving 

exon11-16; and a 82 bp. insersion in exon16). The other three 

JAK2 mutations were reported previously (a missense mutation 

in exon 13, two deletion of exon 14 and exon 15-16). According 

to the results of this study, molecular analysis of JAK2 shouldn’t 

be restricted with only JAK2-exon12 mutations but regions among 

JAK2 exon 11-16 should be analyzed. Our technique is an analytical 

method for high accuracy screening of the whole coding regions 

among JAK2 exon 11-16.

SS-01 05
TXNIP aşırı-ekspresyonu HCC hücrelerinde agresif fenotipi 
tetiklemektedir
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Tiyoredoksin etkileşimli protein (TXNIP), hipoksi, serum 

starvasyonu gibi hücresel stres yanıtları düzenlenmektedir. TXNIP 

aşırı-eksresyonu hücrelerde hücresel oksidatif stres aktivasyonu 

apoptotik yanıtın gelişmesi ile sonuçlanmaktadır. TXNIP 

yokluğunun Hepatoselüler karsinom (HCC) için başlatıcı olduğu 

tanımlanmıştır. Ancak HCC gelişimi ve ilerlemesinde TXNIP’in rolü 

ve ilişkili moleküler mekanizma bilinmemektedir. Bu çalışmada 

12 HCC hücre dizisinde TXNIP ekspresyon düzeyi incelenmiştir. 

TXNIP ekspresyonun SNU-182, SNU-387 ve SNU-423 gibi kötü 

diferansiye HCC dizilerinde, Huh7, HepG2 ve PLC/PRF/5 gibi iyi 

diferansiye HCC hücre dizilerine kıyasla daha yüksek eksprese 

olduğu beilrilenmiştir. Ayrıca TXNIP ekspresyonu 16 HCC olmayan 

ve 11 HCC doku örneğinde incelendiğinde, HCC dokularında %55 

pozitiflik saptanmıştır. TXNIP’in hücre adhezyonu, proliferasyonu, 

motilitesi ve invazyonu gibi biyolojik yanıtlar üzerindeki etkisini 

incelemek için, geçici overekspresyon yöntemi kullanılmıştır. TXNIP 

aşırı ekspresyonu, hücre adhezyonu ve proliferasyonunda minimal 

bir inhibisyon yaparken, HCC hücrelerinin invazyon yeteneğini 

artırmaktadır. Hepatosit büyüme faktörü (HGF)/c-Met sinyal yolağı 

hücreleri oksidatif strese karşı korumakta ve hücresel invazyonu 

düzenlemektedir. Bu sebeple HGF/c-Met sinyal yolağının TXNIP 

ekspresyonunu düzenleyip düzenlemediği test edilmiştir. HGF veya 

oksidatif stres aracılıklı c-Met aktivasyonu TXNIP ekspresyonunu 

Erk1/2 üzerinden artırdığı saptanmıştır. c-Met aktivasyonu 

SU11274 aracılıklı bloke edimesi, TXNIP ekspresyonunda azalmaya 

ve Erk1/2 inaktivasyonuna sebep olmaktadır. Sonuçlarımız c-Met 

aktivasyonun, TXNIP ekspresyonunu artırdığını ve TXNIP aşırı-

ekspresyonunun hepatokarsinogenez sürecinde invazif fenotipin 

tetiklenmesinde önemli olduğunu göstermiştir.

TXNIP overexpression promotes aggressive phenotype in 
HCC cell lines

Ayşim Güneş1, Evin Özen1, Esra Erdal1, Funda Yılmaz2, Neşe Atabey1
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and Genetics, 35340, Inciralti/Izmir, Turkey
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Thioredoxin interacting protein (TXNIP) regulates cellular responses 

under stress conditions, such as hypoxia, serum starvation. 

The over-expression of TXNIP results activation of oxidative 

stress and apoptosis. The importance of TXNIP deficiency in the 

initiation of Hepatocelular carcinoma (HCC) has been reported. 

However, its role in the development, progression of HCC and the 

mechanisms behind it warrant further investigation. In this study 

the expression levels of TXNIP were examined in 12 HCC cell lines. 

TXNIP expression was significantly high in poorly differentiated 

cell lines such as SNU-182, SNU-387 and SNU-423 than the well 

differentiated HCC cell lines such as HuH-7, HepG2 and PLC/PRF/5. 

Besides, expression of TXNIP was examined in 16 non-HCC and 

11 HCC tissue samples. TXNIP positivity was observed in 55% of 

HCC tissues. To investigate whether TXNIP might be involved in 

biological responses such as cell adhesion, proliferation, motility 

and invasion, we used transient overexpression. The overexpression 

of TXNIP minimally inhibited adhesion and proliferation, whereas 

increased the invasiveness of HCC cells. Hepatocyte Growth Factor 

(HGF)/c-Met signaling protects cells from oxidative stress and 

regulates cellular invasion. When we tested the roles of HGF/c-Met 

signalling in the regulation of TXNIP expression. We showed that 

HGF or oxidative stress mediated c-Met activation incresed TXNIP 

expression via Erk1/2. Blockage of c-Met activation by SU11274 

leads TXNIP down-regulation and Erk1/2 inactivation. Our findings 

suggest that activation of c-Met increases TXNIP expression and 

TXNIP over-expression is important for invasive phenotype during 

hepatocarcinogenesis.
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Sporadik kolorektal kanser gelişimi ve i̇lerlemesinde etkin 
genlerin transkriptom profillemesi ile tanımlanması

Nevin Belder1, Farid Rajabli2, Berna Savaş3, Mehmet Ayhan Kuzu3, 

Işın Pak4, Arzu Ensari3, Hilal Özdağ1
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Kanserin başlangıç ve ilerlemesi gen ekspresyon profilindeki 

bozulmayla yakından ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı sporadik 

kolorektal kanserin transkriptom profilindeki bozulmayı 

değerlendirmektir. Bu çerçevede tümör ile kontrol dokular 

arasındaki gen ifade farkının değerlendirilmesinin yanısıra tümör 

lokalizasyonu ve gradeleri (I-II-III) arasında farklı olarak ifade edilen 

genlerin (FİG) tespiti ile kolorektal karsinogenezin araştırılması 

hedeflenmiştir. Çalışmaya 50 hastaya ait tümör ve normal FFPE 

dokular eşli çiftler halinde (toplam 100 örnek) dahil edilmiştir. İlk 

olarak FFPE örnekler için deparafinizasyondan hibridasyona kadar 

olan süreç optimize edilmiştir. Mikrodizin verilerinin önişlemesi 

RMA algoritması ile yapıldıktan sonra FİG setleri paired-t test ile 

saptanmıştır. Gen anotasyon ve yolak analizleri DAVID yazılımı ile 

gerçekleştirilmiştir. Tümör-kontrol karşılaştırmasında 925 FİG (349 

ifadesi artan, 576 ifadesi azalan) tanımlanmıştır ( >=2 kat değişimi, 

p<0.001). Sağ ve sol kolon karşılaştırmasında 16 FİG (2 ifadesi artan, 

14 ifadesi azalan) bulunmuşken (p<0,05) Grade I-Grade II, Grade 

I-Grade III ve Grade II-Grade III karşılaştırmalarında sırası ile 8, 14 

ve 153 FİG tanımlanmıştır (P < 0.05). Gen ontoloji ve yolak analizleri 

bu farklı olarak ifade edilen genlerin önemli bir bölümünün kanser 

yolağı, fokal adezyon, ekstraselüler matriks-reseptör ilişkisi, farklı 

sinyal yolakları ve apoptozis yolaklarında toplandığını göstermiştir. 

Bu sonuçlar, gen ifade profilindeki farklılıkların yalnızca tümör ile 

normal kolon hücreleri arasında değil tümör grade ve lokasyonu 

parametrelerine bağlı olarak yapılan kıyaslarda da var olduğunu 

göstermiştir. Çalışma sonuçları sporadik kolorektal kanserin altında 

yatan moleküler mekanizmanın açıklanması yolunda önemli 

bilgiler sağlamıştır. Bu sonuçlar ayrıca sporadik kolorektal kanser 

için prognostik ve terapötik belirteç geliştirme çalışmalarına önemli 

bilgiler sunacaktır.

Identification of genes involved in sporadic colorectal cancer 
development and progression through transcriptome 
profiling

Nevin Belder1, Farid Rajabli2, Berna Savaş3, Mehmet Ayhan Kuzu3, 

Işın Pak4, Arzu Ensari3, Hilal Özdağ1
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Cancer initiation and progression is tightly correlated with the 

abruption of gene expression profile.The aim of this study is to 

evaluate the dysregulation in sporadic colorectal cancer (CRC) 

transcriptome. To obtain additional views into CRC carcinogenesis 

we next analysed differential gene expression profile between 

tumor grades and location. Tumor and matched normal formalin-

fixed, paraffin-embedded (FFPE) tissue from 50 patients (total 100 

samples) were included in this study. Initially, a robust workflow 

for FFPE tissue from deparaffinization to microarray hybridization 

was developed. RMA algorithm was used for preprocessing. 

Paired t test was used to identify differentially expressed genes 

(DEG). Gene annotation and pathway analyses was conducted 

on DAVID. 925 DEG (349 up-regulated, 576 down-regulated) 

were identified in tumor cells versus paired normal colon cells 

(min. 2 fold, p<0.001). 16 DEG were found (2 up-regulated, 14 

down-regulated) between right and left colon tumors (p<0,05). 

8, 14 and 153 DEG were identified respectively between Grade 

I-Grade II, Grade I-Grade III and Grade II-Grade III (P < 0.05). Gene 

ontology analysis showed that most of these DEG are found in 

cancer pathways, focal adhesion, extracellular matrix-receptor 

interaction, signaling pathways, apoptosis. Our results indicate a 

significant distinction not only between tumor and normal cells 

but also between different tumor grades and tumor location. 

These results will improve our understanding of CRC and provide 

important information on the underlying molecular mechanisms 

of CRC. These results will contribute to prognostic and therapeutic 

biomarker discovery studies in sporadic CRC.
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Yabanıl tip ve mutant parkin ekspresse eden SH-SY5Y 
hücrelerinde fosfoproteom analizi

Murat Kasap1, Gurler Akpınar1, Sinem Torol1, Tarık Baykal2, 

Pervin İşeri1

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
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Parkinson hastalığı sinsi şekilde gelişen ve pek çok etmenin 

katılımı ile ortaya çıkan nörodejeneratif bir rahatsızlıktır. Hastalık 

etkenlerinin arasında Parkin proteini önemli rol oynar. Parkinson 

hastalığı ve Parkin arasındaki etkileşimin mekanizması uzun 

zamandır araştırılmaktadır. Elde edilen son bulgular Parkin’i 

mitakondriyal bozukluğun ortaya çıkmasında merkeze yerleştirse 

de Parkin ve Parkinson hastalığı ilişkisinin daha karmaşık olduğu 

düşünülmektedir. Bu çalışmamızda proteomiks yaklaşımlar 

kullanarak yabanıl ve mutant (Q311R ve A371T çift mutant) Parkin 

protein ekspresyonlarının protein fosforilasyon kaskadı üzerine 

olan etkisini araştırdık.Yabanıl ve mutant Parkin proteinlerini 

Tet-ON kontrolü altında eksprese eden SH-SY5Y hücre hatları 

oluşturuldu. Bu hücre hatlarından ekspresyon öncesi ve sonrası 

hücre özütleri hazırlandı ve 2D elektroforezine tabi tutuldu. 

Sonrasında jeller önce fosfoproteinler için ProQ-Diamond boyası 

ile ardından SyproRuby boyası ile total proteome için boyandılar 

(Şekil 1). Ekspresyonlarında farklılıklar görülen protein spotları 

jellerden kesilerek kütle spektrometresi ile tanımlandılar.Yabanıl 

veya mutant Parkin ekspresyonlarının sonrasında fosforile olmuş 

olan proteinler arasından regülasyon gözlenen 12’si tanımlandı. 

Tanımlanan bu proteinler IPA analizine tabi tutuldu. Yapılan 

network analizi fosforillenen bu proteinlerin ubikitin etrafında 

odaklandığını gösterdi. Bu çalışmamız Parkin ilişkili fosfoprotein 

ağlarını ortaya koyan ilk çalışmadır. Parkinson hastalığı ile ilişkili 

olduğunu düşündüğümüz ve daha önce yapılmış çalışmalarda 

gösterilmemiş hücresel yolakların ve protein fonksiyonlarının 

önemini ilk kez vurgulamış olduk.

Bu çalışma 110S387 nolu TÜBİTAK projesince desteklenmiştir.

Phosphoproteom analysis of wild-type and MUTANT 
parkin expressing SH-SY5Y cells

Murat Kasap1, Gurler Akpınar1, Sinem Torol1, Tarık Baykal2, 

Pervin İşeri1

1Kocaeli University Medical School
2TUBİTAK-MAM

Parkinson’s Disease is an insidious disease formed by participation 

of many players. Among them Parkin plays a central role. 

Mechanism of Parkin’s involvement in Parkinson’s disease has 

long been investigated. Although recent findings placed Parkin 

into the center of mitochondrial dysfunction the extent of Parkin’s 

involvement in Parkinson’s Disease is still not known. Therefore, 

in this study, we explored the possible effects of WT and Mutant 

(Q311R and A371T double mutant) Parkin expressions on protein 

phosphorylation cascade by using a phosphoproteomic approach.

SH-SY5Y cells expressing WT or mutant -Parkin proteins under 

Tet-ON control were created and cell-free extracts prepared from 

both Parkin expressing and non –expressing cells were used for 

phosphoproteom analysis. 2D-gel electrophoresis was performed 

and the gels were stained with ProQ-diamond phosphoprotein 

stain followed by SyproRuby total protein stain (Figure 1). Regulated 

phopshoprotein spots were cut from the gels and identified 

with LC-MS/MS.Twelve proteins that were phosphorylated and 

were subjected to regulation upon either WT or mutant Parkin 

expressions were identified. The identified proteins were then 

subjected to IPA analysis. The presence of a central network 

connecting the identified phosphoproteins to ubiquitin was 

elucidated (Figure 2). This is the first study identifying Parkin-

associated phophoprotein networks. We highlighted the presence 

of a central network leading the attention to the pathways or 

functions whose involvement in PD was not evident from the 

previous studies.

This study was supported by a TUBITAK project under the grant 

number of 110S387.
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Nöral ata hücrelerinin transkripsiyonel regülasyonu ve 
nükleer faktör I B
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Merkezi sinir sisteminin gelişimi sırasında, çok çeşitli türde 

nöron ve glia hücresi, bir grup nöral kök hücresinin farklılaşması 

sonucu oluşmaktadır. Beyindeki bu hücresel çeşitliliğin meydana 

gelmesinde rol oynayan transkripsiyonel faktörleri arasında Nükleer 

Faktör I (NFI) ailesinin sinir sisteminde bulunan üç üyesi, NFIA, 

NFIB ve NFIX yer almaktadır. NFI proteinleri nöral kök hücrelerinin 

yer aldığı ventriküler bölgelerde ifade edilmekte, serebral 

korteks ve omurilikte nöral farklılaşma ve gliogenez süreçlerini 

düzenlerken, serebellumda granül hücrelerinin migrasyon ve 

terminal farklılaşması üzerinde etki göstermektedirler. Beyinde 

hücresel çeşitliliğin oluşumunu araştırmak üzere öncelikle serebral 

korteks ile serebellum arasında bir bağlak görevi yapan ve aynı 

nöroepitelyumdaki ata hücrelerden türeyen, preserebellar sistem 

nöronları üzerine yoğunlaştık. Pons ve preserebellar çekirdeklerin 

gelişimi, NFI genleri susturularak, immünohistokimya, BrdU alımı 

gibi yöntemler ile incelenmiştir. NFIB’nin hedef genleri mRNA 

profilleme, kantitatif PZR ve kromatin immünopresipitasyonu 

deneyleri ile çalışılmıştır. Her ne kadar üç nöral spesifik NFI 

proteini preserebellar ata hücrelerinde ifade edilse de sadece 

NFIB’nin yokluğunda pons ve diğer preserebellar nöronların 

gelişimi gecikmekte, pons nöronlarının üretiminde ise önemli bir 

azalma gözlenmektedir. Hücre döngüsü markırlarının analizi ve 

BrdU alımı deneyleri, NFIB’nin susturulduğu ata hücrelerde, hücre 

döngüsü bozuklukları olduğunu göstermekte ve nörogenezin hatalı 

seyrettiğine işaret etmektedir. NFIB’nin nörogenez üzerindeki 

etkisinin moleküler mekanizmalarını aydınlatmak üzere normal 

ve NFIB-/- preserebellar ata hücrelerden yapılan mRNA profilleme 

deneylerinde ekspresyonları değişen genlerin nörogenezde önemli 

roller oynayan çeşitli ekstrasellular proteinler ile büyüme faktörleri 

sinyal yolaklarına ait proteinler olduğu görülmüştür. Burada 

tanımlanan NFIB hedef genlerinin serebral korteks ve omurilikte 

bulunanlardan farklı olması, NFIB’nin beynin değişik bölgelerinde 

farklı işlevleri, farklı moleküler mekanizmalar üzerinden 

gerçekleştirdiğini düşündürmektedir.

Transcriptional regulation of neural progenitor cells by 
nuclear factor one B

Aslı Kumbasar1, Richard M. Gronostajski2, E. David Litwack3

1Istanbul Technical University, Department of Molecular Biology and 

Genetics, Istanbul
2State University of New York, Buffalo, Department of Biochemistry, Buffalo, 

NY, USA
3University of Maryland, Baltimore, Department of Anatomy and 

Neurobiology, Baltimore, MD, USA

2D jel elektroforezi sonrası fosfoprotein ve total protein profilleri
Phospho and total protein profiles of cell-free extracts in 2D gels before and after Parkin expression

Parkin ekspresyon öncesi ve sonrasında hazırlanan protein özütleri ile 
yapılan 2D jeller hem fosfoprotein boyası hem de total protein boyası ile 
boyanmış ve karşılaştırmalı analize tabi tutulmuşlardır.

Cell-free exracts prepared from Parkin expressing cells before and after 
Parkin expression were subjected 2D gel electrophoresis. The gels were 
then stained for analysis of phosphoprotein profiles.

Regüle edilmiş fosfoproteinlerin IPA analizi
IPA analysis of regulated phosphoproteins
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During the development of the central nervous system, a group 

of neural stem cells differentiate to generate many different types 

of neurons and glia. The three nervous system specific members 

of the Nuclear Factor One (NFI) Family of Proteins, NFIA, NFIB 

and NFIX are among the transcription factors that play a role in 

generation of this cellular diversity. NFI proteins are expressed 

in the ventricular zones populated by neural stem cells, regulate 

neural differentiation and gliogenesis in the cerebral cortex 

and spinal cord while affecting neuronal migration and terminal 

differentiation in the cerebellum. In order to investigate generation 

of this cellular diversity, we focused on the precerebellar system 

which acts as a relay station between the cerebral cortex and the 

cerebellum and arises from the same germinal zone. Development 

of pontine and other precerebellar neurons was studied using 

methods such as immunohistochemistry and BrdU birthdating. 

NFIB target genes were identified by mRNA profiling, quantitative 

PCR and chromatin immunoprecipitation. While all neural specific 

NFI proteins are expressed in precerebellar neuroprogenitors, 

only in the absence of NFIB, the pons is significantly reduced and 

development of precerebellar neurons is delayed. NFIB-/- neural 

progenitors exhibit cell cycle defects indicating neurogenesis is 

affected. mRNA profiling of wildtype and NFIB-/- precerebellar 

progenitors retrieved several genes that are involved in regulation 

of neurogenesis. These novel NFI targets that were not identified 

elsewhere in the cerebral cortex or the spinal cord suggest that 

NFIB performs different functions in different brain regions through 

distinct molecular mechanisms.

SS-02 03 
Transient receptor potential melastatin 2 iyon kanalı 
farelerde duygu durum davranışlarını değiştirebilir
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Necip İlhan4
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Hücre içi sinyal iletiminde görev alan iyon kanalları, başta depresyon 

olmak üzere duygu durum bozukluklarının etiyolojisinde önemli rol 

oynar. Çalışmamızda farelerde oluşturulan depresyon modelinde, 

Ca++ geçişini sağlayan bir katyon kanalı olan Transient Receptor 

Potential Melastatin 2 (TRPM2) iyon kanalının depresyondaki 

etkinliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada C57BL/6J ırkı 

TRPM2 nakavt fareler 1. Nakavt kontrol grubu, 2. Nakavt depresyon 

grubu, 3. Vahşi tip kontrol grubu, 4.Vahşi tip depresyon grubu olmak 

üzere 4 gruba ayrıldı. Depresyon oluşturulması için farelere zorunlu 

yüzme testi (ZYT) uygulandı. Beyindeki TRPM2 gen ekspresyonu 

RT-PCR ile belirlendi. Vahşi tip farelerle karşılaştırıldığında 

TRPM2 Nakavt farelerin ZYT’de istatiksel olarak anlamlı şekilde 

tırmanma davranışlarında azalma ve hareketsizliklerinde artma 

görülürken yüzme davranışında bir farklılık gözlenmedi. Kontrol 

grubu ile karşılaştırıldığında depresyon oluşturulan vahşi tip 

farelerde TRPM2 geninin ekpresyonunda azalma olduğu belirlendi.

Farelerin, depresyon modeli olarak kullanılan ZYT’de hareketsizlik 

süresinin uzaması depresyon benzeri etki göstergesi olarak kabul 

edilmektedir. Çalışmamızda ZYT’ye tabi tutulan TRPM2 nakavt 

farelerin vahşi tip farelere göre hareketsizlik süreleri daha uzun 

olduğundan daha depresif oldukları gözlendi. Davranış verilerimiz 

TRPM2 fonksiyonundaki azalmanın duygu durum bozukluklarına 

yatkınlığa neden olabileceğine dair deliller sağlamaktadır. Elde 

edilen veriler TRPM2 geninin duygu durum bozukluklarının 

patofizyolojisinde oldukça önemli bir role sahip olduğunu ve 

geni hedef alacak tedavi stratejilerinin hastalığın tedavisinde 

kullanılabileceğini göstermektedir.

The transient receptor potential melastatin 2 ion channel 
can modifies mood-related behaviors

Ebru Önalan Etem1, Ramazan Bal2, İlay Buran1, Yosio Mori3, 

Necip İlhan4

1Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, 

23119, Elazig, Turkey,
2Gaziantep University, Department of Physiology, Faculty of Medicine, Firat 

University, 23119, Elazig, Turkey
3Kyoto University, Graduate School of Engineering, Department of Synthetic 

Chemistry and Biological Chemistry, 615-8510, Kyoto, Japan
4Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, 23119, 

Elazig, Turkey

Ion channels involved in intracellular signal transduction, 

especially plays an important role in the etiology of mood disorder, 

including depression. Transient Receptor Potential Melastatin 2 

(TRPM2) ion channel is a cation channel that allows the passage 

of the Ca++. In our study, we aim to investigate the effectiveness 

of this channel in a mouse model of depression. In the present 

study, C57BL/6J strain TRPM2 knockout mice are divided in 

four groups. 1 Knockout control group, 2. Knockout depression 

group, 3. Wild type control group. 4. Wild type depression group. 

Depression was created by forced swimming test (FST). TRPM2 

ion channel expression was determined by RT-PCR. When the wild 

type mice compared with the TRPM2 knockout mice, we observed 

the reduce in climbing behavior and the increase in immobility 

behavior of TRPM2 knockout mice. There is no significant 

differences in swimming behavior. Comparing with control groups, 
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we found the downregulation in TRPM2 gene expression in wild 

type depression group.Increase immobility time in FST has been 

known to represent “depression-like” behaviour. TRPM2 knockout 

mice were evaluated as more depressive than wild type mice, so 

TRPM2 knockout mice are more immobile in FST. Our behavioral 

results provide evidence that decreases in TRPM2 function may 

cause a susceptibility to mood disorders. TRPM2 gene have an 

important role in the of mood disorder pathophysiology and gene 

spesific therapeutic strategies targeting TRPM2 gene can be use in 

treatment of the disease according to our data.

SS-02 04
DSM-V’e göre tanı alan dikkat eksikliği hiperaktivite 
bozukluğu alttiplerinde beyin görüntüleme genetiği

Duygu Aygüneş1, Ali Bacanlı4, Serkan Süren5, Kemal Utku Yazıcı6, 

Eyüp Sabri Ercan2, Cem Çallı3, Cahide Aydın2, Buket Kosova1
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Çocukluk çağı psikiyatrik hastalıklarından sıklıkla karşılaşılanlardan 

biri Dikkat eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’dur (DEHB). 

Çalışmamız, alttipleri DSM-V’e göre belirlenmiş 200 DEHB’li olgu 

ile 100 sağlıklı kontrolü içeren toplam 300 olgudan oluşmaktadır. 

Her olgu için geniş kapsamlı nöro-psikolojik testler uygulanmıştır. 

Nöro-psikolojik test sonuçlarına göre çalışmaya dahil edilen 

olgulardan tükürük örnekleri alınıp bu örneklerden DAT1 ve DRD4 

VNTR polimorfizm analizleri yapılmıştır. Genetik değerlendirme 

sonucuna göre risk skorlaması yapılmış ve bu skorlama sonucuna 

göre 300 olgudan 96’sında nöro-görüntüleme analizi yapılmıştır.  

DRD4 geni 7 tekrar alleli ve DAT 1 geni 10 tekrar alleli açısından 

homozigot olmasına göre kontrol ve tüm DEHB grubu arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. DAT1 genotip sıklıklarına 

göre gruplar istatistiksel olarak farklılaşmamıştır. Ancak DRD4 

geni açısından kontrol ve DEHB alt tipleri karşılaştırıldığında en 

az bir 7 tekrar (7R) alleline sahip olma sıklığının, restriktif tipte 

diğer iki alt tipe oranla daha fazla olduğu saptanmıştır. 4 tekrar 

alleli homozigot genotipine (4R/4R) sahip olma sıklığı ise en sık 

kombine tip olgularında saptanmıştır. Nöro-görüntüleme DTI, fMRI 

ve ASL teknikleriyle gerçekleşmiştir. Her üç analizde de çalışma 

grubu olgularıyla kontrol grubu olguları arasında anlamlı farklar 

bulunmuştur. Çalışmamız, DEHB’nin etiyolojisine bütünsel bir 

yaklaşımla DTI ile yapısal, fMRI ile fonksiyonel ve ASL yöntemi ile 

perfüzyonel olarak saptanabilecek olası farklılıkların; DEHB’de en 

önemli aday genler olan DRD4 ve DAT1 ile ilişkisinin araştırıldığı ve 

temel patoloji olan yürütücü işlevlerin de değerlendirildiği dünya 

literatüründeki ilk çalışmadır. Çalışmamız aynı zamanda DSM-V için 

önerilen DEHB-restriktif alt-tipinin kapsamlı olarak araştırıldığı ve 

diğer alt tiplerden farklılaştığı nöropsikolojik, genetik, yapısal ve 

fonksiyonel özelliklerinin gösterildiği ilk çalışmadır.

Imaging genetics of DSM-V proposed attention deficit 
hyperactivity disorder subtypes

Duygu Aygüneş1, Ali Bacanlı4, Serkan Süren5, Kemal Utku Yazıcı6, 
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2Ege University Medical Faculty, Department of Child and Adolescent 
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4Gaziantep Children Hospital, Department of Child and Adolescent 

Psychiatry, Gaziantep
5Samsun Psychiatry Hospital, Samsun
6Fırat University Medical Faculty, Department of Child and Adolescent 

Psychiatry, Elazig

Attention Deficit Hyperactivity Syndrome (ADHD) is one of the 

most frequent childhood psychiatric diseases and DRD4 and DAT1 

genes are the most important candidate genes for ADHD. Our study 

included a total of 200 patients with ADHD of subtypes specified 

according to DSM-V and 100 healthy controls. All participants were 

subjected to a wide range of neuropsychological tests. Furthermore, 

saliva samples were collected from all the participants of the study 

to analyse DAT1 and DRD4 VNTR polymorphisms. According the 

genetic assessment, a risk scoring was made and neuroimaging 

analysis were employed to 96 cases out of total 300. There was 

no significant difference in ADHD DRD4 gene 7-repeat, DAT1 gene 

10-repeat alleles homozygosity, and DAT1 genotype frequencies 

compared to their respective controls. However, DRD4 gene, ADHD 

subtypes compared to controls in terms of having at least one 

7-repeat (7R) allele was higher in restrictive type than the other 

two sub-types. 4-repeat allele homozygous genotype (4R/4R) was 

found higher in patients with combined type. DTI, fMRI and ASL 

analysis were used as neuroimaging methods which were showed 

significant differences. Our study represents a novel approach 

where we combined neuroimaging techniques with genetic 

testing for ADHD candidate genes DRD4 and DAT1. Moreover, it 

illustrates differences of the restrictive sub-type of ADHD from 

other sub-types as suggested for DSM-V and it demonstrates the 

neuropsychological, genetic, structural and functional properties 

as well.
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proteinlerde, sinaptofizin ve PSD-95, ve dendritik diken 
yoğunluğundaki değişimler

Birsen Elibol Can1, Ülkan Kılıç1, Ertuğrul Kılıç2, Siğnem Eyüboğlu 

Dinç3, Ewa Jakubowska Doğru4

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD. İstanbul
3Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD. İstanbul
4Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Ankara

Etanol özellikle genç yaslarda görülen fakat erginleşmeyle azalan 

kognitif bozukluklarla tanımlanmış fötal alkol sendromuna 

neden olan güçlü bir teratojen olarak bilinir. Daha önceki yapılan 

çalışmalarda fötal alkola bağlı bozukluklara dair mekanizmalar tam 

olarak açıklanmadığından, bu çalışmada fötal alkole maruz kalmış ve 

kontrol sıçanların hippokampuslarındaki doğumdan erginleşmeye 

kadar olan uzun süreli postnatal dönemde sinaptik yoğunluktaki 

gelişimsel değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 

alkol grubundaki Wistar sıçanlar anne karnında gebeliğin 7–21’inci 

günleri arasında intragastrik besleme iğnesi ile günlük 6g/kg etanole 

maruz bırakıldılar. GD20’de annelerin kanındaki ortalama alkol 

konsantrasyonu 246,6±40,9 mg/dl olarak ölçüldü. Hippokampusün 

dentat girus, CA1 ve CA3 bölgelerinde oluşan değişimler doğumdan 

sonraki (PD)1, 10, 30 ve 60. günlerinde incelendi. Dendritik 

dikenlerin yoğunluğunu morfolojik olarak MBF Neurolucida 

yazılımı kullanılarak incelenirken, sinaptofizin (SYP) ve PSD-95’in 

yaşa ve alkole bağlı ekspresyon paternleri immunohistokimyasal 

yöntemlerle, yarı-sayısal konsantrasyon değişimleri Western blot 

tekniği ile araştırıldı. Bu çalışmada, SYP ekspresyonu (özellikle CA1 

bölgesinde) PSD-95’e oranla fötal alkolden daha fazla etkilenmiştir. 

PD1’de SYP immunoreaktivitesi genellikle alkol grubunda kontrol 

grubuna oranla daha az iken PD10’da daha fazla idi. Bu değişim 

paterni dendritik diken yoğunluğunda da görüldü. Bu durum fötal 

alkol kaynaklı inhibisyonu telafi edici bir kaçış mekanizmasına işaret 

etmektedir. Sonuç olarak, insanlarda 2. trimestere denk gelen 

dönemde, doğum öncesi alkol kullanımı geri dönüşü olmayan 

olgunlaşma süreci bozukluklarından ziyade gelişimsel gecikmelere 

neden olmaktadır.

Changes in the distribution and the overall levels of 
synaptic proteins, synaptophysin and PSD-95, and spine 
density during the postnatal development of hippocampus 
in fetal-alcohol and control rats

Birsen Elibol Can1, Ülkan Kılıç1, Ertuğrul Kılıç2, Siğnem Eyüboğlu 
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Ethanol is known as a potent teratogen responsible for the fetal 

alcohol syndrome characterized by cognitive deficits especially 

pronounced in juveniles but ameliorating in adults. Since the 

mechanisms of these deficits and following partial recovery 

are not fully elucidated, the aim of this study was to thoroughly 

investigate the developmental changes of synaptic density in the 

hippocampus over a protracted postnatal period in control and 

fetal-alcohol rats. Therefore, Wistar rats from alcohol group were 

exposed to chronic ethanol intoxication throughout 7-21 gestation 

days with daily ethanol dose of 6 g/kg delivered to the pregnant 

dams by intragastric intubation. Mean peak maternal BAC on GD 

20 was 246,6±40,9 mg/dl. Three hippocampal subregions: dentate 

gyrus, and additionally CA1, and CA3 areas, were examined on 

postnatal days (PD) 1, 10, 30 and 60. Immunohistochemistry was 

applied to examine age- and treatment-dependent expression 

patterns of synaptophysin (SYP) and PSD-95 and semi-quantitative 

estimation of proteins’ concentrations was done by Western blot 

technique while morphometric investigation of spine density was 

conducted using MBF Neurolucida software. In this study, the 

SYP expression (especially in CA1 area) was much more affected 

by fetal alcohol than PSD-95 expression. At PD1, in alcohol group, 

the SYP-IR was generally lower while at PD10, significantly higher 

as compared to controls which repeats the pattern of changes in 

spine density indicating a compensatory escape from fetal-ethanol 

induced inhibition. In summary, prenatal ethanol intoxication 

restricted to 2nd trimester equivalent produced developmental 

delays rather than irreversible maturational deficits.

SS-02 06
Alzhemier hastalığının bir fare modelinde Melastatin-like 
transient receptor potential 2 iyon kanalının hafıza ve 
öğrenme üzerine etkilerinin araştırılması

Ebru Önalan Etem1, Ramazan Bal2, Mehmet Tuzcu3, 

Tuncay Kuloğlu4, Yosio Mori5, Esin Öz1
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Alzhemier hastalığı ilerleyici nörodejenratif bir hastalıktır. 

Melastatin-like transient receptor potential 2 (TRPM2) β-Amyloide 

peptide (Aβ) ve oksidanlarla aktive olan Ca(2+)-geçirgen seçici 

olmayan bir katyon kanalıdır. Mevcut deliller TRPM2’nin AD ilişkili 

bilişsel eksikliklerin gelişiminde önemli bir rol oynayabileceğini 

desteklediğinden, çalışmamızda geninin TRPM2 nakaft farelerde 

bozuk nörol aktivite veya bilişsel eksikliklerle ilişkili olup olmadığını 

araştırmayı amaçladık. C57BL/6J ırkı TRPM2 nakaft fareler rastgele 

4 gruba ayrıldı. 1. Nakaft kontrol grubu. 2. Nakaft Aβ enjekte 

edilen grup. 3. Vahşi tip kontrol grubu. 4. Vahşi tip Aβ enjekte 

edilen grup. Aβ enjeksiyonun farelerin hafıza ve öğrenmesi üzerine 

etkilerinin tespiti için Morrisin Su Tankı Deneyi yapıldı. TRPM2 gen 

ekpresyonu Real time PCR, Western Blot ve immünohistokimya 

yöntemleri kullanılarak belirlendi. Morrisin Su Tankı ile C57BL/6 

vahşi tip farelerle karşılaştırıldığında TRPM2 null farelerde 

bozulmuş bir öğrenme ve hafızanın olmadığı saptandı. Ancak gen 

ekpresyon profili TRPM2’nin Aβ gruplarında kontrol gruplarıyla 

karşılaştırıldığında azaldığını gösterdi. TUNEL boyamasıyla vahşi ve 

nakaft kontrollerle karşılaştırıldığında Aβ gruplarında apoptozisin 

arttığı belirlendi. Biz Aβ enjeksiyonunun, beyin dokularında TRPM2 

iyon kanalının ekpresyon düzeyini azaltabileceğini ilk kez gösterdik. 

Sonuçlarımız TRPM2 geninin nöral hücre ölüm süreçlerini 

düzenleyerek zararlı etkiler doğurabileceğini ve AD tedavinde 

TRPM2’nin terapötik kullanımı için daha fazla araştırma yapılması 

gerektiğini desteklemektedir.

The investigating of effects on learning and memory of 
melastatin-like transient receptor potential 2 ion channel 
in an alzheimer’s disease mouse model

Ebru Önalan Etem1, Ramazan Bal2, Mehmet Tuzcu3, 

Tuncay Kuloğlu4, Yosio Mori5, Esin Öz1
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23119, Elazig, Turkey
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3Department of Biology, Faculty of Science, Firat University, 23119, Elazig, 
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4Faculty of Medicine, Department of Histology and Embriology, Fırat 

University, 23119, Elazig, Turkey
5Department of Synthetic Chemistry and Biological Chemistry, Graduate 

School of Engineering, Kyoto University, Katsura Campus, Nishikyo-ku, 
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Alzheimer disease (AD) is a progressive neurodegenerative disease. 

Melastatin-like transient receptor potential 2 (TRPM2) is a Ca(2+)-

permeant channel, is activated by oxidants and β-Amyloide peptide 

(Aβ). Because mounting evidence suggests that TRPM2 may play an 

important role in the development of AD-related cognitive deficits, 

we aimed to investigate whether it is associated with aberrant 

neuronal activity and cognitive deficits in TRPM2 knockout mice. 

C57BL/6J strain TRPM2 knockout mice were randomly divided into 

four groups. 1 Knockout control group, 2. Knockout Aβ injected 

group, 3. Wild type control group, 4. Wild type Aβ injected group. 

The Morris water maze (MWM) test was performed to detect the 

effect of Aβ-injection on the learning and memory of mice. TRPM2 

gene expression were detected by Real-time PCR, Western blotting 

and immunohistochemistry. Apoptosis in brain were assessed 

by TUNEL staining. Morris water maze not showed an impaired 

learning and memory ability in C57BL/6 strain TRPM2 null mice 

compared C57BL/6 wild type mice. The gene expression profiles 

showed that TRPM2 were down-regulated in Aβ groups compared 

with control groups. TUNEL staining revealed more apoptotic cells 

in the wild and null Aβ groups than in the wild and null control 

groups. We have presented, for the first time, indicating that Aβ-

injection may decrease the expresion level of TRPM2 ion channels 

in brain tissues. Our results suggest that the TRPM2 gene may 

provides the deleterious effects through regulating neuronal cell 

death processing and that further investigation of the TRPM2 for 

therapeutic use in treating AD is warranted.
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SS-03 01
F2 fare setinden elde edilen vücut ağırlığı fenotipi için 
sorumlu genlerin karışım haritalamacılığı ile tespiti

Burak Karacaören

Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve 

Genetik Anabilim Dalı

Karmaşık karakterler civarındaki başkalaşımlar, moleküler 

genetikteki ilerlemeler nedeni ile yüzbinlerce tekil nükleotid 

polimorfizm (SNP) ile tespit edilebilmektedir. Örneklemdeki 

bireylerin bilinmeyen ortak ataları gen haritalamacılığında yanlış 

sinyallerin tespit edilebilmesine olanak tanıyabilmektedir. Karışık 

model eşitlikleri genomik veya pedigrili ilişki matrisleri ile birlikte 

kullanılarak populasyon tabakaları düzeltilebilir. Yine atalara 

ait genotipik bilgi karmaşık karakterlerin kalıtımında karışım 

haritalamacılığı için kullanılabilir. Bir F2 fare populasyonu 8. hafta 

canlı ağırlıklarını incelemek için M16 ve ICR hatlarının çaprazlanması 

ile oluşturulmuştur. Genotipler F0 ve F2 dahil olarak1813 SNP için 

toplanmıştır. Bayesçi kalıntılar populasyon tabakasını düzeltmek 

için kullanılmıştır. Karışım haritalamacılığı 10. kromozomda 

bazı bölgelerden genomik sinyaller bulmuştur. Sonuçlarımız 

atalardan aşağıya gen akımının karışım haritalamacılığı ile takip 

edilebileceğini göstermiştir.

Admixture mapping for body weight using F2 mice data set

Burak Karacaören

Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science, 

Section of Biyometry and Genetics

Recent advances in molecular genetics have provided hundreds of 

thousands of Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) to detect 

mutations in genes related with complex traits. Undetected shared 

ancestry within samples of individuals could lead to the detection of 

false genomic signals in gene mapping. Pedigree-based relationship 

matrices or genomic relationship matrices could be used in a 

mixed model to predict and correct for genetic stratifications. 

Genotypic information of founder populations could also be used 

to explore patterns of inheritance for complex traits by admixture 

mapping. An F2 population was created using M16 and ICR mouse 

lines for studying body weight at 8 weeks of age. Genotypes were 

collected for 1813 SNPs for each animal, including the founders. 

Bayesian residuals were used for population stratification in the 

admixture model. Admixture mapping detected genomic signals 

from chromosome 10. Our results provide empirical proof that 

gene flow from ancestral populations could be traced by admixture 

mapping with founder genotypes.

SS-03 02 
Erkek infertilitesinde germ hücre aplazisi vakalarında 
otozomal gen kusurlarının araştırılması

Gülşah Koç1, A. Arman Özdemir2, Gözde Girgin1, Tuba Avcılar1, 

Deniz Kıraç3, Korkut Ulucan4, Cem Akbal5, A. İlter Güney1
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Germ hücre aplazisi (sertoli cell-only sendromu SCOs); testis 

histolojilerinde seminifer tubüllerin sadece sertoli hücreleri 

içerdiği, germ hücrelerinin ise hiç bulunmadığı durumdur ve 

testiküler biyopsi ile belirlenir. SCOs geri dönüşsüz bir infertilite 

olarak nitelendirilir. SCO sendromu histolojik bir tanıdır ve nedeni 

multifaktöriyal kabul edilir. Y-kromozomuna ait delesyonlar, 

Kleinefelter sendromu, kistik fibroz gen mutasyonları, XYY 

sendromu gibi kromozomal düzensizlikler veya inmemiş testis 

(kriptoorşidizm), radyasyon, sitotoksik ilaçlar, viral enfeksiyonlar 

gibi nedenlerden kaynaklanabilir. SCOs, etyolojisi henüz 

aydınlatılamamıştır ve otozomal gen kusurlarının bu hastalığın 

nedeni olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, 

SCOs’li infertil erkeklerde otozomal gen kusurlarının araştırılması 

ve infertiliteden sorumlu aday genlerin belirlenmesidir. 

Çalışmamızda, 39 SCOs’li infertil bireyde, tüm genom da tek 

nükleotid polimorfizmleri + karşılaştırmalı genomik hibridizasyon 

mikroarray (SNP + CGH) array) analizi yapılmıştır. CGH array, hasta 

ve referans genomu karşılaştırarak, hasta genomundaki delesyon, 

amplifikasyon, ploidi anomalileri ve heterozigosite kayıplarını (LOH) 

ortaya çıkarmaktadır. Çalışmamıza katılan 39 vakada, infertiliteyle 

bağlantısı olduğu belirlenmiş spermatogenez kusurlarına neden 

olan SHBG, COL1A1, HOXD9, SYCE1, EMX2, EMX2OS, CATSPER2, 

genlerinde amplifikasyon ve delesyon, SPATA gen ailesi (SPATA18, 

SPATA17, SPATA16, SPATA12, SPATA4, SPATA2), TSSK gen ailesi 

(TSSK3, TSSK4, TSSK6), DNALI1, DNAH5, DNAH11, SPAG16, SPAG8, 

DMRT1, DMRT2, FSHR, LHCGR, GNRHR, SPACA1, SPACA3, TSGA10, 

SMCP, KIT, TCTE3, TEX14, FGF8 genlerinde heterozigotluk kaybı 

belirlenmiştir. Ayrıca infertiliteye etkisi olduğu öngörülen ve 

epigenetik değişimlerde rol oynayan H19, KCNQ1, IGF2, CDKN1C 

genlerinde de amplifikasyon ve delesyonlar saptanmıştır.

Autosomal gene defects investigation of male infertility in 
germ cell aplasia cases

Gülşah Koç1, A. Arman Özdemir2, Gözde Girgin1, Tuba Avcılar1, 

Deniz Kıraç3, Korkut Ulucan4, Cem Akbal5, A. İlter Güney1
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Sertoli-cell-only (SCO) syndrome, also called germ cell aplasia, 

describes a condition of the testes in which only Sertoli cells line 

the seminiferous tubules and is diagnosed by testicular biopsy. 

SCOs is considered as irreversible infertility. SCO syndrome, a 

histological diagnosis, consists of multifactorial reasons including 

Y microdeletions, kleinefelter syndrome, cystic fibrosis gene 

mutations, XYY syndrome, cryptorchidism, radiation, cytotoxic 

drugs and viral infections. The etiology of the disease is currently 

unknown on the other hand it is believed that autosomal gene 

defects could lead to SCOs. The aim of this study is detecting 

autosomal genetic defects and determining candidate genes in 

SCOs infertile men. Single nucleotide polymorphism + comparative 

genomic hybridization microarray technology (SNP+CGH array) 

was performed on 39 SCOs infertile patients in the study. 

Array CGH compares the patient’s genome against a reference 

genome and identifies uncover deletions, amplifications, ploidy 

abnormalities and loss of heterozygosity (LOH). We examined 

a link between defected spermatogenesis genes and infertility. 

Detected amplifications and deletions in several genes are namely, 

SHBG, COL1A1, HOXD9, SYCE1, EMX2, EMX2OS, CATSPER2 and 

loss of heterozygosity in several genes are namely SPATA gene 

family (SPATA18, SPATA17, SPATA16, SPATA12, SPATA4, SPATA2), 

TSSK gene family (TSSK3, TSSK4, TSSK6), DNALI1, DNAH5, DNAH11, 

SPAG16, SPAG8, DMRT1, DMRT2, FSHR, LHCGR, GNRHR, SPACA1, 

SPACA3, TSGA10, SMCP, KIT, TCTE3, TEX14, FGF8. Amplifications 

and deletions were detected on some of the genes who play a 

role in epigenetic changes. Epigenetic genes ( H19, KCNQ1, IGF2, 

CDKN1C) are expected to be linked with male infertility.
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İntranasal yolla uygulanan sıçan kemik iliği kökenli 
mezenkimal kök hücrelerin akut astım fare modeli üzerine 
etkisi

Gülben Gürhan1, İsmail Öğülür1, Gökhan Duruksu2, Işıl Barlan1, 

Çiğdem İnci2, Erdal Karaöz2, Tunç Akkoç1
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Bu çalışmada, akut astım modeli geliştirilmiş BALB/c farelere 

intranasal (i.n.) yolla uygulanan sıçan kemik iliği (sKİ) kökenli 

MKH’lerin immünomodülatör etkilerinin araştırılması 

amaçlanmıştır. Wistar albino cinsi sıçanlardan sKİ-MKH’lerizole 

edildi ve karakterizasyon çalışmaları gerçekleştirildikten sonra 

yeşil flouresans gen (YFP) transfeksiyonu yapıldı. BALB/c fareler 

dört gruba ayrıldı. Grup I- OVA (astım grubu), Grup II- OVA+MKH, 

Grup III- PBS, Grup IV- PBS+MKH. Akut astım modeli oluşturulacak 

farelere intraperitonal OVA sensitizasyonu ve nebülize OVA 

provokasyonu yapıldı. Son nebülize uygulamadan sonra, sKİ-

MKH’ler (1x106) i.n. yolla uygulandı ve 24 saat sonra fareler 

sakrifiye edildi. Akciğer lenfosit hücre süspansiyonunda YFP+MKH 

ve CD4-Foxp3+ T hücre analizi akım sitometri aygıtı kullanılarak 

gerçekleştirildi. Hücre proliferasyonu analizleri CFSE işaretli akciğer 

lenfosit hücrelerinin, uyaransız ve anti CD3- anti CD28 uyarımında 

3 gün kültürü sonrası saptandı. İ.n. yolla MKH uygulanan farelerin 

akciğerinde, YFP+ MKH hücre oranının (%26,08±5,04), PBS+MKH 

grubu farelere göre ( %16,67±2,43) daha yüksek olduğu tespit 

edildi. OVA+MKH deney grubunda (3,08±1,03) Foxp3+T hücre 

oranının OVA grubuna (0,78±0,06) göre daha yüksek olduğu 

belirlendi. MKH’lerin in vitro ortamda akciğer lenfosit hücrelerinin 

proliferasyonu üzerine etkisi incelendiğinde, 3 gün sonunda, MKH 

bulunan kültür ortamlarında (2,54±0,4) proliferasyonun MKH 

bulunmayan kültür ortamlarına (25,51±4,8) göre baskılandığı tespit 

edildi. Bu araştırmada, akut astım fare modelinde YFP+ MKH’lerin 

akciğerdeki lokalizasyonunun, sağlıklı farelere oranla daha yüksek 

olduğu akım sitometri analizleriyle tespit edildi. Bununla birlikte, 

MKH uygulaması astımlı fare akciğer dokusunda Foxp3+ T hücre 

oranının yükselmesine neden olurken lenfosit hücrelerinin 

proliferasyonunu baskıladığı saptandı.

Çalışma TÜBİTAK-SBAG (110S368) tarafından desteklenmektedir.

The effect of intranasally applied rat bone marrow-derived 
mesenchymal stem cells on acute mouse model of asthma

Gülben Gürhan1, İsmail Öğülür1, Gökhan Duruksu2, Işıl Barlan1, 

Çiğdem İnci2, Erdal Karaöz2, Tunç Akkoç1

1Marmara University Faculty of Medicine, Division of Pediatric Allergy-

Immunology, Istanbul, Turkey
2Kocaeli University, Center for Stem Cell and Gene Therapies Research and 

Practise, Kocaeli, Turkey

The aim of the present study was to investigate the 

immunmodulatory effect of intranasally (i.n.) applied rat bone 

marrow-derived mesenchymal stem cells (rBM-MSCs) on mouse 

model of acute asthma. rBM-MSCs were isolated from Wistar 

albino rats, characterized and marked by GFP. Balb/c mice were 

divided into four groups. Group I-OVA (asthma group), Group 

II- OVA+ MSC, Group III-PBS, Group IV-PBS+ MSC. To generate 

murine models of acute asthma, mice were i.p. sensitized with 

OVA and exposed to aerolized OVA. rBM-MSCs (1x106 cells) were 

administrated intranasally and mice were sacrified after 24 hours. 

Analysis of GFP+ MSCs and CD4-Foxp3+ T cells were done in lung 

lymphocyte cell suspension. Cell proliferation was evaluated in CFSE 

marked lung lymphocyte cells with (anti CD3-anti CD28) /without 

stimulation after 3 days culture. I.n. applied MSCs in lungs of Group 

II (OVA+ MKH) (%26,08±5,04) were found to be higher than Group 

IV (PBS+ MKH) ( %16,67±2,43). The percentage of Foxp3+ T cells in 

Group II (3,08±1,03) were higher than Group I (0,78±0,06). When 

in vitro effect of MSCs were examined on proliferation of lung 

lymphocyte cells, the prolyferation were suppressed in culture 

conditions with MSCs (2,54±0,4) than without MSCs (25,51±4,8). 

The localization of GFP+ MSCs in lungs of acute asthma mice model 

were higher than healty mice that revealed by flow cytometry 

analysis. In addition, application of MSCs to lungs of acute astma 

mice increased the ratio of Foxp3+ T cells, but it suppressed the 

proliferation of lymphocyte cells.

This study was supported by TUBITAK-SBAG (110S368).

SS-04 02
Düşük yoğunluklu mekanik kuvvetlerin kemik 
yönelimindeki kök hücrelerin altyapısal özelliklerine etkisi

Engin Özçivici, Levent Demiray

Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Programı

Kemik iliğinde yer alan kök hücrelerin kemik yönelimine girmelerinde 

mekanik kuvvetlerin önemli rol oynadığı bilinmektedir fakat bu 

etkinin hücre altyapısı tarafından nasıl algılandığı konusunda henüz 

yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu çalışmada, kimyasal şartlarla 

kemik oluşturmaya yönlendirilen kök hücrelerin, bir hafta boyunca 

günlük yüksek frekans ve düşük genlikteki (90Hz, 0.15g) mekanik 

kuvvetlere 15dk boyunca maruz bırakılmasının bu hücrelerin 
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altyapılarındaki değişiklikler protein ve mRNA seviyesinde tespit 

edilmiştir. Mekanik kuvvetlerin anabolik etkisini teyit edercesine 

kontrol hücrelerine kıyasla titreşim grubu hücrelerinin deney 

sonunda %66 (p<0.01) daha fazla olduğu gözlenmiştir. Phalloidin 

boyaması sonucunda floresan mikroskopla gözlenen aktin 

iplikçiklerinin parlaklığı titreşim grubunda %25 (p<0.01) fazla 

gözlenmekle beraber, bireysel aktin kalınlıklarında gruplar arasında 

fark gözlenmemiştir (p=0.5). Atomik kuvvet mikroskobu ile canlı 

hücre yüzeylerinde yapılan inceleme sonucunda titreşim grubu 

hücrelerinin aktin fiber yoğunluğunu yansıtan yüzey pürüzlülüğü 

kontrol grubuna göre %22 (p=0.01) fazladır. Gerçek zamanlı PCR 

ile ifade edilen mRNA seviyelerinde kemik yönelimine giren 

hücreler için belirteç kabul edilen molekül ifadelerinde (Runx2 ve 

OCN) artışlar gözlenmiş, fakat mekanik titreşimlerin bu belirteçleri 

ya da altyapısal moleküllerin (B-actin, desmin, vimentin, PTK-

2) etkilediğine dair bir veriye ulaşılamamıştır. Sonuçlara göre, 

dışarıdan girilen mekanik kuvvetler kemik yönelimine giren 

kök hücrelerin aktin altyapılarını yoğunlaştırmış ve olasılıkla 

bu altyapısal değişiklikler hücre döngüsünü etkileyerek kemik 

yönelimindeki hücre sayılarında bir artış oluşturmuştur. Kök 

hücrelerin normal fiziksel aktivite şartlarına kıyasla bu derece 

düşük yoğunluklu mekanik girdilere karşı bile hassas oluşu, kemik 

kütlesini yaşlılık gibi yıkıcı faktörlerden korumak için gerekli 

fiziksel aktivitelerin önceden düşünüldüğü gibi yüksek kuvvetler 

gerektirmeyebileceğini ortaya koymuştur.

Characterization of ultrastructural properties of 
mesenchymal stem cells exposed to low intensity 
mechanical loads during osteogenic commitment

Engin Özçivici, Levent Demiray

Program in Biotechnology and Bioengineering

Mechanical loads are important factors in lineage commitment of 

mesenchymal stem cells but how stem cell ultrastructure respond 

to those loads are not known. In an effort to understand how 

marrow stem cells respond to mechanical loads, high frequency 

low magnitude (90 Hz, 0.15g) loads were applied to cells 15m/

day during osteogenic commitment for 7 days. Consistent with the 

anabolic effect of mechanical loads, at the end of the procedure 

number of vibrated cells were 66% (p<0.01) more than controls. 

Fluorescent images from Phalloidin stainings of cytoskeleton 

showed 25% (p<0.01) higher intensity in vibrated cells compared 

to controls, yet the thickness of individual fibers were similar 

(p=0.5) between groups. Atomic force microscopy maps revealed 

that surface of vibrated stem cells were 22% (p=0.01) rougher 

compared to controls, reflecting the increase of cytoskeletal 

network. Real time PCR confirmed the osteogenic commitment of 

mesenchymal stem cells with the increase in osteogenic markers 

(Runx2, OCN) but results did not show any changes in mRNA levels 

of either osteogenic markers or cytoskeletal markers (B-actin, 

desmin, vimentin and PTK-2) in vibrated cells. Results suggest 

cytoskeletal ultrastructure of stem cells adapt to mechanical loads 

during osteogenic commitment and this adaptation triggers events 

that induce an increase in the number of osteogenic cells. The 

premise that mesenchymal stem cells can sense and respond to 

loads that are at least two orders of magnitude smaller than forces 

associated with habitual loading may change the required exercise 

regimen to protect individual bone mass against catabolic events 

such as aging.

Bu çalışma TÜBİTAK 111T577 nolu proje ile desteklenmektedir.
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Koloni uyarıcı faktör-1 reseptörünün bağırsak kök hücre niş 
orkestrasındaki yeri

Dilara Akçora1, Jordane Malaterre2, Robert G. Ramsay2

1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
2Peter MacCallum Kanser Merkezi, Transkripsiyon and Differensiasyon 

Laboratuarı

Bu çalışmanın amacı, koloni uyarıcı faktör-1 reseptörü (CSF-1R) 

eksikliğinin bağırsak kök hücre (KH) gen ifadesinin düzenlenmesi ve 

bağırsak homestazının sağlanmasına olan etkisinin içsel ve direkt 

olup olmadığını araştırmaktır. CSF-1R’ünün KH gen ekspresyonunun 

düzenlenmesi ile bağırsak homestazı üzerindeki rolü; organoid 

kültür (in vitro), tamoksifen ile uyarılan bağırsağa özgü c-fms 

şartlı (conditional) knock-out (KO), global Csf1r KO ve Csf1op/op 

(fonksiyonel olmayan Csf1 proteinine sahip) fare bağırsak parafin 

kesitleri üzerinde araştırılmıştır. CSF-1R’nün ölümsüz fare kolon 

epitel hücrelerinin (IM5) proliferasyonu üzerine olan etkisi, CSF-1 

ve IL-34 ile bağırsak mitojenlerinden olan Wnt3a ve R-spondin1’e 

özgü rekombinant proteinler kullanılarak, Paneth hücrelerince (PH) 

yoksun olan kolon epitelyumunda bu hücrelerin eşdeğeri olabilecek 

CD24 pozitif hücreler ise FACS teknolojisi kullanılarak araştırıldı. 

CSF-1R eksikliği, mRNA seviyede bağırsak KH gen ekspresyonunun 

down-regülasyonu ile ilişkili olarak organoid oluşum veriminde 

azalmaya; in vivo ise, Paneth ve enteroendokrin hücre sayısında 

azalmaya ve çoğalan hücrelerin pozisyonunda daha önce PH’lerinin 

bulunduğu kript tabanına doğru bir kaymaya neden olduğu tespit 

edildi. Csf1r KO ve Csf1op/op farelerinin kolon hücrelerinde 

proliferasyonda azalma ve diferansiasyonda defektlere sahip olduğu 

gösterildi. Ancak, yetişkin bağırsağa özgü c-fms şartlı KO kolon 

homestazının CSF-1R kaybından etkilenmediği ve IM5 hücrelerinin 

proliferatif cevap analizi CSF-1R’ünün kolonosit proliferasyonunun 

majör regülatörü olmadığını belirtti. Bu çalışmadan elde edilen 
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sonuçlar, CSF-1R’ünün İB KH fonksiyonunu arttırdığı ve homestazın 

düzenlenmesinde ise PH’lerinin farklılaşmasına aracılık etmesi ile 

önemli bir sinyal yolağı olduğunu öngörmektedir. Özellikle bağırsak 

kök hücre nişinin hedeflenmesi, ülseratif kolit veya Crohn’s hastalığı 

gibi hastalıkların tedavisinde doku onarımını ve doku homeostazını 

yeniden sağlanması için bir strateji oluşturabilir.

The place of colony stimulating factor-1 receptor in 
intestinal stem cell niche orchestrate

Dilara Akçora1, Jordane Malaterre2, Robert G. Ramsay2

1Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Arts and Science, Department of 

Biology
2Peter MacCallum Cancer Centre, Transcription and Differentiation 

Laboratory

The purpose of this study is to investigate whether the effect of loss 

of colony stimulating factor-1 receptor (CSF-1R) on the regulation 

of intestinal stem cell (ISC) gene expression and the maintenance 

of intestinal homeostasis (IH) is direct and intrinsic. The role of CSF-

1R on the regulation of ISC gene expression and IH was explored 

through using organoid cultures, tamoxifen inducible, intestine 

specific cfms conditional knock-out, global Csf1r KO and Csf1op/

op mouse intestine paraffin sections. The intrinsic deficiency of 

c-Fms produced a reduction in organoid forming efficiency which 

was associated with down-regulation of ISC gene expression at 

the mRNA level. In vivo loss of c-Fms led to a decrease in Paneth 

and enteroendocrine cell numbers as well as a positional shift of 

proliferating cells towards the bottom of crypts previously occupied 

by Paneth cells. It was shown that Csf1r KO ve Csf1op/op mice 

have a reduction in colonic cell proliferation and differentiation 

defects. However, intestine specific inactivation of c-fms led to an 

unimpaired colonic homeostasis and analysis of the proliferative 

responses of IM5 cells indicated that CSF-1R is not a major 

regulator of colonocyte proliferation. The data obtained from this 

study suggest that CSF-1R signaling is important for SI homeostasis 

by mediating Paneth cell differentiation and promoting stem cell 

function. Particularly targeting ISC niche would be a strategy for 

the reoccurrence of tissue repair and homeostasis in the treatment 

of diseases such as ulcerative colitis and Crohn’s disease
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SS-05 01 
PARP inhibitörü uygulanan yenidoğan STZ diabetik 
sıçanlarda notch1’in beta hücre apoptozu ve rejenerasyonu 
üzerine etkileri

Fatma Kaya Dağıstanlı, Melek Öztürk

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 

İstanbul

Bu çalışmada PARP inhibitörü (nikotinamid; NA) uygulanmış 

yenidoğan STZ diabetik (yd2-STZ) sıçanlarda notch1 ekspresyonunun 

olası beta hücre rejenerasyonu ve/veya apoptozu üzerine etkilerini 

incelemeyi amaçladık. 3 deney grubu oluşturuldu. 1.grup; sağlıklı 

kontrol, 2.grup; yd2-STZ diabetik (100mg/kg STZ, doğumun 

2.günü), 3.grup; yd2-STZ+NA (doğumun 3.gününden itibaren 5 

gün 500mg/kg/gün i.p. NA). Alınan doku kesitlerine insülin, pdx1, 

notch1, jagged1, aktif kaspaz-3 ve PARP1 antikorları kullanılarak 

immunohistokimya, PCNA ve insulin antikorları ile ikili immün 

boyama, ayrıca digoksigenin işaretli insülin probu kullanılarak in 

situ hibridizasyon yöntemleri uygulandı. Apoptotik beta hücrelerini 

saptamak için insülin immün boyaması ve TUNEL yöntemi birlikte 

uygulandı. PCNA/insülin ikili immünpozitif hücre sayısının yd2-

STZ+NA grubunda anlamlı olarak arttığı (p<0,001) buna karşı 

apoptotik beta hücrelere sayısının düştüğü (p<0,001) tespit edildi. 

yd2-STZ grupta azalan insülin proteini ve insülün mRNA sinyali 

içeren hücre sayılarının, ayrıca pdx1 pozitif hücrelerininde NA 

tedavisi ile artmış (p<0,001) olduğu saptandı. yd2-STZ+NA gruptaki 

notch1 ve jagged1 immünpozitif hücrelerin, tedavisiz gruba göre 

fazla olduğu, kontrol grubuna ait adacıkların büyük çoğunluğunda 

immünpozitifliğin olmadığı saptandı. Ayrıca yd2-STZ grubunda 

adacık içerisindeki aktif kaspaz-3, PARP1 immün pozitif ve apoptotik 

hücre sayılarının arttığı, tedavili gruplarda ise bu sayının azaldığı 

(p<0.001) tespit edildi. NA uygulamasının, kanal epiteli, asiner ve 

adacık hücrelerinden beta hücresine dönüşümü arttırdığı, PARP1 

inhibisyonu aracılığı ile Notch1 ekpresyonunu artırarak beta hücre 

rejeneresyonunu uyarırken apoptozu engellediği saptandı. NA’in 

notch1 üzerinden STZ diyabetikler de beta hücreleri için koruyucu 

bir etki sağlamış olabileceği sonucuna varıldı.

Effects of notch1 on beta cell apoptosis and regeneration 
in PARP inhibitor treated neonatal STZ diabetic rats

Fatma Kaya Dağıstanlı, Melek Öztürk

Istanbul University, Cerrahpasa Medical Fakulty, Medical Biology 

Department, Istanbul, Turkey

In this study we investigated the relationship between notch1 

expression and regeneration / apoptosis of beta cell in PARP 

inhibitor (nicotinamide;NA) treated neonatal streptozotocin (STZ) 

diabetic rats. Three groups were performed. The first group was 

the control group. The second group was STZ diabetic (100 mg/kg 

i.p on the second day after birth; n2-STZ). The third group received, 

500mg/kg/day NA for 5 days (n2-STZ+NA) by starting from third 

day. The pancreatic tissue sections were immunostained with 

insulin, pdx-1, active caspase-3, notch1, jagged1 and PARP1 

antibodies and also double immunostained with insulin and PCNA 

antibodies. In situ hybridization carried out with insulin probe. 

TUNEL assay and insulin immunostaining were used for detection of 

apoptotic beta cells. The number of insulin/PCNA double-positive 

cells significantly increased (p<0.001) whereas apoptotic beta cell 

decreased(p<0.001) in the n2-STZ+NA group compared with the 

other groups. n2-STZ group had lower number of insulin and pdx-1 

positive cells compared to NA treated diabetic group (p<0.001). 

There was significant difference between the numbers of notch1 

and jagged1 immunopositive cells when the n2-STZ+NA group 

were compared with the other groups. PARP1, active caspase-3 

(p<0,001) and TUNEL (p<0,001) positive cells increased in n2-STZ 

group compared to control and n2-STZ+NA groups. In conclusion, 

we showed that NA treatment stimulates the duct epithelium or 

acinar cell differentiation into the beta cell and inhibits apoptosis 

via PARP1 inhibition. The increase of the Notch1 expression are 

inhibited apoptosis while it is induced beta-cell regeneration. NA 

treatment might be protective effect on beta-cell via up-regulation 

of notch1.

SS-05 02 
Hidrojen peroksid ile uyarılmış C6 glioma ve PC12’den 
farklılaştırılmış nörit hücrelerinde melatoninin anti-
apoptotik etkilerinin incelenmesi

Şule Özdaş1, Hande Yapışlar2, Melike Ersöz1, Demet Akın3

1İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Bilim Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Bilim Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Serbest oksijen radikalleri ile ilişkili olan yaşlanma, kanser ve 

nörodejeneratif hastalıklar hala önemli araştırma konularındandır. 

Nörodejeneratif hastalıkların etyolojisinde, genetik ve çevresel 

faktörlerin yanı sıra yaşlanma mekanizmalarının ve biyokimyasal 

süreçlerin de etkili olduğu ileri sürülmüş ama kesin bir sonuca 

ulaşılamamıştır. Melatonin pineal bezden salgılanır ve pek çok 

fizyolojik süreçte görev alır.Nöroblastoma hücreleri gibi pek çok 

memeli hücre serisinde nörogenik ve nöron-koruyucu etkisi 

gösterilmiştir(2,3). Bu etkilerinin mekanizması reseptör çiftlerinin 

işlenmesi, direkt bağlanma, kalmodulin ve protein kinaz C’nin 

düzenlenmesi veya serest radikallerin direkt olarak temizlenmesi 

şeklindedir(4).Biz bu çalışmamızda, Hidrojen peroksid ile oksidatif 
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strese maruz bırakılmış C6Glioma ve PC12(nörite farklılaştırarak) 

hücrelerinde Melatoninin apoptoz ve oksidatif hasar üzerine 

etkilerini İmmünsitokimyasal (ICC) olarak göstermeyi amaçladık. 

PC12 hücreleri Nöral Büyüme Faktörü ile nörite farklılaştırıldıktan 

sonra hücre serileri %10 FBS, %1 Pen/Strep+L-Glutamin içeren 

DMEM/F12 besiyerinde, 37oC’de, %5 CO2’li nemli kuluçka 

makinesinde, lameller üzerinde büyütüldü. H2O2 ile 1 saat 

muamele edilen hücreler daha sonra Melatonin (5x10-4 M) ile 72 

saat muamele edildi. Sürenin sonunda hücreler soğuk metanol 

ile sabitlenerek ICC için hazırlandı. Hücrelerde TUNNEL metodu 

ile apoptotik ölüm gösterilirken aynı zamanda Caspase3, Aktif 

Caspase8, Apaf-1, SMAC/Diablo, Sitokrom C gibi apoptotik 

belirteçler de hem ICC hem de western işaretleme metodları ile 

gösterildi. Hücre proliferasyonu PCNA ile gösterildi. Sonuçlarımıza 

göre H2O2 ile muamele edilmiş grupta, H2O2+Melatonin, 

Melatonin ve Kontrol gruplarına göre TUNNEL pozitif hücrelerde 

anlamlı bir artış bulundu. Apoptotik belirteçler açısından 

karşılaştırıldığında H2O2 grubunda H2O2+Melatonin grubuna göre 

artan oksidatif strese bağlı olarak apoptozun hızlandığı tespit edildi. 

Elde ettiğimiz sonuçlarla Melatoninin apoptoza karşı koruyucu 

etkisi olduğu gösterilmiştir.

Investigation of anti-apoptotic effects of melatonin in 
hydrogen peroxide induced C6 glioma cell line and PC12 
derived neurites

Şule Özdaş1, Hande Yapışlar2, Melike Ersöz1, Demet Akın3

1Department of Medical Biology and Genetic, Istanbul Bilim University, 

İstanbul, Turkey
2Department of Physiology, Istanbul Bilim University, İstanbul, Turkey
3Department of Pharmacology, Istanbul Bilim University, İstanbul, Turkey

Aging, cancer and neurodegenerative diseases are relationship 

between of free oxygen radicals, which is still one of the research 

topics. In terms of the etiology of neurodegenerative diseases, 

genetic and environmental factors as well as the biochemical 

processes in the body related to aging and the mechanisms 

put forward to be effective, but could not reach a definitive 

conclusion. Melatonin is mainly released from the pineal gland 

which is participates in a number of physiological processes 

like the reproduction regulation and circadian rhythms [2,3].

Moreover melatonin has both neurogenic and neuroprotective 

effects in mammalian cell lines such as neuroblastoma cells. The 

mechanisms of action include receptor-coupled processes, direct 

binding and modulation of calmodulin and protein kinase C, and 

direct scavenging of free radicals[4]. 

We designed this study to investigate the effects of melatonin 

treatment on oxidative stress induced by H2O2 C6 Glioma and 

PC12 cell line using ICC methods related to apoptosis and oxidative 

stress. Cell lines were cultured in a medium which contained 

DMEM/F12 Medium which was supplemented with 10% FBS, pen/

strep+ L-glutamine. After cells were incubated with H2O2 for 1 

hour, they were treatment with melatonin (5x10-4 M) for 72 hours. 

At the end of incubation the cells were fixed with methanol for ICC. 

Detection of the apoptotic cell death using a TUNNEL (Millipore) 

according to the manufacturer’s instructions. Our results showed 

that, there was a significant increase in TUNNEL positive cells in 

H2O2-induced group compared with H2O2+Melatonin group. With 

our findings, melatonin has been shown to prevent apoptosis.

Glioma ve PC12 hücrelerinde Caspase3(a) ve Apaf-1’in (b) protein ifadesinin 
western işaretleme ile gösterilmesi

Western-blot analysis of experiment groups from C6Glioma cells detected 
for caspase 3 (a) and Apaf-1 (b).

Resim-2 / Figure-2

Resim-1 / Figure-1

Glioma hücrelerinde TUNNEL ile apoptotik hücre ölümünün gösterilmesi. 
A-H2O2 (x100), ve B-H2O2/Melatonin (x40). TUNEL + hücreler okla 
gösterilmiştir. 500 mM H2O2 uygulanmış grupta H2O2+Melatonin 
uygulanmış gruba göre TUNNEL pozitif hücre sayısı istatistiksel olarak 
anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur.

Apoptotic cell dead in Glioma cell line by TUNNEL. A-H2O2 (x100), and 
B-H2O2/Melatonin (x40). TUNEL + cells indicated by an arrow. 500 mM 
H2O2 treated group than the H2O2+Melatonin group in the number of 
TUNEL + cells led to a significant increase.
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Mental retardasyon (MR), klinik ve genetik olarak yüksek 

heterojenite gösteren nörogelişimsel bir bozukluktur. MR’den 

etkilenen bireyler genel popülasyonun %1-3’ünü oluşturmaktadır. 

MR’nin dominant formları sporadik olarak görülürken resesif 

formları ailesel geçiş göstermektedir. X-kromozomuna bağlı 

MR’nin toplam MR’ye katkısı ise %10-15’dir. Eşlik eden bulguların 

varlığına bağlı olarak MR sendromik veya nonsendromik olarak 

ayrılmaktadır. Bu çalışmada; sendromik MR’li iki erkek bireyin 

bulunduğu ve akrabalık görülen bir ailede genetik etiyolojinin 

genom boyu homozigotluk haritalaması, ekzom dizileme ve Sanger 

dizileme yöntemleri ile belirlenmesi amaçlanmıştır. İlk aşamada, 

ailede ikisi etkilenmiş 11 bireyde genom boyu SNP çip analizi 

yapıldı. Elde edilen SNP verileri analiz edildi ve X kromozomu 

üzerinde rs5963545-rs487928 SNP’leri arasındaki kalan 59 Mb’lık 

bölgenin hastalıkla birlikte kalıtıldığı gözlendi. Kritik bölge bütün 

aile bireyleri dahil edilerek STRP markırları ile test edildi ve de-

novo bir mutasyon varsayımı altında bölgenin ailede MR ile birlikte 

kalıtıldığı sonucuna varıldı. Kritik bölge içerisinde 30’u MR ile ilişkili 

yaklaşık 377 tanımlanmış gen bulunduğundan dolayı, sorumlu 

mutasyonu belirlemek üzere ekzom dizileme uygulandı. Öncelikle 

kritik bölge içinde kalan genlere ait dizileme sonuçları analiz 

edildi ve PQBP1 (polyglutamine binding protein 1) geni üzerinde 

Renpenning sendromu ile daha önce ilişkilendirilmiş olan bir 

mutasyon (3896delAGAG) tespit edildi. Sanger dizileme ile ekzom 

dizileme sonucu doğrulanırken, mutasyonun haplotip analizinden 

beklendiği şekilde ailede de-novo olduğu görüldü. Sonuç olarak, 

bu çalışmada X-linked sendromik MR’nin görüldüğü bir ailede 

hastalıktan sorumlu mutasyon gösterilmiştir. Buna ek olarak, de-

novo mutasyonların gen haritalama çalışmalarında oluşturduğu 

risk ve bağlantı analizi-ekzom dizileme birlikteliğinin etkinliği 

vurgulanmıştır.

De-novo PQBP1 (polyglutamine binding protein 1) 
mutation in a family with syndromic mental retardation

Gülden Yorgancıoğlu1, Hülya Kayserili2, Bayram Toraman3, 

Tuba Dinçer3, Sema Kandil Tanrıöver4, Çilem Bilginer4, 

Orhan Sezgin1, Ali Cansu5, Ayşe Nurten Akarsu6, Ersan Kalay3

1Karadeniz Technical University, Institute of Health Sciences, Department of 

Medical Biology, Trabzon
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Genetics, Istanbul
3Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of 

Medical Biology, Trabzon
4Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of 
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Mental retardation (MR) is clinically and genetically heterogeneous 

neurodevelopmental disorder. Individuals suffering from MR 

comprise 1-3% of general population. Dominant forms of MR are 

seen as sporadic while recessive forms shows familial inheritance. 

X-linked MR accounts for about 10-15% of the overall MR. 

Depending on the accompanying findings, MR is classified as 

either syndromic or nonsyndromic. In this study, we evaluated a 

consanguineous family including two males with syndromic MR 

by genome wide homozygosity mapping, exome sequencing and 

Sanger sequencing approaches. Genome wide SNP chip analysis 

was performed on 11 members of the family including two 

affected. Obtained SNP data was analyzed and segregation of 59 

Mb stretch between rs5963545-rs487928 SNPs with disease on 

X chromosome was observed. Critical region was tested in whole 

family members by STRP markers and the region was inferred 

to being segregated with the disease under the assumption of a 

de-novo mutation. Since in this critical region there were about 

377 known genes of which 30 were already related to MR, we 

performed exome sequencing in order to find out the causative 

mutation. As a result, a mutation (3896delAGAG) on PQBP1, 

which was previously associated with Renpenning syndrome, 

was detected. This finding was verified by Sanger sequencing and 

mutation was shown to occur de-novo as expected from haplotype 

analyses. In conclusion, here we presented the causative mutation 

in a family suffering from X-linked syndromic MR. In addition, we 

emphasized the risk of de-novo mutations in gene mapping studies 

and efficiency of linkage analysis-exome sequencing combination.



-113-

SS-06 02
Yara iyileşmesinde miRNA’ların biyobelirteç olarak 
kullanımı

Ender Coşkunpınar1, Hülya Arkan2, Yasemin Müşteri Oltulu1, 

İlayda Aksöz2, Erdal Polat3, Fahri Akbaş4, Serhat Sirekbasan3, 

İlhan Onaran2

1İstanbul Üniversitesi, DETAE, Moleküler Tıp AD, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, İstanbul, 

Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, 

İstanbul, Türkiye
4Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik 

Bölümü, İstanbul Türkiye

Yara iyileşmesi hem fizyolojik ve hem de biyokimyasal faktörlerin 

karşılıklı etkileşerek rol oynadıkları dinamik ve multifaktöriyel bir 

süreçtir. Deri bütünlüğünün bozulduğu durumlarda bir taraftan 

keratinosit, fibroblast, endotel, makrofaj ve trombositler gibi birçok 

hücre grubunun etkilenmesiyle defekt oluşum süreci başlarken 

diğer taraftan da yeni doku formasyonun oluşumunda yer alacak 

olan hücrelerin göç etmesiyle, infiltrasyonuyla, çoğalmasıyla ve 

farklılaşmasıyla yara iyileşmesi süreci aktive olur. Hızlı ve etkili yara 

iyileşmesi, komplikasyon riskinin ve hospitalizasyon sürelerinin 

azaltılmasında etkilidir. Günümüzde çeşitli tedavi yöntemleri 

uygulanmakla birlikte, daha hızlı ya da daha etkin tedavi 

metodlarının kullanımını öngörebilecek moleküler mekanizmalar 

henüz tam olarak bilinmemektedir. Genomda yeralan tRNA ve 

rRNA gibi kodlanmayan RNA’ların fonksiyonları incelendiğinde 

birçok insan geninin post-transkripsiyonel düzenlenmesinde 

önemli rol oynadıkları görülmüştür. Bu durum RNA’nın small 

interfering RNA’lar (siRNA) ve mikroRNA’lar (miRNA) olarak 

bilinen iki formu tarafından gerçekleştirilir. miRNA’lar genelde 

hedef mesajcı RNA (mRNA)’nın 3’UTR bölgesine bağlanarak hedef 

mRNA’yı degrade ederek ya da translasyonu bloke ederek post-

transkripsiyonel gen düzenlenmesini indükleme yeteneğindedirler. 

miRNA’nın disregülasyonu ve fonksiyon kaybı ya da kazanılmasına 

yolaçan patolojik durumlar yara iyileşmesi süreçlerinde etkili 

olabilmektedir. Sinek larvalarının yara iyileşmesi süreçlerini 

hızlandırdığı ve Lucilia sericata larvalarının, salgılarında bulunan 

çeşitli enzimler aracılığıyla nekrotik dokuyu parçalayarak ve 

sindirerek ortadan kaldırabildikleri yıllardır bilinmektedir. Ancak 

Lucilia sericata larvalarının kullanıldığı tedavi yönteminde yara 

iyileşme sürecinde hangi miRNA’ların ekspresyonlarının değişimine 

dair bir çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple çalışmamızda; yara 

modeli oluşturularak, Lucilia sericata larvalarının uygulandığı 

tedavi yönteminde miRNA’ların regülasyonundaki değişikliklerin 

tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ve sonuçta 15 adet miRNA’nın 

disregülasyonu tespit edilmiş ve validasyon sonrasında miR99a* ve 

miR877 genlerinin biyomarker olabileceği tespit edilmiştir.

The use of miRNAs as biomarker in wound healing

Ender Coşkunpınar1, Hülya Arkan2, Yasemin Müşteri Oltulu1, 

İlayda Aksöz2, Erdal Polat3, Fahri Akbaş4, Serhat Sirekbasan3, 

İlhan Onaran2

1Department of Molecular Medicine, Institute of Experimental Medicine 

Research, Istanbul University, Istanbul, Turkey
2Department of Medical Biology, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul 

University, Istanbul, Turkey
3Department of Medical Microbiology, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul 

University, Istanbul, Turkey
4Department of Genetics and Bioengineering, Engineering Faculty, Fatih 

University, Istanbul, Turkey

The wound healing is a dynamic and multifactorial process in which 

physiological and biochemical factors have a rol by interacting 

each other. In case of tissue deformation, on the one hand, defect 

formation process is induced by affected cell type like keratinocyte, 

fibroblast,endothellium, macrophage and thrombocyte, and on 

the other hand, wound healing process is activated by migration, 

infiltration, proliferation and differentiation of cells which act in 

the new tissue generation. Today, various treatment technique 

are in use, but molecular mechanism predicting the using of more 

faster and effective treatment methods are unclear. When the 

function of non-coding RNAs which are located in genom such 

as tRNA and rRNA is analyzed, their substantial role is observed 

in the post-transcriptional regulation of very different human 

genes. This event is performed by two form of RNA, called as 

small interfering RNA and microRNA. Generally, miRNAs indicate 

post-transcriptional regulation of gene by binding on 3’UTR 

region of target messenger RNA which causes degradation of 

target mRNA or blockes translation. Pathological events leading 

to dysregulation and loss or gain of function of miRNA can be 

effective on cicatrisation. As is known for ages, fly larvae accelerate 

the healing prozess and Lucilia sericata larvae disrupt necrotic 

tissue through various enzymes in their secretum. However, which 

miRNAs expression is influental on healing with the Lucilia sericata 

larvae threatment remains unknown. Therefore, we aimed to 

determinate the alteration on the regulation of miRNA relating to 

threatment with Lucilia sericata larvae.
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SS-06 03
Krüppel-like faktör 5 rejenerasyon sürecinde myoblastların 
proliferasyonu ve farklılaşması için gereklidir

Uğur Akpulat1, Yılmaz Yıldız1, Parisa Sharafi1, Cansu Özdemir1, 

İlyas Onbaşılar2, Çetin Kocaefe1

1Hacettepe Ünivesitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Ünivesitesi Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları Yetiştirme ve 

Araştırma Ünitesi, Ankara, Türkiye

Embriyoda miyogenez ile erişkin kas hasarı tamiri benzerlikler 

sergilemektedir. Kas dokusu tamir ve farklılaşmasını başlatan 

ve idame ettiren pek çok transkripsiyon faktörü tanımlanmıştır. 

Bu çalışma ilk kez miyoblast farklılaşması ve kas hasarı tamiri 

sırasında Klf5’in rolü olduğunu göstermektedir.  Hem primer 

miyoblastlar hem de miyoblast hücre hatları bazal seviyedeki 

Klf5 ifadelerini miyotüp oluşumu sürecinde 10 kata kadar 

artırmaktadır. Benzer şekilde, akut kas hasarını takiben Klf5’in 

ifadesi genç kas lifi oluşumu ile eş zamanlı olarak artmakta ve doku 

mimarisi tekrar kurulduğunda bazal ifade düzeyine dönmektedir. 

Kalıtsal miyopatiler ve mdx farenin diyafram kası gibi kronik 

dejeneratif durumlar incelendiklerinde de Klf5 ifadesinin artmış 

olduğu gözlenmektedir. Bu bulgulardan yola çıkarak, yaptığımız 

çalışmada in vitro farklılaşma modellerinde ve in vivo rejenerasyon 

sürecinde Klf5 SUMOlanarak çekirdeğe yerleşmektedir. Klf5 koşullu 

susturulduğunda ise, miyoblastların proliferasyonu, füzyonu ve 

miyotüp olgunlaşması etkilenmektedir. Klf5 susturulduğunda 

Resim-1 / Figure-1 Resim-2 / Figure-2

a.) Rattus norvegicus miRNA profil taraması sonuçları (volcano plot grafiği) 
b.) hasta ve kontrol örneklerinin çalışma öncesi karşılaştırması

a.) Profile screening results of miRNA in Rattus norvegicus (volcano plot 
graph) 
b.) Pre-study comparison of patient and control samples.

4., 7. ve 10. gün sonunda regülasyonu değişen miRNA’laın kat değişimi ve 
p değerleri.

Fold change and p values of disregulated miRNAs end of the 4th, 7th and 
10th day.
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miyoblasların proliferasyonu dikkat çekecek ölçüde artmakta, 

farklılaşma süreci ve miyotüp olgunlaşması bozulmaktadır. Diğer 

yönden Klf5’in yüksek düzeyde ifade olması ise hücre döngüsünü 

bloke etmektedir. Bu veriler Klf5’in uyarılmış miyoblastlarda anti-

mitotik etki gösteren, iskelet kası rejenerasyonu ve farklılaşmasının 

yeni bir düzenleyicisi olduğunu kanıtlamaktadır. Bundan sonraki 

çalışmalarımız Klf5’in kas dokusunda genomik hedeflerini bulmaya 

yönlenecektir.

Krüppel-like factor 5 is Critical for Proliferation and 
Differentiation of Myoblasts During Regeneretion

Uğur Akpulat1, Yılmaz Yıldız1, Parisa Sharafi1, Cansu Özdemir1, 

İlyas Onbaşılar2, Çetin Kocaefe1

1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, 

Ankara, Turkey
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Laboratory Animal Breeding and 

Research Unit, Ankara, Turkey

Myogenesis in the embryo and repair of postnatal muscle injury 

have many similarities. Several transcription factors are identified 

to take part in skeletal muscle embryogenesis, differentiation 

and maintenance. This study, for the first time identifies Klf5 

as a transcription factor that is exerting action in the course of 

myoblast differentiation and injury repair. Both primary myoblasts 

and myoblast cell lines induce Klf5 expression up to 10 folds in the 

course of myotube formation. Similarly, following acute myofiber 

necrosis, Klf5 is upregulated concomitantly with the formation of 

young myofibers and returns to baseline levels upon restoration 

of the tissue architecture. Likewise, when chronic degenerative 

conditions such as inherited myopathies and the diaphragm of 

the mdx mouse are investigated, Klf5 expression is also observed 

to be induced. In light of these observations we show that Klf5 is 

SUMOylated and translocated to the nucleus with differentiation 

in vitro and regeneration in vivo. Conditional silencing of Klf5 

interferes with myoblast proliferation, fusion and myotube 

maturation. Klf5 silencing strikingly induced the proliferation rate 

of myoblasts, inhibited fusion as well as myotube maturation. On 

the other hand, overexpression of Klf5 induces cell cycle arrest. 

This data provide evidence that Klf5 is a novel modulator of skeletal 

muscle regeneration and differentiation exerting an anti-mitotic 

effect on committed myoblasts. Our further efforts are focused on 

identification of its genomic targets in the muscle tissue.

SS-06 04
İskelet kası deneysel modellerinin kas dejenerasyonunda 
yeni mediyatörlerin keşfi için önemi

Uğur Akpulat1, İlyas Onbaşılar2, Çetin Kocaefe1

1Hacettepe Ünivesitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Ünivesitesi Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları Yetiştirme ve 

Araştırma Ünitesi, Ankara, Türkiye

Genetik kökenli, kronik süreçli kas hastalıkları kas dejenerasyonu 

tablosu ile sonlanmaktadır. Dejenerasyonun en önemli bulguları 

kas liflerinde atrofi, ve kas dokusunun yerini bağ dokusu ve yağ 

hücrelerine bırakmasıdır. Doku dejenerasyonu, aynı zamanda bir 

kronik doku şekillenmesi sürecidir. Bu dejenerasyonun moleküler 

mekanizmaları bilinmemektedir. Kas dejenerasyonuna neden olan 

hastalıkların genetik hayvan modelleri, insandaki patolojik tabloyu 

temsil etmemektedir. Kas dejenerasyonunun önlenebilmesi ya da 

tamiri için süreçte rol oynayan yolakların ve mediyatörlerin daha 

iyi anlaşılması gereklidir. Atrofi, fibrozis ve yağ infiltrasyonunun 

moleküler düzeyde incelenebileceği bir model yoktur. Bizler, çeşitli 

deneysel girişimlerle, insanda gözlenen dejenerasyon tablosunu 

taklit eden sıçan modellerini standardize ederek uyguladık. 

Denervasyon, dokuda hızlı atrofi gelişimine neden olurken, 

tendon kesisi ile kas hareketsizleştirilmesi, yaygın fibrozise neden 

olmaktadır. Sıçanlarda achilles tendonuna uygulanan tenotomi 

sonucunda soleus ve gastrocnemius kaslarının zaman içinde insanda 

gözlenen kronik kas dejenerasyonu morfolojik bulgularını sergilediği 

anlaşılmış ve bu süreçleri moleküler düzeyde inceleyebilecek 

modeller oluşturulmuştur. Yüksek ölçekli genombilim araçlarının 

kullanımı ile hücre veya dokuda, fizyopatolojik sürecin moleküler 

düzeyde takibi mümkündür. Dejenerasyon modelinde moleküler 

düzeyde karakterizasyon için uygulanan transkriptom analizi, 

yeni yolakların ve mediyatörlerin keşfi için bir hipotez jeneratörü 

olarak kullanılmıştır. Elde edilen verilerin diğer açık erişimli 

transkriptom verileri ile de desteklenmesi sonucunda kas 

dejenerasyonu sürecinde etkisi öngörülen yeni yolaklar ve 

mediyatörler tanımlanabilmiştir. Bu mediyatörlerden biri fibrozis 

gelişimde anahtar rol oynayan bir Wnt yolağı mediyatörüdür. Bir 

diğeri ise, kas dokusu tamiri ve farklılaşması sürecinde rol oynayan 

korunmuş Krüppel benzeri bir transkripsiyon faktörüdür. Bu 

moleküllerin kas dejenerasyonundaki işlevsel öneminin anlaşılması 

ile kas dejenerasyonu sürecinde önleyici ve tamire yönelik yeni 

yaklaşımların geliştirilmesi mümkündür.

The importence of the experimental models of skeletal 
muscle for the discovery of novel mediators of muscle 
degeneration

Uğur Akpulat1, İlyas Onbaşılar2, Çetin Kocaefe1
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Chronic muscle degeneration is the ultimate end of chronic 

degenerative muscle diseases. The hallmarks of chronic muscle 

degeneration in humans are fiber atrophy and architectural tissue 

changes such as fibrosis and fatty infiltration. The molecular 

mechanisms of this tissue remodelling process are unknown. 

For the prevetion or the cure, the pathways, mediatiors and 

the process need to be better understood. However, none of 

the genetic animal models represent the chronic condition in 

humans to enable the observation of atrophy, fatty infiltration 

and fibrosis. Denervation and tenotomy lead to a rapid atrophy 

and fibrosis of the muscle. Elimination of the preload on the 

soleus and gastrocnemius muscles by tenotomizing the achilles 

tendon, creates a condition which reflects the major features of 

the chronic muscle degeneration in humans. The utilization of 

high-throughput genomics tools facilitates observation of the 

physiopathological processes at the molecular level. We have 

conducted transcriptome analysis on degeneration models and 

the results provided a hypothesis generator for the identification 

of novel pathways and mediators. Evidence derived from the open-

access transcriptomics data, further supports the novel hypotheses 

that may explain the components of this degeneration process. The 

first of these mediators is a regulator of Wnt pathway which acts 

on the fibrosis process and the other is a well-conserved Krüppel-

like transcription factor which acts on the muscle differentiation 

and regeneration. The functional characterization studies on 

these molecules will aid identification of new approaches for the 

prevention of skeletal muscle degeneration.

SS-06 05 
Gaucher hastalığında, otofaji mekanizması ve aktivitesinin 
moleküler ve hücresel düzeyde incelenmesi
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Serap (Emre) Dökmeci3
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Lizozomlar, hücrenin en önemli yıkım organelleri olup, içlerinde 

asit pH’de çalışan birçok hidrolitik enzim bulundururlar. Yıkılacak 

substratlar, lizozomlara endositoz, fagositoz ya da otofaji gibi farklı 

mekanizmalarla taşınırlar. Makrootofaji ya da kısaca otofaji, hücre 

içindeki stoplazma parçaları ve organellerin, otofajik vezikül denilen 

kesecik benzeri yapılar içinde hapsedilmek suretiyle lizozomlara 

taşınması ve burada sindirilmesidir. Lizozomların fonksiyonları, 

lizozomal hidrolazlar ve lizozom zarında bulunan lizozomal zar 

proteinleri (LZP) nin uyumlu çalışmasına bağlıdır. Bu proteinleri 

kodlayan genlerde meydana gelen mutasyonların lizozom 

işlevlerini bozarak, hücre içinde metabolize olmayan substratların 

birikmesine ve lizozomal depo hastalıklarına (LDH) yol açtığı 

gözlemlenmiştir. Bir hücre içi yıkım mekanizması olan otofajide 

yıkım lizozomlarda gerçekleşmekte olup, lizozomların işleyişinde 

meydana gelen herhangi bir aksaklık, otofaji mekanizmasını 

da doğrudan etkilemektedir. Gaucher Hastalığı, lizozomal zar 

glikoprotein glikoserebrozidaz (GBA) ya da GBA kofaktörü olan 

Sapozin C mutasyonu ile hücre içinde glikozilseramid (GC) ve 

diğer glikolipidlerin birikmesiyle ortaya çıkan bir LDH’dır. Gaucher 

hastalığına sebep olan değişik mutasyonlar ile otofaji mekanizmaları 

ve aktivitesi arasındaki ilişkiyi moleküler düzeyde incelemek 

amacıyla, otofagozom oluşumunun değişik aşamalarında rol 

oynayan otofaji gen ifadeleri normal ve açlık koşullarında fibroblast 

hücrelerinde nicel gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu 

ile analiz edilmiştir. Normal koşullar ile karşılaştırıldığında, açlık 

durumunda kontrol hücrelerinde otofaji gen ifadelerinde genel 

bir artış gözlenirken, Gaucher hasta hücrelerinde gen ifadeleri, 

hastaların taşıdığı mutasyona yada otofajik vezikül şekillenme 

aşamalarına göre farklılık göstermektedir. Bu durum, farklı genetik 

mutasyon taşıyan Gaucher hastalarında, otofajinin kompleks bir 

moleküler mekanizma ile direk etkilendiğine işaret etmektedir.

Molecular and cellular analysis of autophagy in gaucher 
disease

Özlem Oral1, Aysel Yüce2, Parisa Sharafi3, Devrim Gözüaçık1, 

Serap (Emre) Dökmeci3
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Lysosomes are the most important degradative organels of the 

cell, containing many hydrolytic enzymes, which are optimally 

active at an acid pH. Subtrates are transported to lysosomes 

through different mechanism such as endocytosis, phagocytosis or 

autophagy. Macroautophagy (shortly autophagy) is a degradation 

pathway, engulfing portions of the cytoplasm and organelles in 

the cell and by subsequent delivery of the cargo to lysosomes 

for degradation. Lysosomal functions are depend on coordinative 
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action of lysosomal hydrolyzes and lysosomal membrane-bound 

proteins. Mutations occurred on the coding region of these 

proteins cause defective lysosomal functions, accumulation of un-

metabolized target substrates in the cells and finally occurance 

of lysosomal storage disease. In a cellular degradation pathway, 

autophagic degradation is occurred in lyssosomes, therefore 

disorders in lysosomal action may directly effect on autophagy. 

Gaucher disease is a lysosomal storage disease resulting from 

mutation of the lysosomal membrane-associated glycoprotein 

glucocerebrosidase (GBA) and GBA cofactor of Sapozin C, which 

results in intracellular accumulation of glucosylceramide and 

other glycolipids. In order to show, the molecular relation 

between autophagy mechanism and activation with different 

mutations seen in Gaucher Disease, the expression of autophagic 

genes, which have different role in autophagosome formation, 

were analyzed under starved and non-starved conditions by 

using real-time polymerase chain reaction. The expression of 

autophagic genes significantly increased in starved- control cells, 

however gene expression was variable according to mutations 

and autophagosome formation steps. These results indicate that, 

in Gacuher patients carrying different mutations, autophagy is 

directly effected by more complex mechanism.

Bu proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK), Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı 

(3501) tarafından desteklenmektedir (Proje no:112T130).
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Hücre bölünmesinde rol oynayan yeni bir sentrosom ve 
orta-cisimcik (midbody) proteini olan coiled-coil domain-
containing protein-124 (Ccdc124)’ün işlevsel ve moleküler 
karakterizasyonu
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Sitokinetik ayrılma, hücre bölünmesinde iki hücre birbirinden 

ayrılırken hücreler arası köprünün fiziksel olarak kopmasını 

sağlayan hücresel süreçtir. Hücreler arası köprünün en belirgin 

parçası, köprünün orta bölgesinde lokalize olan ve kopuş noktasını 

belirleyen orta-cisimcik (midbody) adındaki geçici organeldir. 

Biz bu çalışmada, insandan mayaya kadar korunmuş yeni bir 

ökaryotik sentrozom ve orta-cisimcik proteini olan coiled-

coil domain-containing protein-124 (Ccdc124)’ün moleküler 

düzeyde tanımlamayı amaçladık. İnsan HeLa hücre modelinde 

ve Zebra balığı embriyolarında yaptığımız çalışmalarda, Ccdc124 

ifadesinin düşürülmesi sonucunda sentrozom sayısı ve oluşumu 

etkilenmezken, büyük ve çoklu sayıda çekirdeğe sahip (bi/

multinuclear) hücrelerin sayısının arttığını belirledik. Ayrıca, 

yine bu çalışmalarda, Ccdc124’ün Ras-guanin nükleotid değişim 

faktörü proteini-1B (Ras-guanine nucleotide exchange factor-1B, 

RasGEF1B) ile etkileştiğini bulduk, ve Ccdc124 proteininin orta-

cisimcikte konumlanarak sitokinez ile, sitokinez sonrası hücresel 

işlevleri düzenleyen Rap2 sinyal yolu arasinda bir köprü görevi 

gördüğünü ortaya koyduk. Sonuç olarak bu bulgular, Ccdc124’ün 

ökaryotlarda sitokinezin son aşamasının gerçekleşmesi ve kopuş 

bölgesinde Rap2 sinyal yollarına bağlı hücresel işlevlerin ortaya 

çıkması aşamalarında yeni bir moleküler faktör olarak işlev 

gördüğünü göstermektedir.

Characterization of the coiled-coil domain-containing 
protein-124 (Ccdc124) as a novel centrosome and midbody 
component involved in cytokinesis

Pelin Telkoparan1, Serap Erkek1, Elif Yaman1, Hani Alotaibi1, 

Defne Bayık1, Uygar Halis Tazebay2

1Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Science, Bilkent 

University, Ankara, Turkey
2Department of Molecular Biology and Genetics, Gebze Institute of 

Technology, Kocaeli, Turkey

Cytokinetic abscission is the cellular process leading to physical 

separation of two postmitotic sister cells by severing the 

intercellular bridge. The most noticeable structural component of 

the intercellular bridge is a transient organelle termed as midbody, 

localized at a central region marking the site of abscission. Despite 

its major role in completion of cytokinesis, our understanding of 

spatiotemporal regulation of midbody assembly is limited. Here, 

our aim was the molecular characterization of coiled-coil domain-

containing protein-124 (Ccdc124), a eukaryotic protein conserved 

from fungi-to-man, which we identified as a novel centrosomal 

and midbody protein. Knockdown of Ccdc124 in human HeLa cells 

and in Zebrafish embryos lead to accumulation of enlarged and 

multinucleated cells; however, centrosome maturation was not 

affected. We found that Ccdc124 interacts with the Ras guanine 

nucleotide exchange factor 1B (RasGEF1B), establishing a functional 

link between cytokinesis and activation of localized Rap2 signaling 

at the midbody. Our data indicate that Ccdc124 is a novel factor 

operating both for proper progression of late cytokinetic stages in 

eukaryotes, and for establishment of Rap2 signaling dependent 

cellular functions proximal to the abscission site.

Bu proje TÜBİTAK (TBAG-Hızlı Destek-109T049), TÜBİTAK (TBAG-

109T925) ve European Science Foundation-Functional Genomics 

Programme tarafından desteklenmiştir.
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Smurf’lar ve sitokinez
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1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Trabzon
2Mount Sinai Hastanesi, Samuel Lunenfeld Araştırma Enstitüsü, Kanada

Sitokinez, (sitoplazmanın bölünmesi) büyük bir protein ağı 

tarafından gerçekleşen karmaşık bir olaydır. Sitokinezde yer alan 

proteinlerden biri olan RhoA, GTPaz familyasının bir üyesi olup 

aktin sitoiskeletinin düzenlenmesinde rol alır. RhoA kasılan halka 

(cleavage furrow) oluşumunda ve sitokinezin diğer süreçlerinde 

rol almaktadır. Bu rolüne ek olarak RhoA’nın hücre polaritesi, göçü 

ve yapışmasında da görevi bulunmaktadır. RhoA ile birlikte, yine 

hücre polaritesi ve göçünde yer alan ve polarite kompleks olarak 

bilinen cdc42/Rac1-Par6 proteinlerinin de sitokinezde rolleri 

bulunmaktadır. Smad Ubikuitinleyici Regülatör Faktörler (Smurf1 ve 

2), ubikuitin ligaz familyasından olup, Transforming Growth Factor 

Beta (TGF-beta) sinyalinin hedef proteinlerini ubikuitinleyerek 

onların parçalanması üzerinden TGFβ sinyal yolağını düzenler. 

TGF-beta yolağı hücre polaritesi, büyüme, apopitoz, farklılaşma 

ve hücre göçü gibi geniş bir yelpazeyi kapsayan hücresel süreçlerin 
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yer aldığı biyolojik olaylarda etkisini gösterir. Smurfler TGF beta 

sinyali üzerinden indüklenen hücre polaritesi ve göçü esnasında 

polarite kompleks aracılığıyla RhoA’ya bağlanır ve onu parçalar. Bu 

çalışmada, RhoA ve diğer polarite kompleks proteinlerine benzer 

şekilde, Smurflerin de sitokinezde rol alıp almadığı analiz edildi. 

Hücre siklüsü boyunca yapılan uzamsal ve zamansal yerleşim analizi 

sonucunda, Smurflerin mitoz esnasında sentrozomlara, sitokinezde 

ise midbodiye yerleştiği bulundu. İlaveten, hücrelerde Smurflerin 

sessizleştirilmesinin (knockdown) ciddi sitokinez hatalarına neden 

olduğu gösterildi. Bunların altında yatan moleküler mekanizmanın 

aydınlatılması amacıyla Smurflerin diğer sitokinetik proteinlerle 

etkileşimi incelendiğinde, Plk1 ve Aurora B proteinleri ile 

etkileşimde bulundukları tespit edildi. Bu bulgular Smurflerin ve 

TGF-beta yolağının sitokinezde ki rolüne işaret etmektedir.

Smurfs and cytokinesis

Tuba Dinçer1,2, Ozan Baran2, Jeff Wrana2

1Department of Medical Biology, Karadeniz Technical University, Trabzon, 

Turkey
2Mount Sinai Hospital, Samuel Lunenfeld Research Institude, Canada

Cytokinesis (division of cytoplasm) is a complex event which is 

regulated by a large network of proteins. One of these proteins, 

RhoA as a member of GTPases family, is a regulator of actin 

cytoskeleton, has role in cleavage furrow initiation and following 

events in cytokinesis. In addition to its role in cytokinesis, RhoA 

is an important actor of cell migration, adhesion and cell polarity. 

Along with RhoA, proteins involved in cell polarity and migration 

including cdc42/Rac1- Par6 (polarity complex), have roles in 

cytokinesis as well. Smad Ubiquitinating Regulator Factors (Smurf1 

and 2) are members of ubiquitin ligase family that regulates 

Transforming Growth Factor Beta (TGF-beta) signalling by directly 

ubiquitinating TGF-beta’s target proteins for degradation. TGF-beta 

pathway exert diverse biological events in a wide range of cellular 

processes including cell polarity, growth, apoptosis, differentiation 

and migration. During TGF beta induced cell polarity and migration, 

Smurf1 degrades RhoA via polarity complex. Since RhoA and 

polarity complex proteins have roles in cytokinesis, within this 

study we aimed to determine whether Smurfs have also role in 

cytokinesis. Spatiotemporal localization analysis during cell cycle 

revealed that Smurfs localize to the centrosomes during mitosis 

and restricted to midbody during cytokinesis. Moreover, silencing 

of Smurfs resulted in significant cytokinetic defects. In order 

to analyse molecular mechanisms underneath cytokinesis and 

contribution of Smurfs to this process, interaction of Smurfs with 

other cytokinetic proteins were analysed and smurfs interaction 

with Aurora B and Plk1 were found. Our results points out the role 

of Smurfs and TGF-beta pathway in cytokinesis.

SS-07 03
sTRAIL molekülünün pankreatik beta hücre proliferasyonu 
üzerine etkisi

Sevim Kahraman1, Ercument Dirice2, Hasan Ali Altunbas3, 

Ahter Dilsad Sanlioglu1

1Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

Antalya, Türkiye
2Hücresel ve Moleküler Fizyoloji, Joslin Diyabet Merkezi, Harvard Tıp 

Fakültesi, Boston, ABD
3Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi, 

Tıp Fakültesi, Antalya, Türkiye

Pankreatik beta hücre kaybı, hem tip 1 hem de tip 2 diyabet 

hastalarında karşılaşılan önemli bir sorundur. Bu nedenle beta 

hücre kitlesini artıracak yeni tedavilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

TRAIL (TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand), birçok kanser 

hücresinde spesifik olarak apoptozu indükleyen, bunun yanında 

örneğin vasküler düz kas hücrelerinde sağkalımı ve proliferasyonu 

tetikleyebilen bir moleküldür. Pankreatik beta hücrelerinde ise 

TRAIL’ın sitokin aracılı hücre hasarına karşı koruyucu olduğu 

düşünülmektedir. Çalışmamızda, TRAIL’ın pankreatik beta hücreleri 

üzerinde proliferatif etkisi de olabileceğini hipotez ettik. Bu amaçla 

Wistar sıçanlardan izole edilen pankreatik adacıklar disosiye 

edilerek kültüre edildi. İmmunohistokimyasal analizler sonucunda, 

kültürdeki hücrelerin %73.3±2.3 beta hücresi (insülin+), %16.3±1.6 

alfa hücresi (glukagon+) ve %10.4±0.9 diğer hücrelerden (sadece 

DAPI+) oluştuğu belirlendi. TRAIL’ın adacık hücreleri üzerindeki 

biyolojik etkisini belirleyebilmek amacıyla, dissosiye edilen 

adacıklar farklı dozlarda (0, 1, 10 ng/ml) rekombinant insan sTRAIL 

proteini ile 48 saat muamele edildi. sTRAIL’ın beta hücreleri 

üzerindeki apoptotik etkisini test etmek için yapılan Annexin V/PI 

boyaması sonucu, sTRAIL ile muamele edilen ve edilmeyen gruplar 

arasında anlamlı bir fark gözlenmedi. WST-1 canlılık/proliferasyon 

testi, sTRAIL ile muamele edilen gruplarda hücre canlılığının artma 

eğiliminde olduğunu gösterdi. Beta hücre proliferasyon oranının 

belirlenmesi için hücreler, insülin ve Ki67 antikorları ile boyandı. 

1ng/ml sTRAIL ile muamele edilen beta hücrelerinin proliferasyon 

oranı (0.41%±0.04), sTRAIL ile muamele edilmeyen hücrelere 

göre (0.28%±0.04)(P<0.05) anlamlı bir artış gösterdi. Elde edilen 

bu sonuçlar, sTRAIL’in primer adacık hücrelerinde apoptozu 

indüklemediğine ve hatta hücre canlılığını ve proliferasyonu 

artırdığına işaret etmektedir. Sonuç olarak, TRAIL molekülü beta 

hücre kaybının önlenmesi ya da telafi edilmesinde kullanılabilecek 

bir aday molekül olma potansiyeline sahiptir.
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Effects of sTRAIL molecule on pancreatic beta cell 
proliferation

Sevim Kahraman1, Ercument Dirice2, Hasan Ali Altunbas3, 

Ahter Dilsad Sanlioglu1

1Department of Medical Biology and Genetics, Akdeniz University, Faculty 

of Medicine, Antalya, Turkey
2Cellular and Molecular Physiology, Joslin Diabetes Center, Harvard Medical 

School, Boston, USA
3Division of Endocrinology and Metabolic Diseases, Akdeniz University, 

Faculty of Medicine, Antalya, Turkey

Both type-1 and type-2 diabetes involve loss of beta cell mass 

and function. Thus, approaches to replenish functional beta cell 

mass in diabetic patients are of great interest. TRAIL (TNF-Related 

Apoptosis-Inducing Ligand), which selectively induces apoptosis 

in a wide variety of tumor cells, also promotes survival and 

proliferation in various cell types, such as vascular smooth muscle 

cells. TRAIL is claimed to protect pancreatic beta cells against 

cytokine-related harm. We hypothesized that TRAIL may also 

have a proliferative effect on beta cells. To investigate this, freshly 

isolated Wistar rat pancreatic islets were dispersed into single 

cells. Our cultures consisted of 73.3%±2.3 beta cells (insulin+), 

16.3%±1.6 alpha cells (glucagon+), and 10.4%±0.9 other cell types 

(only DAPI+). Recombinant human sTRAIL was then applied to the 

dissociated islet cells in different concentrations (0, 1, 10ng/ml) for 

48h. AnnexinV/PI staining was performed to determine whether 

TRAIL induced apoptosis in islet cells. No significant difference 

was evident between TRAIL-treated and untreated group. WST-1 

assay revealed that, the viability of islet cells tended to increase 

in the TRAIL-treated group compared to the untreated group. 

Possible beta cell proliferation was evaluated by insulin-Ki67 

staining. The percent of proliferating beta cells was significantly 

higher in 1ng/ml sTRAIL-treated group (0.41%±0.04) compared to 

the untreated group (0.28%±0.04)(P<0.05). Thus, sTRAIL does not 

induce apoptosis in primary Wistar rat pancreatic beta cells, while 

increasing their viability and proliferation. In conclusion, TRAIL 

may be a candidate molecule with a potential to prevent beta cell 

loss and/or replenish beta cell mass.

SS-07 04 
Fare granuloza hücrelerinde mTERT telomeraz katalitik alt 
ünitesinin c-Abl tirozin kinaz aracılı regülasyonu

Aylin Yaba Uçar1, Nazlı Ezgi Özkan2, Öznur İnan3, Necdet Demir4

1İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim 

Dalı
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi DETAE
3Bezmialem Üniversitesi Araştırma Merkezi
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Telomeraz enzimi, yeni telomerik tekrarların sentezlenmesini 

katalizleyen bir ters transkriptazdır. Telomeraz; katalitik protein 

TERT (telomeraz ters transkriptaz) ve kalıp RNA TR (telomeraz 

RNA) olmak üzere iki komponentten oluşmaktadır. c-Abl ise hücre 

farklılaşması, bölünmesi ve adhezyonunda önemli rollere sahip 

bir tirozin kinazdır. Nükleusta pek çok protein ile ilişki kurarak 

DNA tamir mekanizmasında görev almaktadır. Bu çalışmada, 

fare ovaryumundan izole edilen granuloza hücrelerinde, 

c-Abl tirozin kinaz ve mTERT telomeraz katalitik alt ünitesi 

arasındaki ilişkinin siRNA yöntemi kullanılarak gösterilmesi 

amaçlanmaktadır. Çalışmamızda fare ovaryumundan izole edilen 

granuloza hücrelerine, c-Abl için 10 μM ds-siRNA içeren 0.5 ml’lik 

kültür medyumunda siRNA transfeksiyonu gerçekleştirilmiştir. 

Transfeksiyonun gerçekleştirildiği bu hücrelerden protein ve RNA 

izolasyonu yapılarak sırasıyla western blot ve qRT-PCR yöntemleri 

uygulanmıştır. C-Abl ile mTERT’in fonksiyonel ilişkisi gerek protein 

seviyesinde western blot yöntemi ile gerekse mRNA düzeyinde 

qRT-PCR yöntemi kullanılarak gösterilmiştir. c-Abl’nin siRNA ile 

baskılandığı granuloza hücrelerinde mTERT ekspresyonunun 

transfeksiyon yapılmayan gruba göre azaldığı belirlenmiştir 

(p<0.01). Bu çalışma ile c-Abl’nin siRNA ile baskılandığı 

hücrelerde, mTERT ekspresyonunun gerek protein gerekse mRNA 

düzeyinde azalması ile c-Abl ve mTERT arasındaki fonksiyonel 

ilişki gösterilmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlar ışığında, c-Abl’nin 

baskılandığı granuloza hücrelerinde mTERT’in ekpresyonunun 

azalması, telomeraz fonksiyonunun düzenlenmesinde c-Abl’nin 

önemli bir role sahip olabileceğini düşündürmektedir.

Bu çalışma 111S446 No’lu TÜBİTAK Projesi tarafından 

desteklenmiştir.

Regulation of the mTERT telomerase catalytic subunit by 
the c-Abl tyrosine kinase in mouse granulosa cells

Aylin Yaba Uçar1, Nazlı Ezgi Özkan2, Öznur İnan3, Necdet Demir4

1Istanbul Bilim University Faculty of Medicine Department of Histology and 

Embryology
2Istanbul University Faculty of Medicine DETAE
3Bezmialem University Research Labratory,
4Akdeniz University Faculty of Medicine Department of Histology and 

Embryology

Telomerase is a reverse transcriptase that catalyses the de 

novo synthesis of telomeric repeats. Telomerase contains two 

components; the catalytic protein TERT (telomerase reverse 

transcriptase) and the template RNA TR (telomerase RNA). c-Abl 

tyrosine kinase has important roles in cell differentiation, cell 

division and cell adhesion process. c-Abl interacts in the nucleus 

with several proteins implicated in distinct aspects of DNA repair 
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Here we aimed to show c-Abl and mTERT interaction in mouse 

ovarian granulosa cells using siRNA Transfection, Western blot and 

Real Time-PCR. The granulosa cells were isolated by puncturing the 

from mouse ovaries. Transfection with siRNAs cells were treated 

0.5 ml of culture medium containing 10 μM ds-SiRNAs against c-Abl. 

Total protein and RNA were isolated from granulosa cells for using 

in western blot and qReal-Time PCR, respectively.The functional 

significance of the c-Abl–mTERT interaction is supported by protein 

and mRNA level that cells deficient in c-Abl show decreased mTERT 

expression (p<0.01). We show here that mTERT associates directly 

with the c-Abl protein tyrosine kinase. The functional significance 

of the c-Abl-mTERT interaction is supported by the demonstration 

that cells deficient in c-Abl show decrease mTERT expression. The 

ubiquitously expressed c-Abl tyrosine kinase is activated by DNA 

double-strand breaks. Our findings showed that decreased mTERT 

expression in c-Abl-deficient mouse granulosa cells suggest that 

the functional interactions between c-Abl and mTERT support a 

role for c-Abl in the regulation of telomerase function.



Epigenetik
Epigenetics
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Meme kanserinde insulin benzeri büyüme faktörü bağlayan 
protein-5 geni promotor ve ekzon-1 metilasyonunun gen 
ekspresyonu üzerine etkisi

Sevgi Karabulut1, Zehra Kaya2, Gökçe Güllü2, İrem Peker2, 

Tolga Özmen3, Can Erzik2, Ayşe Özer2, Mustafa Akkiprik2

1Marmara Üniversitesi, İstanbul, Bayburt Üniversitesi, Bayburt
2Marmara Üniversitesi, İstanbul
3Muş Devlet Hastanesi, Muş

İnsulin benzeri büyüme faktörü (İGF-)-bağlayan protein-5 (İGFBP5), 

meme kanserinde hücre farklılaşması, metastaz, apoptoz, hücre 

büyümesi gibi biyolojik süreçlerde önemli fonksiyonlara sahip bir 

büyüme faktörüdür. DNA metilasyonu gibi epigenetik mekanizmalar 

gen ekspreyonu regülasyonunda önemli rol oynamaktadırlar. Bu 

çalışmanın amacı insan meme kanseri ve onların sağlıklı dokularında 

İGFBP5 geni promotor ve ekzon-1 bölgelerinin metilasyon düzeyini 

belirlemek ve bunun İGFBP5 ekspresyonuna etkisini ortaya 

çıkarmaktır. Çalışma 35 meme kanseri hastasından alınan 70 

örnek (tümör ve komşu sağlıklı dokular) ile gerçekleştirildi. DNA 

metilasyon durumlarını ortaya çıkarmak için metilasyon spesifik 

PZR (MSP), metilasyonun ekspresyon üzerine etkisini belirlemek 

için ise gerçek zamanlı PZR (real time-PCR) tercih edildi. IGFBP5 

ekspresyon analizi yapılan 14 örnekten üçünde DNA metilasyonu ile 

mRNA ekspresyonu arasında bir ilişki saptanmıştır. Bu örneklerden 

ilkinde kanserli dokuda promotor bölgesinin ve ikinci örnekte ekzon 

bölgesinin metilasyonunun azalması, sağlıklı dokuya oranla gen 

ekspresyonunu arttırmış, üçüncü örnekte ise yine kanserli dokuda 

artan ekzon metilasyonu mRNA ekspresyonunun azalmasına sebep 

olmuştur. Araştırılan 35 örneğin 11’nde kanserli ve sağlıklı doku 

arasında promotor ve ekzon bölge metilasyon kalıplarının farklı 

olduğu, diğerlerinde ise sağlıklı doku ve kanserli dokunun nerdeyse 

aynı metilasyon kalıbına sahip olduğu görülmüştür. İGFBP5 geni 

hem kanserli hem de sağlıklı dokuda ekzon bölgesi için çoğunlukla 

metillenmemiş, promotor bölgesi için çoğunlukla metile bantlar 

vermiştir. Elde edilen veriler ışığında İGFBP5 geni exon-1 ve 

promotor bölge metilasyon kalıplarının gen expresyonu üzerine 

etkili olduğu düşünülmektedir. İGFBP5 geni ekspresyon analiz 

çalışmaları devam etmektedir.

Effects of insulin like growth factor binding protein-5 gene 
promoter and exon-1 methylation on gene expression in 
breast cancer

Sevgi Karabulut1, Zehra Kaya2, Gökçe Güllü2, İrem Peker2, Tolga 

Özmen3, Can Erzik2, Ayşe Özer2, Mustafa Akkiprik2

1Marmara University, İstanbul, Bayburt University, Bayburt
2Marmara University, İstanbul
3Muş State Hospital, Muş

IGFBP5 is a growth factor that has crucial functions including 

cell differentation, metastasis, apoptosis, cell growth in breast 

cancer. Epigenetic mechanisms like DNA methylation play an 

important role in the gene expression regulation. This study aim 

to evaluate methylation patterns of exon-1 and promoter region 

in IGFBP5 gene and their effects on IGFBP5 gene expression. For 

this study 70 breast cancer samples (cancerous and adjacent 

tissues) were utilized. Methylation specific PCR was used to detect 

DNA methylation patterns and Real time PCR was preferred to 

determine whether methylation affect gene expression. Our data 

indicate that IGFBP5 gene DNA methylation and mRNA expression 

have a correlation in three of 14 samples that were analyzed. The 

reduced methylation of promoter region of fırst cancerous sample 

and exon region of second cancerous sample showed increased 

gene expression otherwise third cancerous sample demonstrated 

that rised exon methylation lead to a decrease on gene expression. 

11 of 35 samples exhibited different promoter and exon 

methylation patterns between cancerous and their adjacent tissues 

however all the others had almost same methylation pattern in 

both cancerous and their adjacent tissues. IGFBP5 gene mostly 

produced unmethylated bands for exon region and methylated 

bands for promoter region in cancerous and their adjacent tissues. 

According to these results we conclude that IGFBP5 gene exon-I 

and promoter region methylation patterns might affect the gene 

expression. IGFBP5 gene expression analysis is going on.

Bu çalışma Marmara Üniversitesi BAPKO tarafından Doktora Tezi 

Projesi olarak destek almaktadır.
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Helicobacter pylori (H.pylori), insanlarda mide kanseri oluşumuna 

neden olan risk faktörlerinin başında gelmektedir. Gelişmekte olan 

ülkelerde bireylerin %80’i H.pylori ile enfekte durumdadır. Ancak, 

enfekte bireylerin sadece %20’si gastrit, ülser veya mide kanseri 

gibi gastrik komplikasyonlar göstermektedir (Pritchard et al., Cur. 

Op. Immun., 2006). Pre-neoplastik mide patolojisi, enfeksiyonun 

yanı sıra lokal CD4+ efektör T yardımcı 1 hücrelerince (Th-1) 

salgılanan interferon-γ aracılığıyla oluşur (Sayı et al, JI, 2011). 

Mide patolojisinin immün baskılanmasında yakın zaman önce 

grubumuzca tanımladığımız Helicobakter –aktive B hücrelerinin 

(Hsps-Breg) rolü bulunmaktadır. Dalaktan izole edilen B hücrelerinin 

Helicobacter sonikatı ile muamelesi, IL-10 üreten B hücre alt 

grubunu (Hsps-Breg) uyarmaktadır. Uyarılan Hsps-Breg hücreleri, 

naif T hücrelerinin IL-10 üreten CD4+CD25+ Tr-1 hücrelerine 

farklılaşmasını sağlar. Bu şekilde Helicobacter- kaynaklı gastrik 

patoloji in vivo ve in vitro’da baskılanmaktadır (Sayı et al., JI, 2012). 

Bu çalışmamızda, regülatör rol oynayan Hsps-Breg hücrelerinin 

moleküler immünolojik karakterizasyonu amaçlanmıştır. Bu amaçla, 

öncelikle Hsps-Breg hücrelerinin akan hücre ölçer kullanılarak 

daha önceden tanımlanan Breg alt gruplarından (T2 marjinal zon 

prekürsör B, CD1dyüksekCD5+ B) hangisine ait olduğu incelenmiştir. 

Bunun yanı sıra bu hücrelerden salgılanan antikorların düzeyleri, 

antikor profilleme ELIZA’sı kullanılarak araştırılmıştır. Son olarak da, 

bu hücrelerdeki TGF-β (anti-inflamatuvar sitokin) gen ekspresyon 

düzeyleri (kantitatif- PZR ile) ve salgılanmaları (TGF-β ELIZA’sı) 

incelenmiştir. Yapılan çalışmaların sonucunda, Hsps-Breg hücre 

grubunun büyük oranının CD1dyüksekCD5+ B olduğu, antikor ve 

TGF-β salgılamadıkları önerilmektedir. Araştırmalarımız, Hsps-Breg 

hücrelerinin daha detaylı tanımlanmasına imkan sağlamıştır.

Molecular characterization of Helicobacter-specific 
regulatory B cells

Nesteren Mansur1, Miray Karayılan1, Emre Sofyalı1, Anne Müller1, 

Ayça Sayı Yazgan1

1Istanbul Technical University, Department of Molecular Biology 

and Genetics, Istanbul, Turkey
2University of Zurich, Institute of Molecular Cancer Research, 

Zurich, Switzerland

H.pylori is main risk factor for development of gastric cancer in 

humans. In developing countries, 80 % of individuals is infected 

by H.pylori. However, only 20 % of these individuals display 

gastric complications such as gastritis, ulcer or gastric cancer 

(Pritchard et al., Cur. Op. Immun., 2006). Pre-neoplastic gastric 

pathology develops through the infection as well as interferon-γ 

secreted by local CD4+ Th-1 cells (Sayı et al, JI, 2011). Helicobacter 

activated B cells (Hsps-Breg) which were described recently by our 

group, have a role in immune suppression of gastric pathology. 

Treatment of splenic B cells by Helicobacter sonicate induces IL-

10 producing B cell subset (Hsps-Breg). Induced Hsps-Breg causes 

the differentiation of naive T cells to IL-10 producing CD4+CD25+ 

T regulatory-1 (Tr-1) cells. Through this way, Helicobacter- induced 

gastric pathology is suppressed both in vivo and in vitro (Sayı et al., 

JI, 2012). In this study, we aim to perform molecular immunological 

characterizion of Hsps-Breg cells. For this reason, initially we 

investigate in which previously defined Breg subsets (T2 marginal 

zone precursor B, CD1dhiCD5+ B) Hsps-Breg belongs to. In addition, 

the level of antibodies secreted by these cells were investigated 

using antibody profiling ELISA. Lastly, the amount of TGF-β (anti-

inflammatory cytokine) gene expression (by quantitative PCR), 

and its secretion (by TGF-β ELISA) were investigated. As a result 

of these studies, it has been suggested that most of Hsps-Breg 

cells are CD1dhiCD5+ B cells, do not secrete neither antibodies nor 

TGF-β. Our research leads to more detailed determination of Hsps-

Breg cells.

Çalışma, Tübitak 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer 

Geliştirme Programı dahilinde 111S147 proje numarası ile 

desteklenmektedir.
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SS-10 01 
Düşük materyallerinde kromozomların subtelomerik 
bölgelerinin MLPA yöntemiyle araştırılması

Akın Tekcan1, Mehmet Elbistan1, Nurten Kara1, Şengül Tural1, 

Mehmet Bilge Çetinkaya2

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 

Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Anabilim Dalı, Samsun

Düşük materyallerinden; kromozom analizi yapılması, subtelomerik 

bölgelerle ilgili kromozomal abnormalitelerin saptanması ve 

Multipleks Ligation-dependent Prob Amplification (MLPA) 

yönteminin prenatal tanı uygulamalarına uyarlanması amacıyla 

bu araştırma gerçekleştirildi. Araştırılması amacıyla laboratuvara 

gönderilen 60 düşük materyalinden; koryonik villus hücre 

kültürleri ve DNA izolasyonları yapıldı. Maternal kontaminasyon 

analizi yapmak amacıyla, düşük yapmış annelerin periferik 

kanından DNA izole edildi. Düşük materyallerinin ve düşük yapmış 

annelerin kantitatif floresan polimeraz zincir reaksiyonundan (QF-

PCR) sağlanan kısa ardışık tekrar (STR) pik profilleri karşılaştırılarak 

maternal kontaminasyon analizi yapıldı. Maternal kontaminasyon 

olmadığı saptanan 43 düşük materyalinin 30’unda ve düşük 

öyküsü olmayansağlıklı çocuk sahibi 20 sağlıklı bireyden oluşan 

kontrol grubunda kromozomların subtelomerik bölgeleri MLPA 

yöntemi ile değerlendirildi. Maternal kontaminasyon saptanmayan 

ve sitogenetik analizi yapılan 43 düşük materyalinin 19’unda 

normal karyotip (%44,2), 10’unda sayısal (%23,3) ve 2’sinde 

yapısal kromozom abnormalitesi (%4,7) ve MLPA yöntemiyle 

araştırılan 30 düşük materyalinin 2’sinde de subtelomerik 16q 

duplikasyonu saptandı (%6,6). Düşük materyali ile kontrol 

grubu bulgularının istatistiksel analizi, düşüklerle subtelomerik 

abnormaliteler arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını gösterdi 

(p>0,05). Ancak, düşük materyallerinde %6,6 oranında saptanan 

subtelomerik abnormalitelerin kontrollerde saptanmaması, daha 

ileri araştırmalar yapılmasına ihtiyaç olduğunu göstermiştir.

Investigation with MLPA Method of the subtelomeric 
regions of chromosomes in abortion materials

Akın Tekcan1, Mehmet Elbistan1, Nurten Kara1, Şengül Tural1, 

Mehmet Bilge Çetinkaya2

1Ondokuz Mayis University, Faculty of Medicine, Department of Medical 

Biology, Samsun
2Ondokuz Mayis University, Faculty of Medicine, Department of Gynecology 

and Obstetrics, Samsun

This study was performed for chromosome analysis, to detect 

chromosomal abnormalities related to subtelomeric regions and 

to adapt prenatal diagnostic applications of Multiplex Ligation-

dependent Prob Amplification (MLPA) method in abortion 

materials. The cell cultures and DNA isolations were performed 

from 60 abortion material sent to laboratory in order to investigate. 

To perform the maternal contamination analysis, DNA isolations 

were done from peripheric blood of mothers who had abortions. 

Maternal contamination analysis were made by comparing the 

quantitative fluorescent polymerase chain reaction (QF-PCR) 

provider short tandem repeat (STR) peak profiles of abortion 

materials and mothers who had abortion. The subtelomeric regions 

of the chromosomes in 30 of the 43 abortion materials without 

maternal contamination and 20 healthy persons who have healthy 

children and without history of abortion were assessed using 

the MLPA method. Of 43 abortion materials which underwent 

cytogenetic analysis and without maternal contamination, 19 were 

found to have normal karyotype (44.2%), 10 numerical (23.3%), 2 

structural abnormalities (4.7%) and subtelomeric 16q duplication 

was determined in 2 of the 30 abortion materials investigated with 

MLPA method (6.6%). Statistical analysis of abortion materials and 

control group findings showed no significant relationship between 

abortions and subtelomeric regions abnormalities (p>0.05). 

However, the fact that the 6.6% subtelomeric abnormalities found 

in abortion materials that was not found in controls showed that 

further studies is required.

SS-10 02 
İnsan periferal lenfositlerinde antidepresan bir ilaç olan 
Reboksetinin genotoksik etkileri

Osman Turan Dal1, Mustafa Çelik2, Zeliha Yıldırım3, Lale Dönbak1

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Biyoloji Ana Bilim Dalı, 

Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 

Kahramanmaraş
3Gaziantep Üniversitesi, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, İslahiye, 

Gaziantep

Bu çalışmada; Edronax ticari isimli antidepresan ilacın etken 

maddesi olan reboksetinin olası genotoksik etkisi araştırılmıştır. 

Bu amaçla; reboksetinin beş farklı (25, 50, 75, 100 ve 125 µg/

ml) konsantrasyonuyla 24 ve 48 saat süreyle muamele edilen 

insan periferal lenfositlerinde kromozomal aberasyon (KA), 

kardeş kromatid değişimi (KKD) ve mikronukleus (MN) düzeyi 

incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, t-testi analizi yapılarak kontrol 

ile karşılaştırılmıştır. Reboksetinin 125 µg/ml’lik dozu ile 24 saat 

muamele edilen hücrelerde KKD oranı, 75, 100 ve 125 µg/ml’lik 
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dozlarda KA oranı, 100 ve 125 µg/ml’lik dozlarda MN oranı kontrol 

grubuna göre önemli düzeyde yüksek bulunmuştur. 48 saatlik 

muamele süresinde ise; 100 ve 125 µg/ml’lik dozların KKD oranını, 

50, 75, 100 ve 125 µg/ml’lik konsantrasyonların KA oranını, 75, 

100 ve 125 µg/ml’lik dozlarının MN düzeyini önemli oranda arttığı 

saptanmıştır.Bu sonuçlara göre; reboksetinin genotoksik etkiye 

sahip olduğu söylenebilir.

Genotoxic effects of reboxetine, an antidepressant 
medicine, on human peripheral lymphocytes

Osman Turan Dal1, Mustafa Çelik2, Zeliha Yıldırım3, Lale Dönbak1

1University of Kahramanmaraş Sütçü İmam, Department of Biology, 

Kahramanmaraş
2University of Kahramanmaraş Sütçü İmam, Department of Medical 

Biology, Kahramanmaraş
3University of Gaziantep, Department of Plantal and Animal 

Production,İslahiye, Gaziantep

In this study, possible genotoxic effects of reboxetine, efficient 

substance of antidepressant medicine named Edronax were 

investigated. The levels of chromosomal aberrations (CAs), sister 

chromatid exchanges (SCE) and micronucleus (MN) were analysed 

in human peripheral lymphocytes treated with five different 

concentrations (25, 50, 75, 100, 125 µg/ml) of reboxetine. 

Obteined results were compared with control by using t-test 

and z-test. In the cells treated with 125 µg/ml reboxetine for 24 

hours, the level of SCE, in the those with 75, 100, and 125 µg/

ml reboxetine, the CA level and in the cells with 100 and 125 µg/

ml reboxetine, MN level were found to be significantly higher as 

compared to control groups. In the cells treated for 48 hours, 100 

and 125 µg/ml reboxetine were observed to significantly elevated 

SCE frequency. Also, in the cells treated with 50, 75, 100, and 125 

µg/ml reboxetine for 48 hours, the level of CA was significantly 

higher than control group. Beside, the level of MN was shown 

to elevated in the cells with 75, 100, and 125 µg/ml reboxetine. 

Obtained data indicated the genotoxic effects of reboxetine on 

human peripheral lymphocytes.

SS-10 03 
G-band metodu ile hazırlanmış insan metafaz plağı 
preparatlarında intgeral temelli segmentasyon

Muhammed Kamil Turan1, Özden İşbilir2, İsmail Rakıp Karaş3, 

Salih Yıldırım2, Emre Taşkın1

1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı, 

Karabük
2Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği, Karabük
3Karabük Üniversitesi Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği, Karabük

Prenatal tanıda kromozom analizi güncel koşullarda altın 

standart olma özelliğini korumaktadır. Metafaz plaklarının analizi 

birçok kromozomal anomalinin tanısında en çok kullanılan 

ve ilk başvurulan yöntemdir. Kromozom analizi konusunda 

kromozomların bölütlenmesi, katlanma, kıvrılma, üst üste 

binmelerin tespiti ve kromozomların sınıflandırılması halen çözüm 

bekleyen önemli sorunlardır. Biz bu çalışmamızda ilk sorun için bir 

çözüm yolu ortaya koymayı amaçladık. Metafaz plaklarında, metafaz 

kromozomlarından başka, boya kalıntıları, hücre artıkları gibi 

yapılarda bulunur. Bu yapıların düzgün bir şekilde kromozomlardan 

ayırt edilmesi, iyi bir karyotip analizin ilk basamağıdır. Bu basamak 

ne kadar spesifik ve sensitif yapılırsa analizin başarısı da o kadar 

iyi olur. Günümüzde bazı eşikleme algoritmaları ile kromozomlar 

ile artefaktlar birbirinden ayrılmaktadır. Lakin halen daha bu süreç 

rutinde kullanılan analiz yazılımları düşünüldüğünde tam otomatik 

olarak icra edilememektedir. Bu çalışmamızda insan müdahalesi 

gerektirmeden analiz için görüntüsü alınan metafaz plağında 

kromozomlar ile boya kalıntıları, hücre artıkları gibi kromozom 

dışı istenmeyen artefaktları ayıran bir parametrik olmayan yöntem 

geliştirdik. Bu yöntemde ham görüntü beş basamakta kromozom 

ve kromozom dışı yapılar olarak ayrılmaktadır. Yöntem icra 

edilirken medyan filtre, gama düzeltmesi, basit Otsu eşiklemesi, 

birleşik bileşenler analizi, bileşen alan analizi teknikleri görüntüye 

zincir olarak uygulanmaktadır. Yöntemin özgün kısmı alanların 

analiz edilmesi basamağında yer alıp, ardışık integrallerin N-1 

uzayında çözümü ile elde edilen değer üzerinden seriyi bozan 

elemanların tespitini içermektedir. Teknik elde ki 16 adet G-Bant 

test görüntüsünde uygulanmış ve sadece bir tanesinde düzensiz 

dağılım gösteren üst üste gelmiş bir kromozom bloğunu yanlış 

eşleştirmiştir.Diğer 15 görüntü de kromozomları artefaktlardan 

başarılı bir şekilde ayırmıştır.

Integral-based segmentation in human metaphase plates 
prepared by g-band method

Muhammed Kamil Turan1, Özden İşbilir2, İsmail Rakıp Karaş3, Salih 

Yıldırım2, Emre Taşkın1

1Karabuk University Medical Faculty, Department of Medical Biology and 

Genetics, Karabuk
2Karabuk University Engineering Faculty, Department of Medical 

Engineering, Karabuk
3Karabuk University Engineering Faculty, Department of Computer 

Engineering, Karabuk

Chromosome analysis in prenatal diagnosis maintains to be the 

most important standard nowadays. Analysis of metaphase 
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plates is the most widely used and the first applied method in the 

diagnosis of many chromosomal abnormality. Segmentation of 

chromosomes, detection of folding, twisting and overlapping, and 

classification of chromosomes are important issues to be resolved 

in chromosome analysis. This study aimed to find a solution to 

the segmentation of chromosomes. In metaphase plates, paint 

residues and cell debris exist with chromosomes. Differentiation 

of these structures properly is the first step of karyotype analysis. 

The success of the analysis would be higher if this step is carried 

out as much as specific and sensitive. Although chromosomes and 

artifacts can be distinguished by some threshold algorithms, it 

can not be performed fully automatically with common analysis 

softwares. In this study, a non-parametric method in which 

chromosomes are separated from unwanted artifacts in the 

images of metaphase plates without any human intervention is 

developed. Chromosomes and other structures are distinguished 

after five steps, namely median filter method, gamma correction, 

simple Otsu threshold, unified component analysis and component 

analysis techniques are applied to raw G-band images. The novelty 

of this study is the detection of the elements disrupts the series 

where the areas are analyzed. These elements were detected from 

the solution of the sequenced integrals over the space of N-1. 

Chromosomes and artifacts have been successfully separated in 15 

images whereas only in one image, an overlap chromosome block 

was mismatched due to irregular distribution.
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Kekik, biberiye, civanperçemi, mersin ve yara otu 
bitkileri kullanılarak yaralarda mikroorganizma üremesini 
engelleyen ve iyileşmesini hızlandıran doğal yara bandı

Gamze Tunalı1, İlayda Uslu2, Gülsemin Savaş3

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Program, İstanbul
3Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi, Tekirdağ

Bu çalışmada günümüzde kullanılan ve yaranın sadece dış ortamla 

temasını engelleyen yara bantlarına alternatif antimikrobiyal, 

iyileştirme sürecine yardımcı olan doğal, ucuz ve pratik bir yara 

bandı üretmek amaçlanmıştır.  Kekik, biberiye, civanperçemi, 

mersin ve yara otu bitkilerinden soxhlet cihazı, hekzan, ve 

evaporatör kullanılarak ekstreler elde edilmiştir. Deney grupları 

her bir bitki özütü, her bitkinin %1 ve % 5 TiO2’li çözeltisi, kekik+ 

mersin, kekik+ civanperçemi, kekik+ yara otu, biberiye+ mersin, 

biberiye+ civanperçemi, biberiye+ yaraotu, % 1ve % 5 TiO2, 

Kontrol (+) ve Kontrol (-) olarak oluşturulmuştur. Her deney grubu 

için üçer petri kabına ( Müller- Hinton Agar ve Potato Dextrose 

Agar) besiyerleri kullanılarak S. aureus, su ve C. albicans ekilmiş 

ve Disk-Difüzyon yöntemi ile bitki ekstrelerinin inhibisyon etkisi 

incelenmiştir. Deney gruplarında yapılan ölçümler sonucunda; 

S. aureus üzerinde sırasıyla kekik, %5 + TiO2 biberiye, %1 TiO2 + 

kekik, kekik+ civanperçemi, kekik+ mersin ekstrelerinin, sudaki 

mikroorganizmalar üzerinde biberiye, kekik +civanperçemi, 

biberiye + Civanperçemi, biberiye + mersin, civanperçemi ve 

biberiye + yara otu ekstrelerinin, C. albicans üzerinde %1 TiO2 + 

kekik, kekik + civanperçemi ve kekik + mersin ekstrelerinin diğer 

ekstrelere oranla mikroorganizmaların üremesini önemli oranda 

engelledikleri belirlenmiştir. Bunun üzerine beş bitki özütünü 

karıştırarak yine aynı işlemler tekrarlanmış ve mikroorganizmalar 

üzerinde önemli bir etkilerinin olduğu görülmüştür. Bir bant 

fabrikasına danışılarak yara bandı üretim aşamaları hakkında bilgi 

alındıktan sonra fabrikanın AR-Ge laboratuarında özütlerimiz 

flanellere emdirilip yara bandı makinelerinde numuneler elde 

edilmiştir.

The natural adhesive plaster which prevents the 
reproduction of microorganisms and accelerates the 
healing process by using, thymus vulgaris, rosmarinus 
officinalis, achillea millefolium, myrtus communis and 
prunella vulgaris

Gamze Tunalı1, İlayda Uslu2, Gülsemin Savaş3

1Dokuz Eylül University, Faculty of Medical, İzmir, Turkey
2Istanbul University, Faculty of Medical, English Prog., İstanbul, Turkey
3Ebru Nayim Science High School, Tekirdağ, Turkey

The purpose of this study is to produce an alternative adhesive 

plaster thatis antiseptic, natural, practical and cheaper than 

other adhesive plasters which just provide protection against 

outer environment. Wound healing is accelerated thanks to 

these adhesive plasters. Herb extracts obtained by using Soxhlet 

apparatus, hexane and evaporator. Test groups were created as: 

Thyme, Rosemary, Achillea, Myrtus, Prunella, %1 TiO2 and %5 TiO2 

solution of each herb extract, Thyme + Myrtus, Thyme + Achillea, 

Thyme + Prunella, Rosemary + Myrtus, Rosemary + Achillea, 

Rosemary + Prunella, %1 TiO2 and %5 TiO2 solution of each mixture 

herb extract, Control (+) and (-). S. aureus, H2O and C. albicans were 

planted in 3 petridishes for each test group, and inhibition effect 

of herb extracts was observed by using Disc-Diffusion method.

According to the measurements which were performed on focus 

groups, it was found that the following extracts were significantly 

more effective to prevent the growth of microorganisms when 

compared to other extracts: for S. aureus; Thyme, %5 TiO2+ 

Rosemary, %1 TiO2 + Thyme extracts, for microorganisms that live 

in H2O; Rosemary, Thyme + Achillea, Rosemary + Achillea extracts, 

for C. albicans; %1 TiO2 + Thyme, Thyme + Achillea and Thyme 

+ Myrtus extracts. Therewith, same procedures were replied 

by mixing five herb extracts, and a significant effect of these 

extracts on microorganisms was observed. Upon consulting with 

a plaster producing factory and obtaining information about band-

production stages, we produced samples by impregnating extracts 

on flannels, at the R&D laboratory of the factory.
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SS-11 02
Alzheimer hastalarında bazı mikroRNA’ların ekspresyonları 
ve miRNA oluşum yolağında rol oynayan genlerin 
polimorfizmlerinin araştırılması

Şenay Görücü Yılmaz1, M. Emin Erdal1, Aynur Avcı Özge2

1Mersin Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Mersin

Alzheimer hastalığı çevresel ve genetik faktörlerin birlikte rol aldığı 

karmaşık kalıtsal bir nöropsikiyatrik hastalıktır. Protein kodlamayan 

transkriptlerden işlenerek oluşturulan ve küçük RNA molekülleri 

ailesinde yer alan miRNA’lar, nöropsikiyatrik hastalıklarda gen 

ekspresyonunun düzenlenmesinden sorumlu tutulan faktörlerden 

biri olarak kabul edilir. Çalışmada, miRNA oluşum yolağında yer 

alan genlere ait polimorfizmlerin yanında Alzheimer hastalığının 

genetik temelinden sorumlu APP, BACE1, PSEN1 ve PSEN2 genlerini 

hedef alan miRNA’ların ekspresyon düzeylerindeki değişimlerin, 

hastalık riski ile ilişkisi araştırıldı. Çalışmaya, Mersin Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda DSM-IV-TR tanı ölçütlerine 

göre Alzheimer tanısı konmuş 172 hasta ile kendisinde ve ailesinde 

Alzheimer ya da herhangi bir psikiyatrik hastalık tanısı konmamış, 

109 yaşlı ve sağlıklı birey dahil edildi. hsa-miR-9-5p, 29a-3p, 106a-

5p, 106b-5p, 107-5p, 125a-3p, 125b-5p genlerine ait ekspresyonlar 

ile RNASEN, DGCR8, XPO5, RAN, DICER1, GEMIN3, GEMIN4, 

TARBP2, AGO1 ve AGO2 genlerine ait SNP’lerin analizi Real-Time 

PCR yöntemi ile gerçekleştirildi. hsa-miR-29a-3p, 125a-3p ve 125b-

5p ekspresyon düzeyleri ile hasta ve kontrol grupları arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığı saptandı (p>0.05). Hasta grubunda 

kontrol grubuna göre hsa-miR-9-5p, 106a-5p, 106b-5p ve 107 

genlerine ait ekspresyon düzeylerindeki azalma Alzheimer hastalığı 

olma riski ile ilişkili bulundu. rs10719, rs1640299, rs11077, rs14035, 

Yapılan çalışmalar ve Grafikler
Studies and Graphics

Fotografta yapılan deneyler ve elde edilen grafikler yer almaktadır.

In the photograph obtained from the experiments and graphs are included.
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3742330 ve rs13078, rs197388, rs910924, rs595961, rs4961280 

polimorfizmlerinin genotip ve allel dağılımları ile Alzheimer 

hastalığı olma riski arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı. TARBP2 

geni rs784567 polimorfizmi için genotip dağılımı ve Alzheimer 

hastalığı olma riski arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulundu (p<0,05). Bu çalışma, Alzheimer hastalığında etkili genleri 

hedef alan miRNA’ların ekspresyon düzeyindeki değişimlerin ve 

miRNA biyogenezinde görevli genlerin SNP’lerinin Alzheimer 

hastalığı ile ilişkisini değerlendiren ilk çalışmadır.

Expressions of some miRNAs in alzheimer patients and 
investigation of polymorphisms in genes involved in the 
miRNA formation pathway

Şenay Görücü Yılmaz1, M. Emin Erdal1, Aynur Avcı Özge2

1Department of Medical Biology and Genetic, Mersin University, Mersin, 

Turkey
2Department of Neurology, Mersin University, Mersin, Turkey

Alzheimer disease, on which the environmental and genetic 

factors play a role in together, is a complex and inherited 

neuropsychiatric disorder. miRNA, a member of snRNA family 

and derived from ncRNA, is one of the factors responsible for 

regulation of gene expression in neuropsychiatric disorders. In this 

study, the relationship of polymorphisms in the miRNA biogenesis 

genes and the expression of miRNAs targeting APP, BACE1, PSEN1, 

and PSEN2 genes responsible for the genetic basis of Alzheimer’s 

disease are investigated. The study group consisted of 172 

patients with Alzheimer disease and 109 elderly healthy control 

subjects diagnosed according to DSM-IV-TR criteria in Neurology 

Department. The expressions that belong to hsa-miR-9-5p, 29a-

3p, 106a-5p, 106b-5p, 107, 125a-3p, 125b-5p genes, and SNPs 

belong to RNASEN, DGCR8, XPO5, RAN, DICER1, GEMIN3, GEMIN4, 

TARBP2, AGO1 and AGO2 genes are performed using the Real-

Time PCR. Expression levels of hsa-miR-29a-3p, 125a-3p and 125b-

5p were not significantly different between patient and control 

groups (p>0.05). A statistically significant relationship between 

the expression levels of hsa-miR-9-5p, 106a-5p, 106b-5p and 107 

genes and the risk of Alzheimer’s disease was found (p<0,05). 

No significant relationship in genotype and allele distributions 

of rs10719, rs1640299, rs11077, rs14035, 3742330 and rs13078, 

rs910924, rs595961, rs4961280 was found with the risk of 

Alzheimer’s disease. A statistically significant relationship between 

genotype distribution of rs784567 in TARBP2 gene and the risk of 

Alzheimer’s disease was found (p<0,05). This study, that is the first 

study to the association of Alzheimer’s disease with the expression 

of miRNA and SNPs in miRNA biogenesis.

SS-11 03
Ramiprilin koroner arter by pass cerrahisi hastalarında 
i̇nflamatuar yanıt ve miyokardiyal hasara etkisinde ACE I/D 
gen polimorfizminin rolü

Meral Urhan Küçük1, Nehir Sucu2, Seyhan Şahan Fırat3, 

Barlas Naim Aytaçoğlu2, Özden Vezir2, Caner Bozali2, 

Necmiye Canacankatan4, Seval Kul5, Bahar Tunçtan2

1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Hatay
2Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyovasküler Cerrahi Ana Bilim Dalı, 

Mersin
3Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Mersin
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ACE inhibitörlerinin Angiotensin II oluşumunu bloke ederken, 

bradikinini serbestleştirerek kardiyovasküler sistemde 

oksidoinflamatuar hasarı düzelttiği bilinmektedir. Bazı çalışmalarda 

ACEi’lerin etkinliğinin ACE I/D polimorfizmi ile değişebileceği 

ortaya konmuştur. Bu çalışmamızda, Ramiprilin koroner arter 

bypass cerahisinde ortaya çıkan oksidoinflamatuar miyokardiyal 

hasarı önlemedeki etkisi ve bu etkinin ACE I/D gen polimorfizimine 

göre değişimi araştırılmıştır. Koroner arter bypass öncesi, ramipril 

alan 51 hasta ile almayan 51 hastada, akut inflamasyonun önemli 

markerları TNFα, IL-6 ve IL-8 ve miyokardiyal hasarın markerı 

TnT düzeyleri; anestezi başlamadan hemen önce (t1), kros klemp 

sonrası 20. dakikada (t2), ameliyatın sonunda (t3) ve anestezinin 

başlangıcından 24 saat sonra (t4) alınan arteryel kan örneklerinde 

eliza yöntemi ile ölçüldü. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile 

genotipleme yapıldı. İstatistiksel analizler için SPSS for Windows 

version 11.5 paket programı kullanıldı. Çalışmamızda, gruplar 

arasındaki fark TNFα için (t4) zamanda, IL-6 için ise (t3) zamanda 

anlamlı bulunmuştur (p<0.05). IL-8 değerlerinde ise anlamlı bir 

fark gözlenmedi (p>0.05). TnT değerleri, t2 den itibaren kontrol 

grubunda daha belirgin olarak yükselmiş, t3 de en üst düzeye 

ulaşmıştır. Her 2 grupta t3 ve t4 değerlerinin t1 değerine göre 

olan değişimleri önemli olup (p<0,05) gruplar arasında anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (p>0.05). ACE I/D Gen polimorfizmi ile IL-6, 

IL-8, TNF-alfa ve Tnt serum düzeyleri arasında bir ilişki bulunmadı 

(p>0.05).  Çalışma grubunda özellikle kros-klemp sonrasında 

sitokin ve TnT değerlerinin düşük düzeyde kalması ve t4’te bazal 

değerlere yaklaşması ramiprilin oksidoinflamatuar miyokardiyal 

hasarı azaltmasının bir göstergesi kabul edilebilir. Çalışmamızda, 

Ramiprilin antiinflamatuar düzeylerinde etkili olduğu ve bu etkide 

ve miyokardiyal hasarı önlemesinde ACE I/D gen polimorfizminin 

bir rolü olmadığı saptanmıştır.
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Role of ACE I/D gene polymorphism on the effect of 
ramipril to the inflammatory response and myocardial 
injury in patients undergoing coronary artery bypass 
grafting operation
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Ace inhibitors block Angiotensin II formation and releases 

bradykinin; effective in the regulation of oxydoinflammatory 

injury. Some reports denote alterations in the effectiveness of ACE 

inhibitors in association with ACE I/D gene polymorphism. This 

study investigates the effect of ramipril on the oxydoinflammatory 

cytokines (IL 6, IL 8, TNF-alfa) and TnT (myocardial injury marker) 

and their alteration in association with the ACE I/D gene 

polymorphism. Study group (n=51) patients received ramipril 

before CABG and patients not receiving ramipril (n=51) constituted 

the controls. TNFα, IL 6 and IL 8 and TnT were evaluated by ELISA 

from the arterial blood specimens taken before the induction 

of anesthesia (t1), 20th minute following cross clamping (t2), 

at the end of the operation (t3) and at the 24th h from the 

commencement of anesthesia (t4). Genotyping was performed by 

PCR. Differences between the groups was significant in t4 for TNFα 

and t3 for IL 6 (p<0.05). TnT levels increased from t2 onward in the 

control group and was highest in t3. Changes in t3 and t4 values in 

both groups according to their t1 values were significant (p<0.05). 

Differences between the groups were insignificant (p>0.05). IL 6, 

IL 8, TNFα and TnT serum levels had no correlation with ACE I/D 

gene polymorphism. Low cytokin and TnT levels in the study group 

especially after cross clamping may indicate to the protective 

effect of ramipril from the oxidoinflammatory injury. This effect 

did not turn out to be associated with ACE I/D gene polymorphism.

Şekil 1: Ramiprilin KPB’a ait TNFα (A), IL-6(B) ve IL8 (C) değerleri 
üzerine etkisi.
Figure 1: Effect of Ramipril on TNFα (a), IL-6(b) ve IL8 (c) serum 
levels during CABG.

Sonuçlar ortalama ± ortalamaların standart hatası şeklinde gösterilmiştir. 
*P<0.05, bir önceki zamana ait değerden; # P<0.05 t1 bazal değerinden; δ 
P<0.05, gruplar arası istatistiksel farklılığı belirtmektedir.

Results are shown as mean ± standart error af means. *P<0.05, the value 
of the previous time, # P<0.05 basal value (t1 time) and δ P<0.05, between 
grups indicates statistical difference.
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Şekil 2. Ramiprilin KPB’a ait kardiak marker TnT değerleri üzerine 
etkisi
Figure 2: Effect of Ramipril on TnT serum levels during CABG.

Sonuçlar ortalama ± ortalamaların standart hatası şeklinde gösterilmiştir. 
*P<0.05, bir önceki zamana ait değerden; # P<0.05 t1 bazal değerinden 
istatistiksel farklılığı belirtmektedir

Results are shown as mean ± standart error af means. *P<0.05, the value 
of the previous time, # P<0.05 basal value (t1 time) indicates statistical 
difference.

 
ACEi 
(n=52) 

Kontrol 
(n=48) OR(95% CI) P değeri 

Genotip     
DD (%) 82.4 85.5 Referans 0.664 

ID+II (%) 17.6 14.5 1.26(0.45-3.56)  
 

Tablo 1: ACEi alan ve kontrol gruplarında ACE I/D genotiplerinin 
frekeansı
Table 1: Frequency of ACE I/D genotypes in the presence of ACEi 
therapy and Control

Tablo2. ADE I/D polimorfizminin, KPB’a ait TNF alfa, IL6, IL8 ve TnT 
serum düzeyleri üzerine etkisi
Table 2: Effect of ACE I/D polymorphisim on TNFα, IL-6ve IL8 and 
TnT levels during CABG

 DD (88) ID+II (16) P 

 (N) Ort ± Std. sapma (N) Ort± Std. Sapma  
TNF (pg/ml)  
t1 22,48±21,069 15,25±10,903 0,284 

t2 25,90±20,976 38,56±70,733  
t3 52,52±51,111 60,00±81,736  
t4 29,54±33,549 39,17±57,666  
IL-8 (pg/ml)  
t1 49,00±44,328 50,20±68,309 0,234 

t2 45,37±43,692 32,55±35,299  
t3 67,18±62,482 46,29±43,815  
t4 58,30±64,846 115,61±303,097  
IL-6 (pg/ml)  
t1 42,75±74,073 48,22±60,634 0,275 

t2 56,03±73,762 62,26±114,508  
t3 190,93±149,760 122,62±143,693  
t4 148,93±121,682 96,50±114,615  
TnT (pg/ml) 
t1 0,013±0,027 0,006±0,006 0.207 

t2 0,198±0,327 0,533±0,687  
t3 1,110±3,273 2,289±5,228  
t4 1,062±2,540 1,700±3,831  
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PS-01 01 
Liken sekonder metaboliti usnik asitin insan umbilikal 
venlerinden elde edilen endotel hücre (huvec) kültüründe 
proliferatif ve apoptotik etkisinin belirlenmesi

Özel Çapık1, Hamit Emre Kızıl2, Güleray Ağar1, Mustafa Anar3

1Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
2Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
3Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü

Büyük çaplı araştırmalar ve buluşlar, evrensel bir katil olan kanserin 
yayılmasını engelleyememiştir. Kanser, halen günümüzde kalp 
krizinden sonra en ölümcül hastalık olarak bilinmektedir ve birçok 
toplum normal tedavi yöntemlerinin dışında alternatif tedavi 
yöntemleri kullanmaya başlamıştır, kanser ile ilgili olan bu tedavi 
yöntemleri bilimsel olarak tam destek görmese de birçok araştırma 
merkezi bu konuda çalışmalarını artırmıştır. Alg ve mantarların 
simbiyotik birliktelikleri olarak bilinen likenler antioksidan 
çalışmalarında son zamanlarda sıkça kullanılmaktadır. Likenlerin 
son zamanlarda antioksidatif ve antigenotoksik özelliklerinin sıklıkla 
belirleniyor olması hedefimizin kanser çalışmalarına yönelmesine 
sebep olmuştur. Ancak antikanser çalışmalarında doğru ve güvenilir 
bir sonuç almak, ancak etken madde çalışmalarıyla mümkün 
olabilmektedir. Bu amaçla biz de çalışmamızda, liken sekonder 
metabolitlerinden en yaygın olarak elde edilen usnik asidin kanser 
hücreleri üzerindeki etkilerini gözlemlemeyi amaçladık. Hücre 
kültürü yöntemiyle pasajlanan, Huvec hücre hattına 24 ve 48. 
saatlerde liken sekonder metaboliti olan usnik asit uygulanmış 
ve hücre sayısı ile hücre yapısındaki değişimler RTCA yöntemiyle 
gözlemlendikten sonra, LDH ve WST-1 sitotoksisite testleriyle 
proliferasyon ve apoptoz durumları saptanmıştır. Usnik asidin 
bütün dozlarının 48. saatte proliferasyonu durdurduğu ve hücreleri 
nekroza götürdüğü saptanmıştır, 100 ile 200 mikromolarlık dozların 
ise en etkili konsantrasyonlar olduğu görülmüştür. Usnik asidin 
antioksidatif ve antigentoksik özellikleri bilinmektedir. Ancak Huvec 
hücre hatları üzerine usnik asidin uygulanması, liken özütlerinin 
veya uçucu yağlarının total olarak çalışılması yerine sekonder 
bileşenlerinin çalışılması ve hücre değişiminin Real Time Cellular 
Analysis cihazı tarafından saptanması bakımından çalışmamız 
önem kazanmaktadır.

Proliferative and apoptotic effects of lichen secondary 
metabolite usnic acid on human umbilical vein endothelial 
cell (huvec) cultures

Özel Çapık1, Hamit Emre Kızıl2, Güleray Ağar1, Mustafa Anar3

1Ataturk University Science Department Biology
2Bayburt University Vocational School of Health Services
3Ataturk University Kazim Karabekir Education Fakulty, Biology

Major researches and inventions haven’t been able to prevent the 
spreading of cancer ‘a universal killer’.Cancer is currently known as 
the second most deadly disease today after heart attack, and many 
communities have begun to use alternative treatment methods as 
well as the normal treatment methods.Although these treatments 
on cancer have not been fully supported scientifically,many 
research centers have increased their efforts in this field.Known 
as symbiotic associations of algae and fungi, lichens have been 
commonly used in antioxidant studies recently.Our goal was 
directed to cancer studies as the antioxidative and antigenotoxic 
properties of lichens have frequently been determined recently.
However,getting accurate and reliable results in anti-cancer 
studies,can only be possible by the study of the active ingredient.
Therefore,in this study,the aim is to observe the effects of usnic 
acid,which is most commonly derived from lichen metabolites,on 
cancer cells. Huvec cell lines that were obtained by cell culture assay 
treated with usnic acid at 24 and 48th hours,after determining the 
structure and quantity of cells by RTCA assay,proliferation and 
apoptosis situations were observed by cytotoxicity assays LDH and 
WST-1. In conclusion it was observed that usnic acid was stopped 
the proliferation and instrumental in necrosis at 48th hour.It was 
also observed that 100 and 200 micromolar doses were the best 
concentrations. Discussions:It was known that usnic acid has 
antioxidative and antigenotoxic effects.But our study is more 
effective in terms of using the secondary metabolite usnic acid on 
cancer cell lines instead of essential oil and extraction studies by 

RTCA and cytotoxicity assays.

LDH VE WST-1 Sonuçları
LDH AND WST-1 Results

RTCA Sonucu
RTCA Result
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Pankreatik kanser ve lenfoma hasta serumlarında antikor 
mikroarray yöntemi ile biyomarkır taraması

Adem Yıldırım1, Christoph Schröder2, Ersan Kalay1, Joerg Hoheisel2

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
2Alman Kanser Araştırma Merkezi, Fonksiyonel Genom Analiz Laboratuvarı, 

Heidelberg, Almanya

Kanser, kardiyovasküler hastalıklardan sonra insan ölümlerinde 

ikinci sırada yer alan heterojen bir hastalık grubudur. Tüm kanserler 

arasında, pankreatik kanser (PK) en ölümcül kanser türlerinden biri 

olup, erken tanı yaşam süresini uzatabilmektedir. Ancak, erken tanı 

pankreas kanseri hastalarının %20’sinde mümkün olabilmektedir. 

Diğer yandan, lenfositlerde meydana gelen ve malign bir tümör 

olan lenfoma, yüksek derecede heterojenite gösteren bir kanser 

tipidir. Bu yüksek heterojenite, tanı ve tedaviyi zorlaştıran en 

büyük etkenlerden biridir. Çalışmamızda, antikor mikroarray 

yöntemi ile çeşitli kanser türlerinde eksprese olduğu gösterilmiş 

olan 46 farklı gene ait 100 splise varyantı ve karsinogenez ile 

ilişkili mekanizmalarda görev alan 31 protein arasından, PK ve 

lenfoma için biyomarkır ya da terapötik hedef olma potansiyeline 

sahip proteinler hasta serumları kullanılarak araştırıldı. Sonuç 

olarak; pankreas kanseri hastalarında MAPK8 ve MAPK9, kronik 

pankreatitis hastalarında CYP1A1v, PLD1-114, XBP-1S ve difüz 

büyük B-hücre lenfoması hastalarında FGFR3 proteinlerinin 

ekspresyon seviyesinde anlamlı olarak değişim görüldü. 

Bu sonuçla, splise varyantlarının kanserlerin erken tanısında 

kullanılabilecek biyomarkırların belirlenmesinde potansiyel aday 

olduğunu ve bu süreçte antikor mikroarray çiplerinin etkin bir 

şekilde kullanılabileceğini göstermiştir.

Pankreatik kanser ve lenfoma hasta serumlarında antikor 
mikroarray yöntemi ile biyomarkır taraması

Adem Yıldırım1, Christoph Schröder2, Ersan Kalay1, Joerg Hoheisel2

1Karadeniz Technical University, Department of Medical Biology, Trabzon, 

Türkiye
2German Cancer Research Center, Functional Genome Analysis Laboratory, 

Heidelberg, Germany

Cancer which comes after cardiovascular diseases in the list of 

human deaths, is a heterogeneous disease group. Among other 

types of cancer, pancreatic cancer (PC) is one of the most lethal 

types and early diagnosis of it can extend survival. However, 

early diagnosis could only be possible for 20% of pancreatic 

cancer patients. On the other hand, lymphoma is another type 

of malignant tumor which occurs in lymphocytes. Lymphoma is 

also highly heterogeneous cancer type. High heterogeneity seen 

in cancer is one of the most important factors that complicates 

diagnosis and treatment. In our study, proteins that may have 

potential to be biomarkers or therapeutic targets for Pancreatic 

cancer and lymphoma were investigated through 100 splice variants 

of 46 distinct genes that are known to be expressed in various 

cancer types and 31 proteins which play a role in carcinogenesis 

associated mechanisms, were analyzed in serums of pancreatic 

cancer and lymphoma patients by using antibody microarray chips 

assay. As a result, a significantly different pattern was observed in 

expression patterns of MAPK8 and MAPK9 proteins in pancreatic 

cancer patient’s samples, CYP1A1v, PLD1-114, XBP-1S proteins 

in chronic pancreatitis patient’s samples and FGFR3 protein in 

diffuse large B-cell lymphoma patient’s samples. As a conclusion 

splice variants might be potential candidates for the determination 

of biomarkers that can be used in early diagnosis of cancers. 

Moreover, for identification of cancer specific markers, antibody 

microarray chip assay can be effectively used.

Çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü’nün desteği ve LLP-Erasmus programı kapsamında, 

Alman Kanser Araştırma Enstitüsü’ne bağlı Fonksiyonel Genom 

Analiz Laboratuvarın gerçekleştirilmiştir.

PS-01 03 
Androjenle muamele edilen prostat kanseri hücrelerinde 
mikroRNA uyarımı ve salınımının in vitro karakterizasyonu

Uğur Gezer, Duygu Tiryakioğlu, Nejat Dalay, Merve Çetinkaya

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, 

İstanbul

Yapılan çalışmalar mikroRNA’ların (miRNA’lar), diğer kanserlerde 

olduğu gibi prostat kanseri patogenezinde de rol aldığını ortaya 

koymaktadır. Çalışmalar miR-141 ve miR-375’in artmış plazma 

düzeylerinin ileri evre/metastatik prostat kanseri ile ilişkili olduğunu 

ortaya koymaktadır. Bu gözlemler, prostat kanseri progresyonu 

sürecinde bu iki molekülün androjen hormonu tarafından 

düzenleniyor olabileceğini düşündürmüştür. Bundan hareketle, 

çalışmamızda hormona duyarlı bir prostat kanseri hücre soyu 

olan LNCaP hücreleri model sistem olarak kullanılarak androjen 

muamelesinin, miR-141 ve miR-375 moleküllerinin ifade düzeylerini 

nasıl etkilediği, ve hücrelerden salınımı incelendi. Androjenin hedef 

moleküllerinden olan PSA ve kodlamayan RNA PCA3 karşılaştırma 

molekülleri olarak kullanıldı. Yaklaşık 2x105 hücre 48 saat boyunca 

steroid hormonlardan arındırılmış kültür ortamında büyütüldükten 

sonra, 0, 1, 10,ve 100 nM konsentrasyonlarda dihidrotestosteron 

(DHT) eklenerek hücreler 24 saat bu koşullarda tutuldular. Hasat 
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edilmelerini takiben hücrelerden ve kültür medyumundan total 

RNA izole edildi. cDNA oluşturulmasını takiben miRNA’lar, PSA 

mRNA ve PCA3 nicel gerçek-zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile 

incelendi. İstatistiksel analizler student’s t testi ile yapıldı. DHT’nin 

LNCaP hücrelerinde doza bağlı bir şekilde moleküllerin ifadesini 

ve salınımını etkilediği saptandı. En yüksek konsantrasyonda, 

DHT miR-141 ve miR-375 ifadesini yaklaşık 1.5 kat arttırırken, 

bu iki molekülün hücrelerden kültür medyumuna salınımlarını 

2-2.9 kat arttırmıştır. Aynı koşullarda hücrelerde PSA ve PCA3 

gen ifadesi yaklaşık olarak sırasıyla 39 ve 400 kat artış gösterdi 

(p<0.01). Androjen muamelesi PSA’nın hücrelerde kültür ortamına 

salınımını yaklaşık 11 kat arttırırken (p<0.01) PCA3 hücre kültürü 

medyumunda saptanmamıştır. Bulgularımız, miR-141 ve miR-

375’in androjen tarafından uyarılıp hücrelerden salınımlarının 

arttığını ortaya koyarken etkinin PSA ve PCA3 ile karşılaştırıldığında 

daha zayıf olduğunu göstermektedir.

In vitro characterization of microRNA induction and release 
from androgen-situmulated prostate cancer cells

Uğur Gezer, Duygu Tiryakioğlu, Nejat Dalay, Merve Çetinkaya

Istanbul University Oncology Institute, Department of Basic Oncology, 

Istanbul

Background. Two microRNAs, miR-141 and miR-375, have emerged 

as circulating diagnostic and prognostic markers in prostate cancer 

(PCa). Recent work also reveals that among others, miR-141 is 

androgen-regulated. Here, we investigated regulation of miR-141 

and miR-375 by androgen and their release into the incubation 

medium in relation to PCA3, a prostate-specific non-coding RNA 

which is regulated by androgen. We also measured plasma levels 

of these molecules in a cohort of patients with localized PCa. 

Materials and Methods. Androgen-sensitive LNCaP cells were 

exposed to androgen ablation, and treated then with 0, 10 or 100 

nM of dihydrotestosterone (DHT) for 24h. Expression of all three 

RNA molecules was measured by quantitative PCR. Results. Both 

miR-141 and miR-375 were induced by DHT 1.5-fold at maximum. 

DHT effect on PCA3 was much more evident (up to 400-fold). With 

regard to the release into incubation medium, a similar picture 

was observed for miRNAs while PCA3 could not be amplified 

from medium. In plasma only PCA3 differed significantly between 

localized PCa and healthy subjects. Conclusion. Our study provides 

evidence that miR-141 and miR-375 are increasingly released into 

incubation medium from androgen-stimulated cells. However, 

the extent of their induction was weaker than PCA3 suggesting 

differential regulation by androgens.

PS-01 04
Nanometre ölçeğindeki protein desenleri üzerinde hücre 
yapışması – Meme kanseri hücreleri

Devrim Pesen Okvur

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Hücre yapışması yara iyileşmesi ve kanserin yayılması gibi hem 

sağlık hem de hastalık durumlarında önemli bir süreçtir. Elektron 

demetiyle litografi (EDL) yarıiletken sanayisinde kullanılan yüksek 

çözünürlükte, esnek bir doğrudan desenleme yöntemidir. Silikon 

ve silikonun aksine saydam olan ve böylece pekçok ışık mikroskobu 

uygulamalarını mümkün kılan indiyum tin oksit kaplı cam üzerinde 

yüzeye sabitlenmiş ve nanometre ölçeğinde protein desenleri 

üretmek için EDL temelli bir yaklaşım geliştirdik. K-kazein veya 

BSA arka planında fibronektin (FN) veya laminin nanonoktalarının 

yanısıra FN arka planında laminin nanonoktaları ürettik. Atomik 

kuvvet, taramalı elektron ve floresan mikroskopları kullanarak 

EDL ile üretilmiş protein desenlerini ve üzerlerindeki hücre 

yapışmasını karakterize ettik. Hücre seviyesinde biyo-işlevselliği, 

fibroblastlar, endotel hücreler, normal meme epiteli hücreleri ve 

meme kanseri hücrelerinin protein nanodesenlerine özgü odaksal 

yapışmalar oluşturmaları ile gösterdik. Hücreler 100 nm ya da daha 

küçük yarıçaplı FN nanonoktaları üzerinde odaksal yapışmalar 

oluşturmadılar, bu da bir hücrenin bir odaksal yapışma oluşturmak 

için minimum ~40 FN molekülünü gerektirdiğine işaret etmektedir. 

Ayrıca, meme kanseri hücreleri için, hücre alanı, hücre başına 

düşen odaksal yapışma sayısı ve odaksal yapışma alanının FN 

nanonoktaları arasındaki uzaklıklar, yani iki, dört ve sekiz mikron 

ile ters orantılı olarak ilişkili olduğunu gösterdik.

Cell adhesion on nanometer scale protein patterns - Breast 
cancer cells

Devrim Pesen Okvur

İzmir Institute of Technology

Cell adhesion is an important process in both health and disease 

states such as wound healing and cancer metastasis. Electron 

beam lithography (EBL) is a high resolution, flexible direct 

patterning method used in semiconductor industry. We developed 

an EBL based approach to fabricate surface immobilized and 

nanometer scale protein patterns on silicon and indium tin oxide 

coated glass surfaces, which, unlike silicon, are transparent and 

thus make various light microscopy applications possible. We 

fabricated fibronectin (FN) or laminin nanodots on K-casein or BSA 

background as well as laminin nanodots on a FN background. We 

characterized the EBL generated protein patterns and cell adhesion 
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on them using atomic force, scanning electron and fluorescence 

microscopies. We showed biofunctionality at the cellular level as 

fibroblasts, endothelial cells, normal breast epithelial cells and 

breast cancer cells respond to protein nanopatterns by forming 

pattern specific focal adhesions. Cells did not form focal adhesions 

on FN nanodots with radius of 100 nm or less, indicating that 

a minimum of ~40 FN molecules is required for a cell to form a 

focal adhesion Furthermore, we demonstrated that for breast 

cancer cells, cell area, number of focal adhesions per cell and focal 

adhesion area are inversely correlated with spacing between FN 

nanodots namely two, four and eight microns.
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Kolorektal kanser (KRK), çevresel kanserojenler ve/veya endojen 

kaynaklı bileşikler ile bireyin genetik yapısının etkileşimiyle oluşan 

multifaktöriyel bir hastalıktır. KRK karsinogenezisinin anlaşılması 

için tümör gelişimi sırasında oluşan moleküler değişikliklerin 

belirlenmesi önemlidir. COX-2; sitokinler, tümör promotörleri 

ve büyüme faktörleri gibi inflamatuar ve mitojenik uyaranlar 

tarafından indüklenerek inflamasyonlu ve neoplastik dokularda 

prostaglandinlerin sentezini artırarak tümör karsinogenezisinde 

etkili olmaktadır. Çalışmamızın temel amacı; COX-2 geni 8473 

T>C polimorfizminin örneklemimizdeki frekansını belirlemek ve 

periferal kan monositlerinde ilgili gen ürünü mRNA düzeylerini COX-

2 geni 8473 T>C polimorfizmi bulgularıyla kıyaslayarak sonuçları 

çek etmek ve epigenetik faktörlerin KRK yakalanma riskine olası 

etkilerini belirlemektir. Ayrıca hastalara uygulanan bilgi formları 

bilgileri ile KRK’ya yakalanmada etkili diğer risk faktörleri incelendi. 

Örneklemimiz 90 KRK’li ve 106 sağlıklı bireyden oluşmuştur. COX-2 

geni 8473 T>C polimorfizmi genotip dağılımı PCR ve RFLP yöntemleri 

ile, ilgili gen ekspresyon düzeyleri ise periferik kan monositlerinden 

elde edilen RNA’lardan RT-PCR yöntemiyle cDNA elde edilerek 

yapıldı. COX-2 geni 8473 T>C polimorfizmi genotip oranlarının 

KRK’ya yakalanma riskini etkilemediği belirlendi. COX-2 geni 8473 

T>C polimorfizmi genotip dağılımları ile COX-2 geni mRNA düzeyi/

siklofin mRNA düzeyi oranlarının kolorektal kansere yakalanma 

riskini etkilemediği saptandı. Diğer risk faktörlerinden; ileri yaş ve 

erkek cinsiyette olma KRK’ya yakalanma riskini artırmaktadır.

Research on COX-2 8473 T>C gene polymorphism and 
expression levels in colorectal cancer patients

Hicran Şenli1, Etem Akbaş1, Tahsin Çolak2, Mehmet Özgür 

Türkmenoğlu2, Seval Kul3
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Medicine,Mersin,Turkey
2Department of General Surgery, Mersin University Faculty of 

Medicine,Mersin, Turkey
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Colorectal cancers (CRC) are a multifactorial disease manifesting 

as a result of individual’s genetic structure interacting with 

environmental carcinogens and/or endogenous compounds. 

Determining the molecular changes occurring during the 

development of the tumor is important for understanding the 

CRC carcinogenesis. COX-2 is effective on tumor carcinogenesis 

by increasing the prostaglandin synthesis in inflammatory and 

neoplastic tissues and being inducted by inflammatory and 

mitogenic stimulants such as cytokines, tumor promoters and 

growth factors. The primary objective of our study is the determine 

the frequency of COX-2 gene 8473 T>C polymorphism in our sample 

and check the results by comparing the mRNA levels of the relevant 

gene product in peripheral monocytes with COX-2 gene 8473 T>C 

polymorphism findings and to determine the probable effects of 

epigenetic factors on the risk of contracting CRC. Furthermore, 

other risk factors effective in contracting CRC are investigated. Our 

sample consists of 90 CRC patients and 106 healthy individuals. 

COX-2 8473 T>C polymorphism genotype distribution is performed 

using PCR and RFLP methods, and the relevant gene expression 

levels are performed by obtaining cDNA from RNA’s obtained from 

peripheral blood monocytes using RT-PCR method. It is determined 

that the genotype ratios of COX-2 gene 8473 T>C polymorphism 

have no effect on risk of developing CRC.It is detected that COX-2 

gene 8473 T>C polymorphism genotype distributions and COX-2 

gene mRNA level/cyclophin mRNA level ratios do not affect the risk 

of contracting colorectal cancer. As other risk factors, old-age and 

male gender increase the risk of contracting CRC.
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Molecular study of the retinoblastoma in western 
Algerian population. Research of gene Rb mutations at the 
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Retinoblastoma is a malignant intraocular tumour which generally 

reaches the child with a frequency from 1/15000 to 1/20000. 

Antioncogene Rb changes (chromosome 13q14.2), are at the origin 

of this cancer. Two allele’s mutations of this gene are required for 

retinoblastoma development. The aim of this study is research 

and identification of mutations able to affect the gene Rb at the 

constitutional level. Study concern 61 patients. The twenty-seven 

exons and promoter of Rb gene were amplified by PCR, with 15 

exons studied by DGGE (Denaturing Gel Gradient Electrophoresis) 

and 12 by SSCP (Single Strand Conformation Polymorphism). These 

techniques allow selecting cases for sequencing. Sequencing results 

gave nineteen different variations bases, including seven exonic 

changes: five nonsens mutations located in exons 1,7,8,18 and 23 

and two misense mutations in exons 19 and 20. These changes 

remain minority compared to the twelve intronic changes whose 

possible implication remains to be elucidated. Polymorphisms 

found in exons 2,3,4,11 and 17 were already described in the 

literature. Neomutations detection is important because it allows 

both the early treatment of children with the mutated gene that 

screening asymptomatic carriers at risk of transmitting the disease 

to their offspring.

Identification of two sequence variations 
in exon 9 By DNA DGGE electrophoresis 
patient RB7and Rus42shows four 
bandsdifferent profiles

Patien Rus 14 DNA sequencing showsa heterozygousdeletion in exon 7 of GATC bases in 
codons 7-10
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MikroRNA’lar protein kodlayan genlerin negatif düzenleyicileridir. 

Son zamanlarda, mikroRNA-122’nin (miR-122) hepatosellüler 

karsinomda önemli bir rol oynadığı kanıtlanmıştır, fakat meme 

kanseri bağlamında fonksiyonları bilinmemektedir. ErbB ailesi 

üyelerindeki mutasyonların aşırı ifade ve aktive edilmesi çeşitli 

tümör tiplerinin gelişimine ve ilerlemesine yol açmaktadır. 

Metastatik meme kanseri hücrelerinin çoğunda, HER2 alıcıları 

(ErbB ailesinin üyesi) bir ektodomain kesici, ADAM10, tarafından 

HER2 ekstrasellüler domainini (ECD) serbest bırakacak şekilde 

kesilir. Bu da meme kanseri hücrelerine ligand bağımsız büyüme 

ve sağ-kalım sinyalleri sağlar ve üstelik Trastuzumab (Herceptin), 

anti-HER2 ajanı, HER2’nin ECD kısmına bağlanamadığı için onu 

etkinsizleştiremez. Bu olgu klinik olarak önemlidir çünkü serumda 

HER2’nin ECD kısmının yüksek seviyesi metastatik meme kanseri 

hastalarında zayıf prognozla ilişkilendirilir. Üstelik, HER2 ifadesi 

çok yüksek olan fakat HER2 ECD seviyesi düşük olan hastalar 

Trastuzumab tabanlı rejimlerden daha çok fayda görmektedir. 

Böylece, bizim amacımız miR-122 ile HER2’nin kesilim aktivitesini 

düşürerek ve Trastuzumab’ın aktivitesini arttırarak meme 

kanserine yeni bir terapötik yaklaşım sağlamak. Bunun için HER2 

kesiliminin olduğu hücre hatlarında (CRL-2329, MDA-MB-231, CRL-

1500, MCF-7, SK-BR-3) ve kontrol olarak CRL-4010 hücre hattında 

HER2 kesilim aktivitesinin ana kaynağını belirlemek adına in vitro 

yaklaşımla miR-122’nin ifadesel profilini çıkarmak için Real-Time 

PCR kullanılmıştır. SK-BR-3 hariç, tüm hücre hatlarımızda seçici 

olarak ADAM10’u mRNA seviyesinde hedefleyerek inhibe eden 

ve dolayısıyla HER2’nin kesilimini arttıran miR-122’nin ifadesinde 

azalma tespit ettik. Böylece, hücre tabanlı bir uygulamada 

ADAM10 inhibisyonu ile HER2 ECD kesilimin azalması arasında 

pozitif bir korelasyonu kanıtladık. Sonuç olarak, ADAM10’un miR-

122 tarafından inhibisyonunun, aktif HER2 sinyal seviyesine sahip 

meme kanseri hücrelerinde HER2’nin ECD kısmını hedefleyen 

Trastuzumab’a hassasiyeti arttıran yeni bir terapötik yaklaşım 

sağlayabileceğini öngörmekteyiz.

Inhibition of tumorigenic properties of metastatic breast 
cancer by mir-122 targeting ADAM10

Sercan Ergün1, Recep Bayraktar1, Mustafa Ulaşlı1, Yusuf Ziya İğci1, 

Mehri İğci1, Celalettin Camcı2, Ahmet Arslan1, Serdar Öztuzcu1

1Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, University of 

Gaziantep, Gaziantep, Turkey
2Department of Medical Oncology, Faculty of Medicine, University of 

Gaziantep, Gaziantep, Turkey

MicroRNAs are negative regulators of protein coding genes.

Recently,microRNA-122 was proved to play an important role in 

hepatocellular carcinoma,but its functions in breast cancer (BC) 

remain unknown.Overexpression and activating mutations of 

ErbB family members were implicated in the development and 

progression of most of tumor types.In most of metastatic breast 

cancer cells,HER2 receptors are known cleaved by an ectodomain 

sheddase,ADAM10,to liberate HER2 extracellular domain (ECD).

This provides ligand-independent growth to breast cancer cells and 

Trastuzumab,anti-HER2 agent,cannot inactivate HER2 by binding 

ECD portion of it.This process is clinically crucial since high level of 

serum HER2 ECD in metastatic breast cancer patients are associated 

with a poorer prognosis.Also,HER2-amplified patients with low-

HER2 ECD levels may get more benefit from Trastuzumab-based 

scheme.Thus,our aim is to provide a novel therapeutic approach 

for breast cancer by inhibiting HER2 shaddase activity with miR-

122 and increasing activity of Trastuzumab.Real-time PCR was 

used to identify use of transcriptional profiling of miR-122 in vitro 

approaches to identify major source of HER2 sheddase activity in 

HER2 shedding cell lines (CRL-2329,MDA-MB-231,CRL-1500,MCF-

7,SK-BR-3) and in CRL-4010 (control).We found downregulation 

in expression of miR-122 that selectively inhibited ADAM10 

expression in mRNA level and so increased HER2 shedding in 

our cell lines,except SK-BR-3. So,we proved a positive correlation 

observed only between ADAM10 inhibition and reduction of 

HER2 ECD shedding in a cell based assay.In brief,we suggest that 

the inhibition of ADAM10 by miR-122 spesifically may provide a 

novel therapeutic approach by sensitizing breast cancer cells to 

Trastuzumab targetting ECD of HER2 in these cells with active HER2 

signaling.
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Melanom, mezoderm kaynaklı kemoterapi ve radyoterapiye dirençli 

bir tümördür. Melanomun gelişmesinde ve progresyonunda majör 

rolü oynayan, fosforile MAPK-ERK yoludur (NRAS, BRAF, MEK 1/2 

ve ERK 1/2). BRAF; RAF protein kinaz ailesinin üyelerinden bir 

serin-treonin kinazdır. Aktivasyonu ile MAPK-ERK yolunda sinyal 

başlar ve bu aktivasyon başta melanom, papiller tiroid kanseri ve az 

da olsa kolon kanseri olmak üzeri bir çok malignitenin gelişiminde 

etkendir. En sık görülen somatik mutasyon BRAF p.V600E’dir. 32 

yaşında kadın hastanın, 5 yıl öncesinde sağ torakoabdominal 

bölgeden nevüs nedeni ile yapılan biyopsi sonucu melanomla 

uyumlu geldi. Lezyon eksize edildi. Patoloji sonucu; yüzeyel yayılan 

tip, clark düzeyi: 4, breslow kalınlığı: 1,72 mm, mitoz: 1/mm2 idi. 

Adjuvan tedaviye gerek duyulmayan hastanın, 2 ay öncesinde nefes 

darlığı şikayeti oldu. Yapılan akciğer bilgisayarlı tomografisinde; en 

büyüğü sol hemitoraks parakardiak alanda, geniş tabanı plevraya 

oturan 3,5x7 cm boyutunda olmak üzere her iki akciğerde multipl 

metastazlar mevcuttu. Hastanın 5 yıl öncesinde eksize edilen 

lezyonundan yapılan moleküler genetik incelemede BRAF p.V600E 

mutasyonu saptanmadı. Plevra tabanlı akciğer metastazından 

alınan yeni biyopsi sonucu, melanom metastazı ile uyumlu geldi 

ve bu örnekten çalışılan biyopsi materyalinden izole edilen DNA 

örneğinde BRAF p.V600E mutasyonu saptandı. Hastanın tedavisine 

vemurafenib ile devam edilmesine karar verildi. BRAF p.V600E 

pozitif metastatik melanomda RAF kinaz bloke edici ajanlar tedavide 

etkili olabilir. Çünkü, tümör hücrelerinin metastaz yapması için 

mutasyon yükünün artması gerekmektedir ve mutasyon saptanan 

tümörler daha agresif karakter kazanabilmektedir. Metastaz 

gelişen melanom hastalarında daha öncesinde BRAF p.V600E 

mutasyonu saptanmamış olsa da, tedavi seçeneğini belirlemek 

amacı ile zamanla, mutasyon tekrar taranmalıdır.

A melanoma case showing BRAF p.V600E mutation 
difference between primary tumour and metastasis

Kezban Nur Pilancı1, Filiz Elbüken2, Veysel Sabri Hançer3, 

Murat Büyükdoğan4, Çetin Ordu1, Kerem Okutur1, Ülkühan Köksal1, 
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Melanoma arising from mesoderm is a kind of tumor which is 

resistant to chemotheraphy and radiotheraphy. Phosphorilated 

MAPK-ERK pathway has a major role in the progress of melanoma. 

BRAF is a kinase from RAF kinase family. Because of the activation 

of BRAF, a signal starts in MAPK-ERK pathway, and this activation 

is a factor in many kind of malignity formation. The most common 

somatic mutation is BRAF p.V600E. A 32 years old woman, 5 years 

ago had a biopsy because of the nevus from right thoracoabdominal 

region. The result of this biopsy was compatible to melanoma. The 

lesion excised. Pathology: superficial spreading type, clark level: 4, 

breslow thickness: 1,72 mm, mitosis 1/mm2. There were no need 

of adjuvan treatment for this patient. However she had breath 

difficulties 2 months ago. Tomography showed that the patient 

has multiple metastasis on both of the lungs, the biggest one was 

on left hemithorax in the paracardiac region with 3,5x7 cm size. 

Her old excised sample was p.V600E negative. The new biopsy 

results were compatible with melanoma metastasis. This sample 

was p.V600E positive. The decison made for this patient is to 

continue to her treatment using vemurafenib. RAF kinase blocking 

agents can be effective for p.V600E positive metastatic melanoma. 

Because, for the metastasis of the tumor cells they need an 

increase on their mutation charge and the tumors with mutation 

can have more agressive characteristics. Though mutation was not 

detected earlier, it should be screened during time to decide to the 

treatment method.
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İnsanlar bitkisel tedavilerden yüzyıllardır faydalanmaktadır. 

Bitkilerden genelde tentür veya ekstraksiyonu yolu ile değişik 

maddeler elde edilmektedir. Likenlerde tıbbi amaçlı kullanılan 

canlılardır. Bu çalışmada likenlerden elde edilen difraktaik 

asidin antioksidan ve antikanserojen etkisinin araştırılması 

amaçlanmıştır.Usnea longissima likeninden elde edilen sekonder 

metabolit olan difraktaik asidin antioksidan kapasitesi süperoksit 

dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GPx), glutatyon (GSH) 

ve melondealdehit (MDA) enzimleri ile antioksidan kapasitesi 

araştırılmıştır. Ayrıca antikanser etkinliği ise sitotoksisite 
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testlerinden, Laktat dehidrogenaz salınımı (LDH) yöntemi ile 

araştırılmıştır. Difraktaik asidin antisitotoksik özelliğinin olduğu ve 

etki ettirilen kanser hücrelerinde proliferasyonu durdurduğu tespit 

edilmiştir. Antioksidan çalışmada kullanılan karbon tetraklorür 

(CCl4) MDA seviyesini arttırmış, SOD, GPX aktivitesini ve GSH 

seviyesini düşürmüştür. Difraktaik asitle muamele sonrasında 

ise SOD, GPx aktivitesi ile GSH seviyesi artmış MDA seviyesi ise 

azalmıştır, böylece etken maddemizin antioksidatif özelliğe sahip 

olduğu da belirlenmiştir. Bitkilerden elde edilen ve saflaştırılan 

maddeler çeşitli biyolojik aktivite çalışmalarında kullanılarak, 

değişik özellikleri tespit edilen maddeler ilaç olarak veya tentürler 

hazırlamak suretiyle tüketilerek kullanılabilir.

Determination of antioxidant and anticytotoxic effects of 
differactaic acid

Hamit Emre Kızıl1, Güleray Ağar2, Mustafa Anar4, Özel Çapik2, 

Lokman Alpsoy3
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4Ataturk Univercity, Education Faculty of Kazim Karabekir, Department of 

Biology Teacher Training, Erzurum

People are using plants for treatment from ages. Generally, different 

metabolites obtained from plants with extraction or tincture. 

Lichens are using for medical treatment. In this study, we aimed 

to determined antioxidant and anticancer effects of differactaic 

acid, which obtained from lichen. We were investigated that 

antioxidant capacity of differactaic acid, the seconder metabolite 

of Usnea longissima, with superoxide dismutase (SOD), glutathione 

peroxidase (GPx), glutathione (GSH) and malondialdehyde (MDA) 

enzymes level. Moreover anticancer capacity of differactaic acid 

was investigated with Lactate dehydrogenase releasing test (LDH).

The results showed that differactaic acid has antioxidant capacity 

and anticytotoxic effect. In the antioxidant study, carbone tetra 

cloride (CCl4) increased MDA level, decreased SOD, GPx activities 

and GSH level. After the treatment with differactaic acid, decreased 

MDA level, increased SOD, GPx activities and GSH level. Substances 

having biological activity, obtained after purification by plants can 

be used for drug in treatments.
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İnsanoğlu asırlardır hastalıklarla mücadelede doğadan istifade 

etmektedirler. Gelişen teknoloji ile beraber bitkilerden çok çeşitli 

maddeler elde edilerek kullanılmış ve hala yeni yeni maddeler 

elde edilmeye devam edilmektedir. İnsanların şifa amaçlı 

kullandığı canlılardan biri olan likenler hem yaşadıkları ortam 

hem de ürettikleri maddeler sayesinde günümüzde git gide 

yaygınlaşarak kullanılmaktadır. Bu çalışma da likenlerden elde 

edilmiş olan evernik asidin antisitotoksik ve antioksidan özelliğinin 

araştırılması amaçlanmıştır. Erzurum ve civarında yetişmekte 

olan Evernia prunastri liken türünden elde edilen evernik asidin 

LDH yöntemi ile antisitotoksik özelliği araştırılmıştır. Ayrıca 

süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GPx), glutatyon 

(GSH) ve melondealdehit (MDA) enzimleri ile antioksidan özelliği 

araştırılmıştır.  Evernik asidin antisitotoksik ve antioksidan 

özelliğinin olduğu tespit edilmiştir. Antioksidan çalışmada 

kullanılan karbon tetraklorür MDA seviyesini arttırmış, SOD, GPX 

aktivitesini ve GSH seviyesini düşürmüştür. Evernik asitle muamele 

sonrasında ise SOD, GPx aktivitesi ile GSH seviyesi artmış MDA 

seviyesi ise azalmıştır. Evernik asidin kuvvetli antisitotoksik ve 

antioksidan özelliği tespit edilmiştir. Likenlerden elde edilecek çok 

çeşitli maddeler sayesinde daha ileri çalışmalar yapmak suretiyle 

bu maddelerin çok değişik biyolojik aktiviteleri tespit edilebilinir. 

Böylece bu maddelerden farklı ilaçlar ve tentürler hazırlanmak 

suretiyle ilaç olarak istifade edilebilinir.

Deternination of anticytotoxic and antioxidant effetcs of 
evernic acid

Hamit Emre Kızıl1, Mustafa Anar4, Güleray Ağar2, Özel Çapik2, 

Lokman Alpsoy3

1Bayburt University Vocational School of Health Services, Bayburt
2Ataturk University Science Department Biology, Erzurum
3Fatih University, Science and Art Faculty, Biology Department, Istanbul
4Ataturk Univercity, Education Faculty of Kazim Karabekir, Department of 

Biology Teacher Training, Erzurum

Human beings are benefiting from nature for centuries to 

combat diseases. Substances were obtained with the developing 

technology for a wide variety of plants and are still new, new 

substances continue to be obtained. One of the organisms used for 

treatment by people like lichens, their substances using increasingly 

widespread today. In this study, we aimed that to determined 
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anticytotoxic and antioxidant effects of evernic acid, obtain from 

lichens. We were investigated that anticytotoxic effect of evernic 

acid, obtained from Evernia prunastri, with LDH methods, which 

grown provinces of Erzurum. Moreover investigated antioxidant 

capacity with superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase 

(GPx), glutathione (GSH) and malondialdehyde (MDA) enzymes 

level. We determined that anticytotoxic and antioxidant effect of 

evernic acid. In the antioxidant study, carbone tetra cloride (CCl4) 

increased MDA level, decreased SOD, GPx activities and GSH 

level. After the treatment with evernic acid, decreased MDA level, 

increased SOD, GPx activities and GSH level. The result showed 

that evernic acid have strong anticytotoxic and antioxidant effect.

Different substances obtained from lichens can be study very 

special works and determined different biological activities for 

this substances. So, we can be produced special drugs with this 

seconder metabolities.

PS-01 11
İki farklı liken asidinin Wst-1 yöntemiyle anti-proliferatif 
özelliklerinin belirlenmesi

Hamit Emre Kızıl1, Mustafa Anar4, Güleray Ağar2, Selçuk Çeker5, 

Özel Çapik2, Lokman Alpsoy3
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5Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Ağrı

Bitkisel kür tedavileri insanoğluyla beraber varlığını devam 

ettirmektedir. Tedavi amaçlı kullanılan likenler de çok özel 

canlılardandır. Ürettikleri sekonder metabolitler bu canlıları 

ayrı bir yer koymaktadır. Bu çalışmada likenlerden elde edilen 

sekonder metabolitlerden evernik asit ve difraktaik asidin 

antiproliferatif özelliğiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Evernia prunastri ve Usnea longissima’dan elde edilmiş olan liken 

sekonder metabolitlerinden evernik ve difraktaik asidin WST-1 

yöntemi ile antiproliferatif özelliği araştırılmıştır. Liken asitlerinin 

WST-1 yöntemi kullanılmak suretiyle antiproliferatif özellikleri 

tespit edilmiştir. Likenler değişik biyolojik aktivitelere sahip olan 

canlılardır. Kendilerine has olan liken asitleri ise her geçen gün 

daha fazla ilgi çekmektedir. Bundan dolayı liken asitleri daha ileri 

çalışmalarda kullanılarak değişik tedavilerde kullanılabilir.

Determination of anti-proliferative effetcs of two different 
lichen acids by Wst-1 assay

Hamit Emre Kızıl1, Mustafa Anar4, Güleray Ağar2, Selçuk Çeker5, 

Özel Çapik2, Lokman Alpsoy3
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Plant curing treatments continuing with the existence of mankind. 

For using treatments, lichens are very special plants. Secondary 

metabolites produced by these organisms provide a separate 

place. In this study, we aimed that antiproliferative properties of 

differactaic acid and evernic acid, which obtain from lichen. We 

were investigated that antiproliferative effects of evernic and 

differactaic acid with WST-1 method. Lichen seconder metabolities, 

this acids were obtain from Evernia prunastri and Usnea longissima.

We determined by WST-1 method that lichen acids have 

antiproliferative effects. lichens have different biological activities. 

Lichen acids are their own, attracting more and more attention 

with each passing day. Therefore lichens acids can be used special 

teratments.

PS-01 12
The distribution of blood group antigens among 
reproductive, menopause and postmenopausal women 
with breast gland tumors

Nana Kotrikadze1, Irina Nakashidze2, Anzor Diasamidze2, 

Davit Baratashvili2, Marina Nagervadze2, Manana Alibegashvili1, 

Liana Ramishvili1

1Department of Biology, Faculty of Exact and Natural Sciences, Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia
2Department of Biology, Faculty of Education and Sciences, Batumi Shota 

Rustaveli State University, Batumi, Georgia

It’s known that the importance of blood groups antigens for 

developing breast gland tumors. we studied distribution of 

blood group antigens among reproductive, menopause and post 

menopausal women with breast gland tumors. An internationally 

recognized immunoserology methods were used to reveal 

the erythrocyte group antigens. The studies revealed the high 

frequency of ABO system A(II) phenotypic group among women 
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with breast malignant tumor. Form Rh-Hr system antigens, 

revealed high distribution frequencies of D and E antigens among 

women with breast tumors. From Rh-Hr system genetic variants 

have been identified high frequency distribution of cc, EE and Ee 

genotypes among women with benign tumor. In the diseased with 

breast cancer, from Rh-Hr system phenotypes, were detected in 9 

phenotipic groups, and 8 phenotipic group rvealed in the diseased 

population with benign tumor. From Rh-Hr system 7 haplotypes 

were detected 6 haplotypes among women with breast cancer and 

5 haplotypes among women with benign tumor. The carriers of A(II) 

phenotypic group reproductive, menopause and post-menopause 

women must be carried high-risk for breast gland malignant tumor.

From Rh-Hr system D, E, e and e antigens, the frequencies of D 

and E antigens were increased, among women with breast gland 

tumors. These antigens indicate to sensitivity of mentioned 

antigens. The carriers of CcDee, CCDee and ccddee phenotypes 

less likely subordination to development of breast malignant 

tumor, and carriers of ccDEe and ccDEE phenotypes - benign tumor 

development. The breast benign and malignant tumors associated 

with A(II) phenotypic group.

PS-01 13
Liken sekonder metabolitlerinden vulpinik asitin insan 
umbilikal venlerinden elde edilen endotel hücre (huvec) 
kültürü üzerine etkisi

Hamit Emre Kızıl1, Güleray Ağar2, Zeynep Ülker3, Mustafa Anar4

1Bayburt Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
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Asrımızda hızla yayılmakta olan kanser vakaları giderek ülkemizde 

de artmaktadır. Asrın hastalığına karşı her gün yeni çalışmalar 

ve ilaç araştırılmaları yapılmaktadır. Likenler de yıllardır halk 

sağlığında kullanılan ve giderek popülerliği artmakta olan tıbbi 

canlılardır. Likenler kendilerine has sekonder metabolitleri 

sayesinde antioksidan, antimikrobiyal, antimutajenik ve antikanser 

çalışmalarda sıkça kullanılmaktadır. Bundan dolayı kendilerine 

has sekonder metabolit üreten likenlerden elde edilmiş olan 

vulpinik asidin Huvec hücre hattı üzerine anti-kanser özelliklerinin 

araştırılması amaçlanmıştır. Erzurum ve çevresinde yetişmekte 

olan Letharia vulpina ve Vulpicida pinastri likenlerinde bulunan 

ana sekonder metabolitlerden olan vulpinik asidin huvec hücre 

hattı üzerine proliferatif ve apoptotik özelliği LDH ve WST-

1 yöntemleriyle araştırılmıştır. Çalışmamızda liken sekonder 

metaboliti vulpinik asitin proliferasyonu durdurduğu tespit 

edilmiştir. Son günlerde liken sekonder metabolitlerinin önemi 

artmaktadır zira likenler asırlardır tıbbi amaçlarla kullanılmış ve 

hala da kullanılmaktadır. Bundan dolayı saflaştırılmak suretiyle 

liken sekonder metabolitleriyle ileri ilaç araştırmaları yapılabilecek 

ve kanserle mücadele yapılabilecektir.

Effects of lichen secondary metabolite vulpinic acid on 
human umbilical vein endothelial cell (huvec) cultures

Hamit Emre Kızıl1, Güleray Ağar2, Zeynep Ülker3, Mustafa Anar4

1Bayburt University Vocational School of Health Services
2Ataturk University Science Faculty, Biology Department
3Fatih University, Science and Art Faculty, Biology Department
4Ataturk University, Education Faculty of Kazim Karabekir, Department of 

Biology Teacher Training

Cancer is a rapid spreading disease in this century and it has also 

high prevalence in Turkey. New studies and drug researches have 

been done against the disease of the century. Lichens are medical 

plants that have been using in public health and they have a 

growing popularity. Lichens are using constantly in antioxidant, 

antimicrobial, antimutagenic and anticancer studies, thanks to 

their unique secondary metabolites. Therefore, we aimed to 

determine the anticancer properties of vulpinic acid, specific 

seconder metabolite, on huvec cell line.  We were investigated that 

proliferative and apoptotic properties of vulpinic acid on huvec cell 

line, which obtained from major component of Letharia vulpina 

and Vulpicida pinastri by LDH and WST-1 assays. In conclusion 

it was observed that vulpinic acid was stopped the proliferation 

on huvec cell line. Lichens have been commonly used in several 

studies recently and their importance has been rising by the day 

Therefore, purified lichen substances can be used as medicine that 

has a strong effect against cancer.

Vulpinik asit LDH WST-1 bulguları
LDH and WST-1 results of vulpinic acid
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Liken sekonder metaboliti lekanorik asitin HeLa kanser 
hücre kültüründe proliferatif ve apoptotik etkisinin 
belirlenmesi
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Kanser, kalp krizinden sonra ikinci en büyük ölümcül hastalıktır. 

Kanserin tedavisi için tıbbi yöntemlerin dışında alternatif tedavi 

yöntemleri de gelişmiştir. Ancak bu yöntemlerin güvenilirliği ve 

geçerliliği tıp dünyasında tartışılmaktadır. Likenler yıllardır üzerinde 

çalışılan ve antioksidatif ve antigenotoksik özellikleri saptanmış 

olan tıbbi öneme sahip mantar ve alg birlikteliğidir. Likenlerin 

antikanser çalışmalarda kullanılması son birkaç yıldır artmış ancak 

liken sekonder bileşenlerinin bu çalışmalarda kullanılma sıklığı 

henüz beklenen düzeyde olmamıştır. Çalışmamızda liken etken 

maddelerinden lekonarik asidin HeLa kanser hücre hattında 

apoptoz ve proliferasyona olan etkileri araştırılmıştır. Hücre kültürü 

yöntemiyle pasajlanan, HeLa hücre hattına 24 ve 48. saatlerde 

liken sekonder metaboliti olan lekonarik asit uygulanmış ve LDH ve 

WST-1 sitotoksisite testleriyle proliferasyon ve apoptoz durumları 

saptanmıştır. Sonuç olarak lekonarik asidin bütün dozlarının 48. 

saatte proliferasyonu durdurduğu ve hücreleri nekroza götürdüğü 

saptanmıştır, 100 ile 200 mikromolarlık dozların ise en etkili 

konsantrasyonlar olduğu görülmüştür.  Liken asitleriyle antioksidatif 

ve antigenotoksik çalışmalar yıllardır sürdürülmektedir ancak 

kanser hücre hattı üzerine hücre kültürü yöntemiyle liken asidi 

uygulaması çalışmaları henüz yaygın değildir. Bu çalışmada 

çoğaltılan kanserli hücrelere liken özütü yerine liken etken maddesi 

uygulamış olmamız ve bu maddenin hücrelerin proliferasyonunu 

durdurmuş olması önemlidir.

Proliferative and apoptotic effects of lichen secondary 
metabolite leconaric acid on HeLa cancer cell cultures

Hamit Emre Kızıl1, Güleray Ağar2

1Bayburt University Vocational School of Health Services
2Ataturk University Science Faculty, Department of Biology

Cancer is currently known as the second most deadly disease 

after heart attack, and many people have begun to use alternative 

treatment methods as well as the normal treatment methods. 

Known as symbiotic associations of algae and fungi, lichens have 

been commonly used in antioxidant and antigenotoxic studies 

recently. The use of lichens on anticancer studies increased lately 

but there are no satisfactory experiments on lichen secondary 

PS-01 15
Glioblastoma multiforme etiyolojisinde IDH1 ve PTEN
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Glioblastoma multiforme (GBM), beyin tümörleri arasında en 

sık görülen, glial kökenli ve kötü prognozlu malign tümörlerden 

biri olup tüm merkezi sinir sistemi tümörlerinin yaklaşık %40’ 

ını oluşturmaktadır. Çalışmamızda, GBM etiyolojisi ile ilişkili 

genlerden metabolik yolda anahtar rolü olan IDH1 geninin 4. 

ekzon mutasyonları ve tümör süpresör gen olan 10q23/PTEN 

delesyonları araştırıldı. GBM tanısı almış 54 olguya ait parafine 

gömülü arşiv materyallerinden elde edilen DNA örneklerinde IDH1 

geninin 4. ekzonu DNA dizi analizi ile incelendi. Olguların 5’ inde 

LDH ce WST-1 sonuçları
The results of LDH and WST-1

metabolites. Our goal was to determine the proliferative and 

apoptotic effects of leconaric acid on HeLa cancer cell lines. HeLa 

cell lines that were obtained by cell culture assay treated with 

leconaric acid at 24 and 48th hours, proliferation and apoptosis 

situations were observed by cytotoxicity assays LDH and WST-1. 

In conclusion it was observed that leconaric acid was stopped 

the proliferation and instrumental in necrosis at 48th hour. It was 

also observed that 100 and 200 micromolar doses were the best 

concentrations. It was known that lichen acids have antioxidative 

and antigenotoxic effects but it was not a common method to 

treat the cancer cell lines by lichen acids. It is important to treat 

the cancer cell lines that reproduce by cell culture assay with 

leconaric acid instead of lichen extracts and it is an effective result 

to leconaric acid stopped the proliferation of HeLa cell lines.
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heterozigot IDH1 c.395G>A (p.R132H) mutasyonu tespit edilmiş 

olup mutasyon frekansı % 9.3 olarak bulundu. IDH1 c.395G>A 

(p.R132H) mutasyonu taşıyan olguların yaş ortalaması; 46 iken, 

taşımayanların yaş ortalaması; 56 olarak saptandı. Ayrıca IDH1 

geninde mutasyon taşıyan 5 olgunun da dahil edildiği 20 olguya 

ait parafine gömülü arşiv materyallerinden ve cut off değerini 

belirlemek amacıyla 10 normal beyin dokusundan elde edilen 

tek hücre süspansiyonları FISH analizinde incelendi. FISH analizi 

sonucunda; 20 olgunun 12’sinde (%60) 10q23/PTEN delesyonları 

gözlenmiş olup olguların 4’ünde (%20) 10. kromozomun 

monozomisi ve 8’inde (%40) hemizigot 10q23/PTEN delesyonu 

gözlendi. 10q23/PTEN delesyonu taşıyan ve taşımayan olguların yaş 

ortalaması 62 olarak saptandı. Çalışmamızın, populasyonumuzdaki 

GBM ile ilişkili genlerin mutasyon/delesyonlarının belirlenmesinin 

yanısıra, bu genlerin tümörigenezisdeki rollerinin aydınlatılması 

açısından yapılacak yeni çalışmalara başlangıç oluşturacağı 

kanısındayız. Bu anlamda çalışmamız GBM genetiği konusunda 

Doğu Karadeniz bölgesinde yapılmış bölgeye has ilk çalışma olması 

açısından önemlidir.

IDH1 and PTEN in etiology of glioblastoma multiforme

Ceren Sümer1, Havvanur Turgutalp2, Ersan Kalay1, 

Bayram Toraman1, Burcu Yücel1, Figen Celep Eyüpoğlu1
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Glioblastoma Multiforme (GBM) derived from glial cells is one 

of the most frequent and malignant brain tumors with poor 

prognosis and accounts for 40% of CNS tumors. In our study, 

among GBM associated genes, mutations of exon 4 of IDH1 gene 

which has important role in metabolic pathway and deletions of 

10q23/PTEN, a tumor supressor gene, were investigated. Exon 

4 of IDH1 gene was sequenced by direct sequencing using DNAs 

obtained from paraffin embedded archival materials belongs to 54 

cases diagnosed as GBM. Heterozygous IDH1 c.395G>A (p.R132H) 

mutations were detected in 5 of cases and the mutation frequency 

was found as 9.3%. While the average age of the p.R132H 

mutated cases was 46, unmutated was 56. Additionally, single cell 

suspensions obtained from paraffin embedded archival materials 

belongs to 20 cases including 5 cases with IDH1 mutation and 10 

non-neoplastic brain tissues which were used to determine cut 

off value were analysed by FISH. Deletions of 10q23/PTEN were 

detected in 12 of 20 GBM cases and 4 of 12 cases had monosomi 10 

(20%) and 8 of them had hemizygous 10q23/PTEN deletion (40%). 

The average age of the cases with/without deletion of 10q23/PTEN 

was calculated 62. We suggest that our study will provide a basis 

for future studies related to elucidate the role of these genes in 

tumorigenesis, besides determination of mutations/deletions in 

GBM associated genes in our population. Thus, our study is unique 

to Black Sea Region of Turkey on GBM genetics.

PS-01 16
Meme kanser hasta cDNA panelinde CHRNA5 (kolinerjik 
reseptör nikotin alfa 5) izoform spesifik ifadesinin tanıdaki 
önemi

Emine Sıla Özdemir, Ermira Jahja, Özlen Konu

Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Ankara

Meme kanser dokuları ve hücre hatları moleküler açıdan bazal 

tip, luminal A ve luminal B, ve HER2+ tipi olarak sınıflandırılabilir. 

Meme kanser tedavisi, kanserin tipine göre belirlendiğinden tanı 

amaçlı yeni biomarkerlar bulmak önem taşımaktadır. Akciğer 

kanserinde önemli rolü olduğu bilinen kolinerjik reseptör nikotinik 

alfa 5 (CHRNA5) geninin, bilinen meme kanseri alt tiplerinin 

belirlenmesindeki önemini araştırmaktayız. Bu çalışmada, Breast 

Cancer B101 (Origene) hasta cDNA paneli kullanılarak 48 farklı 

hastanın meme dokusundan alınan (7 normal, 41 tümör) doku 

cDNA’larında real-time RT-PCR kullanarak CHRNA5 gen ifadesi analiz 

edilmiştir. Referans genler olarak TPT1 ve RPL3 test edilerek deltaCt 

metodu ile istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir. Sonuçlarımız 

kanserin evreleri ve CHRNA5 geninin ifadesi arasında bir ilişki 

olduğunu göstermiştir. TPT1 referans gen olarak kullanıldığında, 

I.Evre ve III. Evre, II. Evre ve III. Evre, II. Evre ve Normal ve III. 

Evre ve Normal grupları arasında CHRNA5 ifadesinde istatistiksel 

önemde fark bulunmaktadır (p<<0.05). Ayrıca CHRNA5 geninin iki 

izoformunun ifadesi birbirleri ile orantılı olmakla birlikte ER-, HER2- 

hastalarda ve hastalığın III. evresindeki hasta örneklerinde farklılık 

göstermektedirler. Çalışmalarımız, diğer CHRNA5 izoformları, yeni 

referans genler ve farklı hasta kohortlarının gen ifade analizleri ile 

devam edecektir. CHRNA5 geni meme kanser tanı ve altgruplara 

ayrılmasında önemli bir gen olarak ortaya çıkmaktadır (TBAG: 

111T316, OK).

The diagnostic importance of isoform specific expression 
of CHRNA5 (colinergic receptor nicotine alpha 5) in breast 
cancer cDNA panel

Emine Sıla Özdemir, Ermira Jahja, Özlen Konu

Department of Molcular Biology and Genetic, Bilkent University, Ankara, 

Turkey

Breast cancer tissues and cell lines can be categorized as basal, 

luminal A, luminal B and HER2+ types in molecular profiling 
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studies. Breast cancer therapy is determined by the type of cancer; 

hence finding new diagnostic markers are important to decide on 

the best treatment approach. We are currently investigating the 

significance of cholinergic receptor nicotinic alpha 5 (CHRNA5) 

gene, which is known to have an important role in lung cancer, 

in determining subtypes of breast cancer. In this study, real-time 

RT-PCR was performed with tissue cDNAs (Breast Cancer B101 

(Origene) patient cDNA panel) taken from the breast tissues of 

48 different patients (7 normal, 41 tumor) in order to analyze 

CHRNA5 gene expression. TPT1 and RPL3 were tested as reference 

genes and statistical analysis was performed with ∆Ct method. 

Our findings show that there is a relationship between cancer 

stages and the expression of CHRNA5 gene. Since TPT1 is used 

as reference gene, a statistically important (p<<0.05) difference 

in CHRNA5 expression between stage I and stage III, stage II and 

stage III, stage II and normal, and stage III and normal samples 

were observed. Also expressions of two isoforms of CHRNA5 gene 

that are correlated show an explicit difference in ER-, HER2- and 

stage III patients. Our studies will continue with other CHRNA5 

isoforms, new reference genes and gene expression analysis of 

different patient cohorts. CHRNA5 gene becomes a good candidate 

in diagnosis and subtyping of breast cancer (TBAG: 111T316, OK).

PS-01 17
STAT3’ün kimyasal olarak modifiye edilmiş siRNA 
uygulamalarıyla baskılanması, atasal ve sisplatin 
dirençli küçük hücreli dışı akciğer kanseri hücrelerinin 
kemoteröpotik duyarlılığını arttırır

Burçin Tezcanlı Kaymaz, Vildan Bozok Çetintaş, Zuhal Eroğlu, 

Buket Kosova

Ege Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

JAK/STAT yolağının aktivite artışı, pek çok kanser tipinde ve 

kanser hücre dizisinde gözlenmektedir. Bu nedenle, JAK/STAT 

yolağı elemanlarının farklı moleküler biyolojik yaklaşımlarla 

hedeflenmesi, yeni anti-kanser tedavilerinde başarılı sonuçlar 

doğurmuştur. akciğer kanserinde gelişen sisplatin direncinin 

üstesinden gelebilecek yeni bir tedavi stratejisi oluşturabilmek 

amacıyla; parental ve dirençli hücrelere kimyasal olarak 

modifiye edilmiş anti-STAT3 siRNA uygulamasının, hücre canlılığı, 

proliferasyonu ve apoptoz üzerine etkileri araştırılmıştır. Parental 

KHDAK hücre dizisi Calu-1 ve onun sisplatin dirençli alt kültürü 

SD-Calu 1 hücrelerinde, modifiye anti-STAT3 siRNA kullanılarak, 

STAT3’ ün susturulmasının etkileri araştırılmıştır. STAT3 mRNA 

ve protein ekspresyon değişimleri qRT-PCR ve Western Blot ile 

belirlenmiştir. Hücre canlılığı ve proliferasyonu WST-1 yöntemiyle 

değerlendirilmiştir. Apoptoz, Kaspaz-3 enzim aktivitesinin 

ölçülmesi ve “hücre ölümü testi” ile değerlendirilmiştir. Dirençli 

hücrelerde atasala göre STAT3 ekspresyonu 9.36 kat daha fazladır. 

siRNA uygulamasıyla STAT3 ekspresyonunun baskılanması 

sonrasında; dirençli hücrelerde Kaspaz-3 enzim aktivitesinde 

artışa bağlı olarak apoptoz indüklenmiştir. STAT3’ ün baskılanması 

aynı zamanda Calu1 ve SD-Calu 1 hücrelerinin sisplatin yanıtının 

anlamlı derecede artmasıyla sonuçlanmıştır. Buna göre, siRNA 

uygulaması sonrasında sisplatin IC50 değerleri parental Calu1 

hücrelerinde 17.23 μM’ dan 15.50 μM’ a düşerken; SD-Calu1 

hücrelerinde 116.80 μM’ dan 17.52 μM’ a düşmüştür. Sonuç 

olarak, küçük hücreli dışı akciğer kanseri hücrelerinin sisplatine 

karşı kemoteröpotik yanıtının arttırılmasında, STAT3 geninin 

kimyasal olarak modifiye edilmiş siRNA uygulamaları yeni bir tedavi 

yaklaşımı olabilir. Bu yaklaşımının en önemli olumlu etkilerinden 

birisi de, kullanılacak sisplatin dozunun düşürülmesinin yanı sıra, 

kanserli hücrelerin apoptozunun uyarılması olmuştur. Bu nedenle 

STAT3 inhibitörlerinin akciğer kanseri tedavi protokollerine 

eklenmesi, alternatif bir yaklaşım olabilecektir.

Suppression of STAT3 by chemically modified siRNAs 
increases chemotherapeutic sensitivity of parental and 
cisplatin-resistant non-small cell lung cancer cells

Burçin Tezcanlı Kaymaz, Vildan Bozok Çetintaş, Zuhal Eroğlu, 

Buket Kosova

Department Of Medical Biology, Ege University, Izmir, Turkey

Increased activation of JAK-STAT signaling pathway is observed 

in several primary cancers/cancer cell lines. Thus, targeting its 

components by different molecular-biologic approaches for new 

anticancer therapies has become widespread and resulted in 

encouraging outcomes. In this study, effects of chemically modified 

anti-STAT3 siRNAs on cell viability, proliferation and apoptosis of 

parental and cisplatin resistant non-small cell lung cancer (NSCLC) 

cells were investigated to provide new therapeutic strategy for 

overcoming cisplatin resistance in lung cancer. Parental NSCLC 

cells line Calu1 and its cisplatin-resistant subline CR-Calu1 was 

used to reveal the effects of STAT3 suppression with chemically 

modified siRNAs. STAT3 mRNA/protein expressions were analyzed 

by q-RTPCR and Western Blot. Cell viability and proliferation was 

revealed by WST-1 assay. Apoptosis was evaluated by Caspase-3 

enzyme activity and cell death assays. STAT3 expression was 9.36 

fold higher in resistant cells compared to parentals. STAT3 mRNA 

and protein expressions were significantly increased in CR-Calu1 

cells and suppressing its expression with specific siRNAs increased 

apoptosis rate through Caspase-3 activation. STAT3 suppression 

also significantly increased cisplatin sensitivity of Calu1 and CR-

Calu1 cells; after transfection with siRNAs cisplatin IC50 values 

decreased from 17.23 to 15.50μM in Calu1, and from 116.80 to 

17.52μM in CR-Calu1 cells. NSCLC cells could be sensitized in their 

chemotherapeutic responses to cisplatin by targeting STAT3 with 

chemically modified siRNAs. This strategy results in usage of lower 
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cisplatin doses, accompanied with induced apoptosis for cancer 

cells. Indeed, addition of STAT3 inhibitors in lung cancer therapy 

protocols might be an alternative approach.

PS-01 18 
TWIST1 AKT/PKB-aracılı fosforilasyon ile aktive olur

Suray Pehlivanoğlu, Gökhan Görgişen, Osman Nidai Özeş

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, 

Antalya

Epitelyal-mezenkimal geçiş (EMT), kanser metastazına neden 

olan ana mekanizmadır. Bu süreçte, ekstraselüler matriks 

(ECM) proteinlerinin ya degradasyonu ya da ekspresyonlarının 

baskılanması tümör hücrelerinin hareketi ile sonuçlanır. EMT’de 

tümör hücrelerinin invazyon oranına bağlı olarak kanserle ilişkili 

ölüm oranları artar. Son zamanlarda tanımlanan ve b-HLH yapısal 

özelliği gösteren bir transkripsiyon faktörü olan TWIST1 sıklıkla 

EMT ile ilişkilendirilmiştir. Çünkü TWIST1, ECM ana elemanlarından 

biri olan E-Cadherin transkripsiyonunu baskılar. Dolayısıyla, 

TWIST1’in ekspresyon artışı EMT ve kanser metastazına katkı 

sağlar. TWIST1’in EMT süreci ile ilişkisini bilmemize rağmen 

aktivasyon mekanizması hakkındaki bilgilerimiz sınırlıdır. TWIST1‘in 

protein dizisine baktığımızda RxRxxS/T konsensus motifi yapısında 

3 adet AKT bağlanma bölgesi belirledik. İnsan TWIST1 yapısında 

bunlar Ser42, Tre121 ve Ser123 amino asitleridir. Çalışmamızda, 

doku özgü büyüme faktörleri ile aktive edilen AKT‘nin belirlenen 

amino asitlerden TWIST1‘i fosforile ettiğini gösterdik. Bu amino 

asit rezidularının anlamlılığını belirlemek için ilgili residuları 

fosforile olamayan Alanin ve fosforilasyonu taklit eden negatif 

yüklü Gutamik asid formlarına çevirdik. Alanin mutantları TWIST1’i 

inaktive ederken Glutamik asid mutantları ise aktive etmektedir. 

Elde ettiğimiz sonuçlara göre; TWIST1, AKT tarafından fosforile 

edilir ve bu fosforilasyon aktivasyonu için gereklidir. Öngörüldüğü 

gibi, aktive olan TWIST1 E-Cadherin transkripsiyonunu baskılarken 

N-Cadherin ve Vimentin ekspresyonlarını ise indükler. Sonuç 

olarak, TWIST1 aktivasyonu AKT tarafından fosforilasyona ihtiyaç 

duyar ve bu durum EMT regülasyonu için elzemdir.

TWIST1 is activated by AKT/PKB-mediated phosphorylation

Suray Pehlivanoğlu, Gökhan Görgişen, Osman Nidai Özeş

Department of Medical Biology and Genetics, Faculty of Medicine, Akdeniz 

University, Antalya, Turkey

Epithelial-Mesenchymal transition (EMT) is a major mechanism 

that causes cancer metastasis. In this process, proteins of 

exctracellular matrix (ECM) are either degraded or their expression 

is supressed resulting in mobilization of tumor cells. Depending on 

tumor dissemination, cancer associated mortality rates increases 

with EMT. Recently discovered transcription factor TWIST, a 

transcription factor with bHLH motif, is tightly associated with 

EMT because of its ability to repress transcription of E-Cadherin, 

a major constituents of ECM. Therefore, increased expression of 

TWIST1 contribute to EMT and cancer metastasis. Although, we 

know the involvement of TWIST1 in EMT little is known abouth 

the mechanism of activation of TWIST1. By searching the amino 

acid sequence of TWIST1 we have found 3 conserved AKT/PKB 

phosphorylation site in the consensus RxRxxS/T motif. These 

sequences are Ser42, Thr121 ve Ser123 in human TWIST1. In 

our study, we showed that AKT is activated by tissue specific 

growth factors and phosphorylate TWIST1 at indicated sites. 

To further analyse the significance of phosphorylation of these 

sites, we converted above residues to unphosphorylatable Alanin 

or phosphorylation mimicking negatively charged Glutamic 

acid. Alanin mutants of TWIST1 turn out to be inactive whereas 

Glutamic acid mutants are active. Our results indicate that TWIST1 

is phosphorylated by AKT and this phosphorylation is required 

for its activation. As anticipated, activated TWIST1 respresses 

the transcription of E-Cadherin while inducing the expresssion 

of N-cadherin and Vimentin. In conclusion, TWIST1 activation 

requires phosphorylation by AKT and this is necessary for TWIST1-

regulated EMT.

PS-01 19 
Kanser hücrelerinde belirli sinyal yolaklarında görev alan genlerin 

ekspresyonunun thymoquinone tarafından modüle edilmesi

Çağrı Şakalar1, Merve Yuruk2, Tuğba Kaya2, Metin Aytekin1, 

Salih Kuk2, Halit Canatan1

1Erciyes Üniversitesi, TIP Fakültesi, Tıbbi Biyoloji A.D., Kayseri
2Erciyes Üniversitesi, TIP Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji A.D., Kayseri

Thymoquinone (TQ) Nigella sativa bitkisinin uçucu yağından 

elde edilmiş olan bir aktif maddedir. TQ’nun antitümör özellikleri 

çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Bu çalışmada TQ’nun sitotoksik 

etkileri insan serviks kanser hücre hattı olan HELA hücrelerinde 

araştırılmıştır. TQ’nun HELA hücreleri için IC50 değeri 12.5 µM olarak 

bulunmuştur. TQ, hücre kültüründe yara iyileşme deneylerinde 

kanser hücrelerindeki yara iyileşmesini 12.5 µM’dan 100 µM’a tüm 

dozlarda güçlü bir şekilde inhibe etmiştir. Ayrıca kanser hücrelerde 

TQ tarafından indüklenen apoptoz Giemsa boyama tekniğiyle 

değerlendirilmiş ve TQ’nun özellikle 50 ve 100 µM gibi yüksek 

dozlarda kanser hücrelerinde apoptozu tetiklediği gözlemlenmiştir. 

Sonrasında apoptoza yönelik 84 genin ekspresyon düzeylerinin 

incelendiği bir PCR paneli kullanılarak TQ’nun kanser hücrelerinde 
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ekspresyonunu kontrol ettiği genler incelenmiştir. TQ’nun düşük 

dozda (12.5 µM) dört pro-apoptotik genin ekspresyonunu artırdığı 

gösterilmiştir: BIK (~22.7 kat), FASL (~2.9 kat), BCL2L10 (~2.1 kat) 

ve CASP1 (~2 kat). Ayrıca TQ’nun NF-Kappa-B sinyal yolağında 

ve kanserde önemi olan bir anti-apoptotik genin ekspresyonunu 

azalttığı gösterilmiştir: RELA (~8 kat). Yüksek dozda (100 µM) TQ, 

apoptoz (6 gen), TNF (10 gen) ve NF-Kappa-B (3 gen) sinyal yolağında 

görev alan BIK, BID, TNFRSF10A, TNFRSF10B, TNF, TRAF3, RELA 

ve RELB gibi toplam 21 genin ekspresyonunu etkilemiştir. Sonuç 

olarak TQ’nun kanser hücrelerinin çoğalması ve migrasyonunun 

inhibe edilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. 

Aynı zamanda, TQ kanser hücrelerinde apoptozu tetiklerken TNF 

ve NF-Kappa-B sinyal yolaklarını modüle etmektedir.

Modulation of the expression of signaling genes by 
thymoquinone in cancer cells

Çağrı Şakalar1, Merve Yuruk2, Tugba Kaya2, Metin Aytekin1, 

Salih Kuk2, Halit Canatan1

1Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Erciyes University, 

Kayseri
2Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Erciyes University, 

Kayseri

Thymoquinone (TQ) is the active ingredient extracted from the 

essential oil of Nigella sativa. A number of studies implicated TQ 

as an antitumor agent. In this study, cytotoxic effects of TQ were 

evaluated on human cervical cancer cell line, HeLa cells. IC50 value 

was approximately 12.5 µM for TQ. TQ strongly inhibited wound 

healing at all concentrations ranging from 12.5 µM to 100 µM in a 

scratch wound healing assay. Additionally, induction of apoptosis 

by TQ was assessed by Giemsa staining and TQ was found to induce 

apoptosis in cancer cells especially at concentrations of 50 and 100 

µM. TQ mediated transcriptional regulation of 84 genes involved 

in apoptosis was studied using a PCR array. At low dose (12.5 

µM), TQ was found to induce expression of four pro-apoptotic 

genes: BIK (~22.7 fold), FASL (~2.9 fold), BCL2L10 (~2.1 fold) and 

CASP1 (~2 fold). TQ was also found to reduce the expression of 

an anti-apoptotic gene implicated in NF-Kappa-B signaling and 

cancer: RELA (~8 fold). At high dose (100 µM), TQ mediated the 

expression of 21 genes implicated directly in apoptosis (6 genes), 

TNF signaling (10 genes) and NF-Kappa-B signaling (3 genes) such 

as BIK, BID, TNFRSF10A, TNFRSF10B, TNF, TRAF3, RELA and RELB. 

In conclusion, this study implicates the role of TQ in the inhibition 

of cancer cell proliferation and migration. At the same time, our 

results strongly suggest that TQ intervenes with TNF and NF-

Kappa-B signaling during TQ mediated induction of apoptosis in 

cancer cells.

PS-01 20 
Farklı evrelerdeki meme kanseri hücre hatlarında microrna 
-30a-5 nin ekspresyon analizi

Recep Bayraktar, Mustafa Ulaşlı, Emine Bayraktar, Serdar Öztuzcu, 

Yusuf Ziya İğci, Mehri İğci, Ecir Ali Çakmak, Ahmet Arslan

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

MicroRNA’lar (miRNAs) gen ifadesinin düzenlenmesi yoluyla 

kanser gelişimide dahil olmak üzere fizyolojik ve patofizyolojik 

süreçlerde rol oynayan 17–24 nükleotid uzunluğunda küçük RNA 

transkriptleridir. MicroRNA’lar temel olarak hedef mRNA’yı yıkarak 

yada protein translasyonunu engelleyerek posttranskripsiyon 

seviyesinde gen ifadesini baskılarlar. miRNA’lar normal ve 

kanserli dokularda farklı seviyelerde ifade edildiklerinden dolayı 

kanserin oluşumu ve ilermesi süresince önemli bir rol oynarlar 

[3]. Yapılan çalışmalarda miRNA30a-5p’nin meme kanseri hücre 

hatlarında düşük seviyede ifade edildiği ve miRNA -30a-5p’nin aşırı 

ifadesinin hücre metastazı ve invazyonunu azalttığı bildirilmiştir 

[4]. Bu çalışmada farklı evrelerdeki meme kanseri hücre hatları ile 

normal meme epitel hücre hattında miR30a-5p ifade seviyesinin 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. Farklı evrelerdeki meme kanseri 

hücre hatları olarak HCC1500, MDAMB231, ZR751, MCF7, SKBR3 

hücreleri ve kontrol grubu olarak meme epitel hücresi hTERTHME1 

kullanıldı. Hücreler Dulbecco’s Modified Eagle’s Media (DMEM) 

içerisine, %1 penicillin/streptomycin, %10 fetal sığır serumu (FCS) 

ve %1 L-Glutamin eklenerek hazırlandı ve standart koşullar altında 

37°C’de, %5 CO2 ve %95 nemli ortam içeren inkübatör içerisinde 

kültür edildi. Daha sonra hücrelerden total miRNA izolasyonu 

yapıldıktan sonra olğun miRNA lardan cDNA eldesi için revers 

transkriptaz sentezi gerçekleştirildi. miRNA ekspresyon analizlari 

Corbett Research (Model: RG-600, Avustralya) qPCR cihazı 

kullanılarak yapıldı. Sonuç olarak farklı evrelerdeki meme kanseri 

hücre hatlarında miR30a-5p ekspresyonunun seviyesi kontrol 

grubu hücreye göre azaldığı tespit edildi. Bu sonuçlar miRNA30a-

5p’nin meme kanserinin oluşmasında ve gelişiminde rol oynayan 

genlerin düzenlenmesinde rol oynadığını göstermektedir.

Expression analysis of microrna-30a-5p on different grade 
of breast cancer cell lines

Recep Bayraktar, Mustafa Ulaşlı, Emine Bayraktar, Serdar Öztuzcu, 

Yusuf Ziya İğci, Mehri İğci, Ecir Ali Çakmak, Ahmet Arslan

University of Gaziantep, Faculty of Medicine, Department of Medical 

Biology

MicroRNAs (miRNA) are small RNA transcripts, about 17-24 

nucleotides in length. miRNAs play important role in physiologic 

and pathophysiologic processes including cancer progression 
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via regulating gene expression. Fundamentally, miRNAs repress 

gene expression at posttranscriptional level by degradation of 

target mRNA or blocking translation. Since miRNAs are expressed 

at different level in normal and cancerous tissues, they are key 

regulatory elements in occurence and development of cancer. 

miR30a-5p is down regulated in breast carcinoma cell line and 

overexpression of miR30a-5p inhibits cell metastasis and invasion. 

The aim of this study is to compare miR30a-5p expression level 

in breast carcinoma cell lines at different stages and breast 

epithelium cell line. For different stages of breast carcinoma cell 

lines, HCC1500, MDAMB231, ZR751, MCF7, SKBR3 cell lines were 

used. hTERTHME1 breast epithelial cell line was used as a control. 

Cell lines were were cultured in DMEM with 10 % fetal calf serum 

(FCS), 1 % penicillin/streptomycin, and 1 % L-Glutamine and then 

kept under standard conditions at 37 °C in 5 % CO2 atmosphere 

and 95 % humidity. Totatl miRNA isolation were done. For cDNA 

synthesis from mature miRNAs, reverse transkriptase synthesis 

was done. Expression anlaysis of miRNA, Corbett Research (Model: 

RG-600, Autralia) qPCR device was used. miR30a-5p expression 

decreases in different stages of breast carcinoma cell line 

HCC1500, MDAMB231, ZR751, MCF7, SKBR3 as compared with 

control hTERTHME1 breast epithelial cell line. According to these 

results, miR30a-5p plays important role as a regulator of genes in 

occurence and proliferation of breast cancer.

PS-01 21 
Kafeik asit fenetil ester’in kromozom i̇nstabilitesine 
etkisinin model organizma saccharomyces cerevisiae 
kullanılarak genetik ve moleküler olarak i̇ncelenmesi

Sultan Yılmaz1, Zeynep Narin Akpınar2, Hacı Ramazan Yılmaz1

1Mevlana Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji A.D., Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji A.D., Konya, Türkiye

Kafeik asit fenetil ester (CAPE), arı kovanlarından elde edilen 

propolisin aktif bir bileşenidir ve uzun yıllardır antiinflamatuar, 

antioksidan, immünmodülator ve antikarsinojenik özellikleri 

bilinmektedir. Birçok çalışmada CAPE’nin in vitro ve/veya in vivo 

olarak kolon kanseri, meme kanseri, pankreas kanseri, melanoma, 

akciğer kanseri, mide kanseri, glioma gibi kanser türlerini inhibe 

ettiği tespit edilmiştir. CAPE’nin kanser vakalarının %70-80’inde 

görülen ve kanserin en önemli belirteçlerinden biri sayılan 

anöploidi, diğer bir deyimle kromozom instabilitesi üzerinde etkili 

olduğu gözlenmiş olmakla beraber CAPE’nin genetik ve moleküler 

seviyede etki gösterdiği mekanizmalar üzerinde çok fazla bilgi 

bulunmamaktadır. Amacımız CAPE’nin genetik ve moleküler 

düzeyde etki mekanizmasını inceleyerek, kromozom instabilitesine 

etki mekanizmalarını belirlemek ve kanser tedavisi ile ilgili yapılan 

çalışmalar için ışık tutmaktır. Kromozom instabilitesi S. cerevisiae’de 

yoğun bir şekilde çalışılmış ve knock-out olduğunda bu duruma 

sebebiyet 130 farklı gen tespit edilmiştir. Çalışmamızda CAPE’nin 

bu suşlar üzerinde gösterdiği etki incelenmiştir. CAPE’nin etkisinin 

incelenmesi için spot test kullanılarak S. cerevisae suşlarının 0, 

30 ve 50 µg/ml CAPE konsantrasyonlarında, kontrol hücrelerine 

göre büyüyüp büyümediğini test edilmiştir. Büyüme inhibisyonu 

gösteren knock-out suşlar, optimal olduğunu tespit ettiğimiz 0, 

20 ve 30 µg/ml CAPE bulunduran katı besiyerlerine ekilip koloni 

oluşturabilme gücü analiz edilerek ilk testten elde ettiğimiz 

sonuçlar onaylanmıştır. Yaptığımız çalışma neticesinde oksidatif 

stress direncinde rol oynadığı bilinen YBP2 geni ve ubikitin’e bağlı 

protein degredasyonu ile ilgili olan ve aynı yolakta bulunan RAD6 

ve BRE1 genlerinin CAPE etki mekanizması ile ilişkili olduğu tespit 

edilmiştir.

Investigating the effect of caffeic acid phenethyl ester on 
chromosome instability at genetic and molecular levels by 
using saccharomyces cerevisiae as model organism

Sultan Yılmaz1, Zeynep Narin Akpınar2, Hacı Ramazan Yılmaz1

1Dept. of Medical Biology, Faculty of Medicine, Mevlana University, Konya, 

Turkey
2Dept. of Medical Biology, Faculty of Medicine, Selçuk University, Konya, 

Turkey

Caffeic acid phenethyl ester (CAPE), an active component 

of propolis obtained from bee hives has anti-inflammatory, 

antioxidant, and anticarcinogenic properties that are known 

for many years. It has been shown in several studies that CAPE 

inhibits many cancer types. A recent study shows that, CAPE 

affects the aneuploidy, in other words chromosome instability, 

which is observed in 70-80% of the cancer cases and one of the 

hallmarks of cancer cells. Even though, it is known that CAPE 

can affect the chromosome instability, information available 

on the how CAPE acts on genetic and molecular mechanisms of 

chromosome instability is insufficient. Our goal is to examine the 

action mechanism of CAPE at genetic and molecular levels, identify 

the mechanisms how CAPE affect the chromosomal instability. 

Chromosome instability is intensively studied in S. cerevisiae and 

the genes giving rise to this condition when they are knocked-out 

have been identified. In our study, effect of CAPE on these strains 

has been investigated. For investigating effect of CAPE, growth rate 

of S. cerevisiae strains relative to the control strains at 0, 30 and 50 

µg/ml CAPE concentrations have been tested by spot test. Knock-

out strains exhibited growth inhibitions were further confirmed by 

analyzing their colony formation on solid media containing 0, 20 

and 30 µg/ml CAPE. As a result of our study, related to CAPE acting 

mechanism we detected YBP2 gene that plays role in oxidative 

stress response and RAD6 and BRE1 genes members of same 

pathway and play role in ubiquitin mediated protein degradation.
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Papiler tiroid karsinoma BCPAP ve tiroid foliküler 
epitel Nthy-ori 3-1 hücre hatlarında microRNA -30a-5p 
ekspresyonlarının karşılaştırılması

Mustafa Ulaşlı, Recep Bayraktar, Yusuf Ziya İğci, Serdar Öztuzcu, 

Mehri İğci, Emine Bayraktar, Esra Geyik, İbrahim Bozgeyik, 

Sercan Ergün, Sevil Kırkbeş, Ahmet Arslan

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

MicroRNA’lar (miRNA) 19-24 nükleotid uzunluğunda kodlamayan 

tek zincirli RNA molekülleridir. miRNA’lar normal ve kanserli 

dokularda farklı seviyelerde ifade edildiklerinden dolayı, kanserin 

başlangıcında ve ilermesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Tiroid 

kanseri de dahil olmak üzere birçok kanser türünde miRNA’ların 

ekspresyon seviyeleri farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın 

amacı papiler tiroid karsinoma hücre hattı olan BCPAP ve tiroid 

foliküler epitel Nthy-ori 3-1 hücre hattında miR30a-5p ekspresyon 

seviyelerinin karşılaştırılmasıdır. BCPAP ve Nthy-ori 3-1 hücre 

hatlarının kültürü, standart koşullar altında 37 °C ’de, %5 CO2 ve 

%95 nemli ortam içeren inkübatör içerisinde yapılmıştır. Hücre 

kültürü mediumu Dulbecco’s Modified Eagle’s Media (DMEM) 

içerisine, %1 penicillin/streptomycin, %10 fetal sığır serumu (FCS) 

ve %1 L-Glutamin eklenerek hazırlanmıştır. Daha sonra hücrelerden 

total miRNA izolasyonu yapıldıktan sonra, miRNA revers 

transkriptaz sentezi gerçekleştirilmiştir. Hücre hatlaırından elde 

edilen miRNA ekspresyon analizleri ise Corbett Research (Model: 

RG-600, Avustralya) Real time PCR cihazı kullanılarak yapılmıştır. 

BCPAP hücre hattında Nthy-ori 3-1 hücre hattına göre miR30a-

5p ekspresyon seviyesinde anlamlı bir şekilde artış olduğu tespit 

edilmiştir. miR30a-5p’nin BCPAP hücre hattında aşırı ekspresyonu, 

miR30a-5p’nin tiroid karsinoma başlangıcında ve gelişiminde 

rol oynayan genlerin düzenlenmesinde önemli bir rol oynadığını 

düşündürmektedir. miR30a-5p’nin tiroid karsinoma gelişiminde 

kritik öneme sahip hedef mRNA’ları tespit edilerek tiroid karsinom 

da nasıl bir işlev gördüğü belirlenebilinir.

Comparison of miR30a-5p expression level in papillary 
thyroid carcinoma cell line (BCPAP) and thyroid follicular 
epithelium cell line (Nthy-ori-3)

Mustafa Ulaşlı, Recep Bayraktar, Yusuf Ziya İğci, Serdar Öztuzcu, 

Mehri İğci, Emine Bayraktar, Esra Geyik, İbrahim Bozgeyik,  

Sercan Ergün, Sevil Kırkbeş, Ahmet Arslan

University of Gaziantep, Faculty of Medicine, Department of Medical 

Biology

Introduction and AIM: MicroRNAs (miRNA) are non-coding single-

stranded RNAs, about 19-24 nucleotides in length. miRNAs play 

a significant role in the initiation and progression of cancer due 

to expression at different level in normal and cancerous tissue. 

Expression levels of miRNAs differs in many cancer types including 

thyroid cancer. The aim of this study was to compare miR30a-5p 

expression level of papiller thyroid carcinoma cell line (BCPAP) with 

human thyroid follicular epithelial cell line (Nthy-ori 3-1). Material 

and methods. BCPAP and Nthy-ori 3-1 cell lines were cultured 

under standard conditions at 37 °C in 5 % CO2 atmosphere 

and 95 % humidity. The BCPAP and Nthy-ori 3-1 cell lines were 

cultured in Dulbecco’s Modified Eagle’s Media (DMEM) with 10 

% fetal calf serum (FCS), 1 % penicillin/streptomycin, and 1 % 

L-Glutamine. Total RNA was extracted from BCPAP and Nthy-ori 

3-1 cell lines, and then reverse transcriptase synthesis of miRNA 

was done. miRNA expression was analyzed using real-time PCR 

device (Corbett Research, RG-600, Australia). Results. miR30a-

5p expression level increased significantly in BCPAP cell line to 

compare with Nthy-ori 3-1 cell line. Overexpression of miR30a-5p 

in BCPAP cell line suggests that miR30a-5p plays crucial role in the 

regulation of genes that take part in the initiation and progression 

of thyroid carcinoma. Identifying target mRNAs of miR-30a-5p in 

the develepment of thyroid carcinoma determines the functions 

of miR30a-5p in thyroid carcinoma.

PS-01 23
Bikunin geni ile böbrek kanseri arasındaki ilişkinin 
moleküler yöntemlerle tespiti
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Böbrek kanseri ülkemizde üçüncü urogenital kanser çeşididir. 

Böbrek kanseri ilk safhalarda tedavi edilebilirken yayıldığında 

ölümcül hale gelmektedir. Bikunin, amniyotik sıvıda ve idrarda 

bulunan, anti-inflamatuar ve anti-metastatik bir proteaz 

inhibitörüdür. Mesane kanserli hastaların idrarlarında bikunin 

miktarının sağlıklı kontrollere nazaran anlamlı biçimde düşük 

veya yok olduğu gösterilmiştir. Ancak böbrek kanserinde bikunin 

miktarında veya yapısında değişikliğe neden olabilecek genetik 

mutasyonların ve/veya mRNA ifade seviyesinin incelendiği bir 

çalışma bulunmamaktadır. Bikuninin hücre büyümesinde ve 

tümör hücrelerinin yayılmasında proteaz önleyici etkisinin olduğu 

bilinmektedir. Bikunin geninin uPA ve uPAR gen ifade seviyesini 

önemli ölçüde düşürdüğü, böylelikle kanser hücresi yayılımını 

azalttığı görülmektedir. Böbrek kanserinin yayılımında bikuninin 

moleküler düzeyde işlevi henüz aydınlatılmamıştır. Bu çalışmada 

50 böbrek kanserli hastanın normal ve tümör dokularından RNA 

ve DNA elde edildi. Bu örneklerde kısmi miktarlara dayalı RT-PCR 

yöntemi kullanılarak bikunin mRNA seviyeleri tespit edildi. Ayrıca 
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bikunin geninin ekzonlarında mutasyon taraması yapıldı. Bu 

değişimler SSCP yöntemi ve otomatik dizileme cihazı ile gösterildi. 

Çalışma sonucunda bikunin mRNA seviyesinin kanserli dokularda, 

normal dokulara göre anlamlı biçimde azaldığı görüldü (p<0,05). 

Ayrıca, kanserli dokularda bikunin geninin 4. ekzonunda tek 

nükleotid değişim tespit edildi (rs80057939) (p>0,05). Bikuninin 

aşırı ifadesinin (over-expression) çeşitli kanserlerde invazyonu 

önlemede etkinliği bilinmektedir. Bikunin oluşumu hızlı bir 

şekilde, yangının (inflamasyon) olduğu anda ve yerde halihazırda 

gerçekleşmektedir. Bikuninin hızlı bir şekilde oluşması, bikuninin 

makul bir belirteç olduğunu göstermektedir. Bikunin klinikteki 

etkisinin belirgin olması, düşük üretim maliyetine sahip olması ve 

yan etkilerinin az olması sebebiyle tedavide tercih edilmektedir 

Bikuninin böbrek kanserinin moleküler mekanizmasında önemli 

bir rolü olabileceği, tanı ve tedavide bir belirteç ve ilaç olarak fayda 

sağlayabileceği düşünülmektedir.

Determination of the relationship between the bikunin 
gene and kidney cancer via molecular techniques

Emine Bayraktar1, Mehri İğci1, Ahmet Arslan1, Sakıp Erturhan2, 

Yusuf Ziya İğci1, Mustafa Ulaşlı1, Ecir Ali Çakmak1, Celaletdin Camcı3

1University of Gaziantep, Faculty of Medicine, Department of Medical 

Biology
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3University of Gaziantep, Faculty of Medicine, Department of Oncology

Kidney cancer is curable when discovered in its early stages, but 

metastatic kidney cancer is fatal. Bikunin is an anti-inflammatory 

and anti–metastatic protease inhibitor that exists in amniotic fluid 

and urine. In the urine of bladder cancer patients it was observed 

that bikunin level is decreased or lost compared to healthy 

controls. However there is no study investigating mRNA levels and/

or the mutations that may lead to alterations in the amount or 

structure of bikunin in kidney cancer. Bikunin is an inhibitor of cell 

growth and tumor cell spreading. Bikunin down-regulates the uPA 

and uPAR, thus reduce the metastasis of cancer cell. The role of 

bikunin in kidney cancer metastasis remains unclear. RNA and DNA 

samples of fresh tissues of patients were extracted. Via RT-PCR 

mRNA level of bikunin was determined. Additionally, mutational 

screening of exons of bikunin was performed via SSCP technique 

and nucleotide sequence analyzer. As a result, bikunin mRNA level 

of tumor tissues was found significantly decreased compared to 

normal tissues (p<0,05). Also in the fourth exon of bikunin gene 

the SNP rs80057939 was detected (p>0,05). The over-expression 

of bikunin in several cancer studies indicated a reducing effect on 

invasion of tumor cells. Bikunin synthesis rapidly takes place in 

where the inflamation occurs. Due to significant effect on clinical 

applications, low manufacturing cost, and the minimal incidence 

of side effects; bikunin is preferred in the treatment. Bikunin might 

contribute to kidney cancer pathogenesis and may be used as a 

drug and a potential marker for diagnosis.
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Bikunin geninin ifade seviyesinin mesane kanseri ile 
ilişkisinin araştırılması
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Bikunin, amniyotik sıvıda ve idrarda bulunan, anti-inflamatuar ve 

anti-metastatik bir proteaz inhibitörüdür. Hastaların idrarlarında 

bikunin miktarının sağlıklı kontrollere nazaran anlamlı biçimde düşük 

veya yok olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, mesane kanserinde 

bikunin geninin mRNA seviyesinin analizi ve aradaki ilişkinin 

ortaya konulması amaçlanmıştır. 19 mesane kanseri hastasından 

cerrahi yöntemlerle alınan normal ve tümörlü taze dokulardan, 

tüm RNA eldesi gerçekleştirilmiş ve cDNA sentezlenmiştir. Bu 

cDNA havuzundan bikunin geninin çoğaltılması sağlanmış, ve 

normal ve tümör dokularının ifade seviyelerindeki farklılıklar 

GAPDH geninin de incelenmesi ile RT-PCR (Reverse Transcriptase 

Polymerase Chain Reaction) yöntemiyle ortaya çıkarılmıştır. Elde 

edilen bulgular istatistiki Wilcoxon testi ile analiz edilmiştir. Çalışma 

neticesinde tümör ve normal doku örnekleri arasında bikunin 

gen ifadesi açısından anlamlı bir fark gözlenememiştir (p>0,05). 

Bikuninin aşırı ifadesine (over-expression) dayalı gerçekleştirilen 

pek çok kanser çalışmasında, uPA ve uPAR gen ifade seviyesini 

düşürerek, kanser hücrelerinin istila kabiliyetini önlemede etkin 

olduğu öne sürülmüştür. Mesane kanseri ile ilgili böyle bir çalışma 

bulunmamaktadır. Ancak bikuninin idrara salınan bir protein olduğu 

düşünülünce mesane kanserinde de benzer bir etki göstermesi 

beklenmektedir. Bu nedenle çalışmaya dahil edilen hasta sayısının 

azlığı böyle bir sonucu doğurmuş olabilir. Bu amaçla çalışmalarımız 

devam etmektedir.

Investigation of the relationship between the bikunin gene 
expression level and bladder cancer

Emine Bayraktar1, Mehri İğci1, Ahmet Arslan1, Sakıp Erturhan2, 

Yusuf Ziya İğci1, Mustafa Ulaşlı1, Ecir Ali Çakmak1, Celaletdin Camcı3

1University of Gaziantep, Faculty of Medicine, Department of Medical 

Biology
2University of Gaziantep, Faculty of Medicine, Department of Urology
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Bikunin is an anti-inflammatory and anti–metastatic protease 

inhibitor which exists in amniotic fluid and urine. In the urine of 

bladder cancer patients it was observed that bikunin mRNA level 

is decreased or completely lost compared to healthy controls. 
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Herein it was aimed to investigate the mRNA level of bikunin 

in bladder cancer and the association with the pathogenesis 

of bladder cancer. For this purpose, 19 matched tumor and 

normal fresh tissue samples were used for RNA extraction and 

cDNA synthesis. Subsequently, the specific bikunin and GAPDH 

genes were amplified. The alteration in gene expression levels 

of bikunin in tumor samples compared to normal samples were 

revealed by RT-PCR (Reverse Transcriptase Polymerase Chain 

Reaction) technique and assessed using the statistical Wilcoxon 

test. However no significant relationship was observed between 

the bikunin gene expression and bladder cancer development 

(p>0,05). Recently, many studies showed that over-expression of 

bikunin has an inhibitory effect on tumor cell spreading via down-

regulating the uPA and uPAR expression. To our knowledge this is 

the first molecular genetics study investigating the role of bikunin 

expression in bladder cancer. When considered that bikunin is a 

protein that is relesead into the urine; it was expected to observe 

a similar effect on bladder cancer development. Consequently we 

believe that low number of participants gave rise to this result. For 

further analysis our research is ongoing.

Bu çalışma Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi tarafından desteklenmiştir. Sürmekte olan ileri 

analizler için destek TÜBİTAK tarafından 111S492 numaralı proje 
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Hepatosellüler kanser kök hücrelerinin karakterizasyonu: 
Wnt ve TGF-beta yolaklarının CD133+ kök hücreleri 
üzerindeki engelleyici etkisi

Merve Deniz Abdüsselamoğlu, Yusuf İsmail Ertuna, İhsan Gürsel, 

Mehmet Öztürk

Bilkent Üniversitesi, BilGen Genetik ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi, 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Ankara

Hepatosellüler karsinom (HSK) dünyada, kansere bağlı ölümlerde 

ilk üç sırada yer almaktadır. Yapılan son çalışmalara göre, HSK 

tümörleri, diğer birçok solid tümör gibi, “kanser kök hücreleri” 

ya da “ kanser başlatan hücreler” olarak adlandırılan hücreler 

tarafından başlatılır ve tümörün devamlılığı bu hücrelere bağlıdır. 

HSK kök hücreleri bazı CD markörlerinin ifadesi ile tanınabilir, 

CD133 (Prominin-1) de bu markörlerden biridir. Ekip olarak, HSK 

kök hücrelerinin oluşmasında yer alan mekanizmaları, 15 adet HSK 

hücre hattından oluşan bir panelde inceliyoruz. Ön çalışmalarımız, 

akış sitometresi deneylerinde, sadece dört hücre hattının (27%), 

8-98% olarak değişen oranlarda CD133+ kök hücre topluluğuna 

sahip olduğunu göstermiştir. Wnt ve TGF-beta yolaklarının 

embriyonik hücrelerin kaderlerini belirlemekteki rolleri 

bilinmektedir. Ayrıca, bu yolaklar HSK’da da önemli değişimler 

göstermektedir. Bu verilerden hareketle, Wnt3a ve TGF-beta 1’in 

seçilmiş hücre hatlarında CD133+ oranlarına etkisini inceledik. 

İmmünoperoksidaz boyaması ve akış sitometresi analizleri Wnt3a 

sayesinde aktifleşen Wnt yolağının Huh7 hücre hattındaki CD133+ 

hücrelerin sayısını azalttığını göstermiştir. Diğer yandan TGF-beta 1’ 

in CD133+ kök hücrelerdeki rolü, Hep3B ve TGF-beta’ya dayanıklı 

Hep3B-TR hücreleri kullanılarak, araştırılmıştır. Aynı deney şartları 

altında, TGF-beta 1 muamelesi, Hep3B-TR hücrelerinde herhangi 

bir değişikliğe sebep olmazken, Hep3B hücrelerinde CD133+ 

sayısını azalmıştır. Şimdiye kadar elde etmiş olduğumuz sonuçlar, 

Wnt ve TGF-beta sinyal yolaklarının CD133+ HSK kök hücrelerini 

baskılayıcı bir etki gösterdiklerine işaret etmektedir.

Characterization of hepatocellular cancer stem cells: 
inhibitory effects of Wnt and TGF-beta signaling on CD133+ 
stem cells

Merve Deniz Abdüsselamoğlu, Yusuf İsmail Ertuna, İhsan Gürsel, 

Mehmet Öztürk

BilGen Genetics and Biotechnology Research Center, Department of 

Molecular Biology and Genetics, Bilkent University, Ankara, Turkey

Hepatocellular carcinoma (HCC) is the third most common cause 

of death from cancer worldwide. According to recent studies, HCC 

tumors, like many other solid tumors are initiated and maintained 

by a subpopulation of cells called “cancer stem cells” or “cancer-

initiating cells”. HCC stem cells can be identified by the expression 

of some CD markers, including CD133 (Prominin-1). We are 

currently investigating mechanisms involved in the generation of 

HCC stem cells using a panel of 15 HCC cell lines. Our preliminary 

data indicate that four cell lines (27%) display CD133+ stem cell 

populations at frequencies changing between 8-98% when 

tested by flow cytometry. Here, we present our preliminary data 

on the role of Wnt and TGF-beta signaling pathways in CD133+ 

stem cells, because of their involvement in embryonic cell fate 

determination. These pathways are also known to be involved 

in HCC. Immunoperoxidase staining and flow cytometry studies 

showed that the activation of Wnt pathway by Wnt3a decreased 

CD133+ cell population in Huh7 cells. We also investigated the 

role of TGF-beta 1 in CD133+ stem cells, using parental Hep3B and 

TGF-beta-resistant Hep3B-TR cells. TGF-beta 1 treatment inhibited 

CD133+ cell population in Hep3B, but not Hep3B-TR cells under 

similar experimental conditions. Our preliminary results strongly 

suggest that both Wnt and TGF-beta signaling inhibits CD133+ 

stem cell populations in HCC cell lines.
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M30 üniversal bir apoptozis biyobelirteci midir?
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Kaspazla-kırılmış sitokeratin 18 (M30), apoptotik hücre ölümü 

sırasında salınımından ötürü farmakodinamik bir biyobelirteç 

olarak görülmekte ve bu yüzden epitelyal tümörlerde hücre 

ölümünü yansıttığı düşünülmektedir. Bundan yola çıkarak, 

miktarının ölçümü ile kanser tedavisinin etkinliği hakkında fikir 

verebileceği önerilmiştir. Paralel olarak, M30’un (aynı zamanda 

M65) sağlıklı insanlara kıyasla kanser hastalarında yüksek olduğu 

rapor edilmiştir. Bu çalışmada, A549, H1299 ve PC3 insan akciğer 

kanser hücre soyları kullanılmış ve antikanser ajanlar ile tedavi 

sonucu gözlenen apoptotik özellikler ile M30 seviyeleri arasındaki 

korelasyonun belirlenmesi amaçlanmıştır. Sitotoksik aktivitenin 

belirlenmesi amacıyla MTT ve ATP canlılık testleri kullanılmıştır. 

Hücre ölüm şekli; M30, intakt sitokeratin 18 (M65) ve DNA 

fragmentlerini ölçen ELISA-temelli testler ile değerlendirilmiştir. 

Hücre çekirdeklerinin floresans görüntülenmesi ve Annexin V-FITC 

boyanması, düşük seviyede M30 gözlenen hücrelerde apoptozisi 

doğrulamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Hücre canlılıkları, 

tedavilerden 48 saat sonrası hesaplanmıştır. MTT testi ile ATP 

testine kıyasla canlılıklar daha yüksek bulunmuştur. H1299 ve PC3 

hücre soylarında tedaviler sonrası M30 ve M65 seviyelerinde, 

apoptozisle ölmelerine rağmen değişiklik gözlenmemiştir. Bu 

hücre soylarının çok az seviyede sitokeratin 18 eksprese ettikleri 

bulunmuştur. Bulgularımız M30’un üniversal bir apoptozis 

biyobelirteci olmayabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, M30 

çalışmalarının dikkatli yorumlanması gerekmektedir.

M30 apoptosis assay results vary depending on the cell 
lines used in vitro

Buse Cevatemre1, Arzu Yılmaztepe Oral2, Engin Ulukaya2
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Caspase-cleaved fragment of cytokeratin 18 (M30) has been 

regarded as a pharmacodynamic biomarker because it is released 

during apoptotic cell death and therefore it is believed that it 

reflects cell death of epithelial tumors. Based on this, it has 

been suggested that the measurement of its abundance may be 

a useful tool to predict the effectiveness of cancer treatment. 

Correspondingly M30 (also M65) has been reported to be higher in 

cancer patients than in healthy people. In the current study A549, 

H1299 and PC3 lung cancer cell lines was used to determine the 

correlation between apoptotic features and M30 levels, arising 

from treatments with anticancer agents. MTT and ATP viability 

assays were used to determine the cytotoxic activity. Cell death 

modes were assessed with ELISA-based assays in which M30, 

intact cytokeratin 18 (M65) and DNA fragments were measured. 

Fluorescence imaging of nuclei and Annexin V-FITC staining were 

carried out to confirm apoptosis in the cells yielding low level of 

M30. The viability was assessed 48 h after treatments. MTT assay 

yielded relatively higher viabilities compared to ATP assay. Neither 

M30 nor M65 levels were not changed in H1299 and PC3 cells 

although these cells were undergoing apoptosis. These cell lines 

were found to express very low level of cytokeratin 18. Our results 

suggest that M30 may not be an universal marker for apoptosis 

in every kind of tumour. Therefore the data should be interpreted 

with caution.
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Expression and co-localization of cancer stem cell marker 
CD133 and thymosin β4 in ovarian cancers
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Thymosin β4 (Tβ4), a small acidic actin binding peptide, is 

overexpressed in a side population of cancer stem cells and CD133-

positive colorectal cancer stem cells. In order to understand the 

relationship between Tβ4 and CD133, we studied the expression 

patterns of Tβ4 and CD133 in ovarian cancers. The expression 

patterns of Tβ4 and CD133 were studied in normal ovaries, 

primary ovarian cancers, metastatic ovarian cancers, primary 

stomach cancers, and normal stomachs by Western blot and 

immunohistochemistry. Expression patterns and co-localization 

of Tβ4 and CD133 were examined by immunofluorescence and 

confocal laser-scanning microscopy. Tβ4 is overexpressed in 

primary ovarian cancers, but not in primary stomach cancers, 

when compared with normal controls. However, Tβ4 levels 

in metastatic stomach cancers to the ovary are significantly 

upregulated compared with levels in normal stomachs and primary 

stomach cancers. These results suggest that Tβ4 levels are related 

to tumorigenesis in ovarian cancers and metastasis in stomach 

cancers. The expression of Tβ4 in normal ovaries and normal 

stomachs was weak, but was co-localized with CD133 expression. 

Tβ4 expression was also co-localized with CD133 expression in 
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primary ovarian carcinomas, metastatic ovarian cancers from 

stomach cancers and primary stomach cancers. These data suggest 

that Tβ4 expression is strongly related to CD133 expression and is 

a characteristic of stem cells or cancer stem cells.
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AgI(CN)2 içeren yeni bir koordinasyon bileşiği bazı kanser 
hücre hatlarında proliferasyonu inhibe eder
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Bu çalışmanın amacı, AN2 (C22H32Ag5Cd2N14O4) olarak 

kodlanan yeni siyano köprülü {AgI(CN)2} koordinasyon bileşiğinin 

antikanser aktivitesini in vitro bazı kanser hücre hatları üzerinde 

araştırmak ve etki mekanizmasını belirlemektir. Bu maksatla, 

yeni koordinasyon bileşiği “tuğla-harç” metodu kullanılarak 

sentezlendi [1]. Bu bileşiğin HeLa, C6 ve HT29 kanser hücre 

hatları üzerindeki antiproliferatif ve sitotoksik aktivitesi, sırasıyla, 

BrdU hücre proliferasyon testi ve laktat dehidrogenaz (LDH) testi 

ile belirlendi. AN2 bileşiğinin etki mekanizması DNA bantlaşma 

testi ve migrasyon testi kullanılarak açığa çıkarıldı. BrdU hücre 

proliferasyon ve LDH test sonuçlarına göre, bu bileşik kontrol 

antikanser ilaç olan 5-fluorourasil (5-FU) ile karşılaştırıldığında, 

tümör hücre hatları üzerinde dikkate değer şekilde antiproliferatif 

ve sitotoksikdir. LDH test sonuçları, bu bileşiğin 5-florourasil’den 

önemli şekilde daha sitotoksik olduğunu ortaya çıkarmıştır, belki 

bu bileşik hücre membranında yıkıma yol açmış olabilir. Bu bileşiğin 

DNA bantlaşmasına neden olması, apoptozu uyararak hücreler 

üzerinde etkili olabileceğini işaret etmektedir. AN2 verilmesi hücre 

göç hızının yavaşlamasına yol açtığından HeLa hücreleri AN2’ye 

duyarlılık gösterir. Çalışma sonuçları, AN2 bileşiğinin apoptozisi 

indükleyerek HeLa, C6 ve HT29 kanser hücre hatları için umut vaat 

eden potent antiproliferatif bir ajan olduğunu göstermiştir.

A new coordination compound containing AgI(CN)2 
inhibits proliferation in some cancer cell lines

Ali Aydın1, Nesrin Korkmaz2, Ahmet Karadağ2, Şaban Tekin1
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Molecular Biology
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Chemistry

The aim of this study was to investigate the antiproliferative effect 

of a new cyano-bridged {AgI(CN)2} coordination compound, coded 

as AN2 (C22H32Ag5Cd2N14O4), on some cancer cell lines in vitro 

and its definition the mechanism of action. For this purpose, the 

new coordination compound was synthesized using “brick-mortar” 

method [1]. The antiproliferative and cytotoxic activities of AN2 

on HeLa, C6 and HT29 cancer cell lines were determined using 

BrdU Cell Proliferation Assay (BCPA) and lactate dehydrogenase 

assay (LDH assay) respectively. The mechanism of action of the 

AN2 was clarified using DNA laddering assay and migration asssay. 

According to BCPA and LDH test results, AN2 were significantly 

antiproliferative and cytotoxic on the tumor cell lines compared 

to control anticancer drug, 5-fluorouracil (5-FU). The LDH test 

results revealed that the AN2 was significantly cytotoxic than 5-FU, 

suggesting that AN2 may be detrimental to the cell membrane. 

The compound AN2 caused laddering of genomic DNA, indicating 

that it may act through inducing apoptosis on the cells. The 

results of the study revealed that the AN2 is a promising potent 

antiproliferative agent for HeLa, C6 and HT29 cancer cell lines by 

inducing apoptosis.
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Renal Hücre Karsinomları (RCC) böbrek kanserlerinin yaklaşık 

%80-85’ ini oluşturmakta olup, geri kalan %15-20 ise genel 

olarak renal pelvisin ürotelyal karsinomlarıdır. Kromofob tip renal 

hücreli kanser, tüm RCC’lerin yaklaşık %5’inde görülmektedir. 

Berrak hücreli renal karsinom hastalarında bazı aday tümör 

baskılayıcı genlerin promotor bölgelerinde hipermetilasyon 

tespit edilmiş, ancak kromofob tip RCC ile ilişkili genler net 

olarak belirlenmemiştir. Bu çalışmanın amacı, berrak hücreli 

renal kanserlerde hipermetile olduğu bildirilmiş olan RPRM, 

CST6 ve GREM1 genlerinin metilasyon durumunun kromofob tipi 

renal hücre karsinomunda belirlenmesidir. Toplam 39 hastanın 

parafine gömülü tümör dokusu ve bitişik normal dokusundan izole 

edilen DNA örneklerinde bisülfit dönüşümü gerçekleştirilmiş ve 

Metilasyon Spesifik PCR (MS-PCR) yöntemi uygulanmıştır. GREM1 

geninde hastaların hiçbirinde metilasyon tespit edilememiş 

iken RPRM geninin hastaların %72’sinde (28/39), CST6 geninin 

ise %23’ünde (9/39) metilenmiş olduğu tespit edilmiştir. Ancak, 

metilasyon durumu ile yaş, cinsiyet veya patolojik evre arasında 

anlamlı bir ilişki saptanamamıştır (p>0.05). Bu sonuçlar, CST6 ve 
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RPRM genlerindeki hipermetilasyonun kromofob tip renal hücre 

karsinom gelişiminde rol alabileceğini düşündürmektedir.

Epigenetic analysis of candidate tumor suppressor genes in 
chromophobe type renal cell carcinoma

Özge Ataker1, Sevgül Kara2, Nazlı Bozman1, İbrahim Karakuş1, 

Alper Demirkök1, Metin Karakök2, Filiz Özbaş Gerçeker1
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Section of Molecular Biology,Gaziantep
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Renal Cell Carcinomas (RCCs) accounts for 80-85% of all renal 

cancers, the remaining 15-20% are generally urothelial cancers of 

renal pelvis. Chromophobe type renal carcinoma is observed in 

5 % of all RCCs. Promoter hypermethylation in several candidate 

tumor suppressor genes were determined in clear cell renal 

carcinoma patients, but the genes associated with chromophobe 

type RCC were not clearly determined. The aim of this study was to 

determine the methylation status of the RPRM, CST6 and GREM1 

genes, reported to be hypermetilated in clear cell renal carcinoma, 

in chromophobe type renal carcinoma. Bisulfite conversion was 

performed in DNA samples isolated from the paraffin embedded 

tumor tissues and adjacent normal tissues of 39 patients 

and Methylation Specific PCR (MS-PCR) was performed. No 

methylation was observed in GREM1 gene in patients while RPRM 

gene was methylated in 72% of the patients (28/39) and CST6 was 

methylated in 23% (9/39). However, no significant association 

was determined between the methylation status and age, sex or 

pathological stage of the patients (p>0.05). These results suggested 

that hypermethylation in CST6 and RPRM genes may play role in 

the development of chromophobe type renal cell carcinoma.

Bu çalışma Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi tarafından desteklenmektedir. 
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Papiller renal hücreli kanser (PRCC), renal hücreli kanserlerin 

%10-15’ini oluşturmaktadır. PRCC geleneksel kemoterapiye 

ve immünoterapiye dirençli bir renal karsinom tipidir. RCC 

patogenezinde DNA hipermetilasyonunun rolü daha önce 

gösterilmiş olmasına rağmen, PRCC ile ilgili bilgilerimiz sınırlıdır. 

Bu çalışmada amaç, PRCC hastalarında CST6, RPRM ve GREM1 

genlerinin promotor bölgelerindeki metilasyon durumunun tespit 

edilmesidir. Toplam 22 hastanın parafine gömülü tümör dokusu ve 

bitişik normal dokusundan izole edilen DNA örneklerinde bisülfit 

dönüşümü yapıldıktan sonra Metilasyon Spesifik PCR yöntemi (MS-

PCR) uygulanmıştır. GREM1 geninde hiç metilasyon gözlenmemiş 

iken CST6 ve RPRM genlerinin metilasyon sıklığı sırasıyla % 14 (3/22) 

ve %59 (13/22) olarak belirlenmiştir. RPRM metilasyon durumu ve 

cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiş (OR=48.0, 95%CI 

2.4-958.29, p=0.011) fakat yaş veya patolojik evre metilasyonla 

ilişkili bulunmamıştır (p>0.05). Öte yandan, patolojik evre (T1 vs. 

T2,T3,T4) ve CST6 metilasyonu arasında anlamlı derecede ilişki 

bulunmuştur (OR=33.0, 95%CI 1.37-793.4, p=0.031). Sonuç olarak, 

CST6 ve RPRM genlerindeki promotor metilasyonunun PRCC 

patogenezinde etkili olabileceği düşünülebilir.

Epigenetic analysis of candidate tumor suppressor genes in 
papillary renal cell carcinoma

Alper Demirkök1, Sevgül Kara2, Nazlı Bozman1, Özge Ataker1, 

İbrahim Karakuş1, Metin Karakök2, Filiz Özbaş Gerçeker1

1Gaziantep University, Faculty of Arts&Science, Department of Biology, 

Section of Molecular Biology,Gaziantep
2Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of 

Pathology,Gaziantep

Papillary renal cell carcinoma (PRCC) accounts for 10-15% of the 

renal cell carcinomas. PRCC is a type of renal cancer resistant to 

classical chemotherapy and immunotherapy. Although the role of 

DNA hypermethylation in pathogenesis of RCC was demonstrated 

previously, our knowledge in PRCC is limited. The aim of this 

study was to determine the methylation status of CST6, RPRM 

and GREM1 genes in PRCC patients. After bisulfite conversion 

of DNAs isolated from paraffine embedded tumor and adjacent 

normal tissues of 22 patients, Methylation Specific PCR (MS-

PCR) was performed. No methylation was observed in GREM1 

while methylation frequencies for CST6 and RPRM genes were 

found as 14 % (3/22) ve 59% (13/22), respectively. A significant 

association was found between the methylation status of RPRM 

and sex (Male vs. Female) (OR=48.0, 95%CI 2.4-958.29, p=0.011) 

but age or pathological stage was not found to be associated with 

methylation (p>0.05). On the other hand, significant association 

was found between pathological stage (T1 vs. T2,T3,T4) and the 

methylation of CST6 (OR=33.0, 95%CI 1.37-793.4, p=0.031). As a 

result, it can be thought that promoter methylation in CST6 and 

RPRM genes may have a role in the pathogenesis of PRCC.
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The MEN2B is a rare disorder which contains a CMT associated 

with pheochromocytoma and other clinical signs. The MEN2B is 

a hereditary disease, transmitted as an autosomal dominant form 

and associated to RET proto-oncogene mutation. The genotypic 

diagnostic is based on the identification of a mutation in the RET 

gene. These two patients with 22 years and 20 years, belonging 

to two different families diagnosed MEN2B. The genetic study 

has concerned the patient of the first family, his mother and his 

sister and also the patient of the second family, his father, his 

mother and his brothers and sisters. DNA extraction was done 

by the salts method. Genetic study, concerning the exons, 15 and 

16, was made by PCR amplification and followed by sequencing 

on ABI 3130 Applied Biosystems. The same mutation M918T was 

found in both patients. This mutation is localized in exon 16 in 

heterozygous form. This mutation was not found in other family 

members.The detection of germline mutation M918T in both index 

cases confirms the clinico-biological diagnosis of MEN2B form. This 

mutation of codon 918 in exon 16 is highly specific of the MEN2B 

(95%). Related genetic testing has not found the mutation in other 

family members, then this mutation is probably appears de novo, 

as found in the literature.
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Bu çalışmanın amacı, AN3 (Cd2C21H36N13O6Ag5) olarak kodlanan 

yeni bir siyano köprülü {AgI(CN)2} koordinasyon bileşiğinin 

antiproliferatif ve apoptotik etkisini HeLa, C6 ve HT29 kanser hücre 

hatları üzerinde araştırmaktır. Bu nedenle, yeni koordinasyon 

bileşiği “tuğla-harç” metodu kullanılarak sentezlendi [1]. Bu bileşiğin 

HeLa, C6 ve HT29 kanser hücre hatları üzerindeki antiproliferatif 

ve sitotoksik aktivitesi, sırasıyla, BrdU hücre proliferasyon testi ve 

laktat dehidrogenaz (LDH) testi ile belirlendi. AN3 bileşiğinin etki 

mekanizması DNA bantlaşma testi ve migrasyon testi kullanılarak 

açığa çıkarıldı. BrdU hücre proliferasyon ve LDH test sonuçlarına 

göre, bu bileşik kontrol antikanser ilaç olan 5-fluorourasil (5-

FU) ile karşılaştırıldığında, tümör hücre hatları üzerinde dikkate 

değer şekilde antiproliferatif ve sitotoksikdir. LDH test sonuçları, 

bu bileşiğin 5-florourasil’den önemli şekilde daha sitotoksik 

olduğunu ortaya çıkarmıştır, belki bu bileşik hücre membranında 

yıkıma yol açmış olabilir. Bu bileşiğin DNA bantlaşmasına neden 

olması, apoptozu uyararak hücreler üzerinde etkili olabileceğini 

işaret etmektedir. AN3 verilmesi hücre göç hızının yavaşlamasına 

yol açtığından HeLa hücreleri AN3’e duyarlılık gösterir. Çalışma 

sonuçları, AN3 bileşiğinin apoptozisi indükleyerek etki eden potent 

antikanser bir molekül olduğunu göstermiştir.

Antiproliferative and apoptotic effect of a novel 
coordination compound containing AgI(CN)2 On C6, HT29 
and HeLa cell lines

Ali Aydın1, Nesrin Korkmaz2, Ahmet Karadağ2, Şaban Tekin1

1Gaziosmanpasa University, Science and Art Faculty, Department of 

Molecular Biology, Tokat
2Gaziosmanpasa University, Science and Art Faculty, Department of 

Chemistry, Tokat

The objective of this research was to investigate the antiproliferative 

and apoptotic effect of a new cyano-bridged {AgI(CN)2} 

coordination compound, coded as AN3 (Cd2C21H36N13O6Ag5), 

against on HeLa, C6 and HT29 cancer cell lines. Therefore, the new 

coordination compound was synthesized using “brick-mortar” 

method [1]. The antiproliferative and cytotoxic activities of AN3 on 

HeLa, C6 and HT29 cancer cell lines were determined using BrdU 

Cell Proliferation Assay (BCPA) and lactate dehydrogenase assays 

respectively. The mechanism of action of the AN3 was clarified 

using DNA laddering assay and migration assay. According to BCPA 

and LDH test results, AN3 were significantly antiproliferative and 

cytotoxic on the tumor cell lines compared to control anticancer 

drug, 5-fluorouracil (5-FU). The LDH test results revealed that 

the AN3 was significantly cytotoxic than 5-FU, suggesting that 

AN3 may be detrimental to the cell membrane. The compound 

AN3 caused laddering of genomic DNA, indicating that it may act 

through inducing apoptosis on the cells. The results of the study 

indicated that the AN3 is a potent anticancer molecule by inducing 

apoptosis.

Bu çalışma,112T696 nolu proje ile TÜBİTAK tarafından 

desteklenmektedir.
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HtrA1 (High temprature requirement A1) geni, HtrA gen ailesine 

ait bir gen olup, serin proteaz işlevi olan proteini kodlar. HtrA1 

ifade seviyesinin çeşitli kanserlerde azaldığı birçok çalışma ile 

gösterilmiştir. HtrA1’in çeşitli hastalıklar için yeni bir tedavi hedefi 

olabileceği ileri sürülmektedir. Çalışmamızda meme kanserli 

hastaların tümörlü ve çevresindeki normal dokularında, HtrA1 geni 

mRNA ifade seviyesinin ve protein seviyesinin tespitini amaçladık.

Cerrahi olarak 53 hastadan alınan dokular sıvı azot tankına alındı. 

Daha sonra bu dokular kullanılana kadar -80 0C de saklandı. mRNA 

ifade seviyelerinin tespiti RT-PCR ile taze dokularda çalışıldı. Aynı 

hastalara ait parafine gömülü dokularda ise immünohistokimyasal 

yöntemle protein tespiti yapıldı. HtrA1 ifade seviyeleri ile hastaların 

klinik ve patolojik özellikleri arasındaki ilişkiler analiz edildi. HtrA1 

geni mRNA ifade seviyesi 53 hastanın 16 (%30)’sında yüksek, 37 

(%70)’sinde ise normal değerlerde tespit edildi. Tümör dokularındaki 

HtrA1 protein seviyesinin, normal dokulardaki protein seviyesi 

ile karşılaştırıldığında azalmış olduğu görüldü. HtrA1 proteininin 

tümörlü dokulardaki ifade seviyesinde istatistiksel olarak bir 

anlamlılık tespit edildi (p=0,004). Bu çalışmada elde edilen sonuçlar 

ile, daha önce yapılan çeşitli kanserlerdeki çalışmaların sonuçları 

birlikte değerlendirildiğinde, HtrA1’in bir tümör baskılayıcı gen 

olma olasılığını kuvvetlendirdiğini, ileride meme kanseri ve diğer 

kanserlerde bir marker olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

The determination of mRNA and protein expression levels 
of HtrA1 gene in breast cancers

Feridun Akkafa1, Ahmet Arslan2, Serdar Öztuzcu2, Hasan İlyas 
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The gene of HtrA1 (High temperature requirement A1) which 

belongs to the family of HtrA gene codes the protein having 

serine protease function. It’s shown by many studies that HtrA1 

expression level decreases in some cancer types. It is claimed 

that HtrA1 could be a new way of treatment for some diseases. In 

this study conducted on people with breast cancer, it is aimed at 

determining the protein and mRNA expression levels of HtrA1 gene 

in tissues with tumor and adjacent. Tissues taken surgically from 

53 patient and are put into liquid nitrogen tanks. These tissues are 

kept at -80 0C till they are used. RT-PCR is used with fresh tissues 

to find the level of mRNA expression. The protein detection is 

done in paraffin-embedded tissues of the same patients through 

immunohistochemical method. The relationships between 

patients clinical, pathologic features and HtrA1 expression levels 

are analyzed. HtrA1 gene mRNA expression level is found to be 

high in 16 patients (30%) and at normal values in 37 patients (70%). 

HtrA1 protein level in tissues with tumor is found to be decreasing 

when compared to protein level in normal tissues. A statistically 

significant difference is found at HtrA1 protein’s expression level 

in tissues with tumor (p=0,004).  When the results obtained in 

this study are evaluated together with several previous cancer 

studies, we think that findings strengthen the possibilty of HtrA1 

as a tumor supressor gene and HtrA1 could be used an marker in 

breast cancer and other cancer types in future.
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Hepatosellüler karsinoma (HCC) dünyada kanserden ölümlerin en 

sık gözlenen üçüncü nedenidir. Bu çalışmada amacımız HCC’de 

AKT aktivasyonunun hücre çoğalması ve apoptoz üzerinde etki 

mekanizmasın araştırmaktır. p-AKT ekspresyonu HCC tümör (n=73), 
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siroz (n=17), normal karaciğer (n=22) dokularında ve de HCC hücre 

hatlarında (n=9) sırasıyla immunohistokimya ve western blot 

yöntemleriyle incelenmiştir. SNU-449 ve Mahlavu hücrelerinde 

LY294002 tarafından inhibe edilen PI3K/AKT sinyalinin hücre 

proliferasyonu ve apoptoz üzerindeki etkisi BrdU inkorporasyonu 

ve flow sitometri ile araştırılmıştır. p-AKT (Ser 473) ekspresyonu 

normal dokuda gözlenmemiş ve de tümör dokularında (53%) sirotik 

dokulara (12%) göre anlamlı derecede yüksek düzeyde bulunmuştur 

(p<0.0001). Aynı zamanda klinikopatolojik veriler incelendiğinde 

p-AKT ekspresyonun tümör nodül sayısı ve de farklılaşma derecesi 

ile ilişkili olduğu gözlenmişitr (p<0.05). PI3K/AKT inhibisyonu CDK2, 

CDK4, CycD1, CycD3, CycE, CycA ekspresyonunlarını azaltarak 

ve de p21 and p27 ekspresyonlarını artırarak hücre döngüsünde 

G0/G1’de duraklamaya sebep olmuştur. Aynı zamanda Rb’nin 

çeşitli fosforilasyon seviyelerini düşürerek E2F1 transkripsiyonel 

aktivitesini azaltmıştır. LY294002, SNU-449 hücrelerinde bazal 

apoptoz oranını etkilemezken sisplatin ile indüklenen apoptozu 

artırmıştır. SNU-449 hücrelerinde spesifik olarak ΔN-AKT 

transfeksiyonu ile p-AKT seviyesi azaltıldığında hücreler sisplatin 

ile indüklenen apoptoza daha duyarlı hale gelmiştir. Bazal p-AKT 

seviyesi düşük olan HuH-7 hücreleri doksorubisin tedavisinden 

etkilenmiş ve büyük ölçüde ölüm gerçekleşmiştir. Verilerimiz, p-AKT 

seviyesinin HCC hücre proliferasyonu üzerinde ve de kimyasalla 

indüklenen apoptoza yanıtta direk bir rolü olduğunu açıkça 

göstermiştir. Tüm bu veriler ışığında p-AKT’nin HCC hastalarında 

iyi bir prognostik faktör ve de potansiyel ilaç hedefi olabileceği 

ortadadır.

Active form of AKT controls cell proliferation and response 
to apoptosis in hepatocellular carcinoma
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Hepatocellular carcinoma (HCC) is the third most common cause 

of cancer mortality worldwide. We aimed to investigate the 

mechanism of AKT effects on proliferation and apoptosis in HCC.

Expression of p-AKT was investigated by immunostaining and 

western blotting in HCC tumor (n=73), cirrhosis (n=17), normal liver 

(n=22) samples and HCC cell lines (n=9), respectively. Moreover, 

effects of PI3K/AKT inhibition by LY294002 on cell proliferation 

and apoptosis were analysed by using BrdU incorporation and 

flow cytometry in SNU449 and Mahlavu cells. The results showed 

that expression of p-AKT (Ser 473) was significantly higher in 

tumor (53%) than cirrhotic tissues (12%) while it was absent in 

normal liver (p<0.0001). p-AKT expression was also associated 

with number of tumor nodules and differentiation status (p<0.05). 

LY294002 induced cell cycle arrest at G0/G1 by decreasing 

expression of CDK2, CDK4, CycD1, CycD3, CycE, CycA and increasing 

expression of p21 and p27 as well. It also caused a decrease in 

the E2F1 transcriptional activity through lower levels of declining 

phosphorylated Rb. Althought LY294002 did’nt effect basal 

apoptosis it alo amplified cisplatin-induced apoptosis in SNU 449 

cells. When the p-AKT level was decreased with ΔN-AKT SNU449 

cells they became more sensitive to cisplatin-induced apoptosis. 

HuH-7 cells with no basal p-AKT, were drastically affected and killed 

by the treatment of doxorubicin. Our data clearly show that p-AKT 

have a direct role on cell proliferation and response to chemical-

induced apoptosis in HCC. p-AKT might be therefore a prognostic 

factor and potential useful target for therapeutic interventions in 

HCC patients.

PS-01 35 
Minichromosome maintanence protein 3 (MCM3)’ün 
papiller tiroid karsinomum foliküler ve klasik alttiplerindeki 
protein ifadesi

Yusuf Ziya İğci1, Suna Erkılıç2, Mehri İğci1, Ahmet Arslan1

1Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD
2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji AD

Bu çalışmanın amacı, papiller tiroid karsinom’un (PTK) foliküler 

(PTK-F) ve klasik (PTK-K) alttipleri ile multinodüler guatr (MNG) 

dokularında minichromosome maintenance protein 3 (MCM3) 

protein ifadesindeki değişimin kıyaslanmasıdır. Çalışmaya 32 

adet doku [PTK-F (n=10), PTK-K (n=11), MNG (n=11)] dahil 

edilmiş ve protein ifadesi parafinize arşiv örnekleri kullanılarak 

immünohistokimya yöntemiyle analiz edilmiştir. Olguların cinsiyet 

dağılımı 26 kadın (yaş ort: 45.9; aralık:16-81) ve 6 erkek (yaş ort: 

43; aralık: 33-53) şeklindedir. Dokulardaki MCM3 protein ifadesi, 

kesitlerde farklı noktalarda yer alan 1000 adet hücre grupları 

içinden pozitif olduğu tespit edilen hücrelerin yüzdesi baz alınarak 

hesaplanmış ve istatistiki analiz Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney 

U testleri kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, 

PTK-F (p=0.016) ve PTK-K (p=0.019) dokularında anlamlı fark 

bulunmuştur. Ayrıca, grupların ortanca değerleri kıyaslandığında 

MNG, PTK-F ve PTK-K olarak sıralanan kademeli bir artış tespit 

edilmiştir (MNG=%3, PTK-F=%10.18, PTK-K=%18.33). En az 6 farklı 

alttipi bulunan bir protein ailesi olan MCM proteinleri ökaryotik 

hücrelerin DNA eşlenmesi aşamasında kritik öneme sahip olan 

hücre döngüsü ile doğrudan ilişkili proteinleridir. Bu nedenle, 

MCM ailesine mensup farklı alttip proteinlerin ifadelerindeki 

değişimlerin çeşitli kanser tiplerinde tanısal veya prognostik 
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belirteç olarak kullanımı başka araştırma grupları tarafından 

da denenmiştir. Ancak, histopatoloijk olarak tanısında zaman 

zaman zorluk yaşanan ve moleküler davranış yönünden diğer PTK 

tiplerinden farklılık gösteren PTK-F dokularını içeren bir çalışma ilk 

kez tarafımızca yapılmış ve oldukça anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. 

Buna göre, PTK-F’de kontrolsüz hücre bölünmesi nedeni ile yüksek 

oranda artmış olması beklenen MCM3 protein ifadesinin PTK-K’ye 

göre düşük olduğu tespit edilmiş ve bu tür hücrelerdeki moleküler 

davranışın klasik türden farklı olduğu görülmüştür.

Minichromosome protein 3 (MCM3) protein expression 
in follicular and classical variants of papillary thyroid 
carcinoma

Yusuf Ziya İğci1, Suna Erkılıç2, Mehri İğci1, Ahmet Arslan1

1University of Gaziantep, Faculty of Medicine, Department of Medical 

Biology
2University of Gaziantep, Faculty of Medicine, Department of Pathology

The aim of this study was to compare the minichromosome 

maintenance protein 3 (MCM3) protein expression levels in 

follicular (FVPTC) and classical (CVPTC) variants of papillary thyroid 

carcinoma (PTC) and multi-nodular goiter (MNG) tissues. Thirty-two 

cases [FVPTC (n=10), CVPTC (n=11), MNG (n=11)] were included 

in the study and the protein expressions were analyzed by using 

paraffinized archive samples and immunohistochemistry method. 

Sex distributions of the cases were, 26 females (average age:45.9; 

range:16-81) and 6 males (average age: 43; range: 33-53). MCM3 

protein expression evaluation was based on the percentage out of 

1000 cells in various locations on slide and statistical analysis was 

made by using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U-test. There 

were meaningful differences in FVPTC (p=0.016) and CVPTC groups 

(p=0.019). Additionally, gradually increasing median values in the 

order of MNG(3%), FVPTC(10.18%), and CVPTC(18.33%) were 

prominent. MCM proteins having at least 6 different subtypes are 

of critical importance in DNA replication and are directly related 

with cell-cycle. Therefore, the utility of various MCM protein 

subtypes’ protein expression differences in different cancer types 

as diagnostic or prognostic markers were tested by different 

groups. However, this study is the first by including FVPTC tissues 

which is sometimes challenging in histopathological diagnosis 

and exert different molecular behavior comparing to other PTC 

subtypes and highly significant results were obtained. Accordingly, 

the expected higher MCM3 protein expression due to uncontrolled 

cell division in FVPTC tissues were detected as lowered in this type 

of tissues compared to CVPTC suggesting the molecular behavior is 

different than classical type.

PS-01 36
Characterization of a cancer stem cell in various human 
hepatocellular carcinoma cells

Jeonghoon Heo1, Eun Kyung Ahn1, Sun Hee Leem2

1Department of Molecular Biology and Immunology, Kosin University Collge 

of Medicine, Busan, South Korea
2Department of Biological Science, Dong-A University, Busan, South Korea

Cancer has been recognized as a heterogeneous population of 

cells. A minority of tumor cells have the capacity to regenerate 

the tumor with extensive self-renewal capability, which is known 

as cancer stem cells. This study characterized cancer stem cells 

in human hepatocellular carcinoma cells. Expression profiles 

of CD133 and CD90 known as cancer stem cell markers were 

determined in human hepatocellular carcinoma cell lines, Huh7, 

SNU398, SNU475, SNU423, and SNU878. The population of CD133 

expressing cells was 0.26 %, 0.32 %, 47.88 % and 96.16 % in SNU475, 

SNU398, SNU423, SNU878, and Huh7, respectively. The population 

of CD 90 expressing cells was 0.02%, 0.06%, 1.94%, 87.18%, and 

91.16% in Huh7, SNU423, SNU878, SNU475, SNU 398, respectively. 

The treatment of 5-FU (15 uM) inhibited the growth of cells to 

61%, 63%, 65%, 66%, and 79% in SNU475, Huh7, SNU423, SNU398, 

and SNU878, respectively. After separation of CD133+ and CD133- 

cells by MACS, the migration of CD133+ cells during culture was 

higher in CD133- cells. However, there was no difference in the 

inhibition of cell growth between CD133+ cells and CD133- cells. 

These results revealed that the expression profiles of CD133 were 

different among human hepatocellular carcinoma cells. In addition 

CD133 positive cells has a high migration ability, but did not show 

more resistance to drug than CD133 negative cells. (This research 

was supported by Basic Science Research Program through the 

National Research Foundation of Korea(NRF) funded by the Ministry 

of Education, Science and Technology(2012R1A1A4A01010039)
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ROBO-1, ROBO-2 ve TGM-3 gen anlatım düzeyleri ile larinks 
kanseri arasındaki ilişkinin araştırılması
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Larinks kanseri baş ve boyun kanserleri arasında insidansı en 

yüksek olan kanser tipidir. Her yıl meydana gelen malignitelerin 

yaklaşık %2.4’ ünü oluşturmaktadır. Etiyolojik faktörlerin hastalığın 

gelişmesinde etkili olduğu bilinmesine rağmen patogenezi 

tam olarak bilinmemektedir. ROBO reseptörleri hücre adezyon 

molekülleri (CAMs) gibi immünoglobulin (Ig) süper ailesine 

aittir. Slitler ROBO reseptörlerinin başlıca ligandlarıdır. Slit/

ROBO reseptörleri embriyogenez ve tümör gelişimi sırasında 

yeni kılcal damar gelişiminde görev alması nedeniyle ROBO 

reseptörleri epitelyum kaynaklı kanser türlerinin patogenezinin 

araştırılmasında kullanılabilir. Transglutaminazlar yapılarındaki 

Cu+2 sayesinde veya bu iyon olmaksızın peptid zincirleri arasında 

molekül içi ve molekül arası çapraz bağ oluşumunu katalizleyerek, 

peptidler veya proteinler arasında çapraz bağ olusturan 

ekstrasellüler enzimlerdendir. Transglutaminaz ailesinin TGM-

3 dışında kalan izoenzimlerinin dizileri, farklılıkları bilinmekte 

olup, TGM-3 izoenziminin işlevsel rolünü açıklamak için kendi 

substrat tercihini belirlemek ve bununla ilgili bilgileri öğrenmek 

büyük önem taşımaktadır. Çalışmamıza larinks kanseri tümörü 

tespit edilmiş olan 29 hasta ve 29 kontrol olmak üzere toplam 

58 gönüllü katılmıştır. Hasta ve sağlıklı gönüllülerden alınan doku 

parçaları homojenize edilerek total RNA izolasyonu yapılarak elde 

edilenRNA örneklerinden RT- PCR yöntemi ile ROBO-1, ROBO-2 ve 

TGM-3 genlerinin ekspresyon değişimleri incelendi. Çalışmamızın 

sonuçlarına bakıldığında ROBO-1 (p:0,003799), ROBO-2 

(p:0,020999)ve TGM-3 (p:0,480100) genlerinin kontrol grubuna 

göre daha düşük seviyede ifade edildiği gözlendi. Bu çalışmadan 

elde edilen sonuçlar ROBO-1, ROBO-2 ve TGM-3 genlerinin ifade 

seviyeleri ile ilgili olarak larinks kanseri hastalığında Türk toplumu 

için oluşturulacak ilk veri olma özelliğindedir.

Investigation of a relationship between ROBO-1, ROBO-2 
and TGM-3 gene expression levels with laryngeal cancer

Ayşe Eren1, Kadir Serkan Orhan2, Ender Coşkunpınar1, Yasemin 

Müşteri Oltulu1, Deniz Kanlıada2, Önder Şahin3, İlhan Yaylım1

1Department of Molecular Medicine, Institute of Experimental Medicine 

Research, Istanbul University, Istanbul, Turkey
2Department of Otolaryngology, Istanbul Medical Faculty, Istanbul 

University, Istanbul, Turkey
3Department of Neurology, Istanbul Medical Faculty, Istanbul University, 

Istanbul, Turkey

Laryngeal carcinoma is a common head and neck malignancy 

with high incidence as it accounts for approximately 2.4% of 

new malignancies worldwide every year Although etiological 

factors known to be effective in the development of larynx 

cancer, pathogenesis of the disease is not fully understood. ROBO 

receptors belong to the immunoglobulin superfamily such as cell 

adhesion molecules. Slits are major ligands of ROBO receptors. The 

Slit / ROBO receptors development due to take part new capillaries 

during in the embryogenesis and development of tumor. ROBO 

Figür 1
Figure 1

Figür 2
Figure 2

ROBO-1, ROBO-2 ve TGM-3 genlerine ait gen anlatım seviyeleri

Gene expression levels of ROBO-1, ROBO-2 and TGM-3 genes

Tümör dokularında ROBO-1 ROBO-2 ve TGM-3 gen ifadelerinin 
diferansiyasyon açısından karşılaştırılması

Comparison of ROBO-1 ROBO-2 and TGM-3 gene expression levels in terms 
of differantions in tumor tissues

receptors of the pathogenesis is available in the investigation 

of epitelial cancers. Transglutaminases (TGs) are a big class of 

intra- and extracellular enzymes With or without this ion Cu +2 

Transglutaminazlar structures of peptide chains by catalyzing the 

formation of intramolecular and intermolecular cross-linking, the 

cross-linking of peptides or proteins that form the extracellular 

enzymes. TGM-3 sequences outside of transglutaminase 

isoenzymes of the family, differences were known, to explain the 

role of TGM-3 isozyme functional to determine their substrate 

preference and related information is very important to learn. Our 

study identified 29 patients with laryngeal cancer and 29 control 

tumors, a total of 58 volunteers will participate. Pieces of tissue 

taken from patients and healthy volunteers, the RNA samples were 

homogenized and will be done total RNA isolation and done RT-

PCR. According to the results of this study ROBO-1, ROBO-2 and 

TGM-3 genes were expressed at a lower level than the conrol 

group.
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olarak kullanımının araştırılmasıdır. Bu çalışmaya Yedikule Göğüs 
hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde 
KHDAK tanısı konmuş 13 hasta (tümü erkek) ve 13 sağlıklı kontrol 
(tümü erkek) dahil edildi. miRNA-specific quantitative Real Time 
qPCR metodu kullanıldı. Çalışma sonucunda miR221 ve miR222 
genlerinin KHDAK hastalarında kontrol grubuna göre ekspresyon 
farklılığı gösterdiği ve bunun istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
tespit edildi. Elde edilen sonuçlar öndata niteliğindedir ve bununla 
birlikte validasyon sonrası dolaşımdaki miR221 ve miR222 
ekspresyon seviyelerinin KHDAK tanısı için biyobelirteç olarak 
kullanılabileceğini söyleyebiliriz.

Investigation of miR221 and miR222 as a biomarker in non 
small cell lung cancer

Yasemin Müşteri Oltulu1, Ender Coşkunpınar1, Pınar Yıldız2, 
Engin Aynacı3, İlhan Yaylım1

1Department of Molecular Medicine, Institute of Experimental Medicine 

Research, Istanbul University, Istanbul, Turkey

2Department of third clinic, Yedikule Training Research Hospital of Chest 

Diseases and thoracic surgery, Istanbul, Turkey

3Department of Chest Diseases, Medical Faculty of Medipol University, 

Istanbul, Turkey

MicroRNAs are a class of small non-coding RNAs of 20-25 nucleotides 
in lenght that regulate gene expression at the posttranscriptional 
level by either degrading or blocking translation of messenger RNA 
targets. Today, around 1400 microRNA genes have been identified 
in the human genome. Recent expression profiling studies have 
revealed that miRNAs play important regulatory roles in a variety of 
cellular functions as well as in every cancer type studied. In recent 
years, depending to specific types of cancer, specific microRNA’s are 
detected in circulation with different level of expression. In resent 
years of research in specific types of cancer other than the tumor 
tissue as microRNAs amounth of the variability observed in serum. 
For this purpose, microRNAs are discovered that can be used as a 
biomarker for the diagnosis of cancer. In this way, without the need 
for surgical intervention and biopsy practice, a diagnostic method 
can be applied from serum samples. Aim of the study is invastigate 
of expression levels of serum specific miRNA-221 and miRNA-222 
as a biomarker in NSCLC. Thirteen NSCLC cases (all men) and 13 
healthy control cases (all men) who were diagnosed at Yedikule 
Chest Diseases and Chest Surgery, Training and Research Hospital 
were included in this study. In the study was used miRNA-specific 
quantitative real-time-PCR based miRNA (miR-qRT-PCR) detection 
methods. The results of the study it is observed that miR221 and 
miR222 gene expression is different in NSCLC patient compared 

with control group and these results is statistically significant.

PS-01 38 

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde miR221 ve miR222’nin 
biyomarker olarak kullanımının araştırılması

Yasemin Müşteri Oltulu1, Ender Coşkunpınar1, Pınar Yıldız2, 
Engin Aynacı3, İlhan Yaylım1

1İstanbul Üniversitesi, DETAE, Moleküler Tıp AD, İstanbul, Türkiye

2Yedikule Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, 3. Klinik, İstanbul, 

Türkiye

3Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 

İstanbul, Türkiye

MikroRNA’lar transkripsiyon sonrası mRNA’yı bloke ederek gen 
ekspresyonunu protein sentezi aşamasında kontrol eden ve 
protein kodlaması yapmayan 20-25 nükleotid uzunluğunda, tek 
zincirli bir RNA grubudur. Günümüzde insan genomunda 1400 
civarında mikroRNA geni tespit edilmiştir. MikroRNA’lar birçok 
hücresel fonksiyonun kontrol edilmesinde rol oynamakta, birçok 
kanser tipinde de ekspresyon profillerinin değiştiği, kanser 
oluşum süreçlerinde kritik rol oynadıkları anlaşılmaktadır. Son 
yıllarda yapılan araştırmalarda kanser türlerine özgü olarak 
mikroRNA’ların tümör dokusu dışında, serumdaki varlıkları ve 
miktarlarının da değişkenlik gösterdiği gözlenmektedir. Bu amaçla 
kanser tanısında biyomarker olarak kullanılabilecek mikroRNA’lar 
keşfedilmektedir. Bu yolla cerrahi müdahaleye ve biyopsiye gerek 
duyulmadan, serum örneğinin alınmasıyla teşhise yardımcı bir 
yöntem uygulanabilmektedir. Çalışmanın amacı, küçük hücreli 
dışı akciğer kanserinde (KHDAK) serum miR221 ve miR222 
ekspresyon seviyelerinin ölçülerek bu mikroRNA’ların biobelirteç 

GEN Log2 Fold Change p değeri 

ROBO-1 -1,77 0,003 

ROBO-2 -2,10 0,020 

TGM-3 -1,20 0,480 

 

GENE Log2 Fold Change p value 

ROBO-1 -1,77 0,003 

ROBO-2 -2,10 0,020 

TGM-3 -1,20 0,480 

 

Tablo 1

Table 1

ROBO-1, ROBO-2 ve TGM-3 genlerine ait kat değişim değerleri.

Fold change values of ROBO-1, ROBO-2 and TGM-3 genes.
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DNA tamir genlerinin küçük hücreli dışı akciğer kanseri 
gelişim riski ile ilişkisinin araştırılması
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DNA tamir genlerinin çeşitli yollardan etki gösterdiği bir dizi 

polimorfizmler tanımlanmasına rağmen bu genlerin tamir 

üzerindeki özellikleri tam olarak bilinmemektedir. Ribonükleotid 

Redüktaz holoenzimi, dimerize olmuş, büyük ve küçük, RRM1 

ve RRM2 adlı iki alt birimden oluşur. RRM1 tümör fenotipinin 

belirlenmesinde çok önemli bir gen olmakla birlikte, tümör 

baskılayıcı gen olan pTEN ekspresyonunu indüklerken hücre göçü, 

invazyon ve metastaz oluşumunu da engelleyici rol oynamaktadır. 

ERCC2 DNA tamir mekanizmalarından NER yolağı üzerindeki 20’den 

fazla genle ilişkidedir. Çalışmamızda RRM1, RRM2 ve ERCC2 gen 

polimorfizmlerinin KHDAK’deki rolünün araştırılması amaçlandı.

Çalışmaya Yedikule Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi 3. Kliniği ve İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Göğüs Cerrahisi Bilim Dalı’nda KHDAK tanısı konulan toplam 193 

hasta ile yine aynı kliniklerde tetkik edilen ve kronik hastalık veya 

malignite bulgusu saptanmayan 141 sağlıklı kontrol olgusu dahil 

edildi. Kantitasyon için Real-Time kantitatif PCR kullanıldı. KHDAK 

hasta ve kontrol gruplarında RRM1 genotip dağılımları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p=0,034) ve AA 

genotipine sahip olmanın yaklaşık 3,044 kat hastalık riskini artırdığı 

belirlenmiştir (p:0,014 OR: 3,044, %95 CI:1.205-7,688). RRM2 

genotip dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

tespit edilmiştir (p=0,033) ve GG genotipine sahip olmanın yaklaşık 

3,49 kat hastalık riskini artırdığı belirlenmiştir (p:0,009 OR: 3,49, 

%95 CI:1.291-9,482).

Investigation of relation of DNA repair genes with the risk 
of development of non-small cell lung cancer

Tolgahan Araz1, Ender Coşkunpınar1, Engin Aynacı3, Yasemin 

Müşteri Oltulu1, Pınar Yıldız2, İlhan Yaylım1, Akif Turna5, Turgay İsbir4

1Department of Molecular Medicine, Institute of Experimental Medicine 

Research, Istanbul University, Istanbul, Turkey
2Department of third clinic, Yedikule Training Research Hospital of Chest 

Diseases and thoracic surgery, Istanbul, Turkey
3Department of Chest Diseases, Medical Faculty of Medipol University, 

Istanbul, Turkey
4Department of Medical Biology, Medical Faculty of yeditepe University, 

Istanbul, Turkey
5Department of Thoracic Surgery, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul 

University, Istanbul, Turkey

Altough it is define done series polymorphisms taht DNA repair 

genes show effect ways, role of these genes on repair is unknown. 

Holoenzyme ribonucleotide reductase, has been composed two 

sub-units which one is small, called RRM1 and a one is large, called 

RRM2. RRM1 is a gene important in determining tumor phenotype, 

but also induced the expression of PTEN tumor suppressor gene, 

cell migration, invasion and metastasis formation, and play a 

preventive role. ERCC2 DNA repair mechanism is associated in more 

than 20 genes involved in the NER pathway. In our study, we aimed 

to investigate the role of RRM1, RRM2, and ERCC2 polymorphisms 

in NSCLC. 193 NSCLC cases and 141 healthy control cases who 

were diagnosed at Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery, TRH, 

third clinic and Department of thorasic surgery, CMF in İstanbul 

University were included in this study. Examined with using Real 

Time PCR technique for genotyping. A significant difference was 

found between RRM1 genotype distributions (*p:0.034) and were 

determined increases the risk of disease approximately 3.044 

times AA genotype having (*p:0.014 OR:3.044, 95%CI:1.205-

7,688). A significant difference was found between RRM2 genotype 

distributions (*p:0.033) and were determined increases the risk of 

disease approximately3.49 times GG genotype having (p:0,009 

OR:3,49,%95CI:1.291-9,482).

Figür 1: Hasta ve kontrol grubunda miR221 ekspresyonu
Figure 1: miR221 expression in patient and control group

Figür 2: Hasta ve kontrol grubunda miR222 ekspresyonu
Figure 2: miR222 expression in patient and control group
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KHDAK 
GRUBU  KONTROLGRUBU   

RRM1 N % N % P DEĞERİ 

GENOTİP      
CC 81 41.96 71 50.36  
CA 89 46.12 64 45.39  
AA 23 11.92 6 4.25 *0.034 

ALLEL      
C 251 65.03 206 73.05  
A 135 34.97 76 26.95 *0.020 

RRM2      
GENOTİP      
AA 96 49.75 78 55.32  
AG 75 38.86 58 41.13  
GG 22 11.39 5 3.55 *0.033 

ALLEL      
A 267 69.17 214 75.88  
G 119 30.83 68 24.12 0.056 

 

 
NSCLC 
GROUP  CONTROLGROUP   

RRM1 N % N % P VALUE 

GENOTYPE      
CC 81 41.96 71 50.36  
CA 89 46.12 64 45.39  
AA 23 11.92 6 4.25 *0.034 

ALLELE      
C 251 65.03 206 73.05  
A 135 34.97 76 26.95 *0.020 

RRM2      
GENOTYPE      
AA 96 49.75 78 55.32  
AG 75 38.86 58 41.13  
GG 22 11.39 5 3.55 *0.033 

ALLELE      
A 267 69.17 214 75.88  
G 119 30.83 68 24.12 0.056 

 

Figür 1: RT PCR ile genotipleme
Figure 1: Genotyping by RT PCR

KHDAK ve konrol grubuna ait RRM1 ve RRM2 genotip ve allel 
dağılımları

A. ERCC2 Tm Gösterimi B. ERCC2 Toplu Sonuçlar C. RRM1 Tm 
Gösterimi D. RRM1 Toplu Sonuçlar E. RRM2 Tm Gösterimi F. RRM2 
Toplu Sonuçlar

A. ERCC2 Tm Showing B. ERCC2 Results C. RRM1 Tm Showing D. 
RRM1 Results E. RRM2 Tm Showing F. RRM2 Results
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A study on the association of ERCC1 Asn118Asn 
polymorphism and colorectal cancer risk in West Algerian 
population

Fatima Zohra Moghtit1, Lotfi Louhibi1, Jacque Robert2, 

Valérie Lemorvan2, Ricardo Bellot2, Abdelkader Boushaba3, 

Ahlem Megaiz3, Nadhira Mehtar1, Meriem Aberkane1

1Laboratory of Molecular Genetics and Cellular,University of science and 

technology of Oran -Mohamed Boudiaf-, Oran,Alger’a
2Laboratory of Pharmacology of Anticancer Agents, Institut Bergonié and 

Victor Segalen University Bordeaux 2, Bordeaux France
3Regional Center for the Fight against Cancer (El Emir Abdelkader), Oran, 

Algeria

Colorectal cancer (CRC) is one of the most common causes of death 

due to cancer in both men and women throughout the world. It 

has been suggested that sporadic CRC is most likely caused by 

low-penetrance genes, including those involved in DNA repair 

mechanisms. Furthermore, the accumulation of DNA damage may 

contribute to colorectal carcinogenesis. Many epidemiological 

studies have explored the association between ERCC1 Asn118Asn 

(C/T, rs #3177700) polymorphism and colorectal cancer risk in 

various populations, its role in colorectal carcinogenesis in Algerian 

population has not been established. Therefore, we conducted 

this case-control study in a West Algerian population to assess 

the potential role of this genetic polymorphism on the risk of 

colorectal cancer. Peripheral blood samples of 129 sporadic CRC 

patients and 148 normal controls were collected, DNA extracted 

genotyped using pyrosequencing technique. The distribution of 

genotypes of ERCC1 Asn118Asn genotype and allele frequencies 

among CRC cases was not significantly different from those 

among controls (P>0,05).The variant genotype combinations did 

not show any significant association with CRC susceptibility risk 

suggesting that the ERCC1 codon 118 polymorphism does not 

convey moderate increase in susceptibility to CRC in West Algerian 

population. This is the first study on ERCC1 gene polymorphism in 

our population suggesting that the Asn118Asn polymorphism may 

not be associated with the colorectal cancer risk in West Algerian 

population. Further research with a larger sample size is needed 

to reveal more information about this polymorphism and the 

appearance of colorectal cancer in our population.

PS-01 41
Mesanenin transisyonel hücre karsinomalarında B7-H4 
gen polimorfizmlerinin araştırılması

Hale Şamlı1, Murat Şamlı2, Ahmet Şahin2, Ümit İnce3, Faruk Balcı1, 

Yeşim Sağlıcan3

1Uludağ Üniversitesi, Genetik Anabilim Dalı, Bursa
2Acıbadem Üniveristesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Acıbadem Üniveristesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

B7-H4, T hücre tepkisinin inhibitörü olarak modülasyonunu 

sağlayan uyarıcı moleküllerden biri olan ve B7 süperfamilyasının 

yeni tanımlanmış üyelerinden biridir. B7-H4’ün ekspresyonu 

çeşitli insan kanser dokularında gözlenmiştir ve eriyik formu 

kan örneklerinde saptanmıştır. Bu çalışmada B7-H4 geninin 

rs10754339, rs10801935 ve rs3738414 SNP’leri, tranzisyonel 

hücre kanseri (TCC) olan 62 hastaya ait parafine gömülü tümör 

örneklerinden ve 30 sağlıklı kişinin kan örneklerinin oluşturduğu 

kontrol grubunda PCR-RFLP metoduyla çalışılmıştır. Her iki grup 

da benzer yaş aralığındadır ( hasta grubu 63.34+ 12.5 – kontrol 

grubu 60.8+11.1; p>0.05). Erkek sayısı kanser hastalarında daha 

fazladır ( 55 erkek/7 kadın) ve aynı dağılım hasta olmayan grup 

için de geçerlidir ( 28 erkek/2 kadın) (p>0.05). WHO’nun 2004 

mesane kanseri sınıflandırılmasına göre 19 kas invaziv olmayan 

düşük grade karsinoma, 20 kas invazif olmayan yüksek grade 

karsinoma ve 23 yüksek grade invaziv karsinomalı hasta çalışmada 

yer almıştır. rs3738414 ve rs10754339 polimorfizmleri kontrol 

 KHDAK Grubu  Kontrol Grubu   
ERCC2 N % N % P DEĞERİ 

GENOTİP      
TT 67 34,71 61 43,26  
TG 95 49,22 70 49,64  
GG 31 16,06 10 7,09 0,032* 

ALLEL      
T 229 59,32 192 68,08  
G 157 40,67 90 31,91 0,020* 

 

 
NSCLC 
GROUP  CONTROLGROUP   

ERCC2 N % N % P VALUE 

GENOTYPE      
TT 67 34,71 61 43,26  
TG 95 49,22 70 49,64  
GG 31 16,06 10 7,09 0,032* 

ALLELE      
T 229 59,32 192 68,08  
G 157 40,67 90 31,91 0,020* 

 

KHDAK ve konrol grubuna ait ERCC2 genotip ve allel dağılımları

Genotype and allele distributions of ERCC2 in NSCLC patients and 
control groups
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grubuyla karşılaştırıldığında kanser hastalarında daha yaygın 

bulunmuştur (p<0.05). Ancak sadece rs3738414 polimorfizmi 

patolojik diagnostik gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık göstermiştir (p< 0.04). Her iki rs3738414 ve rs10754339 

polimorfizminde de, AA ve GG genotip dağılımları, kontrol 

grubuyla karşılaştırıldığında kanser hastalarında daha yüksek 

frekansta bulunmuştur (p>0.05). rs10801935 polimorfizmde 

ise hiçbir genotipik dağılımda istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmamıştır. Sonuç olarak, B7-H4, TCC hastaları için, yararlı bir 

prognostik işaretleyici olma potansiyeline sahiptir. Hastaların klinik 

izlemlerinin, hastalık seyirlerinin sonraki süreçte izlenmesi bu 

parametrelerin klinik olarak kullanılabilirliği konusunda daha fazla 

bilgi verecektir.

B7-H4 gene polimorphisms in transitional cell carcinoma 
of the bladder

Hale Şamlı1, Murat Şamlı2, Ahmet Şahin2, Ümit İnce3, Faruk Balcı1, 

Yeşim Sağlıcan3

1Departman of Genetic, Uludag University, Bursa, Turkey
2Deparment of Urology, Acibadem University, İstanbul, Turkey
3Deparment of Pathology, Acibadem University, İstanbul, Turkey

B7-H4 is one of the most recently identified members of B7 

superfamily of costimulatory molecules serving as an inhibitory 

modulator of T-cell response. The expression of B7-H4 has been 

observed in various types of human cancer tissues and its soluble 

form has been detected in blood samples. In this study B7-H4 gene 

rs10754339, rs10801935 ve rs3738414 SNPs were studied by PCR-

RFLP method in paraffin embedded tumor specimens from 62 

transitional cell bladder cancer (TCC) patients and in the control 

group including 30 patients without bladder cancer. Both groups 

were in the similar age interval (patient group 63.34+12.5 vs 

control group 60.8+11.1; p>0.05). Male gender was more frequent 

among cancer patients (55 male vs 7 female) and the same 

gender distribution was detected in non-bladder cancer patients 

(28 male vs 2 female) (p>0.05). According to WHO 2004 bladder 

cancer classification system 19 non-muscle invasive low-grade 

carcinomas, 20non-muscle invasive high-grade carcinomas and 

23 high-grade invasive carcinomas were included. We detected 

rs3738414 and rs10754339 polimorphisms were more frequent in 

cancer patients when compared with control group (p<0.05). Only 

rs3738414 polimorphism showed statistically significant difference 

in frequency between pathologic diagnostic groups (p<0.04).

In both rs10754339 and rs3738414 polymorphisms, AA and GG 

genotype distributions were found to have higher frequencies in 

the cancer group when compared with control group (p<0.05). 

None of the genotype distributions showed statistically significant 

difference from the control group in rs10801935 polimorphism. 

We conclude that B7-H4 has the potential to be a useful prognostic 

marker for patients with TCC.

PS-01 42
ATP2B4 ve ATP5B genlerinin kolorektal kanser ile ilişkisinin 
araştırılması

Esra Geyik1, Yusuf Ziya İğci1, Elif Pala1, Ali Süner2, Ersin Borazan3, 

İbrahim Bozgeyik4, Emine Bayraktar1, Recep Bayraktar1, 

Sercan Ergun1, Ecir Ali Çakmak1, Avni Gökalp3, Ahmet Arslan1

1Gaziantep Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Gaziantep
3Gaziantep Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Gaziantep
4Adıyaman Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Adıyaman

Bu çalışmada, plazma zarı kalsiyum ATPaz enziminin alt ünitesini 

kodlayan ATP2B4 ve mitokondriyal ATP sentaz enziminin alt 

ünitesini kodlayanATP5B geninin genlerinin kolorektal kanser 

(KRK) ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya, KRK 

tanısı konulmuş, yaş ortalaması 56 olan 50 hasta dahil edilmiştir. 

Doku örneklerinden RNA izolasyonu yapılmıştır. Elde edilen 

RNA’lardan kısmi miktarlara dayalı PCR (semi-quantitave) yöntemi 

ve Real-Time PCR yöntemi ile ATP2B4 ve ATP5B genlerinin gen 

ifade düzeyleri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; KRK 

hastalarındaATP2B4 geninin gen ifade seviyesi arasında anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır. Ancak, tümörün rektumda yerleşik olduğu 

hastalarda ATP2B4 geninin gen ifade seviyesinde anlamlı bir artış 

olduğu tespit edilmiştir (p=0,023). RT-PCR yöntemi ile yapılan 

çalışmada KRK hastaların tümörlü dokularındaATP5B geninin 

gen ifade düzeyi arasında anlamlı artış olduğu tespit edilmiştir 

(p=0,016). Ancak, ATP5B geninin Real-Time PCR yöntemi ile yapılan 

gen ifadesi analizleri sonucunda anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Yapılan çalışmalarda ATP2B4 geninin mRNA seviyesinin farklılaşmış 

kolon kanserli hücre hatlarında arttığı tespit edilmiştir. Bu 

sebeple, ATP2B4 geninin farklı ifade seviyeleri kanserde güçlü 

bir biyobelirteç olarak, tedaviye yönelik kanser önleyici bir hedef 

olabilir. ATP5B geninin mRNA seviyesi de çeşitli tümörlerde 

sağlıklı doku ile karşılaştırıldığında düşük ifade seviyesine sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, KRK hastalarının kanserli ve 

sağlıklı dokularında ATP2B4 ve ATP5B genlerinin gen ifade seviye 

değişimleri yönünden anlamlı bir fark bulunamamıştır. Hasta sayısı 

arttırılarak ve farklı moleküler teknikler kullanılarak bu genlerin 

KRK oluşumu ve gelişimde rol alan önemli genlerle ilişkileri 

araştırılabilir.

Investigation of the association between ATP2B4 and 
ATP5B genes with colorectal cancer

Esra Geyik1, Yusuf Ziya İğci1, Elif Pala1, Ali Süner2, Ersin Borazan3, 

İbrahim Bozgeyik4, Emine Bayraktar1, Recep Bayraktar1, 

Sercan Ergun1, Ecir Ali Çakmak1, Avni Gökalp3, Ahmet Arslan1
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This study aimed to investigate the role of ATP2B4 gene, which 

encodes a subunit of plasma membrane calcium ATPase enzyme, 

and ATP5B gene, which encodes a subunit of mitochondrial ATP 

synthase enzyme, in tumoral tissues of colorectal cancer (CRC) 

patients. The study included 50 patients who were diagnosed as 

CRC. Mean age of the patients was 56. RNA isolated from tissue 

samples and used for gene expression analysis. Expression levels 

of ATP2B4 and ATP5B genes were examined by both using semi-

quantitative and Real-Time PCR methods. No significant relationship 

was found between ATP2B4 gene expression and CRC. However, 

ATP2B4 gene expression was significantly up-regulated in rectum 

tumors (p=0.023). Significant up-regulation of ATP5B gene was 

found in tumoral tissues of CRC patients by using RT-PCR method 

(p=0.016). However, Real-Time PCR results of the expression of 

ATP5B gene were insignificant. Studies revealed that expression of 

ATP2B4 gene was found to be up-regulated in differentiated colon 

cancer cells. Therefore, ATP2B4 gene expression levels can be a 

target for treatment of cancer prevention as a biomarker. ATP5B 

gene mRNA levels had low expressions in a variety of tumors 

compared to healthy tissues. As a result, no significant alteration 

was found in gene expression levels of ATP2B4 and ATP5B genes 

in tumoral and healthy tissues of CRC patients. The role of these 

genes in development and formation of CRC can be ascertained by 

increasing the number of patients and using different molecular 

techniques.

PS-01 43
Epidermal büyüme faktör reseptörü aktivasyonuna neden 
olan E746-A750 del ve L858R mutasyonlarının biyolojik 
etkilerinin araştırılması

Onur Tokgün, Hakan Akça, Gülseren Bağcı

Pamukkale Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Normal bir hücrenin siklusunun ve metabolizmasının 

düzenlenmesinde büyüme faktörleri ve reseptörleri önemli 

derecede rol almaktadırlar. Bu büyüme faktörleri ve reseptörlerini 

kodlayan genlerde meydana gelebilecek mutasyonlar hücrenin 

anormal çoğalmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu büyüme faktörleri ve 

reseptörleri arasında en önemli yeri epidermal büyüme faktörü 

ve reseptörleri (EGFR) almaktadır. Deri, özofagus ve akciğerin 

skuamoz hücreli karsinomlarını da içeren çeşitli insan tümör 

hücre hatlarında EGFR düzeylerinin artmış olduğu literatürde 

yapılan çalışmalar tarafından gösterilmiştir. Literatürde yapılan bu 

çalışmalarında gösterdiği gibi EGFR kanser gelişiminde önemli rol 

oynamaktadır. Bizde bu çalışmalardan yola çıkarak çalışmamızda 

E746-A750 del ve L858R EGFR mutasyonlarının olası biyolojik 

etkilerini araştırmayı amaçladık. Öncelikle çalışmada HEK 293 

(Human Embriyonic Kidney) hücre dizisine klonladığımız pcDNA3.1-

E746-A750 del ve pcDNA3.1-L858R ekspresyon vektörlerini FUGEN 

HD transfeksiyon ajanı aracılığıyla transfeksiyonu gerçekleştirildi. 

Transfeksiyonun ardından HEK 293 hücrelerinde western blot 

aracılığıyla EGFR ekspresyonuna bakıldı. Transfeksiyon sonrası 

HEK293 hücrelerinde EGFR ifadesinin hücre proliferasyonuna etkisi 

Glomax Multi Detection System kullanılarak saptandı. HEK 293 

hücrelerinde tekrar yaratılan EGFR ifadesinin hücre invazyonuna 

olan olası etkisi ise BioCoat Matrigel Invasyon Chamber (invazyon 

odaları) kullanılarak saptanmıştır. Çalışmamızda elde ettiğimiz 

sonuçlar bize E746-A750 del ve L858R EGFR mutasyonlarının, HEK 

293 hücre dizisi üzerinde sağ kalımı ve invazyon yeteneği üzerine 

olan etkilerini göstermiştir. Mutant EGFR eksprese eden HEK 293 

hücrelerinin invazyon yapabilme yeteneği kazandığını ve sağ kalım 

oranının arttığını gözlemledik. Özetle E746-A750 del ve L858R EGFR 

mutasyonlarının kanser gelişiminde önemli bir rol oynayabileceğini 

göstermiştir.

A research of biological effects of E746-A750 del and L858R 
mutations that caused epidermal growth factor receptor 
activation

Onur Tokgün, Hakan Akça, Gülseren Bağcı

Pamukkale University Department of Medical Biology

In regulation of a normal cellular cycle and metabolism growth 

factors and receptors have a fundamental role. Mutations on the 

genes which are encoding growth factors and receptors might 

result an abnormal cell proliferation. Among these growth factors 

and receptors epidermal growth factors and receptors occupy the 

most important place. Through out the literature many studies 

note down that in several tumor cell lines involving carsinomas 

of skin, esophagus and squamosa cells in the lungs EGFR levels 

were significantly increased. As these studies appoint, EGFR has a 

cardinal role in cancer development. By following previous studies, 

we have aimed to reveal the biological effects of E746-A750 del 

and L858R EGFR mutations. First of all we transfected pcDNA3.1-

E746-A750 del and pcDNA3.1-L858R expression vectors into HEK 

293 cell line via FUGENE HD transfection agent. After transfection 

we performed western blot analysis for EGFR expression in HEK 

293 cells. The impact of EGFR expression into cell proliferation in 

HEK 293 cells was detected by Glomax Multi Detection System. Re-

created impact of EGFR expression into cell invasion in HEK 293 

cells was detected by using Bio Coat Matrigel Invasyon Chamber. 

Our results showed the impacts of E746-A750 del and L858R EGFR 

mutations on survival and invasion ability on HEK 293 cell line. We 



-172-

observed that HEK 293 cells that expresses mutant EGFR gained 

the ability for invasion and survival rate is increased. In sum, it is 

shown that E746-A750 del and L858R EGFR mutations may play an 

important role in development of cancer.

PS-01 44
Pankreas kanserinde DNA baz hasarının ölçümü ve altta 
yatan mekanizmaların araştırılması
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7Ege Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İzmir

Pankreas kanserinin moleküler etyopatogenezi ile ilgili araştırmalar 

görece sınırlı olup, ancak son yıllarda artış göstermektedir.. 

Pankreas adenokarsinom olgularında meydana gelen DNA 

baz hasarını eşleşik normal dokuyla karşılaştırarak inceledik. 

Dokularda DNA baz hasar ölçümü GC-MS/MS ve LC-MS/MS ile 

gerçekleştirildi.. DNA baz hasarı ürünlerinden olan 8-OH-Gua 

tümör dokularında eşlenik normal dokularına göre istatistiksel 

olarak anlamlı yüksek olduğu buludu. Tumör dokularında oksidatif 

DNA hasarının yüksek bulunmasıyla, DNA onarım enzimleri 

OGG1 ve NEIL1 mRNA düzeyleri tümör ve eşlenik normal 

dokularda gerçek zamanlı PCR yöntemiyle araştırıldı. Pankreas 

tümör dokularında OGG1 ekspresyonunun 13,9 kat ve NEIL1 

ekspresyonunun 2,7 kat azaldığı gösterilmiş ve western blot ile 

doğrulanmıştır. İncelenen hasta örneklerinde artmış oksidatif 

DNA baz hasarı ve onarım enzimlerinin ekspresyonu arasında ters 

ilişki bulunmaktadır.  Son yıllarda yapılan araştırmalar pankreas 

kanseri gelişim ve prognozunda transglutaminaz (TG2) enzimini 

öne çıkarmaktadɪr. Ancak oksidatif DNA hasarı ve TG2 düzeyleri 

arasındaki olası bir ilişkinin varlığı araştırılmamıştır. Pankreas 

adenokarsinom hücre hattı olan MIA-PaCa-2 hücrelerinde TG2 

ekspresyonu siRNA ile baskılanmış ve OGG1 ile NEİL1 enzim 

düzeyleri araştırılmıştır. Ek olarak TG2 baskılanması sonucunda 

OGG1 enziminin regülatörlerinden olan NFκB proteininin fosforile 

formuna bakılmış ve aktif formunda azalma olduğu saptanmıştır. 

Ayrıca TG2 ekspresyon düzeyinin tümör dokularında 8 kat arttığı 

gösterilmiştir. TG2 ekspresyonundaki artışa eşlik eden tamir 

enzimi ekspresyonundaki azalma TG2’nin DNA tamir enzimlerinin 

regülasyonunda, dolayısıyla da DNA hasarının önlenmesinde 

bir rolü olabileceğini düşündürmektedir. OGG1 enziminin 

düzenleyicilerinden biri olan NFκB proteininin fosforile formunun 

azalması, TG2’nin NFκB üzerinden OGG1’i regüle edilme ihtimalini 

ortaya koymaktadır.

Measurment of DNA base damage and underlying 
mechanisms in pancreatic adenocarcinoma

Feriha Özkaya1, Güldal Kırkalı2, Tarkan Ünek3, Hakkı Ogün Sercan4, 

Özgül Sağol5, Sedat Karademir6, Ahmet Çoker7, İbrahim Astarcıoğlu3, 

Zeynep Sercan4

1Department of Molecular Medicine, Dokuz Eylul University, Izmır, Turkey
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We measured oxidatively induced DNA base damage by GC-MS/

MS and LC-MS/MS in tumor and surrounding tissues of pancreatic 

cancer patients.. The level of 8-OH-Gua, which is one of the major 

products of DNA damage was found to be significantly greater in 

tumor tissues than in their cancer-free counterparts. Having shown 

that DNA damage was greater in tumors, we determined the 

expression levels of DNA repair enzymes OGG1 and NEIL1 by real-

time PCR. OGG1 expression and NEIL1 expression were found tobe 

lower by 13.9-fold and and 2.7fold, respectively, in tumor tissues 

than in cancer-free tissues. A negative correlation between DNA 

base damage and expression of DNA repair enzymes were found 

in patient samples. There is evidence that tissue transglutaminase 

(TG2) plays an important role in pancreatic cancer progression and 

prognosis. However, there are no reports on a possible relationship 

between TG2 and oxidatively induced DNA damage. We found the 

TG2 expression to be increased by 8-fold in tumor tissues when 

compared to their cancer-free counterparts. We silenced TG2 

expression in MIA PaCa-2 cells by siRNA, and measured OGG1 and 

NEIL1 expression levels. The phosphorylated form of NFκB, which 

is one of the regulators of OGG1 expression, was also found to 

be decreased after TG2 silencing, suggesting the NFκB-mediated 

regulation of OGG1 by TG2. A decrease in expression of DNA repair 

enzymes accompanied by an increase in TG2 expression suggests 

a role for TG2 in DNA repair enzyme regulation, and thus for 

prevention of DNA damage.
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protein expression in cancerous and normal ovarian 
specimens by immuno-histochemistry
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Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

TSLC1 is a tumor suppressor protein that its inactivation cause 

destroy the intracellular adhesion and connection between the 

membrane and cytoskeleton that cause malignant phenotype and 

metastasis. In this study, the expression of TSLC1, was examined 

in normal and cancerous ovarian cancer specimens by immuno-

histochemistry. In this study, have been used 60 samples of ovarian 

cancer and 60 adjacent normal tissues from the same tumor samples. 

TSLC1 protein expression was evaluated by immunohistochemistry. 

Percentage of cells stained from each tissue sections was checked 

with light microscope and Motic Advanced Plus 2 software. The 

presence of brown cytoplasmic membrane with or without brown 

membrane, both were considered positive for TSLC1 expression. 

Protein expression in tumor tissue compared with adjacent normal 

tissues was significantly reduced. Also statistically significant 

reduction of protein expression was associated with lymph node 

metastasis (P=0.028) and more advanced tumor stages (p=0.032). 

According to the reduced expression of TSLC1 protein in tumor 

samples compared to normal samples in this study, expression of 

TSLC1 protein may be related to ovarian cancer pathogenesis. On 

the other hand, reduced expression of TSLC1 protein can cause 

ovarian carcinoma be aggressive. So, this protein can be used as 

a diagnostic molecular marker for patient with ovarian carcinoma.

PS-01 46 
Comparative investigation of DAL-1 tumor suppressor 
protein expression in cancerous and normal ovarian 
specimens by immuno-histochemistry

Mehdi Nikbakht Dastjerdi

Department of Anatomy, School of Medicine, Isfahan University of Medical 

Sciences, Isfahan,Iran

DAL-1 (differentially expressed in adenocarcinoma of the lung) 

is located on chromosome 18 (18p11.3), has been identified 

as a tumor suppressor gene. DAL-1 gene is one member of cell 

adhesion molecules, play role in cytoskeleton organization with 

intracellular tight junctions. Inactivation of this gene can destroy 

the intracellular and cell-cytoskeleton adhesion, which induces 

malignancy and metastasis. In this study, have been used 60 

samples of ovarian cancer and 60 adjacent normal tissues from the 

same tumor samples. Immunohistochemistry method has been 

used to investigate the expression of DAL-1 protein. For scrutiny of 

percentage of cells in stained tissue sections, we took advantage 

of optical microscope and motic advanced plus 2 software. The 

presence of brown cytoplasm with or without brown membrane, 

both was considered positive for the expression of DAL-1. 

Significantly, expression of this protein was reduced in tumoral 

tissues compared with adjacent normal tissues (p<0.001). Also, 

statistically significant decrease of protein expression was related 

with lymph node metastasis (P=0.036). According to the low 

incidence of DAL-1 protein in tumor samples compared to normal 

samples in this study DAL-1 protein expression can be related with 

the pathogenesis of ovarian cancer. On the other, significantly, the 

absence or reduce expression of this protein in cancerous samples 

with lymph node metastasis is more than other samples. So, DAL-

1 can be used as a diagnostic marker for ovarian cancer patients.

 

PS-01 47
TP53 codon 72 polymorphism and P53 protein expression 
in colorectal cancer specimens in Isfahan

Mehdi Nikbakht Dastjerdi

Department of Anatomy, School of Medicine, Isfahan University of Medical 

Sciences, Isfahan, Iran

A common polymorphism at codon 72 of TP53 gene has been 

associated with increased risk for many human cancers.The 

p53 protein is expressed in colorectal cancer, but the reported 

prevalence of its expression varies widely. In the present study, 

the p53 protein expression in different genotypes of its codon 

72, was investigated. We undertook a case–control study on 250 

controls and 250 paraffin block specimens of sporadic colorectal 

adenocarcinomas from the city of Isfahan. TP53 codon 72 genotypes 

were detected by PCR using specific primer pairs for amplifying 

the proline or the arginine Alleles. We evaluated the expression 

patterns of p53 protein by immunohistochemical staining. In 

control samples, the genotype distribution for TP53 polymorphism 

showed 30.4%, 45.2% and 24.4% for the arginine/arginine, 

arginine/proline and proline/proline genotypes, respectively. 

Allelic frequencies corresponded to 0.663 for the arginine allele 

and 0.338 for the proline allele. In the cancer group 38.8% of the 

cases were arginine/arginine, 40.4% were arginine/proline and 

20.8% were proline/proline. The corresponding frequencies were 

0.590 for the arginine allele and 0.410 for the proline allele. A 

significant difference between cases and controls was found for 

the arginine/arginine genotype compared with (grouped) arginine/
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proline and proline/proline genotypes (Odds Ratio = 1.451 (1.002-

2.103), P=0.048). Overexpression of p53 was observed in 50.8 

percent of cancer specimens which most of them were arginine/

arginine genotype (P<0.001). TP53 polymorphism and arginine/

arginine genotype may be correlated with overexpression of p53 

and increased risk for colorectal cancer in city of Isfahan.

PS-01 48
BRCA1 promoter methylation status in ovarian cancer

Mehdi Nikbakht Dastjerdi

Department of Anatomy, School of Medicine, Isfahan University of Medical 

Sciences, Isfahan, Iran

To evaluate the methylation status of the breast cancer 1, early 

onset (BRCA1) promoter in ovarian cancer in Iranian patients. The 

BRCA1 promoter methylation status of tissue from 60 patients with 

Mullerian-type ovarian cancer and matched benign ovarian tissue 

from the same patients was evaluated using bisulfate-modified 

DNAin methylation-specific polymerase chain reaction assays.

Analysis of BRCA1 promoter methylation status showed that 8 of 

60 cases (13%) were methylated and 11 of 60 cases (18%) were 

unmethylated. Methylation of the BRCA1 promoter may be risk 

factor or cause of ovarian cancer.

PS-01 49 
Lack of significance of the BRCA2 promoter methylation 
status in different genotypes of the MTHFR a1298c 
polymorphism in ovarian cancer cases in Iran

Mehdi Nikbakht Dastjerdi

Department of Anatomy, School of Medicine, Isfahan University of Medical 

Sciences, Isfahan, Iran

Promoter methylation, which can be regulated by MTHFR activity, 

is associated with silencing of genes. In this study we evaluated 

the methylation status (type) of the BRCA2 promoter in ovarian 

cancer patients carrying different genotypes of the MTHFR 

gene (A or C polymorphisms at position 1298). The methylation 

type of the BRCA2 promoter was evaluated using bisulfate-

modified DNA in methylation-specific PCR and the MTHFRa1278c 

polymorphism was assessed by PCR-RFLP. Analysis of the BRCA2 

promoter methylation type of cases showed that 7 out of 60 

cases (11.7%) were methylated while the remaining 53 (88.3%) 

were unmethylated. In methylated cases, one out of the 7 cases 

had a CC genotype and the remaining 6 methylated cases had 

an AC genotype. The AA genotype was absent. In unmethylated 

cases, 34, 18, and one out of these had AC, AA and CC genotype, 

respectively. There was no significant relationship between the 

methylation types of the BRCA2 promoter in different genotypes 

of MTHFRa1298c polymorphism in ovarian cancer; p=0.255. There 

was no significant relation between the methylation types of the 

BRCA2 promoter in different genotypes of the MTHFRa1298c 

polymorphism in ovarian cancer.

PS-01 50
Investigation of P53 codon 72 polymorphism in patients 
with nonmelanoma skin cancers in Isfahan

Mehdi Nikbakht Dastjerdi

Department of Anatomy, School of Medicine, Isfahan University of Medical 

Sciences, Isfahan, Iran

The P53 tumor suppressor gene plays important roles in genomic 

stability. G–to-C at codon 72 in the P53 gene has been associated 

with increased risk for lung, oral, prostate, breast, colorectal cancers 

and may be a marker for risk of skin cancer. This project studied the 

effect of P53 polymorphism on risk of nonmelanoma skin cancers 

(Squamous and basal cell carcinoma). This case–control study 

undertook for study of twenty basal cell carcinoma (BCC), twenty 

squamous cell carcinoma (SCC) and twenty specimens as controls 

for each cancer specimen in the city of Isfahan, Iran. Different 

P53 codon 72 genotypes were identified using polymerase chain 

reaction. In control samples, the frequency of Arg/Arg genotype 

showed 25% and in BCC specimens showed 60%. The differences 

in this genotype group between the cases and controls were 

statistically significant (P = 0.048). The differences in the frequency 

of heterozygot Arg/Pro and also in the frequency of Pro/Pro 

genotype between the cases and controls were not statistically 

significant. OR = 4.5 in BCC cases show that the risk for this disease 

in persons who have Arg/Arg genotype is about 4.5 times more 

than normal people. The results of χ2 test showed that in this 

study there is not statistically significant differences between the 

SCC specimens and controls for frequency of different genotypes.

The present study indicate that P53 codon 72 polymorphism is a 

genetic predisposing factor for risk of nonmelanoma skin cancers 

(of BCC type) in Isfahan.
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PS-01 51
The effect of a P300 activator on P53 protein acetylation 
and consequence apoptosis on breast cancer and normal 
cell lines

Mehdi Nikbakht Dastjerdi

Department of Anatomical Sciences and Molecular Biology, Medical School, 

Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

Hereby, this study describes the potency of CTB (Cholera Toxin B 

subunit) as a P300 activator to induce apoptosis in a breast cancer 

cell line (MCF 7) and a lung fibroblast cell line (MRC 5) as a non 

tumorigenic control sample. MCF 7 and MRC 5 were cultured in 

RPMI 1640 and treated with or without CTB at a concentration 

of 85.43 μmol/L, based on half maximal inhibitory concentration 

(IC50) index at different times (24, 48 and 72 h). The percentage 

of apoptotic cells were measured by flow cytometry. Real time 

quantitative RT PCR was performed to estimate the mRNA 

expression of P300 in MCF 7 and MRC 5 with CTB at different 

times. ELISA and Bradford protein techniques were used to detect 

levels of total and acetylated P53 protein generated in MCF 7 and 

MRC 5. Our findings indicated that CTB could effectively induce 

apoptosis in MCF 7 significantly higher than MRC 5. We showed 

that expression of P300 was up regulated by increasing time of CTB 

treatment in MCF 7 but not in MRC 5 and the acetylated and total 

P53 protein levels were increased more in MCF 7 cells than MRC 

5. CTB could induce acetylation of P53 protein through increasing 

expression of P300 and consequently induce the significant cell 

death in MCF 7 but it could be well tolerated in MRC 5. Therefore, 

CTB could be used as an anti cancer agent.

PS-01 52 
The apoptotic effects of salermide on the breast cancer 
and normal cell lines

Mehdi Nikbakht Dastjerdi

Department of Anatomical Sciences and Molecular Biology, Medical School, 

Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

Sirtuin1 (SIRT1) is an enzyme that deacetylates histones and 

several nonhistone proteins including p53 during stress and plays 

an important role in the survival of tumor cells. Hereby, this study 

describes the potency of salermide as a SIRT1 inhibitor to induce 

apoptosis in the MCF-7 and MRC-5 cell lines. MCF7 and MRC-5 

cell lines were cultured in RPMI-1640 and treated with or without 

salermide at concentration of 80.56 μmol/L, based on the half-

maximal inhibitory concentration (IC50) index at different times 

(24, 48 and72 h). The IC50 value was established for the salermide 

in MCF-7. The percentage of apoptotic cells was measured by 

flow cytometry. Real-time quantitative RT-PCR was performed 

to estimate the mRNA expression of sirtuin1 in MCF-7 and MRC-

5 with salermide at different times. ELISA and Bradford protein 

techniques were used to detect endogenous levels of total and 

acetylated p53 protein generated in MCF-7 and MRC-5 cells. Our 

findings indicated that salermide can induce apoptosis in MCF-7 

significantly more effective than MRC-5 cells. We showed that the 

expression of SIRT1 was dramatically down-regulated by increasing 

the time of salermide treatment in MCF-7 but not MRC-5 and that 

the acetylated and total p53 protein levels were increased more 

in MCF-7 than MRC-5. Salermide, by decreasing the expression 

of sirtuin1 gene, can induce acetylation of P53 protein and 

consequently induce significant cell death in MCF-7 that was well 

tolerated in MRC-5.

PS-01 53 
Meme kanserlerinde HtrA2 gen ifadesinin analizi

Feridun Akkafa1, Ahmet Arslan2, Serdar Öztuzcu2, Hasan İlyas 

Özardalı3, Avni Gökalp4, Esma Özkara2, Celalettin Camcı5, 

Ozan Balakan5, Zehra Bozdağ6, Abdullah Aydın7

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, Şanlıurfa
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD, Gaziantep
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji AD, Afyon
4Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Gaziantep
5Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji BD, Gaziantep
6Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji AD, Gaziantep
7İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji AD, İstanbul

Serin proteaz olan HtrA2 proteini, apoptotik uyarıdan sonra 

mitokondriden sitozole salınarak apoptozisi proteaz aktivitesi ile 

kaspaz bağımsız tarzda uyarabildiği gibi, apoptozisi engelleyici 

proteinlere (inhibitor of apoptosis protein (IAP)) bağlanarak 

onları parçalayıp, kaspaz baskılayıcı aktivitesini yok ederek de 

uyarabilmektedir. Bu nedenle, kanser dokularında apoptosisin bir 

düzenleyicisi olan HtrA2 ifade seviyelerinin analizi, kanser gelişimini 

anlamamız için gereklidir. Bu çalışmada meme kanserli hastaların 

tümörlü dokularında ve çevresindeki normal dokularında, HtrA2 

geninin hem mRNA hem de protein ifade seviyelerinin tespitini 

amaçladık. Cerrahi olarak 53 hastadan alınan dokularda mRNA 

ifade seviyelerinin tespiti RT-PCR ile taze dokularda çalışıldı. Aynı 

hastalara ait parafine gömülü dokularda ise immünohistokimyasal 

yöntemle protein tespiti yapıldı. HtrA2 ifade seviyeleri ile hastaların 

klinik ve patolojik özellikleri arasındaki ilişkiler analiz edildi. HtrA2 

geni mRNA ifade seviyesi hastaların %72’sinde (38/53) normal 
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değerlerde tespit edilirken, %26’sında (14/53) yüksek, %2’sinde 

ise (1/53) düşük değerlerde tespit edildi. HtrA2 proteini, %90.6 

hastanın (48/53) tümör dokusunda pozitif olarak tespit edilirken, 

%9.4 hastanın (5/53) tümör dokusunda ise tespit edilmedi. Meme 

tümör dokularında, HtrA2’nin farklı ifade seviyelerinde tespit 

edilmesi ile apoptotik yolağı etkinleştirebileceği söz konusu olabilir. 

Bu nedenle meme kanserinde özellikle IAP’lerin ifade seviyelerinin 

de tespit edilmesinin önemli olacağını düşünmekteyiz.

Analysis of HtrA2 gene expression in breast cancers

Feridun Akkafa1, Ahmet Arslan2, Serdar Öztuzcu2, Hasan İlyas 

Özardalı3, Avni Gökalp4, Esma Özkara2, Celalettin Camcı5, 

Ozan Balakan5, Zehra Bozdağ6, Abdullah Aydın7

1Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Harran 

University,Sanlıurfa,Turkey
2Department of Medical Biology and Genetic,Faculty of Medicine, Gaziantep 

University,Gaziantep,Turkey
3Department of Medical Pathology, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe 

University, Afyon,Turkey
4Department of General Surgery,Faculty of Medicine, Gaziantep 

University,Gaziantep,Turkey
5Department of Medical Oncology,Faculty of Medicine, Gaziantep 

University, Gaziantep,Turkey
6Department of Medical Pathology,Faculty of Medicine, Gaziantep 

University, Gaziantep,Turkey
7Department of Medical Pathology,Faculty of Medicine, Istanbul Medeniyet 

University,Istanbul,Turkey

The serin proteaz HtrA2 is released from mitochondria into the 

cytosol after apoptosis stimuli, inducing apoptosis in a caspase-

independent manner through its protease activity and in a caspase 

dependent manner by neutralizing the inhibition of inhibitor 

of apoptosis proteins (IAPs) on caspases. Thus, analysis of the 

expression status of HtrA2, a regulator of apoptosis, in cancer 

tissues is needed for an understanding of cancer development. 

The purposes of this study were to measure both the protein and 

mRNA expression levels of HtrA2 gene in human with breast cancer 

tissues and their adjacent normal breast tissues.  mRNA expression 

levels in tissues taken surgically from 53 patients detection of 

fresh tissues were studied by RT-PCR. The protein detection is 

done in paraffin-embedded tissues of the same patients through 

immunohistochemical method. The relationships between patients 

clinical, pathologic features and HtrA2 expression levels are 

analyzed. HtrA2 gene mRNA expression level is found to be normal 

in patients 72%(38/53) and at high in patients 26%(14/53) and 

low in patients 2%(1/53). While HtrA2 protein level is to identified 

positively in tumor tissue of patients 90.6%(48/53), there is no 

detection of HtrA2 protein expression in tumor tissues of patients 

9.4%(5/53). It is possible that apoptotic patway may be activated 

by the different expression levels of HtrA2 in breast tumor tissues. 

Therefore, we concluded that it is particularly important to detect 

the expression levels of IAPs in breast cancer.

Bu çalışma, Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi tarafından TF.12.01. numaralı proje ile 

desteklenmiştir.

PS-01 54
Identification of novel anti-androgens that target the BF3 
site of the androgen receptor

Nathan Lack1, Peter Axerio2, Eric Leblanc2, Emma Guns2, 

Artem Cherkasov2, Paul Rennie2

1School of Medicine, Koc University, Istanbul Turkey
2Vancouver Prostate Centre, University of British Columbia, Vancouver, 

Canada

Prostate cancer is one of the leading causes of cancer-related 

death in Turkish men. Patients with late-stage or metastatic 

disease are commonly treated by androgen withdrawal therapy 

that is designed to either target the production of androgens or 

their binding to the androgen receptor (AR). These anti-androgens 

(including casodex or MDV3100) all inhibit the AR by binding to the 

hormone binding site. While initially effective, the success of this 

type of treatment is usually temporary. There is strong evidence 

that in almost all cases the inappropriate activation of the AR 

continues to drives the recurrent growth of so-called castrate-

resistant cancer. Therefore, the AR remains the best-validated 

therapeutic target against late-stage cancer. Recent studies have 

identified a novel site on the AR called the binding function 3 

(BF3) that is proposed to cause an allosteric modification which 

can inhibits critical co-activator interactions. In an effort to identify 

inhibitors that target the BF3, an in silico screen was conducted 

from a database of ~15 million chemicals. From these results, >600 

compounds from several diverse chemical classes assayed using a 

cell-based AR transcription assay. Following iterative optimization 

several very potent AR inhibitors were identified (IC50<1μM). 

Interestingly, these compounds could effectively inhibited AR 

transcriptionally activation in anti-androgen (MDV3100) resistant 

cell lines. The mechanisms of action of the “hit” compounds were 

validated by x-ray crystallography. Further, several compounds 

were also demonstrated to be effective in animal models. These 

compounds offer an novel mechanism to potentially treat late-

stage prostate cancer.



-177-

PS-01 55
Origanum sipyleum, centaurea calolepis ve phlomis 
lycia’nın ponatinib ile kombinasyonlarının meme 
kanserindeki etkileri

Çağla Kayabaşı, Çığır Biray Avcı, Sunde Yılmaz Süslüer, 

Tuğçe Balcı, Besra Özmen Yelken, Cansu Çalışkan, Bakiye Göker, 

Cumhur Gündüz

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

Tüm dünyada kadınlarda en yaygın gözlenen malignansi meme 

kanseridir. Disregüle fibroblast büyüme faktörü reseptörü meme 

kanseri için belirgin bir risk faktörüdür. Çoklu hedefli ATP-yarışmalı 

tirozin kinaz inhibitörü olan ponatinib, BCR-ABL inhibisyonuna 

ek olarak FGFR, KIT, VEGFR, PDGFR gibi kinazların aktivitesini 

de inhibe etmektedir. Türkiye’ ye özgü endemik bitkilerden; 

Origanum sipyleum (Labiatae) antibakteriyel ve antioksidan özellik 

göstermekte, linoleik asit ve palmitik asit içeren Centaurea calolepis 

(Asteraceae) antiinflamatuar, antioksidan ve sitotoksik aktivite 

göstermekte, Phlomis lycia (Lamiaceae) ise karın ağrısı tedavisinde 

kullanılmakta ve yapısında fenolik bileşikler bulundurmaktadır.

Çalışmamızda MCF-7 meme kanseri hücre hattına ponatinib, 

Origanum sipyleum methanol ekstresi (OSM), Centaurea calolepis 

infüzyonu (CCİ) ve Phlomis lycia infüzyonunun (PLİ) ayrı ayrı ve 

kombine olarak uygulanmasıyla gözlenen sitotoksik ve apoptotik 

değişimleri değerlendirmeyi amaçladık. MCF-7 hücrelerinde 

ponatinib, OSM, CCİ ve PLİ’ nin doza bağlı sitotoksik etkileri 

xCELLigence ile gerçek zamanlı olarak ölçüldü. Ponatinib ile OSM 

(p-OSM), CCI (p-CCI), PLI (p-PLI) kombinasyonlarının sinerjistik/

antagonistik ya da aditif olup olmadığını belirlemek amacıyla 

ponatinib ve bitki ekstrelerinin uygun dozları tek başlarına ve 

birlikte uygulandı. Elde edilen veriler CalcuSyn izobologram analizi 

ile değerlendirildi. Kombine dozların apoptotik etkileri ApoDIRECT 

ile flow sitometride belirlendi. Ponatinib, OSM, CCİ ve PLİ için IC50 

dozları sırasıyla 4.59 μM, 54.21 μg/ml, 51.6 μg/ml, 42.52 μg/ml 

olarak hesaplandı. p-OSM, p-CCI, p-PLI aditif olarak belirlendi (CI de

ğerlerijavascript:addsym(‘~’);1) ve apoptozu kontrole göre sırasıyla 

16.5, 92.5, 8.5 kat arttırdıkları saptandı. Sonuç olarak, Origanum 

sipyleum, Centaurea calolepis, Phlomis Lycia ekstrelerinin 

ponatinib ile kombinasyonu in vitro’ da meme kanseri hücreleri 

üzerinde sadece sitotoksik değil belirgin bir apoptotik etkiye de 

sahiptir.

Combination effects of origanum sipyleum, centaurea 
calolepis and phlomis lycia with ponatinib in breast cancer

Çağla Kayabaşı, Çığır Biray Avcı, Sunde Yılmaz Süslüer, 

Tuğçe Balcı, Besra Özmen Yelken, Cansu Çalışkan, Bakiye Göker, 

Cumhur Gündüz

Ege University Medical School, Department of Medical Biology, Bornova, 

Izmir

Breast cancer remains the most common malignancy in women. 

Dysregulated FGFR is a significant risc factor in breast cancer. 

Ponatinib is a multitargeted tyrosine kinase inhibitor that inhibits 

BCR-ABL and also several kinases such as FGFR, KIT, VEGFR, 

PDGFR. Three endemic plant species in Turkey; Origanum sipyleum 

(Labiatae) has antioxidant and antibacterial capacities, Centaurea 

calolepis (Asteraceae) contains linoleic and palmitic acid and has 

anti-inflammatory, antioxidant and cytotoxic activities, Phlomis 

lycia (Lamiaceae) is used for stomachache and contains phenolic 

compounds. We aimed to evaluate the differences in cytotoxicity 

and apoptosis levels in MCF-7 cell line treated with the combination 

of ponatinib, methanol extract of O.sipyleum(OSM), infusion of 

C.calolepis(CCI) and infusion of P.Lyci (PLI). Cytotoxic effects of 

ponatinib, OSM, CCI and PLI in MCF-7 cells were measured online 

with xCELLigence. Ponatinib and plant extracts were added alone 

or in combination at the convenient concentrations to determine 

whether the combined effects of ponatinib and OSM(p-OSM), 

CCI(p-CCI), PLI(p-PLI) were synergistic/antagonistic or additive. 

CalcuSyn isobologram analysis was used to evaluate the data 

obtained. Apoptosis analyses are detected by ApoDIRECT. IC50 

doses of ponatinib, OSM, CCI and PLI were calculated as 4.59μM, 

54.21μg/ml, 51.6μg/ml, 42.52μg/ml, respectively. All combinations 

were found as additive (CI valuesjavascript:addsym(‘~’);1). It was 

shown that p-OSM, p-CCI, p-PLI induce apoptosis 16.5, 92.5, 8.5 

fold, respectively according to the control cells. Our data suggest, 

the extracts of Origanum sipyleum, Centaurea calolepis, Phlomis 

Lycia in combination with ponatinib not only have cytotoxic effect 

but also significant apoptotic effect on breast cancer cells in vitro.

PS-01 56
Hepatoselüler karsinoma hücrelerinde epitelyal 
mezenşimal dönüşüm sürecinde mikro-RNA’ların rolünün 
belirlenmesi

Peyda Korhan, Neşe Atabey

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilimdali, Tıp Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 

35340, Balçova, İzmir, Türkiye

Hepatoselüler karsinom (HCC) metastatik ve rekürren doğası 

nedeniyle dünyada en sık rastlanan agresif ve kötü prognozlu 

kanser türlerindendir. Epitelyal-Mezenşimal Dönüşüm (EMT) diğer 

epitel kökenli kanserlerde olduğu gibi HCC’de de tümör invazyonu 

ve metastazı için en önemli aşamalardan biridir. Bu süreçte 

mikro-RNA (miRNA) da rol oynadığı bildirilmiştir. miRNA’lar küçük 

kodlamayan RNA’lar olup gen ekspresyonunu post-transkripsiyonel 

düzeyde kontrol etmektedir. Bu çalışma kapsamında hepatoselüler 

hücre migrasyon ve invazyonunda miRNA’ların rolünü incelenmesi 

amaçlanmıştır. İlk olarak, EMT fenotipinin uyarıldığı HCC 



-178-

hücreleri ve atasal HCC hücre dizi ile miRNA mikrodizin çalışması 

gerçekleştirdik. Biyoinformatik ve kümeleme analizleri sonucunda 

EMT-ilişkili miRNA’lar ve onların hedeflerini belirledik. RT-PCR ile 

EMT-ilişkili miRNA’ları doğruladık. Doğrulanan miRNA’lar arasından 

miR-181a-5p ileri analizler için seçtik. RT-PCR ile miR-181a-5p’nin 

mezenşimal benzeri hücre fenotipine sahip hücrelerde epitelyal 

benzeri hücrelere oranla daha fazla eksprese olduğunu belirledik. 

miRNA-181a-5p overekspresyonu ve inhibisyonu çalışmalarıyla 

miR-181a-5’nin hedefi olarak belirlenen aday moleküllerin 

ekspresyon düzeylerini Western Blotlama yöntemiyle araştırdık. 

miR-181a-5p ekspresyonunun düşük olduğu epitelyal benzeri hücre 

dizisinde bu miRNA’nın overekspreyonunu ve ekspresyonunun 

yüksek olduğu hücre dizisinde de inhibisyonu sağlandığında, EMT 

belirteçlerinin ve biyolojik davranışların değiştiği gözlemledik. 

Motilite ve invazyon özellikleri düşük olan hücrelerin miR-181a-

5p mimik transfeksiyonu sonrası daha proliferatif, invazif ve motil 

karakter kazandığı gözlendi. Sonuç olarak çalışmamızda epitelyal 

benzeri hücrelere miR-181a-5p aktararak fenotiplerinin daha 

agresif hale dönüştüğünü, bu süreçte miR-181a’nın rol oynadığını 

belirledik. Çalışma sonuçlarımız miR-181a’nın HCC tedavisinde iyi 

bir hedef olabileceğini düşündürmektedir.

The role of micro-RNAs in epithelial to mesenchymal 
transition of hepatocellular carcinoma cells

Peyda Korhan, Neşe Atabey

Department of Medical Biology and Genetics, Medical School, Dokuz Eylul 

University, 35340, Balcova-Izmir, Turkey

HCC is one of the most common and an aggressive cancer 

worldwide with a poor prognosis mainly due to metastasis and 

recurrence of dissease. Epitehial-Mesechymal Transition (EMT) is a 

key event in tumor invasion of carcinomas including HCC. Emerging 

evidence indicates that MicroRNAs are often deregulated during 

EMT. miRNAs are a class of small non-coding RNAs that regulate 

gene expression post-transcriptionally. Since main mortality 

reason of HCC is due to recurrence of disease and metastasis, we 

aimed to analyze role of miRNAs in HCC migration and invasion in 

this project. We performed miRNA microarray analysis with wild 

type HCC cell and EMT-induced clone. First, we performed some 

bioinformatics works to cluster miRNAs and to find out predicted 

target of these miRNAs. EMT-related miRNAs were confirmed by 

RT-PCR. Among them, miR-181a-5p was further evaluated. We 

observed that mesenchymal-like HCC cells had higher expression 

level of miR-181a-5p, compared to epithelial-like ones. We 

analyzed expression of miRNA-181a-5p target molecules after 

transfected cells either with miRNA mimic or miRNA inhibitor. 

When we transfected epithelial-like cells, with miR-181a-5p 

mimic and mesenchymal-like cells, with miR-181a-5p inhibitor, 

we observed that EMT markers and biological responses of cell 

lines were differ from control cells. We showed that epithelial like 

cells gained more motile, invasive and proliferative character after 

miR-181a-5p transfection. This project demonstrated a regulatory 

link between miR-181a-5p and loss of cellular differentiation. miR-

181a-5p overexpression promoted aggressive phenotype of cells. 

Our results imply that molecular targeting of miR-181a-5p may 

become a therapy alternative in HCC.

PS-01 57
C6 glioma hücrelerinde morinda citrifolia ve paklitakselin 
etkilerinin araştırılması

Elçin Özen1, Melike Ersöz2, Tuncay Altuğ1
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Bu çalışmada in vitro C6 glioma hücre modelinde Morinda 

citrifolia (noni) ekstresi ve paklitakselin farklı konsantrasyonlarının 

ß-katenin sinyal yolu ile hücre proliferasyonunda meydana getirdiği 

değişikliklerin immünositokimyasal etkileri araştırılmıştır. Hücre 

proliferasyonunun değerlendirilmesinde hücre siklusunda S fazına 

özgü bir işaretleyici olan bromodeoksiuridin (BrdU) uygulandı. 

C6 glioma hücreleri DMEM-F12 besiyeri içerisinde 37 0C’ de %5 

CO2 ve %95 hava içeren inkübatörde büyütüldü. Noninin etkilerini 

belirlemek için oluşturulan deney grubunda medyum içerisine 1 

mg/ml, 3 mg/ml ve 10 mg/ml konsantrasyonlarında noni eklendi. 

Paklitakselin etkilerini belirlemek için oluşturulan deney grubuna 

1 µg/ml, 3 µg/ml ve 10 µg/ml konsantrasyonlarında paklitaksel 

eklendi. Paklitaksel ve noninin etkilerinin birlikte inceleneceği 

deney grubuna ise 1 mg/ml noni ve 1 µg/ml paklitaksel, 3 mg/ml 

noni ve 3 µg/ml paklitaksel, 10 mg/ml noni ve 10 µg/ml paklitaksel 

birlikte uygulandı. Tüm çalışma gruplarında 24 saatlik inkübasyon 

sonrasında deney sonlandırıldı. Plazma membranında bulunan 

adezyon molekülü ß-katenin ekspresyonunun noni ekstresi 

uygulamasıyla değişmediği, düşük dozda paklitaksel uygulamasında 

nükleustaki ß-katenin ekspresyonunun arttığı izlendi. Bu sonuç 

paklitakselin düşük dozlarında ß-kateninin transkripsiyon faktörü 

olarak etkili olduğunu, paklitakselin yüksek dozlarının ise Wnt 

sinyal yolu üzerinde etkili olmadığını düşündürür.

PS-01 58
Investigation of the paclitaxel and Morinda citrifolia’s 
effects on C6 glioma cells

Elçin Özen1, Melike Ersöz2, Tuncay Altuğ1
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C6 glioma cells in vitro model, Morinda citrifolia (noni) extract 

and different concentrations of paclitaxel on cell proliferation 

changes caused by immunocytochemical on ß-catenin signaling 

pathway were investigated. A marker of cell proliferation, 

bromodeoksiuridin(BrdU) was performed which is specific to the 

evaluation of the S-phase cell cycle. C6 glioma cells in DMEM-F12 

medium at 37 ° C were grown in an incubator containing 5% CO2. 

1, 3 and 10 mg / ml concentration noni was added to experimental 

group which is created to determine the effects of the noni’s. 1, 3 

and 10 µg / ml concentration paclitaxel was added to experimental 

group which is created to determine the effects of the paclitaxel’s. 

1 mg / ml noni and 1 µg/ml paclitaxel, 3 mg / ml noni and 3 µg/

ml paclitaxel and 10 mg / ml noni and 10 µg/ml paclitaxel were 

added to experimental group which is created to determine the 

effects of the paclitaxel and noni. The experiment was ended after 

24 hours of incubation in all study groups. ß-catenin expression 

of adhesion molecules in the plasma membrane does not change 

the application of noni extract, ß-catenin expression in nucleus 

increased by application of a low dose of paclitaxel was observed.

This result shows that paclitaxel is effective as a transcription factor 

ß-catenin in low dosesbut higher doses of paclitaxel is not effective 

on the Wnt signaling pathway.

PS-01 59
Tek nükleotit polimorfizmi, gen, yolak ve hastalıklar 
arasındaki ilişkinin çok katmanlı bir grafik ile modellenmesi

Gökhan Ersoy

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilişimi ABD, Biyoenformatik Bölümü, 

Ankara

Genom Boyutunda Bağlantı/İşbirliği Çalışmaları (GWAS) kapmasında 

yapılan “Tek Nükleotid Polimorfizm (SNP) analizi”, hastalıklara 

özgü gen bölgelerinin tanımlanması ve hastalıkların altında yatan 

nedenleri kavrama açısından büyük potansiyel taşımaktadır. Son 

zamanlarda tanımlanmış olan “birleşik p-değeri (p-value)” yaklaşımı 

gen ve yolak (pathway) seviyesindeki “bağlantıları” tanımlamaya 

imkân sağlar. METU-SNP gibi mevcut bilgisayar programları ya 

“snp numarası/hastalık numarası/yolak bilgisi, p-değeri ve önem 

derecesi” ya da “snp numarası/hastalık numarası/yolak bilgisi” gibi 

bilgileri yazılı bir liste olarak vermektedir. Bu çalışmamızda, SNP’ler, 

genler, yolaklar ve hastalıklar arasındaki ilişkiyi çok katmanlı bir 

grafik ile modellemek için çeşitli yollar araştırılacaktır. Grafikteki 

her bir öğe için mevcut veri tabanlarından çekilen bilgiler de grafik 

üzerinden ulaşılabilir olacaktır. Yazılı çıktının grafiksel bir bilgi 

ağına dönüştürülmesi, tanımlanmış muhtemel SNP biobelirteçleri 

(biomarker) için toplanan bilginin daha etkin kullanımına imkân 

sağlaması ve biyolojik ağ keşiflerine güç katması beklenmektedir.

A multi-layered graphical model of the relation between 
single nucleotide polymorphisms, genes, pathways and 
diseases

Gökhan Ersoy

Department of Bioinformatics, Informatics Institute, Middle East Technical 

University, Ankara, Turkey

The analysis of Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) through 

Genome Wide Association Studies (GWAS) presents great potential 

for describing disease loci and gaining insight into the underlying 

etiology of diseases. Recently described combined p-value 

approach allows identification of associations at gene and pathway 

level. The integrated programs like METU-SNP produces txt based 

list of either snp id/gene id/pathway title and their p-values and 

significance status or snp id/disease id/pathway information. In 

this study, we will investigate different approaches to generate 

a multi-layered graphical model of the relation between SNPs, 

genes, pathways and diseases. The property of information 

retrieved about the nodes from existing databases will also be 

accessible on the graph. Visualization of the text output, into 

graphical knowledge networks is needed to facilitate the efficient 

use of the information offered for the candidate SNP Biomarkers 

identified and to drive biological network discovery.

PS-01 60
Epigallokateşin gallat ve ponatinib kombinasyonunun 
kronik miyeloid lösemi hücreleri üzerindeki apoptotik 
etkisi
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(9;22) translokasyonu sonucu oluşan BCR-ABL füzyon proteinin 

aşırı ifadesi kronik miyeloid lösemide (KML) karakteristiktir. 

Üçüncü nesil tirozin kinaz inhibitörü ponatinib, KML hastalarının 

tedavisinde kullanılmaktadır. Epigallokateşin gallat (EGCG) yeşil 

çayda bulunan bir flavonoiddir. Bu çalışmada ponatinib ve EGCG 

kombinasyonunun (P-EGCG) K562 KML hücre hattında neden 

olduğu sitotoksik ve apoptotik değişimlerin belirlenmesi ve 

P-EGCG uygulanmasına bağlı olarak hücre döngüsü-regülasyonu 

ile ilişkili genlerin ekspresyon değişimlerinin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Ponatinib, EGCG ve P-EGCG’nin hücreler üzerindeki 

zaman ve doz bağımlı sitotoksik etkisi WST-1 analizi ile belirlendi. 

Maddelerin sitotoksik etkisinin belirlenmesi amacıyla ponatinib 

ve EGCG hücrelere ayrı ayrı ve kombinasyon halinde uygulandı. 

Kombinasyon indeksi (CI) isobologram verilerinin analizi için 

kullanıldı. P-EGCG’nin apoptotik etkisi ApoDIRECT ile belirlendi ve 

gen ekspresyonu RT-qPCR ile gösterildi. Ponatinib ve EGCG’nin IC50 

değerleri sırasıyla 87,13nM ve 50µM olarak belirlendi. P-EGCG’nin 

CI değeri 0,658 bulundu ve kombinasyon sinerjistik kabul edildi 

(ED90 değeri 28,39nM ponatinib, 117,12µg/ml EGCG). Ponatinib, 

EGCG ve P-EGCG uygulanan hücrelerde kontrole oranla sırasıyla 

24, 10,9 ve 47,2 kat apoptoz artışı belirlendi. Kontrol hücreleriyle 

karşılaştırıldığında P-EGCG’nin, siklinD1 ve CDC25A’yı sırasıyla 2,49 

ve 2,63 kat aşağı regüle, TGFβ2’yi ise 4,57 kat yukarı regüle ettiği 

belirlendi.  Çalışmamız ile EGCG’nin KML hücre hatlarında sitotoksik 

ve apoptotik etki gösterdiği ve ponatinib ile oluşturduğu sinerjistik 

etkiyle hücre büyümesi inhibisyonuna katkıda bulunabileceği 

ortaya konmuştur. Bu durumun kısmi olarak artan TGFβ2 aktivitesi 

aracılığıyla gerçekleşebileceği düşünülmektedir.

Apoptotic effects of epigallocatechin-3-gallate and 
ponatinib combination in chronic myeloid leukemia cells

Bakiye Göker1, Sunde Yılmaz Süslüer1, Cansu Çalışkan1, Tuğçe 

Balcı1, Çağla Kayabaşı1, Burcu Erbaykent Tepedelen2, Mehmet 

Korkmaz3, Besra Özmen Yelken1, Cumhur Gündüz1, Güray Saydam4, 

Çığır Biray Avcı1
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Over-expression of BCR-ABL protein is the result of (9;22) 

translocation and is characteristic for Chronic Myeloid Leukemia 

(CML) cases. The third-generation tyrosine kinase inhibitor 

ponatinib is used for the CML treatment. Epigallocatecin-3-

gallate(EGCG) is a flavonoid which is contained in green tea. In this 

study we aimed to determine cytotoxic and apoptotic changes in 

K562 CML cell line treated with the combination of ponatinib and 

EGCG (P-EGCG) compared to untreated control group and detect 

the expression changes of cell cycle-regulation related genes with 

the treatment of P-EGCG. The cytotoxic effects of the compounds 

on cells were determined in time and dose dependent manner by 

using WST-1 analysis. Ponatinib and EGCG were treated alone and 

in combination to determine the combined effects of the agents. 

The combination index (CI) isobologram was used to analyze the 

data. Apoptotic effects of P-EGCG were defined with ApoDIRECT 

and gene expressions were showed by RT-qPCR. IC50 values of 

ponatinib and EGCG were determined as 87.13 nM and 50µM, 

respectively. CI value of the P-EGCG was found 0.658 and the 

combination was accepted as synergistic (ED90 value: 28.39nM 

ponatinib, 117.12µg/ml EGCG). Ponatinib, EGCG and P-EGCG 

induced apoptosis 24, 10.9, 47.2 fold compared to control cells, 

respectively. P-EGCG down-regulated cyclinD1 2.49, CDC25A 2.63 

fold and up-regulated TGFβ2 4.57 fold according to the control 

cells. We conclude that EGCG presents cytotoxic and apoptotic 

properties and may cooperate with growth inhibiting activity of 

ponatinib synergistically against CML cell line. This phenomenon 

may be partially mediated by increased activity of TGFβ2.

PS-01 61
Bortezomib uygulanan K-562 lösemi hücrelerinde STAT3 
ve RelA ekspresyon düzeylerinin inhibisyonu ve apoptozun 
indüksiyonu
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Ayşegül Dalmızrak1, Buket Kosova1, Güray Saydam2
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STAT proteinleri sinyal ileti ve transkripsiyon aktivatörü olarak 

rol oynarlar. Aktif STAT3 lösemi hücrelerinde çoğalmayı ve sağ 

kalımı artırır ayrıca nükleer faktör-κB (NF-κB) de dahil olduğu 

pro-onkogenik yolları teşvik ederek, anti-tümör bağışıklığını ve 

apoptozu baskılar. RelA, STAT3 aktivasyonunda artış gösteren, NF-

κB ailesinin gen ürünlerinden biridir. Bortezomib (BOR), multipl 

myeloma ve mantle hücreli lenfoma tedavilerine kullanılan 

proteozom inhibitörüdür. Çalışmadaki amacımız, STAT3 ve 

RelA’nın mRNA ve protein ekspresyon düzeylerindeki değişimlerini 

inceleyerek, BOR’un kronik myeloid lösemi (KML) hücre modeli 

K562 üzerindeki sitotoksik ve apoptotik etkilerini belirlemektir.

BOR’un lösemi hücreleri üzerindeki sitotoksisitesini belirlemek 

için hücre proliferasyonu XTT analiziyle değerlendirildi. STAT3 ve 

RelA’nın mRNA ekspresyon düzeyleri qRT-PCR ile analiz edildi. 

Protein ekspresyon düzeyleri western-blot yöntemiyle tespit edildi. 

IC50 değeri 72. saat için 17.7 nM olarak hesaplanmıştır. Apoptotik 

hücre sayısı 72. ve 96. saatlerde sırasıyla %37 ve %38 oranında 

artış göstermiştir (p=0.0041, p=0.0038). STAT3 mRNA ekspresyonu 
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72 saatte %66 oranında artış gösterirken [(2.86 kat p= 0.0043)], 

RelA 72. ve 96. saatlerde sırasıyla %45.8 ve %83.63 oranında 

azalma görülmüştür [(1.83 kat; p= 0.003), (6.1 kat; p=0.0002)]. 

Protein sonuçlarına bakıldığında, hem STAT3 hem de RelA protein 

ekspresyon düzeylerinin zamana bağlı olarak azaldığı gözlenmiştir.

Aktif STAT3, NF-κB aile üyesi RelA ile doğrudan etkileşim içindedir.

ve RelA’nın hücre nükleusunda bulunmasını sağlayarak kanser 

oluşumundaki NF-κB aktivasyonuna katkıda bulunur. Sonuçlarımız 

BOR’un KML terapisinde antikanser ajan olarak önemli bir 

potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti, bu etki NF-KB ailesi 

üyesi RelA ve JAK / STAT yolunun üyesi STAT3 ekspresyonlarının 

downregülasyonu nedeniyle olabilir. Bu sonuçların in vitro 

koşullarda lösemi tedavisinde yeni bir pencere açabileceğini 

düşünmekteyiz.

Inhibition of STAT3 and RelA expression levels bortezomib 
treated K-562 leukemic cells and indiction of apoptosis

Nur Selvi1, Burçin Tezcanlı Kaymaz1, Sezgi Kıpçak1, 

Ayşegül Dalmızrak1, Buket Kosova1, Güray Saydam2
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Turkey
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STAT proteins play a role in signal transduction and activator of 

transcription. Activated STAT3 increases leukemic cell proliferation 

and survival; also suppresses anti-tumour immunity and apoptosis 

by promoting pro-oncogenic pathways, including nuclear factor-

κB (NF-κB). RelA is one of the gene products of NF-κB that gives 

rise to increase in STAT3 activation. Bortezomib (BOR) is a first 

class proteasome inhibitor. In this study, we aimed to identify the 

cytotoxic and apoptotic effects of BOR upon chronic myelogenous 

leukemia (CML) cell model K562, with determining STAT3 and RelA 

expressions both at mRNA and protein levels. Cell proliferation was 

assessed by XTT-assay in order to determine cytotoxicity of BOR 

upon leukemic cells. mRNA expression levels of STAT3 and RelA 

were analyzed by qRT-PCR; protein expressions were detected via 

western-blot method. IC50 was calculated as 17.7 nM for 72th 

hour. Number of apoptotic cells were increased by 37% and 38% 

for 72th-96th hours (p=0.0041, p=0.0038). STAT3 mRNA expression 

was significantly decreased by 66% [(2.86 fold; p= 0.0043)] at 

72th hour, Rel A was downregulated by 45.8% and 83.63% [(1.83 

fold; p= 0.003), (6.1 fold; p=0.0002)] for 72th and 96th hours. Rel 

A and STAT3 protein expressions were highly inhibited in a time 

dependent manner. Activated STAT3 directly interacts with the 

NF-κB family member RelA. Our results pointed out that, BOR 

treatment had a significant potential of being an anticancer agent 

for CML therapy; and this effect could be due to the expressional 

downregulations of NF-κB family member Rel A and JAK/STAT 

pathway member STAT3.
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Türk popülasyonunda erkek meme kanseri ve vitamin D 
reseptör gen polimorfizmleri riski
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Meme kanseri genellikle kadınlara özgü bir hastalık gibi düşünülür 

ancak meme kanserlerinin yaklaşık %1’i erkeklerde meydana gelir. 

Erkeklerde meme kanseri en yaygın olarak 60 yaş üstü erkeklerde 

görülür. Erkek meme kanseri etyolojisi henüz belli olmasa da, 

yapısal, çevresel, hormonal (östrojen/androjen dengesindeki 

bozulmalar) ve genetik (pozitif aile hikayesi, Klinefelter sendromu, 

BRCA1 ve BRCA2 mutasyonları) risk faktörleri bilinmektedir. 

Potansiyel hedeflerden biri de vitamin D reseptörüdür (VDR). Biz 

VDR geninde bulunan mutasyonların Türk popülasyonunda Erkek 

meme kanseri riski ile ilişkili olup olmadığını araştırdık. Dokuz Eylül 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalının arşivinde bulunan 

25 Erkek meme kanseri tanısı konmuş parafin blok arşiv materyali 

ile 100 sağlıklı erkek birey arasındaki VDR genindeki polimorfik 

bölgeler ApaI (rs7975232), TaqI (rs731236) ve FokI (rs10735810) 

PCR-RFLP yöntemi ile polimorfizm analizi belirlendi. Sonuçlar 

lojistik regresyon analizi ile değerlendirildi VDR ApaI polimorfizmi 

(p=0.70), TaqI polimorfizmi (p=0.88) ve FokI polimorfizmi (p=0.075) 

için anlamlı bir sonuç göstermemiştir. VDR polimorfizminin Erkek 

meme kanseri riski ve tümörün olası reseptör durumu üzerine 

olan etkilerinin destekler durumunda değildir. Bundan sonraki 

çalışmaların VDR işlevselliğine, aktivitesine, konsantrasyonuna, 

polimorfizmin ve haplotiplerin etkisi üzerinde durmalıdır.

Vitamin D receptor gene polymorphisms and male breast 
cancer risk in Turkish population

Sefa Kızıldağ1, Derya Polat1, Fatima Dedemoğlu1, Erdinç Yüksel1, 

Tülay Canda2
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Male breast cancer (MBC) is a rare disease. However, as global 

populace ages, there is a trend for MBC increase. Although its 

etiology is still unclear, constitutional, environmental, hormonal 

(abnormalities in estrogen/androgen balance) and genetic 
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(positive family history, Klinefelter syndrome, mutations in 

BRCA1 and BRCA2) risk factors are already known. One potential 

target is the vitamin D receptor (VDR). We have investigated 

whether polymorphisms in the VDR gene are associated with 

altered MBC risk in a Turkish population. We recruited 25 men 

with known breast cancer and 96 men selected from blood 

donations. Polymorphic sites in VDR gene ApaI (rs7975232), TaqI 

(rs731236) and FokI (rs10735810) were determined by polymerase 

chain reaction-restriction fragment length polymorphism 

(PCRRFLP) analysis.The unconditional logistic regression analysis 

demonstrated no significant association for the VDR ApaI (p=0.70), 

TaqI polymorphism (p=0.88) and FokI polymorphism (p=0.075). 

Our results do not support potential effects of VDR polymorphisms 

on MBC risk and possible differential effects of receptor status of 

the tumor. However, further studies focusing on the influence of 

polymorphisms and haplotypes on VDR functionality, activity and 

concentration are needed.
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Meme kanserinin patolojik alt tiplerinin meta-analiz 
yöntemine dayalı miRNA imzaları ile sınıflandırılması
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Bu çalışmada amaçlanan, literatürde şimdiye kadar yapılmış 

uygun meme kanseri miRNA mikrodizin çalışmalarını meta-analiz 

yöntemiyle bir araya getirip, meme kanserinin patolojik alt tiplerini 

birbirinden ayıran bir meme kanseri miRNA profili (imzası) ortaya 

çıkartmaktır. Bugüne kadar meme tümör hücreleri ile yapılan 

miRNA mikrodizin çalışmaları GEO ve ArrayExpress mikrodizin 

veritabanları kullanılarak araştırılmış ve 6 çalışma (GSE43040, 

GSE7842, GSE15885, GSE19783, GSE20066, GSE2216) geliştirilen 

ANOVA temelli ve sıralama tabanlı meta-analiz programı ile bir 

araya getirilmiştir. Programın sıralama tabanlı olması çalışmaların 

yapıldığı platformların farklılığını elemine etmektedir. ANOVA 

testi, her bir çalışma için önceden belirlenen östrojen reseptörü 

(ER), progesteron reseptörü (PR) ve HER2 reseptör tiplerine göre 

ayrı ayrı uygulanmıştır. Test sonucunda her çalışma için anlamlılık 

derecesine göre küçükten büyüğe sıralanmış miRNA listeleri 

oluşturulmuş ve bu miRNA’ların her bir çalışmadaki sırası tespit 

edilmiştir. Bütün çalışmalardaki sıralamaların ortalama değeri 

o miRNA’nın farklılık derecesini işaret etmektedir. Sıralamaların 

ortalamaları alındıktan sonra her patolojik alt tip için (ER, PR ve 

HER2) ilk 3 miRNA belirteç adayı olarak seçilmiş ve bu miRNA’ların 

hedeflediği genler biyoinformatik olarak belirlenmiştir. Yolak 

analizleri ilk 3 miRNA’nın ortak hedefi olan genler ile her patolojik 

alt tip için gerçekleştirilmiştir. Ortak miRNA hedef genleri göz 

önüne alındığında HER2 alt tipi için DICER1 ve NFYC, PR alt tipi için 

NPC1 ve ERBB2 ve ER alt tipi için ise hücre döngüsü ve p53 sinyal 

yolağında önemli rol oynayan CDKN2A ve TP53 anlamlı hedef genler 

olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışma miRNA mikrodizin çalışmalarını 

bir araya getiren ilk meta-analiz çalışması olma özelliğindedir ve 

sonuçların miRNA’ların meme kanseri regülasyonundaki rolünün 

aydınlatılmasına katkıda bulunacağı öngörülmektedir.

The classification of pathologic subtypes of breast cancer 
with meta-analysis based miRNA signatures

Yasemin Öztemur1, Tufan Bekmez2, Alp Aydos1, Vilda Purutçuoğlu 

Gazi3, Bala Gür Dedeoğlu1

1Biotechnology Institute, Ankara University, Ankara, Turkey
2Faculty of Dentistry, Gazi University, Ankara, Turkey
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The aim of this study is to combine the miRNA microarray studies 

on breast cancer performed so far by a meta-analysis to identify 

miRNA signatures that could classify the pathological subtypes of 

breast cancer. For this study an ANOVA dependent ranking-based 

meta-analysis program was developed. miRNA microarray studies 

related with breast tumors searched in two microarray databases 

and 6 studies were selected to be combined by aforementioned 

meta-analysis program. ANOVA tests were performed to find 

out differentially expressed miRNAs in samples with predefined 

subtypes, ER, PR and HER2. For each study the miRNA lists were 

generated considering their significance level and miRNAs were 

noted according to their ranks in the list. For each miRNA the mean 

of its rank in all studies was calculated and this value became its 

real rank in the meta-list, which was used instead of significance 

value. The first three differentially expressed miRNAs in the meta-

list were selected for each subtype and their targets were identified 

bioinformatically. The common target genes of top three miRNAs 

were further used for pathway analysis for each pathological 

subtype. Considering the common miRNA target genes, DICER1 and 

NFYC were found to be HER2 specific while NPC1 and ERBB2 were 

specific to PR and for ER CDKN2A and TP53, which are known to be 

important members of cell cycle and p53 signaling pathway, were 

found to be significant genes. The program makes identification of 

novel candidate miRNAs possible and may provide further insight 

to improve our understanding of breast cancer development.
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miR-150‘nin MATRA aracılı transfeksiyonu ile insan akut 
lenfoblastik lösemi hücrelerinde centaurea lydia’nın 
MDM2 gen ekspresyonu üzerine etkisi

Tuğçe Balcı, Sunde Yılmaz Süslüer, Çağla Kayabaşı, Besra 

Özmen Yelken, Cansu Çalışkan, Bakiye Göker, Çığır Biray Avcı, 

Cumhur Gündüz

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

Akut lenfoblastik lösemi, çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık % 

25 ini oluşturmakta ve kemik iliğindeki lenfoid progenitörlerin 

klonal çoğalması sonucu ortaya çıkmaktadır. Endemik bitki olan 

Centaurea lydia’ nın in vitro koşullarda antikanser aktivitesi 

bilinmektedir. miRNA’ lar tek iplikli, protein kodlamayan küçük 

RNA molekülleri olup; gen ekspresyonunun düzenlenmesinde, 

hücre çoğalması, gelişim, apoptoz ve hematopoiezde rollere 

sahiptirler. Son zamanlarda; Magnet AssistedTransfection (MATRA) 

en etkili non viral transfeksiyon metodları arasında yer almaktadır. 

Çalışmamızda; CCRF-CEM (T-ALL) hücrelerine MATRA aracılı miR-

150’ nin transfeksiyonu ile C. lydia’ nın (CLM) metanol ekstratının 

apoptoz ve MDM2 gen ekspresyon seviyeleri üzerine etkisinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. CCRF-CEM hücre hattında CLM’ nin 

sitotoksik etkisi, zamana ve doza bağımlı olarak XTT analizi ile 

belirlendi. CLM, miR-150 ve CLM’ nin miR-150 (miR150-CLM) ile 

kombinasyonunun apoptoz üzerine etkisi ApoDIRECT kiti ile flow 

sitometrik olarak ve MDM2 gen ekspresyon seviyeleri ise gerçek 

zamanlı qRT-PCR (TaqMan) belirlendi. GAPDH, “housekeeping” gen 

olarak kullanıldı. CCRF-CEM hücrelerinde, CLM’ nin IC50 dozu 14,95 

µM olarak tespit edildi. Kontrol hücreleri ile karşılaştırıldığında 

CLM apoptozu 10 kat arttırırken; miR-150 ve miR150-CLM 

kombinasyonunun etkisi saptanmadı. Kontrol hücrelerine 

göre CCRF-CEM hücrelerindeki kombinasyonlarda MDM2 geni 

ekspresyonu (CLM) 2,44 kat artarken, (miR-150) 224,41 kat, 

(miR150-CLM) nin 1,34 kat azalttığı saptandı. CLM muamelesi 

ve mir-150 nin transfeksiyonu sonucunda MDM2 geninin aşağı 

regülasyonu ve CLM nin tek başına apoptoz artışına neden 

olması, bu kombinasyonun lösemi hücrelerinde etkili olabileceğini 

düşündürmektedir.

The effect of centaurea lydia on MDM2 gene expression in 
human acute lymphocytic leukemia cells via transfection 
of miR-150 by MATRA

Tuğçe Balcı, Sunde Yılmaz Süslüer, Çağla Kayabaşı, Besra 

Özmen Yelken, Cansu Çalışkan, Bakiye Göker, Çığır Biray Avcı,  

Cumhur Gündüz

Ege University Medical School, Department of Medical Biology, Bornova, 

Izmir

Acute lymphocytic leukemia (ALL) arises from the clonal 

proliferation of lymphoid progenitors in the bone marrow. It 

accounts for nearly a quarter of all childhood cancers. Centaurea 

lydia has shown anticancer activity in vitro. miRNAs are single 

strand, non-protein-coding small RNA molecules that have role in 

the regulation of gene expression and cell growth, development, 

apoptosis and hematopoiesis. In recent years, Magnet assisted 

transfection (MATRA) is one of the most effective non-viral 

transfection methods. We aimed to evaluate the effect of 

methanol extract of C.lydia (CLM) on apoptosis and MDM2 gene 

expression levels in CCRF-CEM cells (ALL) via transfection of miR-

150 by MATRA. Cytotoxic effects of CLM in CCRF-CEM cell line was 

detected in time and dose dependent manner with XTT assay. 

We determined effects of CLM, miR-150 and the combination 

of miR-150 with CLM (miR150-CLM) on apoptosis by using 

ApoDIRECT with FACS and MDM2 gene expression levels with 

real-time qRT-PCR (TaqMan) in the course of 48 hours. GAPDH 

was used as “housekeeping” gene. IC50 dose of CLM is detected 

as 14.95 µM in CCRF-CEM. miR-150 and miR150-CLM were no 

apoptotic effects on CCRF-CEM cells while CLM induced 10 fold 

compared to control cells. MDM2 gene expression in CCRF-CEM 

were found as up-regulated (CLM) 2,44 fold and down-regulated 

(miR-150) 224,41(miR150-CLM) 1,34 fold, respectively, according 

to the control cells. Down regulation of MDM2 gene following 

the treatment with combination of CLM and miR-150 transfection 

and CLM induced apoptotic effects, these findings show that the 

combination may be effective in leukemia cells.
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Glioblastoma multiforme hastalarında MDR1 gen 
metilasyonu ve kemoterapötik direnç

Mehmet Taşpınar1, Yahya Efe Güner2, Aslıhan Kurt Kızıldoğan3, 

Hasan Çağlar Uğur2

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji A.D., Van, Türkiye
2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D., Van, Türkiye
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik A.D., 

Van, Türkiye

Glioblastoma Multiform (GBM), en malin beyin tümörüdür. 

Kemoterapinin tedaviye katkısı kemoterapötik direnç nedeniyle 

tartışmalıdır. Kemoterapötik direncin başlıca nedenlerinden biri 

de çoklu ilaç direnç 1 (MDR1) proteinidir. MDR1 ekspresyonu 

anti kanser ilaçlara olan yanıtın belirlenmesinde tanımlayıcı 

bir rol oynayabilir. MDR1 ekspresyonunun düzenlenmesinden 

sorumlu mekanizmalardan biri de MDR1 promotorunun CpG 

hipermetilasyonudur. Bu çalışmada, primer GBM hastalarında 

MDR1 metilasyonunun belirlenmesi ve kemoterapötik dirençle olan 

ilişkisinin araştırılmasını amaçladık. Çalışmaya 46 hastanın tümor 
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dokusu ve 19 hastanın normal sağlıklı dokusu dâhil edilmiştir. MDR1 

promotor metilasyonunun araştırılması MS-PZR ile yapılmıştır. 

MDR1 metilasyonu tümör dokularında %50, kontrol dokularında 

ise %47 oranında saptanmıştır (p>0.05). Bununla birlikte, MDR1 

metilasyonu taşımayan hastaların tamamında kemoterapötik 

direnç saptanmış ancak MDR1 geni hemi metile olan hastaların 

%72’sinde bu direnç saptanmamıştır (p<0.05). MDR1 metilasyon 

çalışmalarında, birçok kanser türünde yüksek oranda metilasyon 

saptandığı rapor edilmiştir. Beyin tümörlerinde/GBM’de MDR1 

metilasyonunun olası rolüne ilişkin çalışma bulunmamaktadır. Bu 

çalışmayla, MDR1 metilasyonunun GBM’de kemoterapötik direncin 

tayininde kullanılabileceği öngörülmektedir. Ayrıca, bu çalışma, 

GBM hastalarında MDR1 geni metilasyon durumunun araştırıldığı 

ve metilasyonunun klinik kemoterapötik dirençte önemli olduğunu 

gösteren ilk çalışmadır.

mdr1 gene methylation and chemotherapeutic resistance 
in patients with Glioblastoma Multiforme

Mehmet Taşpınar1, Yahya Efe Güner2, Aslıhan Kurt Kızıldoğan3, 

Hasan Çağlar Uğur2

1Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Medical 

Biology, Van, Turkey
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Ankara, Turkey
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Glioblastoma Multiforme (GBM) is the most malignant brain tumor. 

The contribution of chemotherapy to treatment is convincing due 

to chemotherapeutic resistance. Multidrug resistance 1(MDR1) 

protein is one of the main reasons of chemotherapeutic resistance. 

MDR1 expression may play a descriptive role in determination 

of the response to anticancer drugs. CpG hypermethylation of 

the MDR1 promoter is also one of the responsible mechanisms 

in regulation of the MDR1 expression. In this study, we aimed 

to determine the methylation of MDR1 and to investigate the 

interaction of its methylation with chemotherapeutic resistance 

in primary GBM patients. The tumor tissues from 46 patients 

and healthy normal tissues from 19 patients were included in 

this study. MS-PCR was carried out to investigate the promoter 

methylation status of MDR1. MDR1 methylation was detected in 

50% of tumor tissues while it was present in 47% of control tissues 

(p>0.05). However, chemotherapeutic resistance was detected in 

all patients not carrying MDR1 methylation but this resistance was 

not determined in 72% of patients with hemimethylated MDR1 

gene (p<0.05). In MDR1 methylation studies, it was reported 

that the high methylation ratio was detected in most of cancer 

types. There has been no report concerning with the likely role 

of MDR1 methylation in brain tumors/GBM. In this study, it is 

predicted that MDR1 methylation might be used in determination 

of chemotherapeutic resistance in GBM. This is the first report that 

investigates MDR1 methylation status in GBM patients and that 

shows the importance of the MDR1methylation status in clinical 

chemotherapeutic resistance.
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Macrolepiota procera mantar özütü A549 akciğer kanser 
hücrelerinde Akt /Kaspaz-9 yolağı üzerinden apoptozu 
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Mantarların immünolojik, anti kanser, antioksidan, antidiyabetik, 

antiviral ve antimikrobiyal özelliklerinin olduğu bilinmektedir ve bu 

kapsamda, mantarlardan elde edilen özütler farklı kanser türlerine 

karşı tedavi geliştirilmesi çalışmalarında kullanılmaktadır. Sunulan 

çalışmamızda, Denizli ili ve çevresinden toplanan, yenilebilen bir 

mantar türü olan, Agaricaceae familyasına bağlı, Macrolepiota 

procera mantar özütünün A549 akciğer kanser hücreleri üzerindeki 

sitotoksik etkisi ve Akt, Erk, p53, p21, MDM2 ve kaspaz-9 genlerinin 

ekspresyon düzeyleri araştırılmıştır. Hücreler uygun koşullarda 

kültüre edilmiştir. M. procera özütünün sitotoksik etkisi XTT 

yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. A549 hücrelerinde IC50 dozu 2 

mg/ml olarak saptanmıştır. Özütün apoptotik etkilerini incelemek 

için hücrelerden total RNA Tri-reagent ile izole edilmiş takiben 

cDNA sentezlenmiştir. Hedef genlerin ekspresyon profilleri yarı 

kantitatif RT-PCR ile saptanmıştır. Protein değişimleri Western Blot 

Analizi ile tespit edilmiştir. Sonuçlara göre, doz grubunda, kontrol 

grubu hücrelerle karşılaştırıldığında Akt, MDM2, Erk, p53, p21 gen 

ekspresyonu düzeyleri azalmış, kaspaz-9 ekspresyonu ise artmıştır. 

Akt ekpresyonunun azalması kaspaz-9’u baskılayamadığını ve 

böylece hücrenin kaspaz-9 yolağı üzerinden apoptoza gitmiş 

olabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca Akt, MDM2, p53 ve p21 

ekspresyonlarının da azalması hücre döngüsünde bir bozukluğun 

olduğunu ve Erk’nın baskılanmasına bağlı olarak da olası bir etki 

göstermiş olabileceği kanısındayız. Sonuç olarak, günlük besin 

kaynağı olarak kullanılan mantarlar kanser tedavisi üzerinde 

geliştirilecek olan yeni ilaç ve tedavi yöntemleri için kaynak 

oluşturabilir ve bu alanda yapılacak olan çalışmalara ışık tutabilir.
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Macrolepiota procera mushroom extract induces apoptosis 
via Akt/ caspase-9 pathway in A549 lung cancer cells
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It is known that mushrooms have immunological, anti-cancer, anti-

oxidant, anti-diabetic- anti-viral and anti-microbial properties. In 

this context, researches are conducted on cancer therapies by 

obtaining extracts from mushrooms. In this study, cytotoxic effects 

of Macrolepiota procera extract which is an edible mushroom, 

belong to family of Agaricaceae and collected in the region of 

Denizli and its surroundings; on A549 lung cancer cells and gene 

expressions of Akt, Erk, p53, p21, MDM2 and caspase-9 were 

investigated. Cells were cultured under suitable conditions. 

Cytotoxic effect of M.procera extract was determined by XTT 

method. IC50 dose in A549 cells was detected 2 mg/ml. Total RNA 

was isolated from cells with Tri-reagent to determine the apoptotic 

effect of extract and subsequent to cDNA was synthesized. 

Expression profiles of the target genes were determined by 

semi quantitative RT-PCR. Protein changes were determined 

by western blot analysis. According to our results, Akt, MDM2, 

Erk, p53, p21 gene expression levels decreased and caspase-9 

expression increased in dose group cells compared with control 

cells. We think that decrease in expression of Akt cannot suppress 

the caspase-9 and thus, cell can go to apoptosis via caspase-9 

pathway. Besides, we think, decrease in Akt, MDM2, p53, p21 

expressions show that there is an abnormality in the cell cycle 

and it may potentially affected cell cycle due to Erk suppression. 

Consequently, mushrooms used as daily nutrients will be a source 

for new drug developments and treatment methods on cancer 

therapies and can guide for studies will be done in this area.
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Calvatia gigantea özütünün A549 insan akciğer kanser 
hücrelerinde CCND1, CCND2, CDK4, p21 ve Akt gen 
ekspresyonu üzerine etkisi
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Akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen kanser türüdür. 

Günümüzde kanser tanısı konduktan sonra insanlar ilk olarak 

alternatif tedaviler hakkında bilgi toplamaya başlar. Mantarlar 

antikanser etkili olduğu düşünülerek en yaygın kullanılan 

ajanlardandır. Bir çok mantar türü, antibiyotik, antiviral, antikanser 

gibi bir çok etkileri nedeniyle de tıbbi amaçlı olarak kullanılmaktadır. 

Lycoperdaceae familyasına ait olan ve yenilebilir bir mantar 

türü olan Calvatia gigantea Denizli ve çevresinden toplanmıştır. 

Çalışmamızda C.gigantea özütünün A549 akciğer kanser 

hücrelerinde anti kanser etkisini araştırmak amacıyla CCND1, 

CCND2, Cdk4, p21 ve Akt gen değişimleri hem RNA hem de protein 

düzeyinde değerlendirilmiştir. A549 hücreleri uygun koşullarda 

kültüre edilmiştir. C.gigantea özütünün A549 hücrelerinde 

sitotoksik etkisi XTT (2,3-Bis-(2-Metoksi-4-nitro-5-sülfofenil)-2H-

Tetrazolium-5-Carboxanilide) testi kullanılarak değerlendirilmiştir. 

IC50 dozları belirlemek amacıyla 25μg-2mg aralığında zaman ve 

doza bağımlı bir şekilde mantar özütü uygulanmıştır. C.gigantea 

özütü için IC50 değeri 72. saatte 500μg olarak saptanmıştır. Doz 

ve kontrol grubu hücrelerden total RNA izolasyonu Tri-reagent 

metodu ile yapılmıştır. Hedef genlerin ekspresyon profilleri yarı 

kantitatif RT-PCR ile saptanmıştır. Protein değişimi Western Blot 

analizi ile belirlenmiştir. Sonuçlarımıza göre, CCND1, CCND2, Akt ve 

CDK4 gen ekspresyonu düzeylerinde doz grubunda kontrole göre 

karşılaştırıldığında belirgin bir azalma gözlenmiştir. Ancak p21 gen 

ekspresyon düzeyinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. CCND1, 

CCND2, Akt ve CDK4 gen ekspresyonundaki azalma C.gigantea 

özütünün akciğer kanser hücrelerinde hücre döngüsünün 

durmasını indüklediğini göstermektedir. C.gigantea özütünün tek 

bir ajan şeklinde ya da diğer ilaçlar ile kombine edildiğinde akciğer 

kanseri tedavisi için önemli bir ajan olabileceğini düşünmekteyiz.

Effect of calvatia gigantea extract on CCND1, CCND2, CDK4, 
p21 and Akt gene expression in A549 human lung cancer 
cells

Canan Eroğlu1, Mücahit Seçme1, Pelin Atmaca2, 

Oğuzhan Kaygusuz2, Kutret Gezer2, Gülseren Bağcı3, Yavuz Dodurga1

1Department of Medical Biology, Pamukkale University School of Medicine, 
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Lung cancer is the most common cancer type in the world. At the 

present time, people begin to collect information about alternative 

treatments after being diagnosed with cancer. Mushrooms is one 

of the agents heavily used by considering to be anticancer effect. 

Many mushrooms species have used as medical purposes because 

of much effects such as antibiotic,antiviral too. Calvatia gigantea, 
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edible mushroom species, belongs to Lycoperdaceae family and 

was collected from Denizli and its surrounding. At this study, gene 

changes of CCND1, CCND2, Cdk4, p21 and Akt to investigate the 

anticancer mechanism of C.gigantea extract was evaluated at the 

level of both protein and RNA in A549 cells. A549 cells were cultured 

in the appropriate conditions. Cytotoxic effect of C.gigantea 

extract was evaluated by using XTT. C.gigantea extract was treated 

the time and dose dependent manner within the range 25μg-

2mg to determine IC50 dose. IC50 doses for C.gigantea extract 

were detected as 500μg for 72h. Total RNA was isolated with Tri-

Reagent. Expression profiles of the target genes were determined 

by semi quantitative RT-PCR. Protein change was determined 

by western blot analysis. According to results, CCND1, CCND2, 

Akt and CDK4 gene expression were clearly decreased in dose 

group cells. However, in p21 gene expression weren’t observed 

changes. C.gigantea extract induces cell cycle arrest in A549 cells 

by decreasing in CCND1, CCND2, Akt and CDK4 gene expression. 

It is thought that C.gigantea extract may be significant agent for 

treatment of lung cancer as single agent or in combination with 

other drugs.

PS-01 68
Beyin tümörü hücrelerinde TRAIL duyarlılığını etkileyen 
kromatin modifikasyon proteinlerinin belirlenmesi

Zeynep Kahya, Hevra Ekin Arpacı, Bahar Güliz Yenidünya, 

Alp Erkent, Tamer Önder, Tuğba Bağcı Önder

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Glioblastoma Multiform (GBM) en yaygın ve agresif beyin 

tümörüdür. Tümör hücrelerini programlı hücre ölümü’ne 

(apoptoz’a) yönlendirerek yok etmeyi amaçlayan yöntemler gelecek 

vadetmektedir. Buna bir aday ajan, tümörlere spesifik olan ve normal 

hücreleri etkilemeyen, Tümör Nekroz Faktör (TNF) ailesinden ‘TNF-

related apoptosis-inducing ligand’ (TRAIL)’dir. Fakat, TRAIL’in klinik 

uygulamalarının önündeki en büyük engel, tümör hücrelerinin 

TRAIL’e olan farklı duyarlılıkları, ve bazı tümör hücrelerinin TRAIL’e 

tamamen dirençli olmasıdır. Bu farklılıkların moleküler düzeyde 

anlaşılması, TRAIL’e dirençli hücre tiplerinin direncinin kırılmasına 

ve TRAIL bazlı tedavilerin ilerlemesine yardımcı olacaktır. TRAIL 

duyarlılığındaki farkların, apoptoz sinyal yolaklarındaki önemli 

faktörlerin ifadelerinin baskılanmasından veya düzensizliğinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu faktörlerin epigenetik olarak 

nasıl kontrol edildiği ise bilinmemektedir. Bu çalışmada, TRAIL’e 

duyarlılığı etkileyen yeni epigenetik mekanizmaların bulunması 

amaçlanmış ve kromatin modifikasyonunda görevli DNA ve histon 

metilleme yolaklarındaki genler için RNA interferans bazlı işlev 

kaybı taraması (loss-of-function screen) yaklaşımı uygulanmıştır. 

Buna göre, DNA metiltransferaz (DNMT), Histon metiltransferaz 

(HMT), Histon Demetilaz (HDM), Metil-DNA bağlayıcı proteinler, ve 

Polycomb kompleks proteinlerini (PrC) kodlayan toplam 47 gen için 

shRNA’ler test edilmiştir. U87MG GBM hücre dizisi her bir shRNA ile 

muamele edilip, sonrasında TRAIL’e cevaplarının nasıl değiştiği hücre 

canlılığı deneyleriyle tesbit edilmiştir. Bu taramanın sonucunda bir 

HDM olan KDM2B’in susturulmasının TRAIL’e duyarlılığı önemli 

ölçüde arttırdığı gözlemlenmiştir. KDM2B’nin bu işlevini hangi 

apoptotik genlerin ifadesini etkileyerek gerçekleştirdiğini anlamak 

amacıyla, apoptotik gen ifadeleri kantitatif RT-PCR yöntemiyle 

incelenmiştir. Bunun sonucunda KDM2B’nin Bcl-2 genini etkilediği 

bulunmuştur. Bu çalışma, GBM apoptotik direncinin moleküler 

mekanizmalarını anlamamıza yardımcı olmakta ve bir tedavi hedefi 

olarak kullanılabilecek ve TRAIL ile beraber çalışabilecek yeni bir 

molekülün bulunmasına zemin hazırlamaktadır.

Identification of chromatin modifiers that affect TRAIL 
sensitivity in brain tumor cells

Zeynep Kahya, Hevra Ekin Arpacı, Bahar Güliz Yenidünya, 

Alp Erkent, Tamer Önder, Tuğba Bağcı Önder

Koç University School of Medicine

Glioblastoma Multiforme (GBM) is the most common and 

aggressive brain tumor type. Activating programmed cell death 

(apoptosis) of tumor cells is a favorable treatment approach, 

since it can induce tumor regression. Tumor necrosis factor-

related apoptosis inducing ligand (TRAIL) has emerged as a prime 

candidate for cancer treatment due to its tumor specificity. 

The clinical success of TRAIL has been limited by the variability 

between and within tumors’ responses to TRAIL. Therefore, 

understanding the molecular basis of these differences will help 

overcome TRAIL-resistance and accelerate TRAIL-based therapies. 

Emerging evidence suggests that TRAIL-resistance is associated 

with aberrant expression of the key components of the apoptotic 

program. However, how these components are regulated at an 

epigenetic level is not understood. In this study, we aimed to 

identify novel chromatin-based mechanisms regulating TRAIL 

response and employed a RNA-interference based loss-of-function 

approach to interrogate the role of 47 genes in DNA and histone 

modification pathways. Accordingly, we tested shRNAs targeting 

DNA-methyltransferases (DNMTs), Histone-Methyltransferases 

(HMTs), Histone demethylases (HDMs), Methyl-DNA binding 

proteins, and Polycomb complex members (PrC). Upon infection 

with individual shRNAs, U87MG cells were tested for their TRAIL 

response using viability assays. As a result, we identified KDM2B, 

a HDM, whose inhibition markedly enhanced TRAIL sensitivity. To 

explore KDM2B’s mechanism in TRAIL response, we examined the 

expression levels of apoptotic genes via qRT-PCR and observed 

that Bcl-2 expression was altered upon KDM2B knockdown. Our 
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findings contribute to the understanding of apoptotic resistance 

mechanisms and provide a novel therapeutic target that can 

cooperate with TRAIL in GBMs.

PS-01 69
MCF-7 hücre dizisi üzerine p38 siRNA transfeksiyonunun 
etkilerinin değerlendirilmesi

Fulya Doğaner1, Didem Turgut Coşan2, Hasan Veysi Güneş2, 

İrfan Değirmenci2, Cengiz Bal3

1Aksaray Üniversitesi, Genel Biyoloji Anabilim Dalı, Aksaray
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim 

Dalı, Eskişehir

Hücre çoğalmasında önemli bir güçlendirici olan p38 uyarısının 

engellenmesi, kanser hücrelerinin çoğalmasını inhibe edebilir. RNA 

interferansın tedavi edici potansiyel değeri çok sayıda çalışmada 

gösterilmiştir. Bu nedenle çalışmamızda, hücre çoğalmasında ve 

kanser gelişiminde etkili olan p38’in sessizleştirilmesinin, meme 

kanser hücrelerinin çoğalması ve p38 düzeylerini nasıl etkilediğini 

araştırmayı amaçladık. MCF-7 hücrelerine çeşitli konsantrasyonlarda 

(15 nM, 30 nM, 100 nM) p38 siRNA uygulandıktan 48 ve 72 saat 

sonra, qRT-PCR ile p38 ekspresyonu, ELISA testi ile p38 aktivasyonu 

ve XTT yöntemi ile hücre çoğalması belirlendi. Araştırmamızda 

uygulama sonrası p38 gen ekspresyonunun yaklaşık %96 oranında 

sessizleştiği gözlendi. En etkili sessizleştirmenin ve proliferasyon 

azalışının 30 nM p38 siRNA uygulanan hücrelerin 72. saatinde 

olduğu gözlendi. En etkili aktivasyon inhibisyonunun ise, 30 nM 

ve 100 nM p38 siRNA uygulanan hücrelerin 72. saatinde olduğu 

belirlendi. Chen ve ark. ları tarafından yapılan bir çalışmada, 

agresif ve invazif meme kanseri hücre dizisi olan MDA-MB 468 

hücrelerinde, hücre çoğalmasını inhibe etmek için 10 nM p38 

siRNA kullanılarak p38 ekspresyonunda %80 azalma olduğu ve 

p38 protein seviyesinde bir değişiklik olmadığı bildirilmiştir. Bu 

sonuçlara göre, meme kanseri tedavisinde p38 sessizleştirmesinin, 

yardımcı bir yöntem olabileceği ancak diğer etkilerini belirlemek 

için daha ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Bu çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir (Proje No: 

200811038)

Evaluation of the effects of p38 siRNA on MCF-7 cell line

Fulya Doğaner1, Didem Turgut Coşan2, Hasan Veysi Güneş2, İrfan 

Değirmenci2, Cengiz Bal3
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3Department of Biostatistics and Medical Informatics, Eskişehir Osmangazi 
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The inhibition of p38 stimulation, which influences cell 

proliferation, can inhibit the proliferation of cancer cells. The 

potential therapeutic value of RNAi has been demonstrated on a 

wide variety of studies. Therefore, we aimed to investigate how 

the silencing of p38,which is responsible for cell proliferation and 

the development of cancer, affects to the cell proliferation and 

p38 activation in breast cancer cell line (MCF-7). p38 expression 

after 48 and 72 hours of treatment with p38 siRNA (15nM, 30nM, 

100nM) on MCF-7 breast cancer cell line was determined by qRT-

PCR. The activation of p38 signalling was measured by ELISA. XTT 

cell proliferation assay was performed to determine the effect 

of p38 silencing on MCF-7 cell line. In our study, we observed 

that silencing of p38 gene expression after treatment was 

approximately 96%. The most effective silencing and the lowest 

in proliferation were observed at 72 hours post-transfection using 

30nM p38 siRNA. Activation of p38 protein was inhibited by p38 

siRNA at 30nM siRNA and 100nM at 72 hours post transfection. 

In a study by Chen et al., p38 siRNA silencing was used to inhibit 

cell proliferation in MDA-MB 468 cells, which are aggressive and 

invasive breast cancer cells. The study reported that an 80% 

decrease in p38 expression was achieved using 10nM p38 siRNA 

and the levels of total p38 were unchanged. These results suggest 

that the silencing of p38 may be an adjunct in the treatment of 

breast cancer. However, further studies are needed to clarify its 

other effects.

This study was supported by a Grant from the Research 

Foundation of Eskisehir Osmangazi University, Turkey (Project 

No: 200811038)
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Palladyum (II) bileşiği A549 akciğer kanseri hücrelerinde 
kaspaz 3/7 üzerinden apoptozisi tetikler
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Palladyum(II) (Pd) bileşiklerinin platin bazlı ilaçlara kıyasla daha 

az toksisiteye yol açtığı bilinmektedir. Bu nedenle çalışmada, 

Uludağ Üniversitesi Kimya Bölümü tarafından sentezlenen 

Pd(II) [PdCl(terpy)](sac)•2H2O bileşiğinin insan akciğer kanseri 

hücre hatları PC3 ve A549 üzerine etkileri incelenmiştir.  Pd(II) 

bileşiğinin sitotoksik etkilerini değerlendirmek amacı ile MTT 

ve ATP canlılık testleri uygulandı. Hücrelerde apoptozis varlığı 

kaspazla kırılmış sitokeratin 18 (M30-antijen) testi ile araştırıldı. 

Apoptozis mekanizmasını aydınlatmak için siRNA transfeksiyon 

metoduyla p53, Bik, Bax ve FasL genleri susturuldu. Ayrıca kaspaz 

3/7 inhibitörü ile kaspaz inhibisyonu sağlandı ve her iki metod 

için canlılık sonuçları MTT testi ile belirlendi. γH2AX (fosforlanmış 

H2AX) testi ile kompleksin hücrelerde DNA hasarına yol açıp 

açmadığı floresan mikroskobunda morfolojik olarak değerlendirildi. 

MTT ve ATP testleri sonuçlarına göre, Pd(II) kompleksinin iki hücre 

hattı için doza bağlı olarak sitotoksik aktiviteye sahip olduğu ile 

belirlendi. M30 testine göre, 100 µM dozunun A549 hücrelerinde 

M30 seviyesinde artışa neden olduğu belirlenirken, diğer dozlarda 

ve PC3 hücrelerinde M30 artışı belirlenmemiştir. siRNA ile 

transfeksiyon sonucunda A549 ve PC3 hücrelerinde transfeksiyon 

sonrası hücre canlılıklarında anlamlı bir farklılık görülmezken, 

kaspaz 3/7 inhibitörü ile inhibisyon sonucu A549 hücrelerinde 100 

ve 50 µM dozunda inhibisyon sonrası canlılığın negatif kontrole göre 

arttığı belirlenmiştir. γH2AX testi sonucuna göre, Pd(II) bileşiğinin 

her iki hücre hattında doza bağımlı olarak DNA hasarı oluşturduğu 

gözlenmiştir. Sonuç olarak, Pd(II) kompleksinin A549 hücrelerinde 

kaspaz 3/7 üzerinden apoptozisi tetiklediği belirlenmiştir.

Palladium (II) complex triggers apoptosis via caspase 3/7 
activity on A549 lung cancer cells

Didem Karakaş1, Ferda Arı2, Nazlıhan Aztopal1, Ceyda Açılan Ayhan3, 

Veysel Turan Yılmaz4, Engin Ulukaya5
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Palladium(II) (Pd) complexes lead to less toxicity than platin-

based drugs. Therefore in this study we investigated the effects 

of Pd(II) [PdCl(terpy)](sac)•2H2O complex, which synthesized by 

Uludağ University Department of Chemistry, on A549 and PC3 

lung cancer cell lines. To evaluate the cytotoxic effects of Pd(II) 

complex, MTT and ATP viability assays were performed. Caspase-

cleaved cytokeratin 18 (M30 Antigen) levels were measured in 

supernatants. To enlighten mechanism of apoptosis, p53, Bik, Bax 

and FasL genes were silenced by transfection method. In addition, 

caspase inhibition was performed by caspase 3/7 inhibitor and 

viability results for both methods was calculate by MTT assay. To 

determine whether the Pd(II) complex causes DNA damage or not, 

γH2AX (phosporilated H2AX) assay was performed and cells were 

monitorized by fluorescent microscopy. Based on MTT and ATP 

assays, Pd(II) complex has cytotoxic activity in a dose dependent 

manner in both cell lines. Only 100 µM dose of Pd(II) complex lead 

to increase in M30 levels solely in A549 cells. Transfection results 

showed that A549 and PC3 cells viability did not changed after the 

transfection. After caspase 3/7 inhibition the viability of A549 cells 

was increased in contrast with negative control cells, at 100 and 

50 µM doses. In addition to other methods, γH2AX assay results 

indicate that Pd(II) complex cause to DNA damage both cell lines in 

a dose dependent manner. Consequently, Pd(II) complex triggers 

apoptosis via caspase 3/7 on A549 cells.

PS-01 71
FGFR4 Gly388Arg polimorfizmi ve neoadjuvan tedavi 
arasındaki ilişkinin primer rektum kanserli hastalarda 
araştırılması

Gonca Dönmez1, Ergün Pınarbaşı1, Ömer Topçu2, Mustafa Atabey2, 

Meriç Emre Bostancı2

1Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Bölümü, Genel Cerrahi AD, 

Sivas

FGFR4 (Fibroblast Büyüme Faktörü Reseptörü 4) genindeki tek 

nükleotid polimorfizminin (SNP) solid tümörlerde hafif prognozla 

ilişkili olduğu öne sürülümüştür. Çeşitli çalışmalarla FGFR4 Arg388 

genotipine sahip bireylerin meme ve kolon kanserini de içine 

alan çeşitli kanserlerde neoadjuvan kemoterpiye (NAT) dirençli 

olduklarına yönelik kanıtlar elde edilmiştir. Biz de çalışmamızda bu 

SNP’ye sahip primer rektum kanserli (PRK) bireylerin neoadjuvan 

tedaviye olan yanıtını araştırmayı amaçladık. Başlangıç olarak 

33 PRK’lı hastaya Mod FOLFOX 6- Bevacizumab kemoterapi 

protokolü ve radyasyon terapisi (45 gray) uygulandı. Çalışmamızda 

PRK’lı 39 hasta ve kontrol grubunu oluşturan 46 sağlıklı bireyin 

DNA’ları periferal kan lökositlerinden izole edildi. FGFR4 

Gly388Arg polimorfizmi polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon 

fragment uzunluğu polimorfizmi metodları kullanılarak belirlendi. 

Klinikopatolojik değişimler, klinik yanıt ve patolojik tam yanıt 

istatistiksel olarak değerlendirildi. Yaptığımız istatistiksel analizler 

sonucunda hastaların demografik özellikleri belirlendi. Hasta 

ve kontrol grubu arasında yaş, cinsiyet, sigara ve alkol kullanımı 

yönünden farkın önemsiz olduğu belirlendi (p değeri sırası ile; 

0,13; 0,088; 0,208; 0,375). χ2 testi kullanılarak yapılan istatistiksel 
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analiz sonucunda, FGFR4 Gly388Arg polimorfizmi dağılımında 

hasta ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark olduğu belirlendi 

(χ2: 40,37, p=0,001). Buna ek olarak, FGFR4 genotipi ve tedaviye 

yanıt arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamsız bulundu (χ2: 

3,83, p=0.699). İlk çalışmaların sonucuna göre, FGFR4 Gly388Arg 

polimorfizminin NAT’ye yanıtta öngörü sağlayan bir faktor olmadığı 

belirlendi.

Investigaton of relationship between FGFR4 Gly388Arg 
polymorphism and neoadjuvant theraphy in patient with 
primary rectal cancer

Gonca Dönmez1, Ergün Pınarbaşı1, Ömer Topçu2, Mustafa Atabey2, 

Meriç Emre Bostancı2

1Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Cumhuriyet 

University, Sivas, Turkey
2Department of General Surgery, Division of Surgery, Faculty of Medicine, 

Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

A single-nucleotide polymorphism (SNP) in the FGFR4 (fibroblast 

growth factor receptor 4) gene is associated with poor prognosis 

in solid tumors. In different studies presented evidences that 

people whose FGFR4 genotype is Arg388 could predict resistance 

to neoadjuvant chemotherapy in various cancer types including 

breast and colon cancer. The present study evaluates the potential 

of this SNP to predict response to neoadjuvant chemotherapy (NCT) 

for primary rectal cancer. Initially, Mod FOLFOX 6- Bevacizumab 

chemotherapy protocol and radiotheraphy (45 gray) was applied 

to the 33 patients with primary rectal cancer. In our study, DNA 

was extracted from peripheral blood leukocyte from 39 patients 

with primary rectal cancer and 46 healthy people as control. FGFR4 

Gly388Arg polymorphism was investigated using polymerase chain 

reaction-restriction fragment length polymorphism methods. 

Clinicopathologic variables, clinical response, and pathological 

complete response were evaluated by statistical analysis. Patients’ 

demographic variables were found by statistical analysis. The 

difference was insignificant between the two groups in terms 

of age (p=0,13), sex (p=0,088), smoking (p=0,208) and drinking 

alcohol (p=0,375). In statistical analysis using χ2 test, we observed 

that distribution of FGFR4 Gly388Arg polymorphism between case 

and control groups was significantly different (χ2: 40,37, p=0,001). 

In addition, insignificant interaction between FGFR4 genotype 

and treatment response (χ2: 3,83, p=0.699) was found. As a result 

of the first analysis, it was determined that FGFR4 Gly388Arg 

polymorphism is not a predictive factor for response to NCT.

Bu çalışma, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştıma Projeleri 

Komisyonu Başkanlığı Tarafından ‘Grup Araştırma Projesi’ desteği 

almıştır. Cumhuriyet Ünv. Klinik Araştırmalar Etik Kurul onay 

numarası 2011-01/15’dir.
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Proteozom inhibitörü Bortezomib’in Sisplatin dirençli 
mesane kanser hücrelerinde apoptotik yolak üzerine etkisi
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Sisplatin, mesane kanseri dahil birçok solid tümörün tedavisinde 

sıklıkla kullanılan platin bileşiği bir kemoterapotik ajandır. Ne 

yazık ki, sisplatin tedavisini takiben mesane kanser hücrelerinde 

önemli düzeyde hızlı bir şekilde direnç gelişmektedir. Bu direnç 

mekanizmalarından birisi aşırı derecede anti-apoptotik Bcl-2 

proteinin ifadelenmesi sonucunda mesane hücrelerinin apoptozise 

karşı direnç geliştirmesidir. Çalışmamızda kemotörapatik ajanların 

yeni bir sınıfı olan proteozom inbitörü bortezomib’in sisplatin 

dirençli insan mesane kanser hücre hattı T24 hücrelerinde tek 

başına ve/veya diğer kemoterapotik ajanlarla kombinasyonlarının 

uygun süre ve dozları (WST1 assay) ve anti-apoptotik (Bcl-2, bcl-

xl), pro-apoptotik (Bim, Bik) ve CASP3 hedef proteinleri üzerindeki 

sinerjik etkileri (western-blot) araştırılmıştır. Bulgularımıza 

göre, tek başına etkin Sisplatin dozu 20μM iken, Bortezomib 

ile kombinasyonu sonrasında IC50 değerinin 5μM’a düştüğü 

ve birlikte kombinasyonları sonucunda tek başına Sisplatin 

kullanımına nazaran apoptozun arttığı belirlenmiştir (p<0.01).

Sonuç olarak, Sisplatin ve Bortezomib kombinasyonunun 

uygulanması sonrasında hücrelerin apoptoza indüklenmesiyle 

hücre proliferasyonunda anlamlı derecede azalma meydana geldiği 

belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda bulgularımızın Sisplatin 

direnci geliştiren mesane kanser hücrelerinin tedavisinde yeni bir 

yaklaşım sunabileceğini düşünmekteyiz.

The effect of proteosome inhibitor bortezomib on apoptotic 
pathway in cisplatin-resistant bladder cancer cells

Ece Konaç1, Nuray Varol1, Cenk Yücel Bilen2

1Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology and 

Genetics, Besevler, Ankara, Turkey
2Hacettepe University,Faculty of Medicine, Department of Urology, Sihhiye, 

Ankara, Turkey

Cisplatin is a platinating chemotherapeutic agent widely used in 

the treatment of many solid tumors, including bladder cancer. 

Unfortunately, a significant level of resistance emerges in bladder 

cancer cells following Cisplatin treatment. One of the resistance 

mechanisms is the development of resistance to apoptosis by 
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bladder cells as a result of overexpression of anti-apoptotic Bci-2 

protein cells. In our study, it is aimed to determine the synergic 

effects (western-blot) of unaccompanied and/or combined doses 

of Bortezomib - a new class of chemotherapeutic agents - on anti-

apoptotic (Bcl-2, bcl-xl), pro-apoptotic (Bim, Bik) and CASP3 target 

proteins in Cisplatin-resistant human bladder cancer cell line as 

well as the right dose and time of treatment (WST1). Our results 

indicate that while the effective dose of unaccompanied Cisplatin 

is 20μM, IC50 value was reduced to 5μM when combined with 

Bortezomib and this combination caused an increase in apoptosis 

when compared with unaccompanied Cisplatin treatment 

(p<0.01). In conclusion, it was demonstrated that combined 

Cisplatin + Bortezomib treatment led to a significant reduction in 

cell proliferation via induction of apoptosis. Our findings may offer 

a new approach to consider in the treatment of Cisplatin-resistant 

bladder cancer cells.

PS-01 73
Kanser ve dejeneratif hastalıkların gelişiminde apopitosizin 
rolü

Merve Yılmaz

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü

Çok hücreli organizmalarda döllenmeden başlayarak toplam hücre 

sayısı mitosiz ve apopitosiz arasındaki denge ile sağlanmaktadır. Bu 

hassas dengenin bozulması hastalıkların ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Apopitozisin fazla olması, parkinson ve alzheimer gibi 

nörodejeneratif hastalıklara, yetersizliği ise, diyabet ve kanser gibi 

otoümmin hastalıkların gelişimine yol açar. Apoptozis, normal 

hücre ölümünün yanı sıra mutant hücre çoğalmasını önleyen 

önemli bir yoldur. Bu nedenle apopitozisin inaktivasyonu kanser 

gelişiminin merkezinde yer almaktadır. Hastalığa yol açan apoptoz 

azlığı ya da fazlalığına neden olan biyokimyasal yollarda yer alan her 

bir etken tedavi hedefi olabilir. Dejeneratif hastalıklarda apoptozun 

önlenmesi, kanserde ise mitokondriyal, p53 ya da ölüm reseptörleri 

yoluyla apoptozun indüklenmesi için çok sayıda yeni tedavi 

yaklaşımı bulunmaktadır. Sonuç olarak yaşamın sürdürülmesinde 

temel mekanizma olarak görülen apoptozis, nedeni tam olarak 

açıklanamayan pek çok hastalığın aydınlatılmasında ve belki de 

tedavisinde ileride anahtar rol oynayabilecektir.

The role of apoptosis in the development of cancer and 
degenerative diseases

Merve Yılmaz

Biochemistry Department, Facullty of Sciences

Total number of cells in multicellular organisms from fertilization 

balance between mitosis and apoptosis. Disruption of this delicate 

balance leads to the cause to appears of diseases. More occurrence 

of apoptosis neurodegenerative diseases such as Parkinson’s and 

Alzheimer’s, lack, however, leads to the development of otoümmin 

diseases such as diabetes and cancer. Apoptosis, besides the 

normal cell death,is an important way to prevent the growth of 

the mutant cell. Therefore, the inactivation of apoptosis is located 

in the center of cancer development. Disease-causing by scarcity 

or excess of apoptosis caused the biochemical pathways that may 

be the target of each active treatment. Prevention of apoptosis in 

degenerative diseases,in the cancer for induce apoptosis, there are 

a number of new treatment approach such as mitochondrial,p53 

or through death receptors. As a result, apoptosis is seen as the 

main mechanism for sustaining life, the exact cause of unexplained 

treatment of many diseases and perhaps in the future could be a 

key disclosure.

PS-01 74
P53 ve kanser

Merve Yılmaz

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü

Hücrenin otokontrol mekanizması olarak bilinen p53 ilk olarak 

1979 yılında tümör gelişimine neden olan bir protein olarak 

tanımlanmıştır. Ancak daha sonra tanımlanan bu formun 

mutant olduğu ve p53 proteininin tümör baskılayıcı rolü ortaya 

konulmuştur. Konu ile ilişkili yapılan çalışmalarda p53 proteinin 

hücre döngüsünün kontrol edilmesi, yaşlanma ve programlı hücre 

ölümü gibi birçok hücresel olayda rol aldığı, hüc¬renin yaşaması 

ya da ölmesi ile ilişkili yolaklar¬da merkezi konumda bulunduğu 

gösterilmiştir. P53 mitoz bölünme, DNA tamiri, apopitosiz ve 

birçok genin transkripsiyonunda da rol almaktadır. P53 gen normal 

halindeyken herhangi bir DNA hasarı durumunda hücre döngüsünü 

duraksatarak hücreye DNA tamiri için vakit kazandırır. Eğer hasar 

tamir edilemeyecek durumda ise hücrenin ölüme gitmesi için 

gerekli işlemleri başlatır. p53’de bir şekilde mutasyon gelişmiş 

ise, hücrede DNA hasarları birikmesi sonucu kanser meydana 

gelecektir. Kanser tedavisinde, kanser hücrelerini öldürmek için 

radyoterapi ve kemoterapiden yararlanılmaktadır. Ancak bu tedavi 

yöntemlerinin etkinliği, p53 tümör baskılayıcı genin/proteininin 

fonksiyonel olmasına bağlıdır. Çünkü p53 geninde meydana gelen 

mutasyonlar, bu tedavi yöntemlerine direnç oluşmasına neden 

olmaktadır.
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P53 and cancer

Merve Yılmaz

Biochemistry Department, Facullty of Sciences

P53 is known as auto-control mechanism of the cell was first 

identified as a protein that causes tumor, development in 1979. 

But then decribed of the this form as a mutant and p53 protein 

is suppressor role been demonstrated. In relation to the topic of 

studies of the p53 protein in the cell cycle control of the aging and 

programmed cell death, as well as many cellular incident, in which 

the cell survival or death associated with the central position has 

been shown in pathway. P53 plays a role in mitosis, DNA repair, 

apoptosis and the transcription of many genes. P53 gene is in the 

normal case if there is any DNA damage occure,P53 is remission of 

cell cycle saves time for DNA repair in cell. If the damage is beyond 

repair starts to go procedures required for the cell death. The p53 

mutation is enhanced, accumulation of DNA damage in the cell will 

occur as a result of cancer. The treatment of cancer, radiotherapy 

and chemotherapy are used to kill cancer cells. However, these 

treatment methods, p53 tumor suppressor gene/protein of 

the functional depends. These methods of treatment, leads to 

resistance because of the mutations of the p53 gene.

PS-01 75
Wnt antagonisti gen polimorfizmleri ve meme kanseri 
arasındaki ilişkinin araştırılması

Gonca Dönmez1, Meral Yılmaz2, Turgut Kaçan3, Ziynet Çınar4, 

Saadettin Kılıçkap5, Ali Fazıl Yenidünya6
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Wnt sinyal iletim yolağı karsinogenezde önemli roller oynamaktadır. 

Wnt sinyal iletim yolağının başlangıç aşaması wnt antagonistleri 

tarafından düzenlenmektedir. Wnt antagonist genleri birçok kanser 

tipinde inaktive edilmektedir. Çalışmamızda meme kanseri ile wnt 

antagonisti olan üç protein (DKK3/Dickkopf 3, DKK4/Dickkopf 

4 ve sFRP4/secreted frizzled-related protein 4) geninde oluşan 

tek nükleotid polimorfimzleri arasındaki ilişkiyi araştırdık. Bu 

polimorfizmlerin meme kanserinde risk faktörü olup olmadıklarını 

belirlemek için polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon fragment 

uzunluğu polimorfizmi metodu kullanıldı. Üç polimorfik bölge 

100 meme kanserli kadında analiz edildi ve 100 sağlıklı kadın 

ile karşılaştırıldı. χ2 testi kullanılarak yapılan istatistiksel analiz 

sonucunda, DKK4 ve sFRP4 polimorfizimleri dağılımında hasta ve 

kontrol grubu arasında anlamlı bir fark olduğu belirlendi (sırası 

ile χ2:12,54; p=0,002 ve χ2:8,25; p=0,016). DKK3 polimorfizmi 

ve meme kanseri arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (χ2:0,03; 

p=0,982). Ayrıca, ailesinde kanser öyküsü olması açısından hasta ve 

kontrol grubu arasında anlamlı bir fark olduğu belirlendi (χ2:25,00; 

p=0,001). Polimorfizmlerin klinikopatalojik faktörler (patolojik 

tümör sınıflandırması, patolojik lenf nodu durumu, patolojik 

metastaz durumu, tümör grad) üzerinde etkisi olmadığı belirlendi 

(p>0,05). Forward stepwise lojistik regresyon analizi kullanılarak, 

meme kanserine etki eden değişkenlerin VKI (vücut kitle indeksi), 

menapoz, DKK4 genotipi ve sFRP4 genotipi olduğu saptandı (p 

değerleri sırasıyla; 0,006; 0,001; 0,004; 0,011). Sonuç olarak, DKK4 

ve sFRP4 polimorfizmleri meme kanseri gelişiminde risk faktörleri 

arasındadır.

Investigaton of relationship between Wnt antagonist gene 
polymorphisms and breast cancer

Gonca Dönmez1, Meral Yılmaz2, Turgut Kaçan3, Ziynet Çınar4, 

Saadettin Kılıçkap5, Ali Fazıl Yenidünya6
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2CUTFAM, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
3Department of Medical Oncology, Faculty of Medicine, Cumhuriyet 
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4Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, 

Sivas, Turkey
5Institute of Oncology, Hacettepe University, Ankara, Turkey
6Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Science, 

Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

Wnt signaling pathway plays important roles in carcinogenesis. 

The initial stage of wnt signaling is regulated by wnt antagonists. 

Wnt antagonist genes are inactivated in most of cancer types. In 

this study, we investigated relationship between single nucleotide 

polymorphisms located in three wnt antagonist proteins’ (DKK3/

Dickkopf 3, DKK4/Dickkopf 4 and sFRP4/secreted frizzled-

related protein 4) genes. In order to determine whether these 

polymorphisms are risk factors for breast cancer, three polymorphic 

regions were analysed in 100 women with breast cancer and 

compared to 100 healthy women using polymerase chain reaction-

restriction fragment length polymorphism methods. In statistical 

analysis, using χ2 test, it was observed that distribution of DKK4 

and sFRP4 polymorphisms were between case and control 

groups was significantly different (χ2:12,54; p=0,002 and χ2:8,25; 

p=0,016, respectively). Insignificant relationship between DKK3 
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polymorphism and breast cancer was found (χ2:0,03; p=0,982). 

Additionally, there was a significant difference between case and 

control groups in terms of having relatives with cancer (χ2:25,00; 

p=0,001). It was determined that the polymorphisms do not have 

an effect on clinicopathologic factors, including pathologic tumor 

classification, pathologic lenf node status, pathologic metastasis 

status, tumor grade)(p>0,05). Using forward stepwise logistic 

regression analysis BMI (body mass index), menopause, DKK4 

genotype and sFRP4 genotype were determined as variables 

affecting breast cancer (p= 0,006; 0,001; 0,004; 0,011, respectively). 

In conclusion, it is found that DKK4 and sFRP4 polymorphisms are 

risk factors for breast cancer development.

Çalışmamız, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Başkanlığı’ndan doktora tez projesi desteği alarak 

gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet Üniversitesi klinik araştırmaları 

etik kururlu kararı doğrultusunda (kara no: 2011/027) hasta ve 

kontrol grubu örnekleri elde edilmiştir.

PS-01 76
Proteazom ve histon deasetilaz inhibitörlerinin prostat 
kanserli hücre hattındaki apoptotik etkileri

İlker Kılıçcıoğlu1, Ece Konaç1, Nuray Varol1, Serhat Gürocak2, 
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Genitoüriner kanserler içerisinde erkeklerde görülme sıklığı 

açısından ilk sırada yer alan prostat kanseri, kanser ilişkili ölümler 

arasında ikinci sırada yer almaktadır. Tedavisinde etkin olarak 

radyoterapi ve kemoterapi yöntemleri uygulanmasına rağmen 

kanser hücreleri belli bir aşamadan sonra bu terapilere direnç 

gösterebilmektedir. Proteazom ve histon deasetilaz inhibitörleri 

kombinasyonunun çeşitli malignensilerde aday terapötik ajanlar 

olarak kullanımları son yıllarda araştırma konularındandır. 

Çalışmamızda, proteazom inhibitörü bortezomib (Velcade/PS-

341) ve histon deasetilaz inhibitörü trichostatin A (TSA)’nın tek 

başlarına ve/veya kombine dozlarının insan prostat kanserli hücre 

hatları olan LNCaP ve PC3 hücre hatları üzerindeki sitotoksik ve 

apoptotik etkileri araştırıldı. Bu ajanların hücre proliferasyonunu 

sinerjistik olarak azalttığı ve kombine dozlarının kaspaz-3 ve anti-

apoptotik NF-κB yolağı inhibitörü IκBα genlerinin transkriptomik ve 

proteomik düzeylerdeki ifadelenmeleri belirlendi. İlaç uygulamaları 

sonrasında her iki hücre hattında da aktif kaspaz-3 düzeyinde 

anlamlı artış olduğu saptandı (p<.05). Metastatik özellikteki 

PC3 hücrelerinde 50nM bortezomib uygulaması sonrasında 

p-IκBα arttığı ve buna bağlı olarak noninvaziv LNCaP hücrelerine 

nazaran apoptozun anlamlı olarak arttığı saptanmıştır. Sonuç 

olarak, elde ettiğimiz bulgular NF-κB yolağının inhibisyonunda 

kullanılan bortezomib ve TSA’nın in vivo ve in vitro moleküler 

destekli çalışmalarla, kullanım şekli, dozu ve kısıtlamalarının 

belirlenmesinin ardından, özellikle diğer kemoterapötik ajanlarla 

düşük dozlu birlikteliklerinde daha etkili olarak, CaP tedavilerinde 

apoptozu uyaran çok yönlü moleküler hedefe sahip bir terapötik 

ajan potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir.

Bu proje Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

(BAP) tarafından 01/2012-47 nolu proje ile desteklenmiştir.

Apoptotic effects of proteasome and histon deacetylase 
inhibitors in prostate cancer cell line
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Cenk Yücel Bilen3
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Prostate cancer constitutes the first most common type of cancer 

affecting males among urogenital cancer and the second leading 

cause of cancer deaths. Despite the implementation of effective 

methods of radiotherapy and chemotherapy in the treatment 

of prostate cancer cells, they show resistance to a certain stage. 

In recent years, the combination of proteasome and histone 

deacetylase inhibitors are used as therapeutic agents in various 

malignancies the new candidate research topic. In our study, we 

researched the cytotoxic and apoptotic effects of proteasome 

inhibitor bortezomib (Velcade/PS-341) and HDAC inhibitor 

trichostatin A (TSA), used single and/or combination doses on 

human prostate LNCaP and PC3 cell lines. We showed that these 

agents synergistically reduce cell proliferation. Also we determined 

transcriptomic and proteomic level of the expression of caspase-3 

and IκBα genes by combination of these agents. After drug 

treatments, the level of active caspase 3 increased significantly in 

both cell lines (p<.05). In metastatic properties of PC3 cells, after 

50nM bortezomib treatment increased p-IκBα and correspondingly 

increased apoptosis significantly than non-invasive LNCaP cells. 

After determination of usage, dose and potion and restriction 

of bortezomib and TSA used to inhibition of NF-kB pathway with 

in vivo and in vitro molecular supported studies, our findings 
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indicate that bortezomib is a potential therapeutic agent that has 

a versatile molecular target more effective especially with other 

chemotherapeutic in combination at low-dose.

Bu proje Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

(BAP) tarafından 01/2012-47 nolu proje ile desteklenmiştir.
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Kanser oluşumu ve metastazda kodlamayan mikro RNA’ların 

rolü son zamanlarda önem kazanmıştır. Çalışmamızda kanserde 

supressör etkili olduğu düşünülen mikro RNA-126 (miR-126) ve 

komplementerinin (miR-126*) meme kanseri metastazı üzerindeki 

etkisini incelemek amaçlanmıştır. miR-126/126* epidermal 

benzeri büyüme faktörü 7 (Egfl-7) gen bölgesinin inhibitörü 

olma özelliğindedir. Bu nedenle miR-126 ile ilişkili Egfl-7’nin gen 

ekspresyon düzeyleri de incelenmiştir. Böylece miR-126/126* 

ve Egfl-7’nin meme kanserinde prognostik ve terapötik olarak 

kullanılabilirliği hakkında bilgi edinilecektir. Çalışmada kullanılan 

örnekler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel 

Cerrahi Anabilim Dalı’ndan sağlandı. Alınan kan örneklerinden 

izole edilen mononükleer hücrelerden total RNA elde edildi. 

miR-126/126* ve Egfl-7 gen ekspresyonları gerçek zamanlı 

polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile belirlendi. Örneklerden 

elde edilen değerler Kruskal-Wallis Çoklu Karşılaştırma Testi 

kullanılarak değerlendirildi. Çalışmamızın sonucunda meme 

kanseri ve metastaz açısından incelenen miR-126/126* ve Egfl-7 

gen düzeyleri değerlendirildiğinde, miR-126/126* değerlerinin 

kontrol gruplarına (0.141/0.039) göre meme kanserinde azaldığı 

(0.023/0.017), metastatik grupta (0.408/0.688) ise beklenilenin 

aksine arttığı görüldü. miR126/126*değerlerinin kontrole göre 

azaldığı ancak istatistiksel açıdan miR126* değerlerindeki azalışın 

anlamlı (P<0.001) olduğu belirlendi. Egfl-7 değerlerinin kontrole 

(1.840) göre meme kanseri ve metastazında arttığı (9.448, 9.000) 

ve bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (P=0.008) gözlendi.

Araştırmamıza göre, miR126/126*ın meme kanserinde tümör 

süpressör etkili olabileceği ancak metastazdaki durumlarının 

açıklanması için örnek sayısının artırılarak değerlendirmelerin 

devam etmesi gerektiği sonucuna ulaşıldı.

The effect of micro RNA at breast cancer metastasis*

Çağrı Öner1, Didem Turgut Coşan1, Serdar Mustafa Erkasap2, 

İrfan Değirmenci1, Hasan Veysi Güneş1, Fezan Şahin Mutlu3

1Eskişehir Osmangazi University, Medicine Faculty, Department of Medical 

Biology, Eskişehir/Turkey
2Eskişehir Osmangazi University, Medicine Faculty, Department of General 

Surgery, Eskişehir/Turkey
3Eskişehir Osmangazi University, Medicine Faculty, Department of 

Biostatics, Eskişehir/Turkey

Nowadays, role of micro RNAs in cancer development and 

metastasis has achieved importance. In our study, we aimed 

to investigate miR-126, and is considered to be an effective 

complement of cancer suppressor (miR-126*) the impact of breast 

cancer metastasis. miR-126/126*, is in the nature of an inhibitor 

of epidermal growth factor-like 7 (Egfl-7) gene. Therefore, gene 

expression levels of Egfl-7 which is related to miR-126 were also 

investigated. Thus, it would be known that whether miR-126/126* 

and Egfl-7 could be used as prognostic and therapeutic. Blood 

samples were provided from Eskişehir Osmangazi University, 

Faculty of Medical, Department of General Surgery. RNA was 

isolated from mononuclear cells which were derived from blood 

samples and determined miR-126/126* and Egfl-7 gene expression 

levels by using Real Time PCR. Values were evaluated by using 

Kruskal-Wallis Multiple Comparison Test. In our study, we observed 

decrease in miR-126/126* gene expression in breast cancer group 

(0.023/0.017); in contrast to expectations increase (0.408/0.688) 

in metastatic group when compared to that of healthy group 

(0.141/0.039). Although miR-126/126 * values decreased 

compared with healthy values, only the decrease of miR-126* have 

been significant statically (p<0.001). In contrast, we also observed 

an increase of Egfl-7 gene expression of both breast cancer and 

its metastasis (9.448, 9.000) according to healthy group (1.840) 

and these values have been statistically significant (p=0.008). Our 

results supported that miR-126/126*can be a tumor suppressor 

in breast cancer, but studies should be continued by using an 

increasing number of sample to evaluate and explain their status 

in metastasis.

Bu çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma 

Proje Komisyonu tarafından desteklenmiştir (Proje Numarası: 

201111032).
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XRCC2 ve XRCC3 genleri hücredeki metabolik değişimler esnasında 

DNA tamir sisteminde önemli rol oynarlar. Bu çalışma Kars yöresinde 

yaşayan ve klinikte mide kanseri tanısı alan hastalarda XRCC2 

ve XRCC3 genleri polimorfizm yaygınlığını tanımlamak amacıyla 

yapıldı. Araştırmamızda kliniklerde mide kanseri tanısı alan toplam 

61 hasta ve 78 kişilik kontrol grubu genomik düzeyde incelendi. 

DNA tamirinde görev yapan XRCC2 ve XRCC3 genleri Arg188His 

ve Thr241Met polimorfik bölgelerindeki nükleotid değişimleri 

incelendi. Klinikte mide kanseri tanısı alan herbir hastadan ve 

kontrol amacıyla sağlıklı bireylerden DNA izolasyonu amacıyla 

kan örnekleri alındı. Alınan kan örneklerinden tuzla çöktürme 

metoduyla DNA izolasyonu yapıldı. İzole edilmiş DNA örneklerinden 

ilgili polimorfik bölgelerin primerleri kullanılarak polimeraz zincir 

reaksiyonu yardımıyla çoğaltıldı. Çoğaltılan PCR ürünleri belirlenen 

restriksiyon enzimleriyle kesildi.Restriksiyon enzimiyle (HphI ve 

NcoI) kesilen DNA ürünleri agaroz jel elektroforezinde yürütüldü ve 

resimleri çekildi. Her iki polimorfik bölgedeki nükleotid değişimleri 

jel resimleri yardımıyla tayin edildi. Bulgularımız 61 mide kanseri 

hastasında XRCC2 geni Arg188His polimorfizmindeki değişim 

oranı 61 hastanın 24’ünde %39 oranında ve aynı grubun sağlıklı 

bireylerinde 78 kişinin 12’sinde %15 oranında nükleotid değişimi 

gözlendi. XRCC3 geni Thr241Met polimorfizmindeki değişim oranı 

61 hastanın 18’inde % 29 ve aynı grubun sağlıklı bireylerinde ise 

78 kişinin 11’ininde %14 oranında nükleotid değişimi görüldü. 

Deneysel olarak mide kanseri hastalar ile sağlıklı bireylerdeki 

polimorfizm değişikliği açısından karşılaştırıldığında hastalardaki 

ilgili polimorfik değişimlerinin istatistiksel olarak anlamlı 

olduğundan her iki polimorfizm bölgesindeki değişimlerinin kanser 

riskini tetikleyebileceği düşünmekteyiz.

Investigation of patients with gastric cancer gene 
polymorphisms XRCC2 And XRCC3

İlhami Gök1, Meryem Baday2, Bülent Çağlar Bilgin3, 

Süleyman Çetinkünar4, Kemal Kılıç5

1Kafkas University, Faculty of Engineering & Architecture, Department of 

Bioengineering. Kars / Turkey
2Kafkas University, Faculty of science & Letters. Department of Biology. 

Kars/ Turkey
3Kafkas University. School of Medicine, Departments of Surgery. Kars/ 

Turkey

4Adana Numune Training and Research Hospital, Departments of Surgery. 

Adana / Turk
5Kartal Training and Research Hospital, Departments of Surgery. İstanbul 

/ Turkey

XRCC2 and XRCC3 genes product play a role in these DNA repair 

systems during changes the cell metabolisms. We have studied 

prevalence of polymorhisms in genes XRCC2, XRCC3 with the 

gastric cancer patients who lived in Kars region of Turkey. There 

were 61 cancer patients and 78 control people in this study. Single 

nucleotide changes were studied in XRCC2 and XRCC3 genes at 

locus Arg188His ve Thr241Met. Bloods samples were taken from 

these patients and health controls and DNA is isolated. Interest 

regions in genome is amplyified using Polymer Chain Reaction 

method. After amplification, we used restriction enzmy (HphI and 

NcoI) and digested these DNA. Later these DNAs were passed 

through gel electrophoresis. By looking at all these images, we 

identfied changed in nucleotide in these specific regions. We 

observed Arg188His polymorshim of XRCC2 genes by 39 percent 

as shown in 24 out of 61 cancer patients. Only 12 out of 78 control 

group showed this polymoprhism (15%). We also observed 18 out 

of 61 patients (% 29) carried Thr241Met polymorhism of XRCC3 

gene. Same polymorhism were observed in 11 out of 78 healthy 

control group (% 14). Our results shows that there is significant 

difference between patient and control group’s polymorhism ratios. 

Most cancer patients carry Arg188His of XRCC2 and Thr241Met of 

XRCC3 polymorhisms, almost twice of control group. This results 

clearly shows that these polymorhism increases risk of cancer and 

would be good marker for early diagnostics for gastric cancer.

Bu çalışma MMF-60 nolu proje ile KAÜ/ BAP tarafından 

desteklenmiştir.

PS-01 80
Onkogen indüklü senesensin bypasında Hypoxia Inducible 
Factor-1alfa‘nın rolü

Mehtap Kılıç Eren

Adnan Menderes Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Aydın

Onkogen indüklü senesens (OIS) tümör gelişiminde başlangıç 

bariyeri gibi davranarak hücrelerin kansere gelişimini önler ki bu 

da kansere gelişen hücrelerin esasen bu bariyeri aşmış oldukları 

anlamına gelmektir. Bu nedenle OIS’in aşılmasında görev alan 

mekanizmaları açığa çıkarmak zorunludur. HIF-1α (Hypoxia 

Inducible Factor-1 alpha) hücrelerin hipoksiye adaptasyonunu 

sağlayan majör transkripsiyon faktörü olup aynı zamanda 
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apoptozisin önlenmesinde de rol oynamaktadır. Bu çalışmada 

hipoksi ve HIF-1α‘nın OIS’i etkileyip etkilemediği araştırılmıştır.  

OIS retroviral gen transferi aracılığıyla Ras geninin (H-rasV12) 

normal insan diploid fibroblastlarına aktarılmasıyla indüklenmiştir. 

Senesens SA-β-gal, apoptozis ise TUNEL boyamasıyla tesbit 

edilmiştir. HIF-1α, Mif’in ifadeleri WB ve RT-PCR, p53, p21, p16, 

HP1γ ifadeleri ve ATM/ATR, p53, Chk1, Chk2 ve histone H2AX 

fosforilasyonları WB analizi ve immunfluoresan yöntemleriyle 

analiz edilmiştir. HIF-1α’nın ifadesinin indirilmesinde lentiviral 

-shRNA sistemleri kullanılmıştır. Normoksi koşullarında (%20 

O2) Ras’ı aşırı ifade eden hücreler senesens karakteristikleri ve 

artmış SA-β-gal aktivitesi göstermişlerdir. OIS sırasında ATM/ATR, 

p53, Chk1, Chk2 ve histone H2AX fosforilasyonuyla DNA hasarı 

cevabı da aktive edilmiştir. Hipokside (<%1 O2) ise senesensin 

indüksiyonu ertelenmiş, SA-β-gal aktivitesi azalmış ve beraberinde 

artmış HIF-1α, Mif ifadesi ve Rb fosforilasyonuyla birlikte azalmış 

p53, p21, p16 ve HP1γ ifadeleri görülmüştür. shRNA aracılığıyla 

HIF-1α’ nın hedeflenmesi sonucunda hipokside senesensle birlikte 

apoptozisin de indüklendiği tesbit edilmiştir. Bu bulgular Rasın 

aktive olduğu normal fibroblastlarda hipoksi koşullarında HIF-

1alfa nın hem apoptozis hem de sensensin iptalinden sorumlu 

olduğuna işaret etmektedir. Terapötik açıdan bakıldığında HIF-1α 

aktivitesinin hedeflenmesiyle hem klasik tedavi yaklaşımlarında 

hem de tümör süpresör mekanizmaların geri döndürülmesinde 

fayda sağlanacaktır.

Role of Hypoxia Inducible Factor-1alpha in bypass of 
oncogene-induced senescence

Mehtap Kılıç Eren

Department of Medical Biology, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey

Oncogene-induced senescence (OIS) is a tumor suppressor 

mechanism that acts as an initial barrier in prevention of cancer 

progression. Therefore, investigating the mechanisms involved in 

bypassing OIS is crucial.  HIF-1α (Hypoxia Inducible Factor-1α) is the 

major transcription factor activated to mediate adoptive responses 

during hypoxia and plays key role in preventing apoptosis. In this 

study, we investigated whether hypoxia and HIF-1α might affect 

OIS in human diploid fibroblasts. OIS was induced by retrovirus 

mediated transfer of mutant (H-RasV12) gene. Senescence 

and apoptosis were detected by SA-β-gal and TUNEL staining, 

respectively. Expression of HIF-1α, Mif, p53, p21, p16, HP1γ were 

analyzed by WB and/or RT-PCR. Expressions and phosphorylation’s 

of ATM/ATR, p53, Chk1, Chk2 and histone H2AX were analysed 

by WB and immunofluorescence staining. Knock down of HIF-

1α was performed via lentiviral shRNA system.In normoxia, Ras 

overexpressing cells displayed hallmarks of OIS and increased SA-

β-gal activity. DNA damage response elements including ATM/ATR, 

p53, Chk1 and 2 and histone H2AX were also detectable. Hypoxia 

(<1%02) delayed the induction of OIS which was associated 

with increased HIF-1α and Mif expressions, Rb phosphorylation, 

decreased SA-β-gal activity and decreased p53, p21, p16, and HP1γ 

levels. Targeting HIF-1α not only restored OIS but also induced 

substantial apoptosis in Ras overexpressing cells. These findings 

suggest that in Ras actiavated human diploid fibroblasts HIF-1α is 

predominantly responsible for cancellation of both apoptosis and 

senescence. From a therapeutic point of view, targeting HIF-1α 

may be benefical both for classical treatment approaches and for 

reinstatement of the tumor supressor programs.

PS-01 81
Pürin analoğu olan benzazol halka sistemi taşıyan 
heterosiklik bileşiklerin rec, komet ve mikrokçekirdek 
yöntemleri ile genotoksik potansiyellerinin araştırılması

Egemen Foto1, Fatma Zilifdar1, Zeliha Aydoğan1, Esin Akı2, 

Nuran Diril1

1Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji 

Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmostatik Kimya Anabilim Dalı, 

Ankara

Çalışmada pürin anoloğu olan 13 adet benzazol türevi bileşiğin 

biyolojik aktiviteleri araştırılmıştır. Test edilen bileşiklerin 

heterosiklik yapıları nedeniyle DNA ile ilişki kurabileceği 

öngörülmüştür.  Bileşiklerin genotoksik etkilerinin değerlendirilmesi 

amacıyla bakteriyel bir genotoksisite testi olan rec yöntemi ve in 

vitro insan lenfositlerinde komet ve mikroçekirdek yöntemleri 

kullanılmıştır. İnsan lenfositleri, periferial kandan dansite gradient 

santrifügasyon ile izole edilmiştir. Bileşiklerin sitotoksik etkileri 

MTT yöntemi değerlendirilmiştir. Rec yöntemi sonuçlarına göre 

test edilen 13 bileşikten 9 tanesinin (A2, A3, A9,A26, A32, A36, 

A49, F12 ve C3) güçlü genotoksik etki gösterdiği, 2 tanesinin ters 

etkili olduğu (C1, C2), 2 tanesinin (G20, G27) ise genotoksik etkili 

olmadığı belirlenmiştir. Rec yöntemi sonuçlarına bakıldığında 

genel olarak test edilen benzazol türevi bileşiklerden benzoksazol 

türevlerinin genotoksik etkili, benzimidazol türevlerinin etkisiz, 

benzotiyazol türevlerinin de ters etkili olduğu söylenebilir. Bu 3 

farklı benzazol grubundan seçilen genotoksik etkili, etkisiz ve ters 

etkili 3 bileşik (A49, G20, C2) insan lenfositleri üzerinde komet 

ve mikroçekirdek yöntemlerinde test edilmiştir. Komet yöntemi 

sonuçlarına göre A49 ve C2 bileşikleri alkali komet testinde doza 

bağlı olarak DNA üzerinde kırıklara sebep olurken; G20 bileşiğinin 

hiçbir dozu istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemiştir. 

Mikroçekirdek yöntemi sonuçlarına göre ise, 3 benzazol türevinden 

hiçbirinin sitostatik etkisi olmadığı söylenebilir. Mikroçekirdek 

oluşturma potansiyelleri temel alındığında A49 bileşiği her 3 dozda 

da mikroçekirdek frekansını artırmakta, C2 ve G20 bileşikleri ise 

yalnızca 0,05mM konsantrasyonunda negatif kontrole göre anlamlı 
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bir farklılık taşımaktadır. Ayrıca A49 bileşiğinde, doza bağlı olarak 

nükleoplazmik köprü oluşturma potansiyelinin arttığı gözlenmiştir. 

Sonuç olarak A49, antikanser ilaç olma potansiyeli en yüksek 

olan bileşiktir. Antikanser ilaç olarak nitelendirilmeden önce ileri 

analizlerin yapılması gerekmektedir.

Investigation of genotoxic potentials of heterocyclic 
compounds inculuding benzazole ring system which are 
purine anolog with rec, comet and micronucleus assays

Egemen Foto1, Fatma Zilifdar1, Zeliha Aydoğan1, Esin Akı2, 

Nuran Diril1

1Hacettepe University, Faculty of Science, Department of Biology, Ankara, 

Turkey
2Ankara University, Faculty of Pharmacy, Pharmaceutical Chemistry 

Department, Ankara, Turkey

In this study, biological activitities of 13 benzazole derivatives which 

were purine anolog were investigated.These compounds proposed 

to interact with DNA due to their heterocyclic structures. A bacterial 

genotoxicity assay, rec assay and in vitro comet and micronucleus 

assays using human lymphocytes were employed to evaluate the 

genotoxic potentials of the compounds.Human lymphocytes were 

isolated from peripheral blood by density gradient centrifugation.

Cytotoxic effects of compounds was evaluated by MTT assay. 

9 compounds (A2, A3, A9, A26, A32, A36, A49, F12 ve C3) have 

genotoxic activity, 2 compounds(C1,C2) have reverse effect and 

2 compounds(G20,G27) didn’t have any genotoxic activity in the 

rec assay. From rec assay, it is convenient to say amongst the 

benzazole derivatives used in this project, whereas benzoxazole 

derivatives have genotoxic activity, benzimidazole derivatives has 

no genotoxic activity and benzothiazole derivatives have reverse 

effect. 3 compounds (A49, G20, C2) that have genotoxic activity, 

not genotoxic and that has reverse activity were used in comet 

and micronucleus assays. A49 and C2 accumulated DNA strand 

breaks in a dose dependent manner in the alkali comet assay, 

G20 showed no significant difference at any doses. None of the 

compounds in the micronucleus assay was cytostatic. Based on 

their micronucleus forming potency, A49 showed to be inducing 

micronucleus frequency at all doses, C2 and G20 only showed 

significant difference from the negative control at the highest 

dose. A49 found to induce nucleoplasmic bridge formation in a 

dose dependent manner. As a result A49 has the highest potency 

to be an anticancer drug. But further analysis should be made 

before considering it an “anticancer “drug.

Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi 

tarafından desteklenmiştir (Proje No: 0801601009).

PS-01 82
Kolorektal kanser hastalarında UGT1A1*28 gen 
polimorfizmi ve irinotekan toksisitesinin araştırılması

Ebru Esin Yörüker1, Fatma Şen2, Serkan Keskin2, Faruk Aykan2, 

Nejat Dalay1

1İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı, 

İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Klinik Onkoloji Ana Bilim Dalı, 

İstanbul

UGT1A1 geninin promoter bölgesinde nükleotid diziliminde 

A(TA)6TAA yapısına bir Timin-Adenin baz çiftinin daha eklenmesi 

ile oluşan mutasyonlar UGT (üridin difosfo glukuronil transferaz) 

enziminin ekspresyonunu azaltarak fonksiyonunun azalmasına veya 

kaybolmasına neden olur. İrinotekan Topoizomeraz I inhibitörüdür. 

Karboksilesteraz irinotekanı SN-38’e dönüştürür, bu aktif metabolit 

ökaryotik DNA topoizomeraz I ezimini inhibe ederek etki gösterir. 

Hücre replikasyonu sırasında Topoizomeraz I, çift sarmal DNA’ya 

sıkıca tutunur ve bir zincirin ayrılmasını sağlar. Çalışmamızda 

UGT1A1*28 genotipi ile irinotekana karşı toksik etki ilişkisinin 

incelenmesi amaçlanmış olup bu genotipi taşıyan hastaların 

belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmaya irinotecan tedavisi alan 28 

hasta dahil edildi. 14 hastada tedaviye bağlı yan etki gözlenmişti.

Hastaların periferik kanlarından izole edilen DNA’lar dizi analizi 

ile incelendi. Yan etkileri bilinen 10 hastanın 1’inde (%10) febril 

nötropeni, 1’inde (%10) mukozit, 1’inde (%10) kusma, 3’ünde 

(%30) diyare, 7’sinde (%70) lökopeni, 1’inde (%10) anoreksi, 1’inde 

(%10) halsizlik ve 3’ünde (%30) nötropeni görülmüştür. Yan etki alt 

gruplarına yönelik analiz sınırlı hasta sayısı nedeniyle yapılamamıştır. 

Genotiplere göre yan etki görülme oranları arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). 6/7 

genotipte yan etki görülme oranı (%100), 6/6 genotipi (%21.4) ve 

7/7 (%40) genotiplerinden anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur 

(p:0.001; p:0.027). 6/6 ve 7/7 genotipleri arasında yan etki görülme 

oranları açısından anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Çeşitli çalışmalar UGT1A1*28 varyantını taşıyan kolorektal kanserli 

hastalarda irinotekan tedavisinin nötropeni ve diyare gelişimini 

%12-50 oranında arttırdığını göstermiştir. Bu bizim çalışmamızla 

uyumludur. UGT1A1 6/7 genotipine sahip bireylerde yan etki 

görülme riski daha fazladır. Bu bulgular daha çok hasta sayısı içeren 

çalışmalarla desteklenmelidir.

Investigation of UGT1A1*28 gene polimorhism and 
irinotecan toxicity in colorectal cancer patients

Ebru Esin Yörüker1, Fatma Şen2, Serkan Keskin2, Faruk Aykan2, 

Nejat Dalay1
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The UGT1A1*28 polymorphism is two-base pair insertion to 

(A(TA)6TAA) TATA -box and resulting that reduced activity of UDP 

glucoronsyltransferase 1 enzyme.Irinotecan is a topoisomerase 

I inhibitor and metabolized to its active metabolite SN-38. SN-

38 is conjugated and detoxfied by hepatic UDP-glucoronosyl 

transferase (UGT1A1). This study investigated the effect of 

the genetic polymorphism of UGT1A1*28 on 28 patients who 

received irinotecan therapy. Treatment related adverse events 

were observed in 14 patients.Genomic DNA was extracted 

from peripheral blood using phenol/chloroform.UGT1A1*28 

polymorphism was determined by the direct sequencing method. 

1 out of 10 patients with known side effects (10%) febrile 

neutropenia, 1 patient (10%) mucositis,1 patient (10%) vomiting, 

and 3 (30%),diarrhea, and 7 (70%) leukopenia, 1 (10%),anorexia, 

and 1 (10%)fatigue, and 3 patients (30%) were neutropenia. Due 

to the limited number of patients with side effects could not be 

analyzed for sub-groups.According to the incidence of side effects 

statistically significant difference between the genotypes (p <0.01). 

The risk of side effects was higher among patients with (100%) 

6/7 genotype than among those with 6/6 (21.4%) and 7/7 (40%) 

genotypes (p = 0.001, p = 0.027). There is no significant difference 

between 6/6 and 7/7 genotypes for observed side effects (p> 

0.05). Multiple studies have also reported % 12-50 increased risk in 

carriers of UGT1A1*28 polimorphism for developing neutropenia 

and diarrhea. It is compatible with our study. Patients with UGT1A1 

6/7 genotype have increase risk for side effects. These findings are 

supported by studies with more number of patients.

Genotiplere göre yan etki görülme oranlarının dağılımı 
Distrubution of side effects according to genotypes

Genotiplerin gözlenen frekanslarının dağılımı
Distribution of the observed frequencies of genotypes

  Genotip   
Yan etki 6/6 (n=14) 6/7 (n=9) 7/7(n=5) p 

 n(%) n(%) n(%)  
Var 3(%21,4) 9(%100) 2(%40,0)  
Yok 11(%78,6) 0(%0) 3(%60,0) 0,001** 

Ki-kare test  **p<0,01   
 

Genotiplere göre yan etki görülme oranlarının değerlendirilmesi

  Genotype   
Side effect 6/6 (n=14) 6/7 (n=9) 7/7(n=5) p 

 n(%) n(%) n(%)  
Yes 3(%21,4) 9(%100) 2(%40,0)  
No 11(%78,6) 0(%0) 3(%60,0) 0,001** 

Chi-square  **p<0,01   
 

Assessment of the occurrence rate of aside effects according to 
genotypes

PS-01 83 
Prostat kanseri ve selim prostat hiperplazinde eksozomal 
LncRNA Düzeylerinin Araştırılması

Mustafa Işın1, Ege Uysaler1, Hikmet Köseoğlu2, Uğur Gezer1, 

Nejat Dalay1

1İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı
2Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı

Prostat kanseri (PCa) ve selim prostat hiperplazisi (BPH) yaşlı 

erkeklerde en sık rastlanan hastalıklardan olmakla birlikte oluşum 
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participants’ urine samples and cDNA synthesized. GAS5 and 

LincRNA-p21 levels were investigated by real-time PCR method 

and the results were statistically evaluated with SPSS ver.15.

We observed higher lncRNA levels in PCa patients then the BPH 

patients (median values for LincRNA-p21; 0.305 and 0.164, and 

for GAS5 were; 1.986 and 1.433). Furthermore, we observed that 

both lncRNAs were highly specific for discriminating between PCa 

and BPH (lincRNA-p21 AUC=0.778, GAS5 AUC=0.800, CI:%95). Our 

results indicate that exosomal LincRNA-p21 and GAS5 levels found 

in urine samples are higher in PCa patients and their levels may be 

used in the discrimination between PCa and BPH.

PS-01 84 
Septin 7 protein ifadesinin papiller tiroid karsinom 
tanısında uygulanabilirliği

Yusuf Ziya İğci1, Suna Erkılıç2, Ahmet Arslan1

1Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Gaziantep

Bu çalışmada, septin 7 (SEPT7) protein ifadesinin papiller 

tiroid karsinom (PTK) tanısında kullanılabilirliğinin araştırılması 

amaçlanmıştır. PTK’nın enkapsüle foliküler varyant (PTK-eF, 

n=25), foliküler varyant (PTK-F, n=4), klasik tip (PTK-K, n=15) ve 

hiperfonksiyon gösteren selim tiroid nodüllerini (HypN, n=15) içeren 

toplam 59 adet parafin blok doku örneği çalışmaya dahil edilmiştir. 

Nükleer, sitoplazmik ve ortalama SEPT7 protein ifade seviyeleri 

immünohistokimya yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Dokulardaki 

ifade seviyeleri derecelendirilmiş ve ilgilenilen doku bölgesinin 

çevresinde ifade artışı veya azalması da ayrıca değerlendirilmiştir. 

HypN ile kıyaslandığında, PTK-eF dokularında nükleer, sitoplazmik 

ve ortalama SEPT7 ifadelerinde anlamlı derecede düşme tespit 

edilmiştir (sırasıyla, p=0,02, p=0,001, p=0,002). PTK-F grubunda 

ise anlamlı bir ifade değişimi tespit edilmemiştir (p>0,05). PTK-K 

grubunda nükleer protein ifadesi anlamlı derecede düşük iken 

(p=0,004) ortalama ve sitoplazmik ifadelerde anlamlı bir değişiklik 

yoktu (p>0,05). SEPT7, yüksek derecede korunmuş GTPaz protein 

ailesine mensuptur ve insanlarda 13 farklı septin (SEPT1-SEPT12 

ve SEPT14) bulunmaktadır. Septinler kanser oluşumunu da 

içeren birçok süreçte rol almaktadırlar. Özellikle bazı alttiplerde 

PTK tanısında zorluklar yaşanabilmekte ve yardımcı moleküler 

belirteçlerin kullanımı bu konuda fayda sağlayabilir. PTK-eF 

grubunda tüm kategorilerde anlamlı derecede düşmüş olduğu 

tespit edilen SEPT7 ifadesi bu doku tipine özgü farklı moleküler 

imzanın bir işareti olabilir ve SEPT7 ifadesi bu doku tipinde 

daha yüksek sayıda örnek kullanılarak değerlendirildikten sonra 

kullanılabilir.

mekanizmalarının moleküler temelleri konusunda çok az bilgi elde 

edilebilmiştir. Günümüzde, PCa tanısı biyopsi ile konulmakta ve 

hangi olgulara biyopsi yapılacağı, prostata özgü bir antijen olan 

Prostat Spesifik Antijen (PSA) testi ile belirlenmektedir. Ancak PSA 

değerinin prostat hacminden, yaştan, inflamasyondan, travmadan 

ve bazı ilaçlardan etkilenmesi ve yalancı pozitif ve yalancı negatif 

sonuçların sık izlenmesi günümüzde prostat kanserine yeterince 

özgü bir testin bulunmadığına işaret etmektedir. Çalışmamızda, 

prostat kanseri ve BPH tanısı almış hastalarda, hücrelerin 

kontrolsüz çoğalmasının engellenmesi yönünde işlev gösteren 

uzun kodlamayan RNA’lardan (lncRNA) GAS5 ve LincRNA-p21’in 

eksozomal düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, 

hastalardan dijital rektal muayene (DRM) sonrası alınan idrar 

örnekleri kullanılmıştır. Prostat kanserli 20 ve klinik BPH tanısı almış 

19 hastanın idrarlarından eksozomal RNA izole edildi ve cDNA 

sentezlendi. Gerçek zamanlı PCR yöntemiyle GAS5 ve LincRNA-p21 

moleküllerinin ifade düzeyleri araştırıldı. Elde edilen ifade düzeyleri 

arasındaki ilişki SPSS ver.15 istatistiksel analiz programı kullanılarak 

değerlendirildi. Çalışmamızda, lncRNA ifade düzeylerinin PCa 

hasta grubunda BPH grubuna göre daha yüksek düzeyde olduğu 

saptandı (LincRNA-p21 medyan değerleri; 0.305 ve 0.164, GAS5 

medyan değerleri; 1.986 ve 1.433 olarak belirlendi. PCa ve 

BPH’nde lncRNA ifade düzeyleri arasında anlamlı fark (lincRNA-p21 

p=0.027, GAS5 p=0.044) gözlendi. Ayrıca her iki molekülün de 

PCa’nin BPH’nden ayırımı açısından özgüllüklerinin yüksek olduğu 

gözlendi (lincRNA-p21 AUC=0.778, GAS5 AUC=0.800, CI:%95).

Çalışmamız, PCa’li hastalarda lincRNA moleküllerinin idrarda 

bulunan eksozomlarda daha yüksek düzeylerde bulunduğunu 

ve bu moleküllerin prostat kanseri ve BPH’nin ayırımında 

kullanılabileceğine işaret etmektedir.

Investigation of exosomal LncRNA levels in prostate cancer 
and bening prostatic hyperplasia

Mustafa Işın1, Ege Uysaler1, Hikmet Köseoğlu2, Uğur Gezer1, 

Nejat Dalay1

1Istanbul University, Oncology Institute, Department of Basic Oncology
2Baskent University Istanbul Hospital, Department of Urology

Prostate cancer (PCa) and bening prostatic hyperplasia (BPH) are 

the diseases most frequently observed in elder men and limited 

information is present in the literature concerning their molecular 

basis. PCa is diagnosed via biopsy and patients undergo biopsy 

according to their serum prostate specific antigen (PSA) levels. 

However, serum PSA levels are affected by prostate volume, age 

inflammation, trauma and some drugs and false negative results 

may be observed. This points out to a fact that there is no such 

highly specific test for PCa. In our study, we aimed to investigate 

exosomal levels of lncRNAs GAS5 and LincRNA-p21 which are 

involved in the prevention of uncontrolled cell proliferation. For 

this purpose, urine samples were collected from patients after 

digital rectal examination. 20 patients diagnosed with PCa and 19 

with clinic BPH were enrolled. Exosomal RNA was isolated from 
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Piezo1 ve Piezo2 yeni tanımlanmış katyon kanalları olup bu 

kanallar özellikle deri gibi dokularda eksprese olmaktadır. 

Kaynağını melanositlerden alan malin melanom (MM), mortalite 

oranı en yüksek olan deri kanseridir. Çalışmamızda, Piezo iyon 

kanal ekpresyonlarının insan sağlıklı deri dokusunda ve MM’daki 

öneminin araştırılması amaçlandı. Çalışmaya formalinle fiske 

edilip parafine gömülmüş olan 30 MM ve 15 sağlıklı insan deri 

dokusu örneği dahil edildi. Piezo mRNA ekspresyonu RT-PCR ile 

belirlendi. Sağlıklı deri dokusu örneklerinde; Piezo1 ekspresyonuna 

rastlanmazken Piezo2’nin düşük düzeyde eksprese olduğu görüldü. 

Piezo2 mRNA ekspresyonu açısından sağlıklı ve MM örnekleri 

arasında istatistikî olarak anlamlı bir farklılık bulunmamasına 

rağmen MM’de Piezo1 mRNA ekpresyonunda istatistikî olarak 

anlamlı oranda bir artış olduğu saptandı. MM’lerin %50’sinde 

(15/30) Piezo1 ekspresyonu, %66,6’sında (20/30) Piezo2 

ekspresyonu, %53,3 (16/30)’ünde Piezo2 ekpresyonunda artma 

ve %13,33 (4/30)’ünde Piezo 2 ekpresyonunda azalma tespit 

edildi. Piezo iyon kanallarındaki ekpresyon değişiklikleri kanser 

gelişiminde etkin rol oynayan sodyum, potasyum, kalsiyum ve 

magnezyum gibi iyon geçişlerinde bozulmalara neden olabilir. Bu 

bozulmalar melanositlerin proliferasyonu üzerine pozitif bir etki 

yaparak, MM karsinogenezinde önemli roller oynayabilir. Piezo1 

ekspresyonunun sadece kanserli dokularda tespit edilmesi ve 

MM’larin büyük kısmında Piezo2 ekspresyonunun artması, bu 

iyon kanallarına spesifik olarak geliştirilecek blokerlerin MM’un 

tedavisinde kullanılabileceğini göstermektedir.

Gene expression profiles of piezo ion channels in malignant 
melanoma

Ebru Etem Önalan1, İbrahim Özercan2, Ahmet Tektemur1, 

Günay Yaşar3, Halit Elyas1

1Firat University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, 

Elazig, Turkey
2Firat University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Elazig, 

Turkey
3Elazig Training and Research Hospital, Department of Pathology, Elazig, 

Turkey

Piezo1 and Piezo2 are newly defined cation channels and 

expressed in tissues such as skin. Malignant melanomas (MM), 

originating from melonocytes, has the highest mortality rate 

among skin cancers. In this study, we aim to investigate of the 

importance in human normal skin tissue and in MM of Piezo ion 

channel expressions. Thirty formalin-fixed paraffin embedded 

MM and fifteen healthy human skin tissue samples were enrolled 

in this study. Piezo mRNA expression was determined by RT-PCR.

Piezo1 expression wasn’t detected and Piezo2 expression was 

determined at low levels in healthy skin samples. Althought there 

wasn’t statistically difference in terms of Piezo2 mRNA expression 

between healty skin tissue and MM, Piezo1 expression was 

Usability of septin 7 protein expression in papillary thyroid 
carcinoma diagnosis

Yusuf Ziya İğci1, Suna Erkılıç2, Ahmet Arslan1

1University of Gaziantep, Faculty of Medicine, Department of Medical 

Biology, Gaziantep, Turkey
2University of Gaziantep, Faculty of Medicine, Department of Pathology, 

Gaziantep, Turkey

In our study, we aimed to evaluate the usability of septin 7 

(SEPT7) protein expression as a diagnostic marker in papillary 

thyroid carcinoma (PTC). A total of 59 paraffin block tissue 

samples comprising encapsulated follicular variant (FVPTC(e), 

n=25), follicular variant (FVPTC, n=4), and classical type (CVPTC, 

n=15) of PTC, and benign hyperfunctioning thyroid nodules 

(HypN, n=15) were used in this study. Nuclear, cytoplasmic, and 

overall SEPT7 protein expression levels were determined by using 

immunohistochemistry method. The expression levels in tissues 

were graded and the presence of expression increase or decrease 

in the surrounding tissue around the region of interest was also 

evaluated. Nuclear, cytoplasmic, and overall SEPT7 expressions 

(p=0.02, p=0.001, p=0.002, respectively) were significantly lower 

in FVPTC(e) tissues when compared to HypN. In FVPTC group, 

there were no significant expression differences (p>0.05). In 

CVPTC group, nuclear expression was significantly lower (p=0.004) 

while overall and cytoplasmic expressions were not changed 

(p>0.05). SEPT7 belongs to a highly conserved GTPase protein 

family, septins, of which have 13 members (SEPT1–SEPT12 and 

SEPT14) in humans. Septins are involved in various processes 

including oncogenesis. The diagnosis of PTC may be challenging 

especially for some subtypes of the disease and making use of 

ancillary molecular markers in the diagnosis of PTC may help with. 

Significantly lower SEPT7 expression in all expressional categories 

in FVPTC(e) group may be a sign of different molecular signature in 

this type of tissue and SEPT7 expression may be used in this type 

of tissue after further evaluation with larger cohorts.
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Malin melanomda piezo iyon kanallarının gen ekpresyon 
profilleri
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determined statistically high level expressed in MM. Piezo1 and 

Piezo2 expression were found in 50% (15/30) and 66.6% (20/30) 

of MM, respectively. Piezo2 were detected the upregulation in 

53.3% (16/30) and the downregulation in 13.33% (4/30) of MM. 

The changes of expression in Piezo ion channels may cause the 

distruptions in the ion flow such as sodium, potassium, calcium and 

magnesium ions which have role in cancer development. These 

distruptions may play an important roles in MM carcinogenesis 

by doing a positive effect on the melonocytes proliferation. The 

detection of Piezo1 expression only in the cancerous tissues 

and the determination of the upregulation Piezo2 expression in 

the majority of MM suggested that the specific blockers to be 

developed for these ion channels may be used to treat of MM.

PS-01 86
Disodyum pentaborat dekahidrat prostat kanseri 
hücrelerinde MAP kinaz sinyal yolağını hedefleyerek 
apoptotik etki sergiler
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Prostat kanserleri görülme sıklığı ve mortalite oranları açısından 

en önemli kanser türlerinden biridir. Günümüzde anti-hormon 

tedavilerinden beklenen yararların elde edilememesi nedeniyle 

kombine tedavi protokollerinde diğer anti-kanser moleküllerin 

kullanımlarına başvurulmaktadır. Bu anti-kanser moleküller 

arasında yer alan bor ve türevlerinin kanser hücre canlılığını 

azaltarak anti-proliferatif etki göstermeleri onları anti-kanser tedavi 

için uygun adaylar haline getirmektedir. Bu çalışmada, bir bor türevi 

olan Disodyum Pentaborat Dekahidrat (DPD, Na2O.5B2O3.10H2O)’ 

ın prostat kanseri hücrelerindeki sitotoksik ve apoptotik etkilerinin 

belirlenmesi ve sitokinler, kostimülatör moleküller, NF-κB 

JNK/p38, MAP/MAPK, PI3K-Akt-mTOR, Toll-benzeri reseptör 

ailesi yolaklarındaki genlerin ekspresyonları üzerine etkisinin 

araştırılması amaçlanmıştır. DPD’nin DU145 (prostat kanseri hücre 

hattı) hücreleri üzerindeki zaman ve doz bağımlı sitotoksik etkisi 

WST-1 analizi ile, apoptotik etkisi ApoDIRECT ile flow sitometride 

belirlendi. Gen ekpresyon çalışmaları LightCycler480 gerçek 

zamanlı PCR cihazında gerçekleştirildi. Data analizleri için ΔΔCT 

metodu, istatistiksel analizler için ‘RT² Profiler PCR Array Data 

Analysis’ kullanıldı. Deneyler 3 tekrarlı olarak gerçekleştirildi.

DPD’nin IC50 değeri 7mM olarak belirlendi. 24, 48 ve 72 saatlerde 

IC50 dozu uygulanan hücrelerde kontrole göre sırasıyla %8, %14, 

%41 apoptoz indüksiyonu gözlendi. DU145 hücrelerine 7mM 

DPD uygulanmasıyla, prostat kanseri hücrelerinde invazyon ve 

metastatik potansiyelin azalmasıyla ilişkilendirilen MTA3 geninin 

ekspresyon seviyesinde 4,9 kat artış, çevresel strese karşı hücresel 

yanıtta ve apoptoz regülasyonunda fonksiyon gösteren MAPK8, 

MAP3K7 ve MAP2K3 genlerinin ekspresyon seviyelerinde sırasıyla 

6,6, 5,4 ve 2,9 kat artış gözlendi. Apoptoz ve gen ekspresyon 

sonuçlarına göre, Disodyum Pentaborat Dekahidrat’ ın apoptozu 

uyararak ve metastaz potansiyelini azaltarak prostat kanserinin 

tedavisinde destekleyici bir ajan olabileceğini düşünmekteyiz.

Disodium pentaborate decahydrate exhibits apoptotic 
effect in prostate cancer cells by targeting MAP kinase 
pathway

Çığır Biray Avcı1, Burcu Erbaykent Tepedelen2, Sunde Yılmaz 

Süslüer1, Çağla Kayabaşı1, Tuğçe Balcı1, Bakiye Göker1, Cansu 

Çalışkan1, Nur Selvi1, Besra Özmen Yelken1, Mehmet Korkmaz3, 

Cumhur Gündüz1
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Prostate cancer is one of the most significant cancer types in point 

of its incidence and mortality rates. Currently, due not to obtain 

expected benefits of anti-hormone treatments, usage of other 

anti-cancer molecules is applied in combine treatment protocols. 

Among these anti-cancer molecules, boron and its derivatives have 

anti-proliferative effect by reducing cell viability and this makes 

them available candidates for anticancer therapy. We aimed to 

evaluate cytotoxic and apoptotic effects of boron derivative 

disodium-pentaborate-decahydrate (DPD, Na2O.5B2O3.10H2O) 

on prostate cancer cells and determine the changes in gene 

expression levels of several signal transduction pathways such as; 

cytokines, costimulator molecules, NF-κB, JNK/p38, MAP/MAPK, 

PI3K-Akt-mTOR, Toll-like receptors. Cytotoxic effects of DPD on 

DU145 cells (prostate cancer) were determined in time and dose 

dependent manner with WST-1 analysis and apoptotic effects were 

studied by using ApoDIRECT with FACS. Gene expression analyses 

were performed with LightCycler480 real-timePCR. ΔΔCT method 

was used for data analysis. Statistical analysis was performed by RT² 

Profiler PCR Array Data Analysis. IC50 dose of DPD was calculated 

as 7mM. It was shown that DPD induce apoptosis in 24th, 48th, 

72nd hours 8%, 14%, 41% fold, respectively according to the 

control cells. With 7mM DPD treatment, invasion and metastasis 
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associated gene MTA3 was upregulated 4.9 fold and MAPK8, 

MAP3K7 and MAP2K3 that have function in environmental stress 

response and apoptosis regulation were upregulated 6.6, 5.4, and 

2.9, respectively. As for these results, we consider DPD could be an 

assistive agent in prostate cancer treatment that induces apoptosis 

and reduces metastatic potential.
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Primer beyin tümörü ile MDM2 SNP309 polimorfizmi 
arasındaki ilişkinin incelenmesi
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İnsan kanserlerinde tümör gelişimi ve tümör progresyonunun 

oluşumundan sorumlu tutulan çoğu genetik değişikliklerin 

temelinde p53 gen mutasyonları rol oynar (1). Murine Double 

Minute Clone 2 (MDM2), p53 fonksiyonunda büyük bir negatif 

regülatördür (2). Bir onkogen olan MDM2, hücre döngüsünün 

kontrolünde önemli bir role sahip olan p53 geni ile etkileşime 

girerek dolaylı yoldan hücre döngüsünü regüle eder. (3). MDM2’nin 

aşırı ekspresyonu p53 fonksiyonuna engel olur bununla birlikte 

hasara uğramış hücrelerin hücre döngüsü kontrol noktalarından 

kaçışına ve hücrenin kanserleşmesine neden olmaktadır. (3,4). Bu 

çalışmamızda 107 primer beyin tümörlü hasta ve 140 kontrolde 

PCR-RFLP yönteminden yararlanarak MDM2 T309G polimorfizmi ve 

primer beyin tümörü arasındaki ilişkinin araştırılmıştır. Primer beyin 

tümörü hastaları ve kontroller sigara alışkanlığı bakımından lojistik 

regresyon analizi ile değerlendirildiğinde, sigara içme durumunun 

primer beyin tümörü riskini artırmadığı saptandı (p:0,803). Ailede 

kanser hikâyesi bakımından kontroller ve primer beyin tümörü 

hastaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farlılık gözlendi 

(OR: 2,26, % 95 CI: (1,20–4,26), χ2: 6,64, p: 0,01).MDM2 T309G 

polimorfizmi ile primer beyin tümörü arasında dominant genotip 

bakımından (TT ile GG+TG) anlamlı bir ilişki bulunamadı (p:0,978). 

Fakat resesif genotip (TT+TG ile GG) arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu gözlendi (OR: 0,46% 95 CI: (0,22–0,95) χ2: 4,48, p:0,03).

1. Cho JH, Kim WH. et al. Pathol Res Pract1998;194: 305-17.

2. Haupt Y, Maya R, et al. Nature 1997;387:296–9.

3. Martin K, Trouche D, et al. Nature 1995;375:691–4.

4. Zhang X, Miao X, et al. Hum. Mutat. 2006;27:110-117.
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P53 gene mutations play important roles in genetical alterations 

of tumor formation and progression in human cancers(1). Murine 

Double Minute Clone 2 (MDM2) is a major negative regulator in p53 

function (2). MDM2 is an oncogen and indirectly regulate the cell 

cycle via interacting with p53 in cell cycle(3). Excessive expression 

of MDM2 inhibits the p53 function thus cause cells escape from 

the control points of cell cycle and getting them to be cancerous 

(3,4). In the present study, the relationship between MDM2 T309G 

polymorphism and primary brain tumor in 107 patients with 

primary brain tumor and in 140 control patients by using PCR-RFLP 

method. When the primary brain tumor patients and controls 

were compared by logistic regression analysis in terms of smoking 

habits, it has been determined that smoking habit did not increase 

the primary brain tumor risk (p:0,803). There was an statistically 

significant difference (OR: 2,26, % 95 CI: (1,20–4,26), χ2: 6,64, p: 

0,01) between control and primary brain tumor patients in terms 

of cancer account in family. There was no statistically significant 

relationship between MDM2 T309G polymorphism and primary 

brain tumor in terms of dominant genotype (TT with GG+TG) 

(p:0,978). However, it was statistically significant in terms of 

recessive genotype (TT+TG with GG) (OR: 0,46% 95 CI: (0,22–0,95) 

χ2: 4,48, p:0,03).

1.Cho JH, Kim WH. et al. Pathol Res Pract1998;194: 305-17.

2.Haupt Y, Maya R, et al. Nature 1997;387:296–9.

3.Martin K, Trouche D, et al. Nature 1995;375:691–4.

4.Zhang X, Miao X, et al. Hum. Mutat. 2006; 27:110-117.
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Epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) ve mutasyonları, 

küçük hücre dışı akciğer kanserli (KHDAK) hastaların tedavisinde 

ve prognozunda önemli bir role sahiptir. EGFR geninin tirozin 

kinaz bölgesinde somatik mutasyon tespit edildiği rapor edilmiş, 

ayrıca bu hastaların erlotinib gibi EGFR tirozin kinaz inhibitörleri 

ile yapılan tedaviye çok olumlu yanıt verdikleri de aynı gruplar 

tarafından bildirilmiştir (1-2). Üstelik EGFR mutasyonunun görülme 

sıklığı adenokarsinom tanısı konmuş ve sigara içme öyküsü olmayan 

beyaz Asyalı bayan hastalarda oldukça yüksek tespit edilmiştir (3-

4). Bu çalışmada amacımız, KHDAK hastalarında EGFR mutasyonu 

ile erlotinib tedavisi arasındaki ilişki incelenmiştir. Hastaların doku 

örnekleri Qiagen FFPE kit kullanılarak DNA izolasyonu ve Sekans 

işlemi Qiagen Q24 Pyrosequencing sistemi kullanılarak yapılmıştır. 

İki yüz hastadan 89 (%44.5)’ünde EGFR mutasyonu saptanmıştır. 

EGFR mutasyon analizi gerçekleştirilen 200 hastanın sonuçları 

gösterdi ki; hastaların 33’ünde delE746-A750 (%34.39), 6’sında 

L858R (%6.25), 30’unda L861Q (%31.25) ve 12’inde delE746-

T751insI (%12.5), 7’sinde G719A (%7.29), 3’üde delE746-A750 IP 

(%3.12), 3’ünde T790M (%3.12), 1’inde G719C (%1.47), 1’inde 

G712S (%1.47) tespit edilmiştir. Bu çalışmamızda kaydı yapılan 

iki yüz KHDAK hastasının klinopatolojik özellikleri: yaş ortalaması 

63’tür. Bu hastalar arasından 44’ü kadın (%22), 156 erkek (%78) 

idi. Sigara içmeyen 50 hasta (%25) iken sigara içen 150 hasta (%75) 

bulunmaktaydı. 160 hasta (%80) ileri evrede (evre 3B-4), 40 hasta 

(%20) erken evrededir (evre 1-3A). Çalışmamızda, EGFR mutasyon 

oranı Asya kökenlilerde saptanan mutasyon oranına yakındır. 

Literatürle uyumlu olarak, EGFR mutasyonu sıklıkla sigara içmeyen 

ve kadın hastalarda saptandı. EGFR mutasyonuna sahip hastaların 

erlotinib tedavisi ile progresyonlu ve tüm sağkalım oranları 

arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ( sırasıyla 

p:0,05 p:0,006)

Analysis of EGFR mutations with non small cell cancer 
patients at Denizli region
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Hakan Akça1, Nedim Karagenç1, Arzu Yaren3, Gamze Goköz Doğu3, 
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Epidermal growth factor receptor (EGFR), and mutations of its have 

a significant role in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients who 

the treatment and prognosis. Tissue samples of patients isolated 

DNA by used FFPE kit (qiagen) and to sequence was occured by 

used Q24 pyrosequencing system. Mutations were detected in 89 

of the 200 cases (%44.5). The results of EGFR mutation analysis 

performed in 200 patients showed that delE746-A750 was 

detected in 33 cases (34.39%), L861Q in 30 cases (%31.25), L858R 

in 6 cases (%6.25), delE756-T751 insI (%12.5), G719A in 7 cases 

(%7.29), delE747-A750insIP in 3 cases (%3.1), T790M in 3 cases 

(%3.12), G719C in 1 case (%1.47) and G712S in 1 case (%1.47) 

by pyrosequencing. Clinicopathological characteristics of NSCLC 

patients; The median age of 200 patients enrolled in this study 

was 63 years Among them, 44 patients (%22) were females and 

156 patients (%78) were males, 50 patients were non-smokers 

(%25) and 150 patients were smokers (%75). None of females 

patients were smokers. 40 patients were early stage (I-IIIA) and 

160 patients were advanced stage (IIIB-IV). The frequency of EGFR 

mutations was quite similar to those detected in East Asian NSCLC 

patients. In accordance with the literatüre, while EGFR mutations 

frequently detected in patients who female and non-smokers. The 

relationship between erlotinib treatment of patients who is EGFR 

mutation with progression and overall survival rates were found 

to be statistically significant. (respectivly %95 CI: 32,7-59,3 p:0.33, 

%95 CI: 61.7-87.1 p:0.01)

KHDAK hastaların EGFR mutasyon sonuçları
NSCLC patients with EGFR mutation results
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Sağkalım grafikleri
Figur of survivors

kontrolünde önemli bir role sahip olan p53 geni ile etkileşime 

girerek dolaylı yoldan hücre döngüsünü regüle eder. (3). MDM2’nin 

aşırı ekspresyonu p53 fonksiyonuna engel olur bununla birlikte 

hasara uğramış hücrelerin hücre döngüsü kontrol noktalarından 

kaçışına ve hücrenin kanserleşmesine neden olmaktadır. (3,4). Bu 

çalışmamızda 64 gastrointestinal kanserli (mide, kolon ve rektum 

kanserleri hastalar) hastalar ve 57 kontrolde PCR-RFLP yönteminden 

yararlanarak MDM2 T309G polimorfizmi ve gastrointestinal kanser 

arasındaki ilişkinin araştırılmıştır. MDM2 T309G polimorfizmi ile 

gastrointestinal kanserli hastalar arasında dominant genotip (TT 

ile GG+TG) (p:0,869) ve resesif genotip (TT+TG ile GG) arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamadı.

1. Cho JH, Kim WH. et al. Pathol Res Pract1998;194: 305-17.

2. Haupt Y, Maya R, et al. Nature 1997;387:296–9.

3. Martin K, Trouche D, et al. Nature 1995;375:691–4.

4. Zhang X, Miao X, et al. Hum. Mutat. 2006; 27:110-117.

Investigation of the relation between the genetic 
polymorphism of MDM2 T309G and gastric, colon and 
rectal cancer in Turkish population

Ayça Taş1, Mustafa Atabey2, Gülçin Çağlayan1, Meriç Emre Bostancı2, 

Serap Şahin Başak3, Ömer Topcu2, Yavuz Siliğ1

1Cumhuriyet University, Faculty of Medicine Biochemistry Departments 

58140-Sivas, Turkey
2Cumhuriyet University, Medical Faculty, General Surgery Departments 

58140-Sivas, Turkey
3Cumhuriyet University, Faculty of Pharmaceutics, Biochemistry 

Department, 58140-Sivas, Turkey

P53 gene mutations play important roles in genetical alterations 

of tumor formation and progression in human cancers (1). Murine 

Double Minute Clone 2 (MDM2) is a major negative regulator in 

p53 function (2). MDM2 is an oncogen and indirectly regulate 

the cell cycle via interacting with p53 in cell cycle (3). Excessive 

expression of MDM2 inhibits the p53 function thus cause cells 

escape from the control points of cell cycle and getting them to 

be cancerous (3, 4). In the present study, the relationship between 

MDM2 Turkish population polymorphism and gastro intestinal 

cancer in 64 patients with gastrointestinal cancer and in 57 control 

patients by using PCR-RFLP method. There were no statistically 

significant relationship between MDM2 T309G polymorphism and 

gastro intestinal cancer patients in dominant genotype (TT with 

GG+TG) (p:0,869) and in recessive genotype (TT+TG with GG).

1. Cho JH, Kim WH. et al. Pathol Res Pract1998;194: 305-17.

2. Haupt Y, Maya R, et al. Nature 1997;387:296–9.

3. Martin K, Trouche D, et al. Nature 1995;375:691–4.

4. Zhang X, Miao X, et al. Hum. Mutat. 2006; 27:110-117.

PS-01 89
Türk popülasyonunda MDM2 SNP309 polimorfizmi ile 
mide, kolon ve rektum kanserleri arasındaki ilişkinin 
incelenmesi

Ayça Taş1, Mustafa Atabey2, Gülçin Çağlayan1, Meriç Emre Bostancı2, 

Serap Şahin Başak3, Ömer Topcu2, Yavuz Siliğ1

1Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya ABD 58140-Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahisi ABD 58140-Sivas
3Cumhuriyet Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya ABD 58140-Sivas

İnsan kanserlerinde tümör gelişimi ve tümör progresyonunun 

oluşumundan sorumlu tutulan çoğu genetik değişikliklerin 

temelinde p53 gen mutasyonları rol oynar (1). Murine Double 

Minute Clone 2 (MDM2), p53 fonksiyonunda büyük bir negatif 

regülatördür (2). Bir onkogen olan MDM2, hücre döngüsünün 
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PS-01 90
Mesane kanserinin fare modelinde Piezo 1 ve Piezo 2 iyon 
kanal ekspresyonlarının değerlendirilmesi

Ebru Önalan Etem1, Seda Özaydın1, İbrahim Özercan2, Halit Elyas1

1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 23119, Elazığ, 

Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, 23119, Elazığ, 

Türkiye

Son zamanlarda yapılan çalışmalarda pek çok farklı iyon kanal 

reseptörünün mesane kanserinin progresyonunda ve etiyolojisinde 

önemli olduğu belirlenmiştir. Mesane dokusunda sentezlenen 

Piezo iyon kanalları katyon seçici mekanosensitif kanallar 

olup harekete ve basınca duyarlıdırlar. Mevcut çalışmamızda 

farelerde Piezo ekspresyonlarının mesane kanser dokularında ve 

postnatal (P0-1yıl) dönemde gelişimsel olarak değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.Gelişimsel ekspresyon tespiti P0, P7, P14, P21, 

P28, P36 ve P90 günlük BalbC ırkı farelerin mesane dokusunda 

yapıldı. Fareler mesane kanseri grubu (n=40) ve kontrol grubu 

(n=10) olarak ikiye ayrıldı. Mesane kanseri oluşturulması için 

N-butyl-N-(4-hydroxybutyl) nitrosamine (BBN) kullanıldı. Piezo1/2 

ekspresyonu; patolojik tanısı karsinom olan örneklerde Real Time 

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PZR) ile tespit edildi. Gelişimsel 

olarak Piezo 1 ekspresyonunun 21. ve 90. günlerde arttığı, 

Piezo 2 ekspresyonun ise 7. günde arttığı ve 90. günde azaldığı 

gözlendi. 14 örnekte in situ karsinom, 6 örnekte adenokarsinom 

ve 10 örnekte benign proliferatif değişiklikler bulundu. Kontrol 

grubuyla karşılaştırıldığında karsinom örneklerinde Piezo 1 ve 

Piezo 2 ekspresyonunun anlamlı düzeyde arttığı tespit edildi.

Piezo ekspresyonlarının gelişimsel olarak belirli günlerde değişim 

göstermesi, bu kanalların mesane gelişiminde rol oynayabileceğini 

desteklemektedir. Piezo iyon kanalındaki fonksiyon bozuklukları 

veya iyon sızdırmaları proliferatif değişikliklere neden olarak 

mesane kanserine yol açabilir. Piezo1/2 iyon kanallarının 

kanserdeki görevleri tam olarak bilinmemesine rağmen çalışmamız 

bu iyon kanallarındaki ekspresyon değişikliklerinin mesane 

karsinogenezine katkıda bulunabileceğini göstermektedir.

The investigating of Piezo 1 and Piezo 2 ion channel 
expressions in mouse model of bladder cancer

Ebru Önalan Etem1, Seda Özaydın1, İbrahim Özercan2, Halit Elyas1

1Firat University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, 

23119, Elazig, Turkey
2Firat University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, 23119, 

Elazig, Turkey

In recent studies, many different ion channel receptor was 

determined to be important in the bladder cancer progression and 

etiology. Action and pressure-sensitive Piezo ion channels, expresse 

in bladder, are cation-selective mechanosensitive channels. In 

our study, we aim to evaluate in the postnatal period (P0-1) as 

developmental and bladder cancer tissue of Piezo expression. The 

detection of developmental expression was performed in P0, P7, 

P14, P21, P28, P36 and P90 in bladder tissue of Balb C strain mice. 

Mice were divided into bladder cancer group (n = 40) and control 

group (n = 10). Bladder cancer was created by using N-butyl-

N-(4-hydroxybutyl) nitrosamine (BBN). Piezo1 / 2 expression 

in diagnosed with carcinoma as pathological was detected RT-

PCR. Piezo 1 expression increased 21th and 90 th days whereas 

piezo 2 expression increased 7th day and decreased 90th day as 

developmentally. It was found in situ carcinoma in 14 samples, 

adenocarcinoma in 6 samples and benign proliferative changes 

in 10 samples. Comparing with control group, it was dedected 

significantly increase in expression of piezo1/2 in cancer group.

The developmental changes in spesific days of piezo expression is 

demonstrate to be playing a role in bladder cancer development 

of this channels. The dysfunction of piezo ion channels or ion leaks 

may lead to bladder cancer by causing in proliferative changes. 

Although it is not known exactly in roles in bladder cancer of 

piezo1/2 ion channels, our study demonstrate that the expression 

changes in these ion channel may contribute the carcinogenesis of 

bladder cancer.

PS-01 91 
Meme kanseri gelişiminde risk faktörü olarak BRCA1 
ve BRCA2 genlerinin miRNA bağlanma bölgelerindeki 
varyasyonların değerlendirilmesi

Gülşah Çeçener1, Elif Ertürk1, Volkan Polatkan2, Şehsuvar Gökgöz2, 

Ünal Egeli1, Berrin Tunca1, Gülçin Tezcan1, Elif Demirdöğen1, 

Seçil Ak1, İsmet Taşdelen2

1Uludağ Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa

miRNA’lar, genlerin kodlanmayan 3´UTR bölgelerine bağlanarak 

mRNA translasyonunu regüle ederler. Bu regülasyondaki 
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düzensizlikler kanseri de içine alan birçok hastalığın gelişimine 

neden olmaktadır. Erken yaş ve ailesel nedenli meme kanserli 

hastalarda BRCA1 ve BRCA2 genlerinin kodlanan bölgeleri 

dışında, kodlanmayan 3´UTR bölgelerinde de çeşitli varyasyonlar 

görülmektedir. Bu çalışmada, erken yaş ve ailesel nedenli meme 

kanserli BRCA1/2 mutasyonları taranmış hastaların ilgili genlerinin 

3´UTR bölgelerindeki varyasyonların belirlenmesi ve belirlenecek 

spesifik 3´UTR varyantlarının meme kanseri gelişiminde risk 

faktörü olarak değerlendirilebilirliği araştırılmıştır. Çalışmada, 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 

Meme Birimi’ne başvuran erken yaş (45 yaş altı) sporadik ve/veya 

aile öyküsüne sahip meme kanserli vakalar değerlendirildi. BRCA1/

BRCA2 genlerinin 3´UTR bölgeleri 100 meme kanserli hastada ve 

100 sağlıklı kontrol bireyde heterodubleks analizi ve DNA dizi analizi 

yöntemleri kullanılarak analiz edildi. Elde edilen bulgular, SPSS 

16.00(SPSS, Chicago, IL, USA) programı kullanılarak istatistiksel 

olarak değerlendirildi. BRCA1 geninin 3´UTR bölgesindeki rs12516 

varyantı hastalarda %27, kontrol grubunda ise %17 oranında; 

BRCA2 geninin 3´UTR bölgesindeki rs15869 no’lu varyantı ise 

hastalarda %24, kontrol grubunda %16 oranında belirlendi. Hastalar 

ve kontrol bireylere ait veriler karşılaştırıldığında istatistiksel 

anlamlılık belirlenmedi (p>0.05). Hastalarda belirlenen varyantlar 

ile hastalara ait klinik özellikler de karşılaştırıldığında da, herhangi 

bir anlamlılık belirlenmedi (p>0.05). Bu çalışma, toplumumuza 

ait meme kanserli hastaların BRCA1 ve BRCA2 genlerinin 3´UTR 

bölgelerindeki varyantların tipleri ve frekansları hakkında yeni 

bilgiler ortaya koymaktadır. Meme kanseri gelişiminde belirlenen 

varyantların risk faktörü olarak öneminin aydınlatılabilmesi için, 

hasta ve kontrol bireylerin sayılarının arttırıldığı çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır.

Evaluation of variations in miRNA binding domains of 
BRCA1 and BRCA2 genes as risk factors in development of 
breast cancer

Gülşah Çeçener1, Elif Ertürk1, Volkan Polatkan2, Şehsuvar Gökgöz2, 

Ünal Egeli1, Berrin Tunca1, Gülçin Tezcan1, Elif Demirdöğen1, 

Seçil Ak1, İsmet Taşdelen2

1Department of Medical Biology, Uludag University, Bursa, Turkey
2Department of General Surgery, Uludag University, Bursa, Turkey

miRNAs negatively regulate mRNA translation by binding to 

3’untranslated region (3’UTR) of target genes. Dysregulation of 

miRNA expression lead to development of many diseases including 

cancer. Different variations have shown at 3´UTR region of BRCA1 

and BRCA2 genes in familial and early-onset breast cancer 

patients. We aimed to determine genetic variations at 3’UTR of 

BRCA1/BRCA2 in familial and early-onset breast cancer patients 

and identify specific 3’UTR variations possibility to be a risk factor 

for breast cancer formation. The study used case information from 

early-onset (<45) sporadic and/or familial breast cancer patients 

who were treated in the Department of Breast Surgery at Uludag 

University. 3´UTR regions of BRCA1/BRCA2 genes were screened 

in 100 breast cancer patients and controls using heterodublex 

analysis and DNA sequencing. In order to analysis of the data, 

pearson chi-square test was performed using SPSS 16.00 software.

BRCA1 rs12516 and BRCA2 rs15869 variations in the 3’UTR regions 

were identified in 27% and 24% patients, respectively. These two 

variations were also determined in controls (17% and 16%). There 

were not found any significant association between patients and 

controls. Additionally, in comperation to variations in 3’UTR region 

of BRCA1 and BRCA2 genes and clinical parameters of patients, 

there were no significant association (p>0.05). This study reveals 

new information about 3´UTR region of BRCA1 and BRCA2 variant 

types and frequencies in the Turkish population. To determine 

the significance of these variants as a risk factor for brest cancer 

development in Turkish families, more detailed studies in large 

patient/control groups will required.

Çalışmamız, Üniversitemizin Etik Kurulu tarafından UAP2012-

5/11 sayılı kararı ile Helsinki Bildirgesi dahilinde onaylanmış olup, 

UAP(T)2012/3 nolu proje olarak BAP tarafından desteklenmiştir.

PS-01 92
PALB2 genindeki üç polimorfik varyasyonun meme kanser 
riski ile ilişkisi

Müge Bilen1, Pelin Eroğlu1, Erdinç Yalın1, Züleyha Çalıkuşu2, 

Mehmet Berköz3, Yener Yeşiltepe4, Ülkü Çömelekoğlu5, Gürbüz Polat4, 

Serap Yalın1
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2Acıbadem Adana Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Adana, Türkiye
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, 

Van, Türkiye
4Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Mersin, 

Türkiye
5Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Meme kanseri ailesel yatkınlık gösteren heterojen bir hastalıktır. 

Son zamanlarda PALB2 geni de meme kanseri yatkınlık geni 

olarak tanımlanmış ve meme kanseri ile ilgili yapılan genomik 

ilişki çalışmaları PALB2 genindeki tek nükleotid polimorfizimlerin 

(SNP) meme kanseri ile ilişkisini ortaya çıkarmıştır. PALB2, BRCA2 

geninin N terminal bölgesine bağlanır, BRCA2 geninin lokalizasyonu 

ve stabilitesini sağlar. Homolog rekombinasyon ve çift zincir kırık 

tamirinde önemli rol oynar. Bu çalışmada PALB2 genindeki üç 

SNP’nin [rs16940342 (A>G), rs249954 (C>T), rs249935 (A>G)] 

meme kanseri ile ilişkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. Meme 

kanseri tanısı almış 150 hasta ve 150 sağlıklı kontrol çalışmaya 

dahil edilmiştir. Tüm bireylerden 5 mL venöz kan örneği alınmıştır. 
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Genomik DNA, DNA izolasyon kiti ile izole edilmiş ve DNA 

örnekleri real-time PCR ile analiz edilmiş ve genotiplendirilmiştir. 

Genotip ve allel frekansları ki-kare testi kullanılarak odds oranları 

ve güven aralığı hesaplanarak değerlendirilmiştir. rs16940342 

polimorfizminde homozigot yabanıl tip (AA) ve heterozigot 

(AG) genotiplerinin dağılımı meme kanseri hastası olan grupta 

sırasıyla % 44,7, % 55,3, kontrol grubunda ise % 32,7, % 67,3 

olarak saptanmıştır. rs16940342 polimorfizmi için genotip dağılımı 

bakımından gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p=0,033). 

rs249954 ve rs249935 polimorfizmleri ile meme kanseri arasında 

ise anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Sonuç olarak rs16940342 

polimorfizminin meme kanseri yatkınlığı açısından önemli bir 

belirteç olabileceği düşünülmektedir.

Association of three polymorphic variations in PALB2 gene 
with breast cancer risk

Müge Bilen1, Pelin Eroğlu1, Erdinç Yalın1, Züleyha Çalıkuşu2, Mehmet 

Berköz3, Yener Yeşiltepe4, Ülkü Çömelekoğlu5, Gürbüz Polat4, 

Serap Yalın1

1Mersin University, Faculty of Pharmacy, Department of Biochemistry, 

Mersin, Turkey
2Acıbadem Adana Hospital, Medical Oncology, Adana, Turkey
3Yüzüncü Yıl University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical 

Biotechnology, Van, Turkey
4Mersin University, Medical Faculty, Department of Clinical Biochemistry, 

Mersin, Turkey
5Mersin University, Medical Faculty, Department of Biophysics, Mersin, 

Turkey

Breast cancer is a heterogeneous disease that exhibits familial 

inheritance. PALB2 has recently been identified as a breast cancer 

susceptibility gene and genome-wide association studies in breast 

cancer revealed single nucleotide polymorphisms (SNPs) in PALB2 

gene associated susceptibility. PALB2 binds to the N terminal 

region of the BRCA2 gene and provides localization and stability 

of the BRCA2 gene. PALB2 plays critical role in homologous 

recombination and double strand break repair. In the current study, 

we aimed to evaluate the association of three SNPs [rs16940342 

(A>G), rs249954 (C>T), rs249935 (A>G)] in the PALB2 gene and 

breast cancer. 150 patients with breast cancer and 150 cancer 

free controls were included to the study. All subjects provided a 

5 mL venous blood sample. Genomic DNA was isolated with DNA 

isolation kit and DNA samples were analyzed and genotyped by the 

real time PCR. Genotype and allele frequencies were evaluated by 

using chi square test by calculating the odds ratios and confidence 

intervals. The distribution of homozygote wild type (A/A) and 

heterozygote (A/G) genotypes at rs16940342 polymorphism 

has been stated as 44.7 %, 55.3 % in breast cancer group and 

32.7 %, 67.3 % in control group. The discrepancy between the 

groups in terms of genotype distribution regarding rs16940342 

polymorphism has been found meaningful (p=0.033). It has been 

found that no meaningful relationship between rs249954 and 

rs249935 polymorphisms and breast cancer exists. These results 

show that rs16940342 polymorphism may be an important 

determinant in terms of breast cancer predisposition.
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NAT2 gene polymorphism and the genetic susceptibility to 
prostate cancer

Mandana Hasanzad1, Mahdieh Imeni1, Mohammad Samzadeh2, 

Shima Abed1, Seyed Hamid Jamaldini3, Seyed Amir Ziaei2

1Medical Sciences Research Center, Tehran Medical Branch, Islamic Azad 

University, Tehran, Iran
2Urology and Nephrology Research Center (UNRC), Shahid Labbafinejad 

Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, 

Iran
3Genetics Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitaion 

Sciences, Tehran, Iran

Prostate cancer risk may be influenced by single nucleotide 

polymorphism. N-acetyltransferase-2 (NAT2) are important in 

the metabolism of aromatic and heterocyclic amine carcinogens 

that are directly implicated in tumor initiation process. This 

study examined relationship between prostate cancer (PCa) with 

NAT genotypes. Effect of N-acetyltransferase 2 (NAT2) genetic 

polymorphisms was analyzed in 100 histologically confirmed 

prostate cancer patients and 120 benign prostate hyperplasia 

(BPH) controls. The NAT2 genotypes were determined by PCR-

RFLP methods. Our results indicated that there were no significant 

association between the patients and BPH groups for the G857A, 

T481C NA2 gene polymorphisms. No association between T481C 

and G857A polymorphisms of NAT2 gene and the risk of developing 

prostate cancer in Iranian patients was observed and also there 

is no association between different alleles and grade, stage, PSA 

plasma levels.

PS-01 94
Yeni sentezlenen palladyum kompleksinin meme kanseri 
hücre soyları üzerine sitotoksik/apoptotik etkisi

Nazlıhan Aztopal1, Buse Cevatemre2, Ferda Arı2, Veysel Turan 

Yılmaz3, Engin Ulukaya4
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to evaluate the apoptotic effect. Further, the expression levels of 

important genes associated with apoptosis were investigated by 

PCR-Array. It was determined that Pd(II) complex decreased the 

cell viability in a dose dependent manner. There were no significant 

increase in M30 levels in MDA-MB-231 cell line. When compared 

with cisplatin Pd(II) complex (12.5µM) caused higher M30 

levels in MCF-7 cell line. Pd(II) complex (12.5µM) increased the 

expressions of Caspase 3, Fas and TNFRSF10B genes in MCF-7 cell 

line whereas there was no significant change in MDA-MB-231 cell 

line. In conclusion, we found that Pd(II) complex has high cytotoxic 

activity at lower doses when compared with cisplatin, oksaliplatin 

and carboplatin and induces apoptosis in MCF-7 cell line. Taken 

together, these results suggest that this novel Pd(II) complex may 

be a valuable and promising compound for the development of 

new treatment regimens.

PS-01 95
Nöroblastom hücre hattında kemotöropatik ajanlara 
yanıtta kanonikal ve non-kanonikal Wnt yolağı genlerinin 
rolünün araştırılması

Zeynep Sercan1, Melek Pehlivan1, Ceyda Çalışkan1, Ilgın Öztürk1, 

Feriha Özkaya2, Seda Baykal1, Hakkı Ogün Sercan1

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Moleküler Tıp Ana Bilim Dalı, İzmir

Nöroblastom (NB), embriyonik nöral krestin sempato-adrenal 

hücrelerinden köken alan, çocukluk çağının en sık izlenen 

ekstrakraniyel malinitesidir. TrkA mutasyonları ve hipodiploidi 

daha iyi bir prognozla ilişkilendirilirken; MYCN amplifikasyonu, 

1p delesyonları ve dengesiz 17q translokasyonları kötü prognoz 

belirteçleri olarak kabul edilmektedir. NB’nin farklılaşamamış 

immatür nöroblastlardan başladığı ileri sürülmektedir. Nöral 

gelişimde rol oynayan en önemli sinyal ileti yolakları arasında 

Wnt yolakları bulunmaktadır. Wnt sinyal yolakları kanonikal/ß-

katenin yolağı ve non-kanonikal Wnt/Ca++ ve PCP (planar cell 

polarity) yolakları olarak üçe ayrılır. Bu yolakların nöral krest ve 

sempatik sinir sistemi hücrelerinin gelişiminde çok önemli rol 

oynadıkları bilinmektedir. Wnt sinyal iletiminin NB gelişimi ve 

tedaviye yanıttaki rolünü araştırmayı hedefledik. Genetik özellikleri 

agresif NB tumörleriyle örtüşen Kelly hücre hattı kullanılarak, 

kemoterapötik eklenmiş ve eklenmemiş hücrelerde Wnt sinyal 

yolağı ile ilintili 84 genin ekspresyonları “PCR array” yöntemiyle 

ölçüldü. İstatistiksel analiz sonrası ekspresyon düzeyi artış gösteren 

30, azalan 10 gendeki değişikliklerin anlamlı olduğu saptandı. 

Sadece WNT ve FZD genleri üzerinde odaklanıldığında RT-PCR 

göreceli kantitasyon ile FZD4, FZD5, FZD7 ve WNT 5b genlerinin 

mRNA düzeylerinde artış saptandı. Bildirici vektörler kullanılarak 

1Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bursa
3Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Bursa
4Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Bursa

Meme kanserinin başarılı tedavisi halen yeni bileşiklere gereksinim 

duymaktadır. Çalışmamızda, araştırma grubumuz tarafından yeni 

sentezlenen palladyum(II) kompleksinin meme kanseri hücre 

soyları üzerindeki sitotoksik aktivitesinin değerlendi¬rilmesi 

amaçlanmıştır. Palladyum(II) kompleksinin ve anti kanser ilaçların 

(cisplatin, okzaliplatin ve karboplatin) MCF-7 ve MDA-MB-231 

hücre soyları üzerine sitotoksik aktiviteleri MTT, SRB ve ATP canlılık 

testleriyle araştırıldı. Hücrelerde apoptozis varlığını belirlemek 

için kaspazla kırılmış sitokeratin 18 (M30 ELISA) testi kullanıldı. 

Ayrıca apoptozisle ilişkili önemli genlerin ekspresyon seviyeleri 

PCR-Array ile araştırıldı. Pd(II) kompleksinin hücre canlılığını doza 

bağımlı olarak azalttığı belirlendi. MDA-MB-231 hücre soyunda 

M30 düzeylerinde anlamlı artışlar gözlenmedi. Cisplatinle 

karşılaştırıldığında MCF-7 hücre soyunda Pd(II) kompleksinin 

(12.5µM) daha yüksek M30 düzeylerine yol açtığı belirlendi. Pd(II) 

kompleksi (12.5µM) MCF-7 hücre soyunda Caspase 3, Fas ve 

TNFRSF10B gen ekspresyonlarında artışa neden olurken, MDA-

MB-231 hücre soyunda anlamlı değişiklikler gözlenmedi. Sonuç 

olarak, Pd(II) kompleksinin cisplatin, okzaliplatin ve karboplatine 

kıyasla düşük dozlarda yüksek sitotoksik aktiviteye sahip olduğu 

ve MCF-7 hücre soyunda apoptozisi indüklediği bulundu. Elde 

edilen bu sonuçlar dikkate alındığında Pd(II) kompleksinin yeni 

tedavi rejimlerinin geliştirilmesi için değerli ve umut verici olduğu 

düşünüldü.

Cytotoxic/apoptotic effect of novel palladium(II) complex 
on breast cancer cell lines

Nazlıhan Aztopal1, Buse Cevatemre2, Ferda Arı2, Veysel Turan 

Yılmaz3, Engin Ulukaya4

1Department of Biology, Institute of Science, University of Uludag, Bursa
2Department of Biology, Faculty of Arts and Sciences, University of Uludag
3Department of Chemistry, Faculty of Arts and Sciences, University of 

Uludag, Bursa
4Department of Clinical Biochemistry, School of Medicine, University of 

Uludag, Bursa

Novel compounds are still needed for successful treatment of 

breast cancer. In our study it was aimed to evaluate the cytotoxic 

activity of palladium(II) complex which is newly synthesized 

by our research group on breast cancer cell lines. The cytotoxic 

activities of palladium(II) complex and anti cancer agents (cisplatin, 

oksaliplatin and carboplatin) on MCF-7 and MDA-MB-231 cell 

lines were investigated via MTT, SRB and ATP viability assays. 

Caspase-cleaved cytokeratin 18 (M30 ELİSA) assay was performed 
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bu ekspresyon artışlarının kemoterapötik verilmesi ve hücre ölümü 

ile doğrudan ilişkili olduğu gösterildi. Bu hücrelerde PCP yolağında 

yer alan JNK’nın fosforillenerek düzeyinin arttığı ve aktive olduğu 

saptandı. Sonuç olarak NB’de Wnt sinyal ileti yolağında yer alan 

belirli gen ürünlerinin artışı ile kemoterapötiklere yanıt arasında bir 

ilişki olduğu ve PCP yolağının bu süreçte aktive olabileceğine dair 

ilk bulgular elde edildi. NB’de tedaviye yanıt ile Wnt sinyal yolakları 

ilişkinin derinlemesine araştırılması, bu hastalığın tedavisinde yeni 

yaklaşımların önünü açmaktadır.

A potential role for canonical and non-canonical Wnt 
signaling in resistance to chemotherapeutıc agents in a 
neuroblastoma cell line

Zeynep Sercan1, Melek Pehlivan1, Ceyda Çalışkan1, Ilgın Öztürk1, 

Feriha Özkaya2, Seda Baykal1, Hakkı Ogün Sercan1

1Dokuz Eylül University, Department of Medical Biology, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University, Department of Molecular Medicine, İzmir, Turkey

Neuroblastoma (NB) is a malignant tumor of the sympathetic 

nervous system originating from the sympathoadrenal lineage of 

the embryonic neural crest and is the most common extracranial 

tumor of childhood. TrkA and hypodiploid karyotypes are 

associated with favorable outcome; whereas MYCN amplification, 

chromosome 1p deletions and an unbalanced gain of 17q are 

associated with poor prognosis and an aggressive clinical course. 

NBs arise from immature neuroblasts which have failed to 

differentiate. Among the major pathways that function in neuronal 

development are Wnt signaling pathways. Wnt signaling can 

be grouped under canonical/ β-catenin signaling and the non-

canonical PCP and Wnt/Ca2+ pathways. We aimed to investigate 

the role of Wnt signaling in NB development and response to 

therapy. The Kelly cell line was used as a model for aggressive 

advance stage tumors. The expression levels of 84 genes associated 

with Wnt signaling have been measured before and after exposure 

to chemotherapeutic agents. Statistical analyses revealed the 

changes of expression in 40 genes to be significant. When confined 

only to WNT and FZD genes, increase of mRNA levels by Q-PCR 

was detected in FZD4, FZD5, FZD7 and WNT5b. Reporter vectors 

revealed that increased expression of these genes were directly 

associated with cell death. In addition we showed the activation 

and phosphorylation of the PCP pathway protein JNK in these cells. 

Defining the role of Wnt signaling in NB pathogenesis will not only 

provide an opportunity to elucidate cellular processes underlying 

the disease, but may also overcome therapy resistance observed 

in advance stages.

PS-01 96
Meme kanseri hücre hattında ökse otu ekstraktlarının 
SIRT2 ve SIRT3 genlerinin ekspresyonları üzerine etkilerinin 
araştırılması

Esin Sakallı Çetin1, Murat Kara2

1Muğla Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji AD, Muğla
2Muğla Üniversitesi, Tıbbi Genetik AD, Muğla

Ökse otu bitkisinden Almanya, Avusturya ve İsviçre’deki çeşitli 

firmalar tarafından hazırlanan özütler antikanser, immünmodülatör, 

sitotoksik, immünositümülan özelliklere sahiptir. Sirtuin (SIRT) ailesi 

genlerinin kanser, yaşlanma ve çeşitli nörodejeneratif hastalıklarla 

ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada MCF-7 meme kanseri 

hücre hattında ökse otu ekstraktlarının SIRT2 ve SIRT3 genlerinin 

ekspresyonları üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık. MCF-7 

hücre hattı hem monolayer hemde multisellüler sferoid model 

oluşturularak kültüre edildi. Ökse otu ekstrakları Helixor A (HA), 

Helixor P (HP) ve Helixor M (HM)’ nin 6 farklı dozu 24, 48 ve 72 

saatlik inkübasyonlarında sitotoksik etkileri ve IC50 değerleri tripan 

mavisi yöntemi ile belirlendi. Ökse otu ekstrakları ile muamele 

edilmeyen hücreler kontrol grubu olarak kabul edildi. Ekstraktların 

etkili dozlarının SIRT2 ve SIRT3 genlerinin ekspresyon seviyelerine 

etkileri RT-PCR yöntemi ile değerlendirildi. HA ve HM’nin MCF-

7’deki IC-50 değerleri 500µg/ml, HP’nin ise 50µg/ml olarak 

bulundu. HA ve HP’nin IC50 dozuna maruz bırakılan MCF-7 meme 

kanseri hücre hatlarında SIRT2 geninin ekspresyonunun kontrol 

grubuna oranla arttığı HM uygulananlarda ise azaldığı bulundu. 

SIRT3 geninin ekspresyonu ise tüm ekstrakt uygulananlarda azalma 

gösterdiği saptandı. Her üç ekstraktın uygulandığı multisellüler 

sferoid model oluşturulan kültürlerde SIRT2 ve SIRT3 genlerinin 

ekspresyonlarının arttığı gözlendi. HA, HP ve HM’nin MCF-7 meme 

kanseri hücre hatlarında SIRT2 ve SIRT3 gen ekspresyonlarında 

değişikliklere neden olduklarından kanser tedavisi yaklaşımlarına 

katkısı olabileceği düşünülmektedir.

Investigation of the effects of mistletoe extracts on SIRT2 
and SIRT3 genes expression in breast cancer cell line

Esin Sakallı Çetin1, Murat Kara2

1Department of Medical Biology, Muğla University, Muğla, Turkey
2Department of Medical Genetics, Muğla University, Muğla, Turkey

Mistletoe extracts prepared by various companies in Germany, 

Austria and Switzerland have anticancer, immunomodulatory, 

cytotoxic, immünositümülan features. Sirtuin (SIRT) family genes 

are known to be associated with cancer, aging and various 

neurodegenerative diseases. In this study, we aimed to investigate 
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the effects of mistletoe extracts on SIRT2 and SIRT3 genes 

expression in MCF-7 breast cancer cell line. MCF-7 cell line was 

cultured in both monolayer and multicellular spheroid model. 

Cytotoxic activity and IC50 values of mistletoe extracts Helixor A 

(HA), Helixor P (HP) and Helixor M (HM) with 6 different doses on 

24, 48 and 72 hours incubation were determined by trypan blue. 

Cells not treated with mistletoe extracts were considered as the 

control group. The effects of the extracts effective doses on levels 

of SIRT2 and SIRT3 genes expression were assessed by RT-PCR.

IC50 values of HA, HM and HP in MCF-7 are 500μg/ml, 500μg/ml 

and 50μg/ml respectively. SIRT2 gene expression in MCF-7 breast 

cancer cell lines exposed to IC50 doses of HA and HP was found to 

up-regulate while in the HM was down-regulate with compared to 

the control group. Gene expression of SIRT3 was showed a down-

regulate in cells treated with all extracts. Expression of genes 

SIRT2 and SIRT3 showed an up-regulate in multicellular spheroid 

culture model treated with three extract. HA, HP and HM that lead 

to changes in the gene expressions of SIRT2 and SIRT3 in MCF-7 

breast cancer cell lines may have contributed to cancer treatment 

approaches.

PS-01 97
Interferon regulatory factor 6’nın meme epitelyal 
hücrelerindeki rolü

Özden Yalçın Özuysal, Talip Zengin

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 

İzmir

Intereferon Regulatory Factor 6 (IRF6), bağışıklık sistemindeki 

hücrelerin farklılaşması ve patojenlere karşı mücadelede gereken 

genlerin ifade ettirilmesinde rol alan transkripsiyon faktörlerinden 

oluşan IRF ailesinin en az anlaşılmış üyelerinden biridir. IRF6, 

tümör baskılayıcı bir protein olan Maspin’e bağlanması ve meme 

kanseri hücrelerinde ifade ettirildiğinde hücre bölünmesini 

engellemesi sebebiyle meme kanserinde tümör bakılayıcı bir 

gen olarak tanımlanmıştır. IRF6’nın aynı zamanda keratinosit 

farklılaşmasında Notch yolağının altında görev aldığı gösterilmiştir. 

Notch almaçlarının meme kanserinde onkogen olarak rol oynadığı 

bilinmekle beraber hangi alt mekanizmaları kullandıkları henüz tam 

olarak anlaşılamamıştır. Bu çalışmada, meme epitelyal hücrelerinde 

IRF6 ifadesinin Notch1 tarafından kontrol edilip edilmediği ve 

Notch’a bağlı hücre bölünmesi ve transformasyonda IRF6’nın aracı 

olarak çalışıp çalışmadığının anlaşılması hedeflenmiştir. Notch1 

sitoplazmik kısmının retrovirus yöntemi ile normal meme epitelyal 

hücresi MCF10A’da ifade ettirilmesi sonucu IRF6 ifadesinin arttığı; 

buna karşılık Notch yolağının meme kanseri hücre hattı MDA MB 

231’de inhibe edilmesi sonucu IRF6 ifadesinin azaldığı bulunmuştur. 

IRF6’nın shRNA yöntemi ile susturulmasının Notch aktivasyonuna 

bağlı artan hücre bölünmesini engellediği ancak yumuşak agar 

yöntemiyle test edilen transformasyon kapasitesi üzerinde belirgin 

bir etki yapmadığı gözlenmiştir. Bu sonuçlar, IRF6’nın meme 

epitelyal hücrelerinde Notch yolağı tarafından kontrol edildiğini ve 

Notch’a bağlı hücre bölünmesi için gerekli olduğunu göstermiştir.

Role of interferon regulatory factor 6 in breast epithelial 
cells

Özden Yalçın Özuysal, Talip Zengin

Department of Molecular Biology and Genetics, Izmir Institute of 

Technology, Izmir, Turkey

Intereferon Regulatory Factor 6 (IRF6) is one of the least studied 

members of the IRF family, which consists of transcriptional 

factors mainly involved in immune cell differentiation and 

pathogen derived gene expression. IRF6 has been indicated as 

a tumor suppressor protein in breast since it binds to another 

tumor suppressor protein, maspin, and its overexpression results 

in reduced proliferation in breast cancer cell lines. IRF6 is a direct 

target and downstream mediator of Notch signaling in keratinocyte 

differentiation. Notch receptors are known oncogenes in breast 

however; their downstream effectors are largely unknown. In 

this study, we hypothesize that Notch regulates IRF6 expression 

in breast epithelial cells and IRF6 acts as a downstream mediator 

of Notch induced cell proliferation and transformation. Activation 

of Notch signaling in normal breast epithelial cell line MCF10A via 

retroviral overexpression of Notch1 intracellular domain resulted 

in increased expression of IRF6. Inhibition of Notch signaling in 

breast cancer cell line MDA MB 231 reduced IRF6 levels. Silencing 

IRF6 gene via shRNA constructs in MCF10A cells reduced Notch 

induced cell proliferation but did not result in significant change in 

soft-agar growth. These findings indicate that IRF6 is a downstream 

target of Notch signaling and functions as a mediator for Notch’s 

proliferation inducing function in breast epithelial cells.

PS-01 98
ADAMTS1 endotelyal hücrelerde apoptosis ile anjiyogenezi 
inhibe eder
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Biyoloji ve Biyokimya

ADAMTS1 metalloproteinaz (MMP) ailesinin bir üyesidir. ADAMTS1 
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hipoksi ve iskemi gibi patolojik olarak indüklenir. Rekombinant 

ADAMTS1’in anjiyogenezi inhibe ettiği rapor edilmiştir. Ancak 

endotel hücrelerdeki ADAMTS1 eksprasyon mekanizması 

henüz iyi anlaşılamamıştır. Bu çalışmada, endotel hücreler 

üzerinde ADAMTS1 etkisi incelenmiş ve moleküler mekanizma 

araştırılmıştır. Tam uzunluktaki insan ADAMTS1 (tam ADAMTS1) 

geni ve proteaz domaini kesik ADAMTS1 (delta-ADAMTS1) COS-7 

hücrelerine transfekte edilmiştir. Üretilen ADAMTS1 proteinlerini 

içeren medium (CM) in vitro deneylerinde kullanılmıştır. Western 

blot analizi ile ADAMTS1 proteini mediumda bulunduğu (CM) 

doğrulanmıştır. Tam ADAMTS1 ve delta-ADAMTS1 CM’ları in 

vitroda insan göbek bağı endotel hücrelerinin (HUVEC) tüp 

oluşumunu anlamlı şekilde inhibe etmiştir. Ayrıca bu proteinler 

anjiyogenezi in vivo’da inhibe etmiştir. Hücre proliferasyon 

deneyinde canlı HUVEC hücreleri her iki proteindede kontrole gore 

azalmış, yolak inhibitorü olan Z-VAD-FMK eklendiğinde ise düşerek 

kaspaz-bağımlı olduğu gösterilmiştir. FACS analizinde Annexin-V 

pozitif HUVEC hücrelerininin ve kaspaz-3/8 seviyelerinin önemli 

ölçüde ADAMTS1 tarafından artırıldığı gösterilmiştir. ADAMTS1 

anjiyogenez üzerinde inhibitör etkisi proteaz-bağımsız olup 

endotelyal hücreleri üzerinde apoptosise neden olur.

ADAMTS1 inhibit angiogenesis by inducing apoptosis in 
endothelial cells

Ömer Faruk Hatipoğlu1, Satoshi Hirohata2, Masanari Obika2, 

Yoshifumi Ninomiya2, Kübra Yıldırım1, Mehmet Gündüz1
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ADAMTS1 is a member of metalloproteinase (MMP) family. 

ADAMTS1 is induced in pathological condition such as hypoxia 

and ischemia. Recombinant ADAMTS1 was reported to inhibit 

angiogenesis. However, the precise mechanism of ADAMTS1 

on endothelial cell is not well understood. In this study, we 

examined the impact of ADAMTS1 on endothelial cells and 

explored its molecular mechanism. Human full length ADAMTS1 

(full-ADAMTS1) and protease-domain truncated ADAMTS1 (delta-

ADAMTS1) were transfected to Cos-7 cells. ADAMTS1 protein 

was secreted into the conditioned medium (CM) and ADAMTS1-

containing CM was used for the in vitro assay. Western blot 

analysis confirmed that ADAMTS1 protein was secreted into CM. 

Both full-ADAMTS1 and delta-ADAMTS1 significantly inhibited 

tube formation of human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) 

in vitro assay. Angiogenesis was also inhibited in vivo angiogenesis 

assay. Cell viability of HUVEC was also inhibited by both ADAMTS1 

but this effect was reduced when Z-VAD-FMK was added, indicating 

the involvement of caspase-dependent pathway. FACS analysis 

demonstrated the significantly increased number of Annexin-V 

positive HUVEC and caspase-3/8 levels was also increased by 

ADAMTS1. The inhibitory effect on angiogenesis of ADAMTS1 was 

protease-independent and this mechanism is accompanied with 

apoptosis on endothelial cells.

PS-01 99
HPX, POTEE, SLC4A1 ve APOA1, meme kanserinde yeni 
belirteç adayları: Bir proteomik konfirmasyonlu mikroarray 
çalışması

Deniz Sünnetçi1, Naci Çine1, Ahmet Tarık Baykal2, Çiğdem Acıoğlu2, 

Seda Eren1, Hakan Savlı1

1Kocaeli Üniversitesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, Kocaeli
2TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Kocaeli

Meme kanseri, kadınlarda en sık rastlanan kanser türü olup 

tüm kadın kanserlerinin %23’ünü teşkil etmektedir. Tümörlerin 

heterojen bir grubunu temsil etmekte olup, progresyonunda 

rol oynayan moleküler mekanizmalar ile ilgili bilgi azdır. Mevcut 

prognostik ve prediktif belirteçler de birçok meme kanseri hastası 

için risk belirlenmesinde yetersiz kalmaktadır. Olası klinik sonuçların 

doğru tahmini ve kişisel tedavi için yeni moleküler belirteçlerin 

keşfi kaçınılmazdır. Çalışmamızda, meme kanserlerinde klinik 

sonuçlarla ilişkili gen ekspresyon paternlerini belirlemek amacıyla 

transkriptomik ve proteomik profilleri ile gen ağı ve alt yol 

analizlerine yer verdik. Gen ekspresyon mikroarray’leri ve LC-

MS/MS yöntemi ile 20 tümör örneği 14 sağlıklı meme dokusuyla 

karşılaştırılarak analiz edildi. Gen ekspresyon mikroarray 

çalışmaları sonucunda ekspresyonu azalan 585, ekspresyonu artan 

413 gen bulundu. Bu genler arasından HPX, POTEE, SLC4A1 ve 

APOA1 genleri proteomik çalışmaları ile de uyumlu olarak anlamlı 

bulundu. Sitotoksik T lenfositlerinde CTLA4 sinyali, ateroskleroz 

sinyali, T hücre reseptörü sinyali, T hücrelerinde PKCθ sinyali ve 

LXR/RXR aktivasyonu en önemli beş alt yol olarak tanımlandı. 

Bulgularımız, anılan genlerinin meme kanseri ile yakından ilişkili 

olduğunu, meme kanseri progresyonunun doğru tahmininde 

önemli bir yer teşkil ettiğini göstermektedir.

HPX, POTEE, SLC4A1 and APOA1 as new potential markers 
on breast cancer: A microarray study by proteomics 
confirmation

Deniz Sünnetçi1, Naci Çine1, Ahmet Tarık Baykal2, Çiğdem Acıoğlu2, 

Seda Eren1, Hakan Savlı1
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Breast cancer is the most common cancer in women and constitutes 

23% of all female cancers. It is well recognized that breast cancer 

represents a heterogeneous group of tumors and little is known to 

the molecular events involved in the progression to cancer. Beside, 

available prognostic and predictive markers are not sufficient for 

the accurate determination of risk for many breast cancer patients. 

It is necessary to discover new molecular markers for accurate 

prediction of clinical outcome and individualizing therapy. Thus, 

we performed transcriptomic and proteomic profiles with network 

and pathway analyses of breast tumors to identify gene expression 

patterns related to clinical outcome in this study. A total number of 

20 samples from tumors comparing to 14 normal appearing breast 

tissues were analyzed using both gene expression microarrays 

and LC-MS/MS. We identified 585 down-regulated and 413 up-

regulated genes by gene expression microarrays. Among these 

genes HPX, POTEE, SLC4A1 and APOA1 were the most significant 

genes correlated with the proteomics profile. CTLA4 signaling in 

cytotoxic T lymphocytes, Atherosclerosis signaling, T cell receptor 

signaling, PKCθ signaling in T lymphocytes and LXR/RXR activation 

were the top five canonical pathways. Our data demonstrate that 

mentioned findings are closely related to breast cancer and may be 

involved in robust detection of disease progression.

PS-01 100
Transkripsiyon faktörü 7 benzeri-2 gen polimorfizmleri 
(rs12255372 ve rs7903146) ve mide kanseri ile ilişkisi

Dudu Erkoç Kaya1, Hilal Arıkoğlu1, İncilay Çelik Sümen2, Ebru Avcı1, 

Özlem Ata3, Emine Arslan2
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3Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Konya

Kromozom 10q25.3’te lokalize transkripsiyon faktörü 7-benzeri 

2 (TCF7L2) geni birçok kanser tipi ile ilişkisi gösterilmiş, yüksek 

hareketli grup içeren bir transkripsiyon faktörünü (TCF4) kodlar. 

Bu faktör, embriyonik gelişimin ve olgun dokularda homeostazinin 

düzenlenmesinde kilit rol oynayan Wnt/β-katenin sinyal yolağının 

önemli bir parçasıdır. Wnt/β-katenin sinyal yolağının devamlı 

aktivasyonunun kanser gelişimine yol açabileceği bilinmektedir. 

Bu çalışmada, Wnt/β-katenin sinyal yolağının kilit efektörü 

TCF7L2 genindeki rs7903146C>T ve rs12255372G>T tek nükleotid 

polimorfizmlerinin (SNP’ler) mide kanseri ile ilişkisinin ortaya 

konulması ve ilişkili risk allellerinin belirlenmesi amaçlandı. 

Çalışmamızda 38 mide kanseri hastası ve 48 sağlıklı bireyde, 

TCF7L2 genindeki polimorfizmleri PCR-RFLP tekniği kullanılarak 

genotiplendirildi. Elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edildi 

ve tüm değerlendirmelerde p<0.05 anlamlı kabul edildi. Yapılan X2 

analizi sonucuna göre, rs12255372 için hasta grubunda görülen 

sapma dışında (p<0.05) hasta ve kontrol gruplarında her iki SNP 

de genotip dağılımları bakımından Hardy-Weinberg dengesindeydi 

(p>0.05). Dominant, resesif ve additif modeller kurularak yapılan 

ilişki analizi sonuçlarına göre, rs12255372G>T polimorfizmi additif 

model altında (OR: 0.366 [95% CI: 0.135-0.989] p=0.047) hastalıkla 

ilişkili bulunurken rs7903146C>T ile mide kanseri arasında anlamlı 

bir ilişki tespit edilmedi (p>0.05). Hasta ve kontrol gruplarındaki 

nispeten küçük örnek sayımız çalışmamız için bir kısıtlama olmakla 

beraber; çalışmamız, TCF7L2 gen polimorfizmlerinin mide kanseri 

ile ilişkisinin belirlenmesine yönelik Türk populasyonundan elde 

edilen ilk verileri sunmaktadır. Örnek büyüklüğü artırılarak bu ilişki 

tekrar değerlendirilebilir. 

Association of transcription factor 7 like-2 gene 
polymorphisms (rs12255372 and rs7903146) with gastric 
cancer

Dudu Erkoç Kaya1, Hilal Arıkoğlu1, İncilay Çelik Sümen2, Ebru Avcı1, 

Özlem Ata3, Emine Arslan2

1Deparment of Medical Biology, Selcuk University Faculty of Medicine, 

Konya, Turkey
2Department of Molecular Biology, Selcuk University Faculty of Science, 

Konya, Turkey
3Department of Medical Oncology, Selcuk University Faculty of Medicine, 
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Transcription factor 7-like 2 (TCF7L2) gene, located on chromosome 

10q25.3, encodes a transcription factor, which contains a high 

mobility group box, demonstrated in association with many cancer 

types. This factor is a critical part of Wnt/β-catenin signaling 

pathway that plays key role in regulation of embryonic development 

and homeostasis in maturated tissues. It is known that the 

constant activation of Wnt/β-catenin signaling pathway can cause 

cancer development. In this study, it is aimed to reveal association 

between rs7903146C>T and rs12255372G>T single nucleotide 

polymorphisms (SNPs) in TCF7L2 gene, the key effector of Wnt/

β-catenin signaling pathway, and gastric cancer and determine 

associated risk alleles. In our study, polymorphisms in TCF7L2 gene 

were genotyped using PCR-PFLP technique in 38 patients with 

gastric cancer and 48 healthy individuals. The obtained data were 

statistically analyzed and p<0.05 was accepted significant in all 

assessments. According to result of X2 analyze, both of the SNPs 

were in Hardy-Weinberg equilibrium (p<0.05) except deviation 

observed in patient group for rs12255372 (p<0.05). There was 

not a significant association between rs7903146C>T and disease 

(p>0.05) while 12255372G>T polymorphism was associated with 

the disease under additive model (OR: 0.366 [95% CI: 0.135-

0.989] p=0.047) after odds analyzing carried out under dominant, 

recessive and additive models. Although relatively small sample 

size that is a limitation for our study, it presents the initial data 
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obtained from Turkish population about whether TCF7L2 gene 

polymorphisms are associated with gastric cancer. This association 

should be evaluated again by increasing the sample size.

PS-01 101 
Meme kanseri hücre hattı MCF7 hücreleride escin 
uygulamasının p21 gen ifadesine etkisi

İlkem Ceylan1, Burcu Ayhan Şahin2, Yağmur Babat1, Esra Örenlili 

Yaylagül1, Celal Ülger1

1Adnan Menderes Üniversitesi,Fen-Edebiyat Fakültesi,Biyoloji,Aydın
2Bartın Üniversitesi,Fen Fakültesi,Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bartın

MCF7 meme kanseri hücre hattında escin uygulamasıyla 

birlikte p21 gen ifadesindeki değişimin belirlenmesi. Bayanlarda 

oldukça yaygın olan meme kanseri dokusundan kültüre alınan 

MCF7 hücre hattı %10 FBS içeren DMEM besi ortamında 

çoğaltılmış ve deneylere hazır hale getirilmiştir. Hücrelere artan 

konsantrasyonda escin uygulaması yapılmış, 0., 2., 4., 8., 24. ve 

48. saatlerde hücreler toplanarak MTT proliferasyon testi ile etkin 

konsantrasyon ve Hoechst 33258 -Propidium iodide kullanılarak 

apoptotik hücreler belirlenmiştir. Gen ifadesinin belirlenebilmesi 

amacıyla, hücrelere etkin konsantrasyonda escin uygulaması 

yapılmış ve belirlenen saat dilimlerinde toplanan hücrelerden 

total RNA izole edilerek cDNA sentezi yapılmıştır. Elde edilen cDNA 

kalıp olarak kullanılarak p21 geni için uygun primer ile real-time 

PCR uygulaması gerçekleştirilmiştir. MCF7 hücrelerinde escin 

uygulaması sonucunda apoptozis için uygun doz belirlenmiş ve 

buna bağlı olarak p21 geni seviyesinde 48.saatte artış saptanmıştır. 

Escin (C55H86O24) atkestanesi bitkisinden elde edilen önemli aktif 

bileşiklerden bir tanesidir ve triterpen saponinlerin bir karışımıdır. 

p21, hücre döngüsünde cdk/siklin komplekslerine bağlanarak 

hücre döngüsü ilerleyişini durdurmaktadır. Bu çalışmada escinin 

MCF-7 hücrelerinde hücre döngüsüne etkisinin araştırılması için 

p21 geni kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda MCF7 

hücrelerine uygulanan escinin p21 geninin ifadesini arttırdığı, 

bu nedenle de hücre döngüsünün tutuklanmasında rol oynamış 

olabileceği belirlenmiştir. Escin uygulanmış MCF7 hücrelerinde 

48. saat sonunda p21 gen ifadesinde artış gözlenmiştir. p21 hücre 

döngüsü kontrolünde rol oynayan önemli genlerden bir tanesidir 

ve gen ifadesindeki değişikliğe bağlı olarak hücre bölünmesinin 

azalması ile escin arasında bir bağlantı olduğu ortaya konulmuştur.

The effect of escin on p21 gene expression in MCF-7 breast 
cancer cell line

İlkem Ceylan1, Burcu Ayhan Şahin2, Yağmur Babat1, Esra Örenlili 

Yaylagül1, Celal Ülger1

1Department of Biology,Adnan Menderes University,Aydın
2Depertmant of Moleculer Biology and Genetic,Bartın University,Bartın

Determination of change in p21 gene expression with escin 

application in MCF-7 breast cancer cell line. MCF-7 cell line which 

has been cultured from breast cancer tissue common in women 

was supplied with DMEM containing 10% FBS and made ready 

fort he experiments.Escin was applied to the cells with increasing 

concentrations,at 0., 2., 4., 8., 24. and 48. hours cells were 

collected.Determination of effective concentration was performed 

by MTT proliferation test and apoptotic cells by using Hoechst 

33258-Propidium iodide.To determine gene expression,effective 

concentration of escin was applied to cells,cells were collected in 

specified time periods,total RNA was isolated from the cells and 

cDNA was synthesized. Obtained cDNA was used as template, 

and by using appropriate primers for p21 gene real-time PCR was 

carried out. In MCF-7 cells after escin application appropriate 

concentration and acordingly increase in p21 gene level at 48.hour 

was determined. Escin (C55H86O24) is one of important active 

compounds obtained from horse chestnut.p21 arrests cell cycle 

by binding to cdk/cyclin complexes.In this study,with the aim of 

researching the effect of escin on cell cycle in MCF-7 cells p21 gene 

was used.In line with the obtained results, escin applied to MCF-7 

cells increased p21 gene expression,therefore it may have a role 

in arresting cell cycle. In escin applied MCF-7 cells,after 48.hour 

increase in p21 gene expression was observed.p21 is one of the 

important genes playing role in cell cycle control and in relation 

with the change in gene expression,it was found that there is a 

relation between escin and decrease in cell division.

AuthorToEditor: Bu çalışmada, ‘Adnan Menderes Üniversitesi 
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Akut lenfoblastik lösemi (ALL) ve kronik lenfositik lösemi (KLL) 

çeşitli kromozomal değişiklikler ve hücresel sinyal yolaklarındaki 

bozukluklar sonucu meydana gelir. Monoklonal antikorlar yeni 
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alternatif tedavi seçenekleridir. Şimerik anti-CD20 antikoru 

olan Rituximab günümüzde halen B hücre malinite tedavisinde 

kullanılmaktadır. ALL ve KLL’ye model oluşturması amacıyla 

sırasıyla TANOUE ve EHEB hücre serileri kullanılmıştır. Rituximab’ın 

kompleman faktör varlığı veya yokluğunda oluşturduğu sitotoksisite 

MTT yöntemi ile spektrofotometrik olarak belirlenmiştir. 3, 6, 12 ve 

24 saatlik inkübasyon süresince hücrelerin apoptotik durumu ise 

Annexin V kit kullanım kılavuzuna göre floresan mikroskop altında 

belirlenmiştir. Kompleman faktör eksikliğinde her iki hücre hattında 

da sitoktoksisite gözlenmemiştir. Kompleman faktör varlığında ise 

EHEB hücre serisinde sitotoksisite gözlenir iken TANOUE hücre 

serisinde sitotoksisite gözlenmemiştir. Apoptoz sonuçlarına göre 

ise Rituximab apoptozu tüm inkübasyon zamanlarında EHEB’te 2 

TANOUE’de 4 kat uyarmaktadır.  Çalışmamız Rituximab’ın ALL hücre 

serisinde apoptotik bir etkisi olduğunu göstermiştir. Bu durum 

Rituximab’ın ALL tedavisinde de alternatif bir kemoterapötik ajan 

olabileceğini düşündürmektedir.

Revealing the cytotoxic and apoptotic effects of rituximab 
in acute lymphoblastic leukemia and chronic lymphocytic 
leukemia cell lines

Ayşegül Dalmızrak1, Burçin Kaymaz1, Nur Selvi1, Güray Saydam2, 

Buket Kosova1

1Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, 

Turkey
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Acute lymphoblastic leukemia (ALL) and chronic lymphocytic 

leukemia (CLL) occur due to several reasons such as chromosomal 

alterations and defect in cellular signalling pathways. Monoclonal 

antibodies are a new alternative for treatment. Rituximab is 

a chimeric anti-CD20 antibody and currently being used for 

treatment of B cell malignancy. Two cell lines TANOUE and EHEB 

were used for ALL and CLL, respectively. Cytotoxicity of Rituximab 

was determined spectrophotometrically according to MTT assay in 

the absence or presence of complement. Apoptosis was evaluated 

by Annexin V under fluorescent microscope for 3, 6, 12 and 24 

hours. In the absence of complement Rituximab showed no cytoto

xicity on TANOUE and EHEB cell lines. However rituximab with 

complement showed cytotoxicity on EHEB but not on TANOUE 

cell line. In all incubation periods, Rituximab induced apoptosis 

by 2 fold for EHEB and by 4 fold for TANOUE cell lines. Our study 

showed that rituximab had apoptotic affect on ALL cell line and 

could be used as an alternative chemotherapeutic agent for ALL 

therapy.
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Olgu ilk olarak 35 yaşında sağ memede triple negatif infiltratif 

duktal karsinom tanısı ve daha sonra 39 yaşında sol memede 

invazif karsinom tanısı alan bir kadın hastadır. Olgunun pedigrisinin 

incelenmesi sonucunda bir halasının meme kanseri nedeni ile 

kaybedildiği, bir amcasının kızında meme kanseri tanısı bulunduğu, 

bir diğer amcasının kızının gözde bulunan bir lezyon nedeni ile 

kaybedildiği ve ayrıca iki amcasının ise akciğer kanseri nedeni 

ile kaybedildiği saptanmıştır. Olgudan alınan periferal kandan 

DNA izolasyonu gerçekleştirilmiştir. BRCA1 geninin tüm kodlayıcı 

eksonları PCR ile çoğaltılmıştır. Direkt DNA dizi analizi yapılarak 

otomatik kapiler elektroforezi ile incelenmiştir. İncelemeler 

sonucunda, BRCA1 geni ekson 10 bölgesinde tek bazlık bir 

delesyonun neden olduğu c.1222_1224delA; g.123675_77delA 

mutasyonunun varlığı heterozigot durumda saptanmıştır. Yapılan 

literatür taramalarında bu mutasyonun daha önce bildirilmemiş 

ilk olarak olgumuzda saptanan yeni bir mutasyon olduğu sonucuna 

varılmıştır. Bu mutasyonun çerçeve kayması sonucunda erken 

sonlanmaya yol açacağı tahmin edilmektedir. Bu bulguya ek 

olarak olguda c.-19-115T>C, c.548-58delT, c.2612C>T, c.3113A>G, 

c.3548A>G, c.4485-63C>G, c.4837A>G, c.5152+66G>A değişimleri 

de heterozigot durumda gözlenmiş olup güncel literatür 

verilerine göre bu değişimlerin ise klinik açıdan önemli olmayan 

polimorfizmler olarak değerlendirilebileceği sonucunda ulaşılmıştır. 

Sunumda, bulgularımız toplumumuzda saptanan mutasyonlar ve 

genetik danışma açısından değerlendirilecektir.

A novel germline BRCA1 gene mutation in a triple negatif 
bilateral breast cancer case

Esra Manguoğlu1, Mustafa Özdoğan2

1Akdeniz University, Faculty of Medicine, Dept. of Medical Biology
2Medstar Antalya Hospital, Dept.of Medical Oncology, Antalya

The case is a female breast cancer who had first diagnosis of triple 

negative infiltrative ductal carcinoma of right breast at the age 

of 35, later she had invasive carcinoma diagnosis of left breast at 

the age of 39. Pedigree analysis revealed that her paternal aunt 

was died due to breast cancer, daughter of her paternal uncle has 

also breast cancer diagnosis, daughter of her other paternal uncle 
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was died due to a lesion in her eye and two of her paternal uncles 

were died due to lung cancer. DNA isolation was performed from 

peripheral blood sample. All coding exons of BRCA1 gene were 

amplified by PCR. Direct DNA sequencing analyses were done 

by using automated capillary electrophoresis. Analysis revealed 

one base deletion namely, c.1222_1224delA; g.123675_77delA, 

in heterozygous state in exon 10 region of BRCA1 gene. To our 

knowledge, this is a novel mutation first described in this case. It 

is estimated that this mutation couses premature termination due 

to frameshift. In addition, c.-19-115T>C, c.548-58delT, c.2612C>T, 

c.3113A>G, c.3548A>G, c.4485-63C>G, c.4837A>G, c.5152+66G>A 

changes were also observed in our case in heterozygous state. 

Literature search revealed that these latter changes might 

be clinically unimportant polymorphisms. Our finding will be 

evaluated with regard to other findings from our population and 

genetic counseling.
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Türk popülasyonunda tiroid nodüllerinde D-loop 
bölgesinde mitokondriyal DNA mutasyonlarının analizi-i̇lk 
bulgular
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Mitokondriyal kusurların kanser dâhil birçok hastalıkla ilişkili 

olduğu literatürde yeralmaktadır. Bununla beraber, serviks, meme, 

gastrik, kolorektal akciğer ve renal kanserlerinde D-loop kontrol 

bölgesindeki Mitokondriyal DNA (mtDNA) değişimlerinin sıklıkla 

gözlemlendiği bildirilmiş ve özellikle, D-loop bölgesinde yer alan 

D310 bölgesi olarak adlandırılan polisitozin dizisinin elektrofilik 

ve oksidatif hasara daha yatkın olduğu öne sürülmüştür. Yapılan 

bu çalışmanın amacı, Türk toplumunda, tiroid bezi tümörlerinde 

mtDNA mutasyon birikiminin tümörogenezde rolünün bulunup 

bulunmadığının araştırılmasıdır. Çalışmaya, klinik ve patolojik 

tanısı konulmuş 77 hastaya ait 58 sağlıklı çevre doku, 51 sıcak 

nodül (HTN); 69 soğuk nodül (CTN) olmak üzere toplam 178 

doku alınmıştır. Bu dokulardan, DNA izolasyonu fenol-kloroform 

yöntemiyle gerçekleştirilmiş; 15-484. nt ile 15971-16411. nt 

arasındaki D-loop bölgesi uygun primerler kullanılarak PZR ile 

çoğaltılmıştır. 57 hastaya ait 39 sağlıklı doku, 42 HTN ve 30 CTN 

dokusundan elde edilen PZR ürünlerinden 15-484. nükleotid 

arasındaki Mitokondriyal D-loop bölgesinin DNA dizi analizi, 

Bekcman Coulter Genomelab marka otomatik dizi analizi cihazı 

kullanılarak Sanger metoduyla gerçekleştirilmiştir. Analizi 

tamamlanan bireylere ait sağlıklı ve nodüler dokuların hemen 

hemen hepsinde aynı polimorfizmler saptanmıştır. Ancak, 31 

nolu hastaya ait HTN’de sağlıklı çevre dokudan farklı olarak 

A73G; T89G polimorfizmleri heteroplazmik olarak saptanmış, 

Ayrıca, 33 nolu hastaya ait HTN’de sağlıklı çevre dokudan farklı 

olarak D310 bölgesinde polisitozin zincirinde meydana gelen 

polimorfizmler heteroplazmik olarak gözlemlenmiş, yine 13 nolu 

ve 20 nolu hastalara ait CTN’lerinde sağlıklı çevre dokularından 

farklı olarak D310 bölgesinde polisitozin zincirinde meydana gelen 

polimorfizmler heteroplazmik olarak saptanmıştır. Sonuç olarak 

elde edilen veriler, mtDNA değişimlerinin tümörogenezden önce 

meydana geldiğini ve tümörogenez esnasında da birikmeye devam 

ettiğini göstermektedir.

Analysis of mitochondrial DNA mutations in D-loop region 
in thyroid nodules in Turkish population-preliminary 
findings
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Mitochondrial defects have been associated with various human 

conditions including cancers. However mitochondrial DNA (mtDNA) 

alterations within the highly variable D-loop control region have 

been reported as a frequent event in cervical cancer, breast cancer, 

gastric carcinoma, colorectal cancer, hepatocellular cancer, lung 

cancer and renal cell carcinoma. Specifically, it was suggested 

that the D310 region is more susceptible to oxidative damage 

and electrophilic attack. Aim of this study to investigate if the 

accumulation of mtDNA mutations plays a role in tumorigenesis in 

thyroid nodules in Turkish population. Clinically and pathologically 

examined 178 tissue samples belonging to the 77 patients; 

including 58 surrounding healthy tissues, 51 hot thyroid nodules 

(HTN) and 69 cold thyroid nodules (CTN), were enrolled to the 

study. DNA extraction from tissue samples was done by using 

phenol-chloroform methodology. D-Loop region between 15-484. 

nt and 15971-16411. nt were amplified by PCR. DNA sequencing 

reaction of D-Loop region between 15-484. nt was performed on 

Bekcmann Coulter Genomelab Automated DNA Sequencer. The 

same polymorphisms were detected in both healthy and nodular 

tissue samples belonging to the same patients. But two different 

polymorphisms (A73G; T89G) were detected as heteroplasmically 

in HTN tissue of 31th patient different from healthy tissue. Beside 

this in HTN tissue of 33th and CTN tissues of 13th patient D310 
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polymorphisms were also detected as heteroplasmically different 

from healthy tissues. As a result, the obtained data indicates that 

mtDNA alterations in the D-loop region could happen before 

tumorigenesis in thyroid, and they might also accumulate during 

tumorigenesis.
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ayak oluşumu

Gizem Batı1, Devrim Pesen Okvur2

1İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü/ 

Biyoteknoloji
2İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve 

Genetik

Kanserli hastalar için önde gelen ölüm sebebi, hücre yapışması, 

göçü ve matriks işgali içeren metastazdir. Hücre yapışmasına, 

aktin ve vinkülince zengin hücre çıkıntıları olan odaksal yapışmalar 

(OY) aracılık etmektedir. Öte yandan karsinoma hücreleri, aktin 

ve kortaktince zengin hücre dışı matriksi parçalayan hücresel 

çıkıntılar olan işgalci ayakları (İA) kullanırlar. Burada yerel hücre 

yapışmasının İA oluşumu için gerekli olmadığı hipotezini test 

ettik. Daha önce, in vivoda aralıklı biçimde görünen hücre dışı 

matriksi taklit eden nanometre ölçekte yüzeye sabitlenmiş protein 

desenleri üretmek için EDL (Elektron Demeti Litografisi) tabanlı 

desenleme yöntemini geliştirmiştik. Yüzeylerin biyo-uyumluluğunu 

teyit etmek için, meme kanseri hücrelerini fibronektin (FN) ile 

tekdüze kaplanmış kontrol yüzeylerinde kültürledik. Kontrol 

yüzeylerde güçlü OY oluşumu gözlendi. Ardından kontrol 

yüzeylerde İA oluşumunu sayısallaştırdık. Sonuçlar, İA içeren hücre 

yüzdesinin EBE (Epidermal Büyüme Etkeni) uyarımından on dakika 

sonra %15’ten %40’a, dört saat sonra %75’e yükselmiş olduğunu 

gösterdi. Her hücre başına düşen ortalama İA sayısı da aynı zaman 

ölçeğinde 0,15±0,10 dan 0,7±0,33’e ve 4,25±1,78’e yükselerek 

yine yüzeylerin biyouyumluluğunu teyit etmiştir. Daha sonra 

K-kasein arka planı üzerinde mikro metre ölçekte aralıklarla FN 

nanonoktalar ürettik, odaksal yapışma ve İA’ın FN nanonoktalarına 

göre konumlarını inceledik. OY tercihen FN nanonoktaları üzerinde 

oluşurken ilk sonuçlar İA’ın FN nanonoktaları arasında oluştuğunu 

gösterdi. Bu sonuçlar yerel hücre yapışmasının İA oluşumu için 

gerekli olmadığına işaret etmektedir.

Invadopodia formation on nanometer scale protein 
patterns
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The leading cause of death for cancer patients is metastasis 

which involves cell adhesion, migration and matrix invasion. Cell 

adhesion is mediated by focal adhesions (FA), which are actin and 

vinculin rich cellular protrusions. On the other hand, carcinoma 

cells use invadopodia (INV), which are actin and cortactin rich 

cellular protrusions that degrade the extracellular matrix. Here we 

tested the hypothesis that localized cell adhesion is not required 

for invadopodia formation. We have previously developed an 

EBL (Electron Beam Lithography) based patterning method to 

fabricate nanometer scale surface immnobilized protein patterns 

that can mimic the extracellular matrix in vivo which appears 

in a discontinuous manner. To confirm biocompatibility of the 

surfaces, we cultured breast cancer cells on control silicon surfaces 

uniformly coated with FN (fibronectin). Robust FA formation 

was observed on the control surfaces. We then quantified INV 

formation on control surfaces. Results showed that percent of 

cells containing INV increased after EGF (epidermal growth factor) 

stimulation from 15% to 40% after ten minutes, to 75% after 

four hours. Average number of INV per cell also increased from 

0.15±0.10 to 0.7±0.33 to 4.25±1.78 over the same time scale again 

confirming the biocompatibility of the surfaces. We next fabricated 

FNnanodots with micrometer scale spacings on a K-casein 

background and investigated the locations of FA and INV with 

respect to FNnanodots. FA formed preferably on FNnanodots while 

preliminary data showed that INV formed between FNnanodots. 

These results indicate localized cell adhesion is not required for 

INV formation.

PS-01 106
Meme kanseri hücre hattında silybummarianum ve 
thymoquinone’un SIRT2 ve SIRT3 genlerinin ekspresyonları 
üzerine etkilerinin araştırılması

Murat Kara1, Esin Sakallı Çetin2

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD, 

Muğla,Türkiye
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Tıbbi Biyoloji AD, 
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Çörek otu (Nigellasativa) tohumlarının yağında bulunan Timokinon 

(TQ)’un anti-diyabetik, antioksidan, anti-histaminik, anti-

inflamatuar, anti-tümör ve immüno modülatör etkileri gösterilmiştir. 
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Silybummarianum (Devedikeni) ekstraktları yüksek oranda silibinin 

içermesinden dolayı antioksidan etki göstererek karaciğeri 

serbest radikallerin zararlarından korur, karaciğer hormonlarının, 

ilaçların ve kimyasalların detoksifikasyonundan sorumludur. 

Ayrıca akciğer tümörü büyümesini baskıladığı, meme, kolon, 

mesane kanseri hücre hatlarında hücre siklusunu durdurduğu ve 

apoptozisi tetiklediği gösterilmiştir. Sirtuin (SIRT) ailesi genlerinin 

kanser, yaşlanma ve çeşitli nörodejeneratif hastalıklarla ilişkilidir. 

Bu çalışmada MCF-7 meme kanseri hücre hattında silibinin 

ve timokinon’un kanserle ilişkili olduğu bilinen SIRT2 ve SIRT3 

genlerinin ekspresyonları üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık. 

MCF-7 hücre hattı hem monolayer hemde multisellüler sferoid 

model oluşturularak kültüre edildi. Silibinin ve Timokinonun 6 

farklı dozu 24, 48 ve 72 saatlik inkübasyonlarında sitotoksik etkileri 

ve IC50 değerleri tripan mavisi yöntemi ile belirlenmiştir. Ekstraklar 

ile muamele edilmeyen hücreler kontrol grubu olarak kabul 

edilmiştir. Ekstraktların etkili dozlarının SIRT2 ve SIRT3 genlerinin 

ekspresyon seviyelerine etkileri RT-PCR yöntemi ile değerlendirildi.

Silibinin ve Timokinonun MCF-7’deki IC-50 değerleri sırasıyla 50µM 

ve 400µM olarak bulundu. Silibinin ve Timokinonun IC50 dozuna 

maruz bırakılan monolayer MCF-7 meme kanseri hücre hatlarında 

SIRT2 ve SIRT 3 genlerinin ekspresyonlarının azaldığı multisellüler 

sferoid model oluşturulan kültürlerde ise arttığı gözlendi. Silibinin 

ve Timokinonun MCF-7 meme kanseri hücre hatlarında SIRT2 ve 

SIRT3 gen ekspresyonlarında değişikliklere neden olduklarından 

kanser tedavisi yaklaşımlarına katkısı olabileceği düşünülmektedir.

Investigation of the effects of silybummarianum ve 
thymoquinone on SIRT2 and SIRT3 genes expression in 
breast cancer cell line

Murat Kara1, Esin Sakallı Çetin2

1Mugla Sitki Kocman University, Faculty of Medicine, Department of 

Medical Genetics, Muğla, Turkey
2Mugla Sitki Kocman University, Faculty of Medicine, Department of 

Medical Biology, Muğla, Turkey

Timokinon (TQ) found in Cumin (Nigella sativa) seed soil have 

anti-diabetic, anti-oxidant, anti-histaminic, anti-inflammatory, 

antitumor and immunomodulatory effects. Because of having high 

level of silibinin, Silybummarianum (Milk thistle) extracts shows 

high antioxidant effects, protects the liver from free radicals damage 

and also responsible for detoxification of drugs and chemicals. 

Also it suppress growth of lung tumors and induce cell cycle arrest 

and apoptosis of breast, colon, bladder cancer cell lines. Sirtuin 

(SIRT) family genes are known to be associated with cancer, aging 

and various neurodegenerative diseases. In this study, we aimed 

to investigate the effects of silibinin and thymoquinone on SIRT2 

and SIRT3 genes expression related with cancer in MCF-7 breast 

cancer cellline. MCF-7 cellline was cultured in both monolayer and 

multicellular spheroid model. Cytotoxic activity and IC50 values 

of silibinin and thymoquinone with 6 differentdoseson 24, 48 and 

72 hour sincubation were determined by trypanblue. Cells not 

treated with silibinin and thymoquinone were considered as the 

control group. The effects of the extracts effective doseson levels 

of SIRT2 and SIRT3 genes expression were assessed by RT-PCR. 

IC-50 values of Silibinin and Thymoquinonein MCF-7 are 50µM 

and 400µM respectively. Expression of genes SIRT2 and SIRT3 

showed a down-regulate in mono layer cells exposed to IC50 

doses of both extracts and an up-regulate in multicellular spheroid 

culture model. Silibinin and Thymoquinone that lead to changes in 

the gene expressions of SIRT2 and SIRT3 in MCF-7 breast cancer 

celllines may have contributed to cancer treatment approaches.

PS-01 107
p53 mutasyon paterninin baş ve boyun skuamöz hücreli 
karsinomda incelenmesi

Gökhan Nas, Muradiye Acar, Kübra Erdoğan, Mehmet Gündüz, 

Esra Gündüz

Turgut Özal Üniversitesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Baş ve Boyun Skuamöz Hücreli Karsinom (HNSCC) oral kavitede, 

orofarenks, larenks ve hipofarenkste ortaya çıkan insidansı ile dünya 

genelinde en sık görülen altıncı kanser türüdür. Gelişen cerrahi ve 

terapötik yöntemler hastaların yaşam kalitesinde olumlu yönde 

bir etki yapmış olmasına karşın, hayatta kalma oranında anlamlı 

bir değişime neden olmamıştır. Bunda HNSCC de etkili moleküler 

mekanizmaların tam olarak aydınlatılamamış olması önemli bir 

faktördür. Özellikle hücre büyümesi, hücre döngüsü tutulmaları, 

programlı hücre ölümü (Apoptoz) ve DNA tamir mekanizmalarında 

görev alan Tümör Süpresör Genler (TSG) de meydana gelen 

mutasyonlar ve gen ifadesindeki değişimler, HNSCC’nin 

karsinogenezinde etkili olan faktörlerdir. Tümör protein 53, insan 

TP53 geni tarafından kodlanan tümör süpresör bir proteindir. 

Bu gende meydana gelen mutasyonlar proteinin fonksiyonunun 

kaybolmasına veya gen ifadesinde azalmalara neden olmakta ve bu 

durum birçok kanser türüyle de ilişkilendirilmektedir. Ayrıca p53 

inaktivasyonunun kemoterapi de görülen doğuştan veya sonradan 

kazanılan dirençle bağlantılı olması, klinik bir önem taşımaktadır. 

Dolayısıyla, p53 mutasyon durumu, karsinogenez ve terapi için 

en önemli biomarker’lardan biridir. p53 mutasyon durumunun 

HNSCC hastalarında da belirlenmesi amacıyla p53 mutasyonlarının 

en fazla bulunduğu exonlar (exon 4, 5, 6, 7, 8, 9) sekanslanarak 

bir veri bankası oluşturulmuştur. 31 Baş ve Boyun Skuamöz 

Hücreli Karsinom hastasında ve 12 farklı hücre hattında yapılan 

bu çalışmamızda p53 mutasyon durumu belirlenerek literatür 

ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlarımız literatürdeki mutasyonları 

doğrulamasının yanında, fonksiyonel ve klinik öneme sahip 
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olabilecek yeni mutasyonları da ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak, 

HNSCC de yeni keşfedilen bu p53 mutasyonlarına yönelik çalışmalar, 

hastalığın karsinogenezinin aydınlatılmasında, kemoterapiye karşı 

oluşan direncin anlaşılmasında ve bu gene yönelik yapılabilecek 

gen terapilerinde de önemli bir rol oynayacaktır.

Analysis of p53 mutation patern in head and neck 
squamous cell carcinoma

Gökhan Nas, Muradiye Acar, Kübra Erdoğan, Mehmet Gündüz, 

Esra Gündüz

Turgut Ozal University, Medical Genetics Department, Ankara, Turkey

Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) occurs in the 

Oral Cavity, oropharynx, larynx or hypopharynx and is the sixth 

most frequent cancer worldwide. Although the quality of patients’ 

life has been affected in a positive way due to improved surgical and 

therapeutic methods, these methods did not cause a significant 

change in the rate of survival. Since, molecular mechanisms of 

HNSCC have not revealed completely yet. Mutations and expression 

variations in Tumor Suppressor genes (TSG) involved in cell 

growth, cell cycle arrest, apoptosis and DNA repair mechanisms, 

are major factors in HNSCC carcinogenesis. Tumor protein 53 

is a tumor suppressor protein encoded by human TP53 gene. 

Mutations in p53 gene result loss of function or decreased level of 

gene expression and associated with a variety of human cancers. 

Also p53 inactivation is clinically important because of a strong 

correlation to an acquired or innate resistance to chemotherapy. 

Hence, p53 mutation status is one of the most important 

biomarker for carcinogenesis and therapy. In order to determine 

the mutation status of p53 in HNSCC patients, exons where most 

of p53 mutations are located(exon4,5,6,7,8,9) sequenced and a 

databank was established. 31 HNSCC patients and 12 HNSCC cell 

lines investigated according to their p53 mutation status and these 

mutations compared with the literature. In addition to verification 

of mutations in the literature, our results uncovered new mutations 

may have functional and clinical significance. Consequently, newly 

discovered p53 mutations in HNSCC suggest new targets may 

important in carcinogenesis, drug resistance and gene therapy.

PS-01 108
Hepatoselüler karsinom gelişiminde sestrin 2’nin rolünün 
incelenmesi
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Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim 

Dalı, 35340, İnciralti/Izmir, Türkiye

Sestrin 2 (hypoxia-inducible gene 95 (Hi95)) hipoksik stres 

tarafından uyarılabilen gen olarak tanımlanmış olup hem oksidatif 

stres hem de genotoksik stres koşullarında aktive olmaktadır. 

Hücresel stres koşulları altında Reaktif Oksijen Türlerinin (ROS)’ 

un negatif regülasyonu için Sestrinlerin kritik olduğu gösterilmiştir. 

Hipoksi gibi çevresel faktörler veya disfonksiyonel mitokondriler 

tarafından ROS üretilmesi sonucu oluşan sürekli oksidatif Stresin 

ise Hepatoseluler karsinom (HCC) gelişimine yol açabileceği 

tanımlanmakta ancak ilgili moleküler mekanizma bilinmemektedir. 

Ayrıca Sestrin 2’nin hepatokarsinogenez sürecinde nasıl bir rol 

oynadığına yönelik bir çalışma da bulunmamaktadır. HGF/c-Met 

sinyal yolağı proliferasyon, motilite, farklılaşma, tubulogenez 

ve anjiogenez gibi hücresel fonksiyonları düzenlemekte ve 

hepatokarsinogenez sürecinde kritik rol oynamaktadır. Ayrıca 

HGF/c-Met sinyal yolağının hücreleri oksidatif stresten koruyucu 

olduğu gösterilmiştir. Bu veriler ışığı altında çalışmamız Sestrin 2 

ekspresyonunun HGF/c-Met sinyal yolağı ile düzenlenmektedir, 

hipotezine dayandırılmıştır. Hipotezimizi test etmek için 12 adet 

HCC hücre dizisinde Sestrin 2’nin ekspresyon düzeyleri Western 

Blot (WB) yöntemiyle belirlendi. HCC hücre dizilerinin bazalde 

Sestrin 2’yi belirgin bir şekilde eksprese etmediği görüldü. Ayrıca 

HCC hücre dizisi olan SK-HEP-1 hücre dizisine H2O2 uygulamasıyla 

oluşturulan oksidatif stres modelinde Sestrin 2’nin ekspresyonu 

incelendi. WB sonuçlarımız, Sestrin 2 protein ekspresyonunun 

doz ve zaman bağımlı olarak arttığını göstermiştir. Sestrin 2 

ekspresyonun artışına paralel olarak p-Met’in aktive edici 

fosforilasyonunun da arttığı gözlemlendi. Bu gözlemler HGF/c-Met 

sinyal ileti yolağı ile Sestrin 2 arasında bir düzenlenme olabileceği 

hipotezimizi desteklemektedir. Sonuç olarak çalışmamızda 

HCC progresyonunda HGF/c-Met sinyal ileti yolağı ile Sestrin 2 

arasında karşılıklı bir etkileşim olabileceği gösterilmiştir. Sestrin 2’ 

nin HCC progresyonundaki rolünün aydınlatılması için daha ileri 

araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Investigation of the role of sestrin 2 in hepatocellular 
carcinogenesis

Erkan Kahraman, Ayşim Güneş, Esra Erdal, Neşe Atabey

Dokuz Eylul Univesity, Faculty of Medicine, Medical Biology and Genetic 

Department, 35340, Inciralti/Izmir, Turkey

Sestrin 2 (hypoxia-inducible gene 95 (Hi95)) which was identifed 

as an inducible gene by hypoxia, has also been shown to be 

activated under genotoxic stress and oxidative stress conditions. 

It has been demostrated that Sestrins have a critical role for 

negative regulation of reactive oxigen species (ROS) under cellular 

stres conditions. Continuous oxidative stres (OS), which result 

from the generation of reactive oxygen species by environmental 

factors, hypoxia or cellular mitochondrial dysfunction may lead to 

progression of human hepatocellular carcinoma (HCC). However, 
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related molecular mechanism unknown. Also, It has not been 

established how the Sestrin 2 plays a role in Hepatocarcinogenesis.

HGF/c-Met pathway which, has a critical role in 

Hepatocarcinogenesis regulates cellular functions such as 

proliferation, motilty, differatiation, tubulogenesis, angiogenesis. 

Also it has ben established that HGF/c-Met pathway protects cells 

from oxidative stres. In light of this studies our investigation based 

on the hypothesis that expression of Sestrin 2 is regulated by 

HGF/c-Met pathway. To test our hypothesis, the expression levels 

of Sestrin 2 were examined in 12 HCC cell lines by Western blotting 

(WB) analysis. We determined that, basal Sestrin 2 expression 

was not significant in HCC cell lines. The Sestrin expression was 

also examined in the SK-HEP1 cell line when oxidative stres was 

induced by H2O2 treatment. By Western blotting, we have shown 

that Sestrin 2 expression was upregulated in H2O2 treated cells in 

a dose and time dependent manner. In parallel with the increase 

in Sestrin expression, an increase in p-Met activation was also 

observed. These observations supported our hypothesis that an 

interactive relation between HGF/c-Met signaling pathway and 

Sestrin 2 exists. In conclusion, our results indicate that there 

may be a cross talk between Sestrin 2 and HGF/c-Met pathway 

in Hepatocellular carcinoma progression. Further studies are 

necessary to identify the role of Sestrin 2 in HCC progression.
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Larinks skuamöz hücre karsinomlu hastalarda miR-373 
ekspresyonu
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Bölümü, İstanbul, Türkiye

MikroRNA’lar (miRNA), gen ekspresyonunun düzenlenmesinde 

ve birçok fizyolojik süreçte rol oynayan, kodlanmayan küçük 

RNA molekülleridir. miRNA ekspresyonlarının birçok kanser 

türüyle ilişkili olduğu bilinmekte ve bu sebeple diagnostik ve 

terapötik stratejiler için yeni aday hedefler olarak görülmektedir. 

Baş ve boyun kanserleri arasında en yaygın görülen tümör tipi, 

larinks skuamöz hücreli karsinom (LSHK)’dur. Bu kanser türü 

ve miRNA ekspresyon değişimleri arasındaki ilişki hala tam 

olarak aydınlatılamamıştır. Bu amaçla çalışmamızda, larinks 

skuamöz hücre karsinomlu hastalarda kanserogenez sürecinde 

bir biyomarker olarak kullanılabilme potansiyeli olan miR-373 

geninin ekspresyon seviyesinin belirlenmesi hedeflendi. miR-373 

ekspresyon seviyesi, 15 tümör dokusu ve aynı hastanın tümör 

olmayan larinks dokusunda, kantitatif Real-Time PCR (qRT-PCR) 

metodu kullanılarak belirlendi. Çalışmamızdan elde ettiğimiz 

bulgulara göre, tümör dokusunda miR-373 geninin, normal dokuya 

göre daha az ifade edildiği gözlendi. Fakat istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık tespit edilemedi (p=0.327). miRNA’ların tanımlanması 

hastalıkların sınıflandırılması, erken teşhis, hastalığın prognozu, 

tedaviye karar verme ve diğer yeni farmakolojik stratejilerin 

geliştirilmesi için oldukça önemlidir. Bu çalışmada, larinks kanserli 

hastaların klinik tanısında miR-373 ekspresyonunun bağımsız 

bir marker olarak kullanılabileceği öngörüldü. İleride yapılacak 

çalışmalarda hasta sayısının arttırılması, daha anlamlı sonuçlar 

elde etmemizi sağlayacaktır.

Expression of miR-373 in patients with laryngeal squamous 
cell carcinoma

Özlem Timirci Kahraman1, Ayşegül Verim2, Saime Turan1, 

Nazlı Ezgi Özkan1, Gurbet Korkmaz1, Barış Naiboglu2, 

Sema Zer Toros2, İlhan Yaylım1

1Department of Molecular Medicine, Institute of Experimental Medicine, 

Istanbul University, Istanbul, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, 

Haydarpasa Numune Educational and Research Hospital, Istanbul, Turkey

MicroRNAs (miRNAs) are small noncoding RNA molecules that 

regulate gene expression and have a pivotal role for many 

physiological processes. miRNAs expressions are associated 

with various human cancers and offer new candidate targets 

for diagnostic and therapeutic strategies. Laryngeal squamous 

cell carcinoma (LSCC) is the most common malignancy of the 

head and neck. The alteration of miRNA expressions in LSCC still 

remains unclear. The aim of the present study is to determine 

the expression of miR-373 in laryngeal squamous cell carcinoma. 

Quantitative real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR) 

analysis was used to characterize the expression patterns of miR-

373 in 15 paired samples of laryngeal squamous cell carcinoma and 

adjacent noncancerous larynx tissues. Our results showed that the 

expression level of miR-373 was decreased in the laryngeal cancer 

tissue compared with that in adjacent normal tissue. Howeever, 

there was no statistically significant difference between study 

groups (p=0.327). Identification of microRNAs in disease could 

provide for the design of disease classification, early detection, 

disease prognosis and therapeutic decision making, and other new 

pharmacological strategies for treatment of diseases. In this study, 

miR-373 expression was demonstrated for the first time to be an 

independent marker for predicting the clinical outcome of patients 

with laryngeal cancer. At the same time, further studies with larger 

number of patients are needed to confirm the results.
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Topoizomerazlar, DNA’nın topolojik durumunu etkileyerek, 

replikasyon, rekombinasyon, transkripsiyon, kromozom 

yoğunlaşması ve genomik kararlılığın sağlanması gibi hücre içi 

zorunlu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi  için mutlaka gerekli olan 

enzimlerdir. Hızlı çoğalan tümör hücrelerinde topoizomerazların 

ifade edilme düzeyleri normal hücrelere göre daha fazla olduğu 

için bu enzimler kanser için önemli hedef moleküllerdir. Çalışmada 

kemoterapötik etkisi olabileceği düşünülen yeni sentezlenmiş 

5 farklı benzazol türevi bileşiğin ökaryotik DNA topoizomeraz I 

enzimi üzerindeki inhibisyon etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Benzoksazin türevi bileşiklerin ökaryotik DNA topoizomeraz 

I enzimi üzerindeki inhibisyon etkisi relaksasyon yöntemi ile 

araştırılmıştır. Deneylerde DMSO içinde hazırlanan bileşiklerin 6 

farklı dozu ve pozitif kontrol olarak bilinen kamptotesin (CPT) bileşiği 

kullanılmıştır. Yöntemde süperkıvrımlı yapıdaki pBR322 plazmit 

DNA’sı topoizomeraz I enzimi ile test bileşiklerinin bulunduğu 

ortamda 37oC’deki 1 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyondan sonra % 

1’ lik agaroz jel elektroforezine tabi tutulmuştur. Sonuçta jel EtBr ile 

görüntülenerek bileşiğin her bir konsantrasyonundaki süperkıvrımlı 

DNA yoğunlukları hesaplanmış ve kontrolle karşılaştırılarak % 

inhibisyon değerlerine ulaşılmıştır. Yüzde inhibisyon değerleri 

S-probit analizi ile değerlendirilerek bileşiklerin IC50 değerleri 

hesaplanmış ve Student’s t-test ile istatistiksel analizleri yapılmıştır. 

Test edilen  bileşiklerin DNA topoizomeraz I enzimi üzerindeki 

inhibisyon etkileri IC50 değerlerine göre A2(0,23mM)>A3>A9>

A32>F12(29,7mM) şeklinde sıralanmıştır (p<0,05). Test edilen 

bileşiklerin kimyasal yapılarına bakıldığında R1 ve R2 pozisyonunda 

bulunan farklı grupların topoizomeraz I enzim aktivitesi üzerindeki 

etkiyi değiştirdiği görülmüştür. IC50 değerlerine bakıldığında 

A9, A32 ve F12 bileşiklerinin yüksek konsantrasyonlarda 

inhibisyon etki gösterdikleri için topoizomeraz I inhibitörü olarak 

değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Yapılan çalışma 

bileşiklerin enzim inhibisyonuna neden olup olmadıkları hakkında 

bilgi vermekle birlikte, etkili bulunan bileşiklerin (A2 ve A3 ) etki 

mekanizmalarının aydınlatılması için ileri mekanistik çalışmaların 

yapılması gerekmektedir. 

Investigation of DNA topoisomerase I inhibitory effects of 
some benzazole derivatives

Fatma Zilifdar1, Egemen Foto1, İlkay Yıldız2, Nuran Diril1

1Hacettepe University, Faculty of Science, Department of Biology, Ankara, 

Turkey
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DNA generated key cellular processes like replication, transcription, 

recombination, repair, and chromatin assembly are related 

with the conformational changes of the topology of DNA and 

DNA topoisomerases. TopoisomeraseI inhibitors are potential 

anticancer agents because of their high expression level in rapidly 

dividing tumor cells. In this study, 5 benzazole derivatives have 

been investigated about their inhibitory effects on eucaryotic DNA 

topoisomeraseI. We implemented relaxation assay to test the DNA 

topoisomeraseI inhibition effect of the compounds. In experiment 

have been used 6 different concentrations of compounds and 

camptotecin as positive control chemical. The reaction mixture, 

in which are compounds and supercoiled pBR322 plasmid DNA 

and topoisomeraseI enzyme was incubated for 1 h at 370C. The 

samples were run 2h at 45V onto 1% agarose gel. Gels were 

stained by EtBr and supercoiled DNA band intensities of each 

concentrations were compared with untreated supercoiled DNA 

band and founded % inhibition values. Consequently, these value 

have been used to calculated IC50 values by S-probit and have been 

analysed with Student’s t-test. DNA topoisomeraseI inhibitory 

effects of compounds can be listed according to IC50 values: A2(

0,23mM)>A3>A9>A32>F12(29,7mM) (p<0,05). It has been shown 

that different groups on R1 and R2 position of compounds could 

be changed topoisomeraseI inhibitory effects. It was considered 

that A9, A32 and F12 could not be topoisomeraseI inhibitors 

because of their high IC50 values. Although this study results 

provide information about whether the compounds are caused by 

inhibition of the enzyme, , further mechanistic studies are needed 

to elucidate mechanisms of action for compounds found to be 

effective (A2, A3).

PS-01 111
CDH1 -160C>A promotor polimorfizmi ve mide-özefagus 
kanser riski

Halit Akbaş1, Ahmet Uyanıkoğlu2, Timucin Aydoğan2, Fuat Dilmec1

1Harran Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji ABD, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi, Gastroenteroloji ABD, Şanlıurfa

Bu çalışmada amaç CDH1geni (e-kaderin) promotor bölgesindeki 

-160C>A polimorfizminin mide-özefagus kanserleri ile  ilişkisinin 
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olup olmadığını araştırmaktır. Mide-özefagus kanserli 98 hasta ile, 

yaş ve cinsiyetleri hasta grubu ile eşleştirilmiş 105 kontrol bireyi 

çalışmaya dahil edilmiştir. CDH1 -160C>A polimorfizmi (rs16260), 

polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi 

(PCR-RFLP) yöntemiyle çalışıldı. CDH1 -160C>A genotipi ve allel 

frekansları bakımından mide-özefagus kanserli hasta grubu 

ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmamıştır (p>0.05). hasta grubundaki tümör lokalizasyonu 

ve histopatolojik tiplere göre de CDH1 -160C>A polimorfizmi 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır 

(p>0.05). Sunulan çalışmada Türk populasyonundaki CDH1 -160C>A 

polimorfizmi ile mide-özefagus kanserleri arasında herhangi bir 

ilişki saptanmamıştır.

CDH1 -160C>A promoter polymorphism and risk of 
gastroesophageal cancer

Halit Akbaş1, Ahmet Uyanıkoğlu2, Timucin Aydoğan2, Fuat Dilmec1

1Department of Medical Biology, University of Harran, Sanliurfa
2Department of Gatroenterology, University of Harran, Sanliurfa

The aim of this study was to investigate whether -160C>A 

single nucleotide polymorphism of the promoter region of the 

CDH1 gene (E-cadherin) might be a potential genetic marker 

for identifying individuals at risk for Gastroesophageal cancers. 

Ninety-eight patients with Gastroesophageal cancers and 105 

gender- and age-matched controls were enrolled in the study. 

Genotyping of CDH1 -160C>A polymorphism (rs16260) was 

done by polymerase chain reaction-restriction fragment length 

polymorphism (PCR-RFLP). The CDH1 -160C>A genotype and 

allele frequencies of the Gastroesophageal cancer patients did 

not differ significantly from those of healthy controls (p>0.05). 

With respect to tumor localization or histopathologic type, there 

was no significant association between CDH1 -160C>A genotype 

with gastric or esophageal carcinomas. (p>0.05).  Conclusıon: The 

present study indicates that the CDH1gene -160C>A polymorphism 

is not associated with Gastroesophageal cancer risk in the Turkish 

population.
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PS-02 01 
Vitamin D bağlayan protein geni haplotipleri ile Alzheimer 
hastalığı arasındaki ilişkinin araştırılması

Ömür Selin Araz1, Erdinç Dursun1, Duygu Gezen Ak1, 

Haşmet Hanağası2, Başar Bilgiç2, Ebba Lohmann2, Turan Ertan3, 

Hakan Gürvit2, Engin Eker3, Murat Emre2, Selma Yılmazer1

1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Geropsikiyatri Anabilim 

Dalı

Alzheimer hastalığı (AH) demansın en sık görülen tipidir ve 

ilerleyici nörodejeneratif bir hastalıktır. Son zamanlarda yapılan 

çalışmalarda Vitamin D’nin sinir sistemi üzerinde koruyucu 

etkilerinin bulunduğu bildirilmiştir. Vitamin D’nin Alzheimer 

hastalığında, nöroprotektif etkisini, nöron kalsiyum dengesinin 

düzenlenmesi ve nörotrofinlerin üretimi aracılığıyla gerçekleştirdiği 

ileri sürülmüştür. Son zamanlarda Vitamin D eksikliğini etkileyen 

genetik faktörleri belirlemek üzere yapılan genom çapında bir 

ilişki taramasında 3 ayrı gene ait 18 adet polimorfizm ile Vitamin 

D plazma yoğunluğu arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. 

Bunlardan biri; 4p12’deki GC (Vitamin D Bağlayan Protein-

DBP) genidir. Biz de bu çalışmada Vitamin D eksikliğine neden 

olduğu bildirilen Vitamin D Bağlayan Protein (DBP) geninin 

rs2282679, rs3755967, rs17467825, rs2298850 bölgelerindeki 

polimorfizmlerle Alzheimer hastalığı arasında ilişki bulunup 

bulunmadığını göstermeyi amaçladık. Altmış bir geç başlangıçlı 

Alzheimer hastası ve 60 sağlıklı birey DSM-IV kriterine göre 

çalışmaya alındı. Qiaamp DNA mini kit ile kandan DNA izolasyonu 

yapıldı. qRT-PCR yöntemi ve LightSNiP analizi ile DBP genine ait 

polimorfizmler tespit edildi. Herbir SNP’nin kromozom pozisyonları 

referans alınarak “Haploview 4.2” ile haplotip analizi yapıldı. Hasta 

ve kontroller DBP geni haplotipleri için karşılaştırıldığında, “ACGCT” 

haplotipinin kontrol gruplarında hastalara kıyasla anlamlı derecede 

yüksek olduğu bulundu. Çalışmamız DBP geni haplotiplerinin 

Alzheimer hastalığı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu çalışma 

Alzheimer hastalığı’nda vitamin D ile ilgili mekanizmaların genetik 

altyapısı için kanıt sağlar.

Association between vitamin D binding protein haplotype 
and late onset Alzheimer’s disease

Ömür Selin Araz1, Erdinç Dursun1, Duygu Gezen Ak1, 

Haşmet Hanağası2, Başar Bilgiç2, Ebba Lohmann2, Turan Ertan3, 

Hakan Gürvit2, Engin Eker3, Murat Emre2, Selma Yılmazer1

1Istanbul University, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of 

Medical Biology
2Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Neurology
3Istanbul University, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of 

Geropsychiatry

Alzheimer’s disease (AD) is the most common type of dementia 

and a progressive neurodegenerative disease. Recent studies have 

reported that vitamin D has protective effects on the nervous 

system and it is suggested to exert its neuroprotective effects 

by modulating neuronal calcium homeostasis and production of 

neurotrophins. A recent genome wide association study which 

was designed to determine the genetic factors related to the 

vitamin D deficiency indicated a significant associaiton between 

18 polymorphic site of different genes and the plasma levels of 

vitamin D. One of these genes was Vitamin D Binding Protein (DBP-

GC) gene is located chromosome 4p12. The aim of this study is 

to investigate rs2282679, rs3755967, rs17467825, rs2298850 

polymorphisms of DBP gene and to determine whether these 

polymorphisms contribute to late onset Alzheimer’s disease or 

not. Sixtyone late-onset AD patients and 60 healthy controls were 

recruited according to the DSM-IV criteria. DNA isolation were 

done with Qiaamp DNA mini kit from blood samples. We used 

qRT-PCR method and LightSNiP assays in order to determine these 

polymorphisms of the DBP gene. Haplotype analysis was performed 

by “Haploview 4.2” software with chromosome position of each 

SNP taken as reference. When patient and control groups were 

compared for the frequency of DBP gene haplotypes, “ACGCT” 

haplotype was found to be significantly higher in the control 

groups. Our study indicates that DBP gene haplotype is associated 

with Alzheimer’s disease. This study provides additional evidence 

for the genetic background of vitamin D related mechanisms in AD.

PS-02 02 
Erken ve geç başlangıçlı alzheimer hastalığı ile hafif kognitif 
bozukluk’ta serum TNF-α ve IL-10 seviyelerinin araştırılması

Merve Alaylıoğlu1, Duygu Gezen Ak1, Erdinç Dursun1, 

Haşmet Hanağası2, Başar Bilgiç2, Ebba Lohmann2, Ömür Selin Araz1, 

İrem Lütfiye Atasoy1, Burak Önal1, Hakan Gürvit2, Selma Yılmazer1

1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 

İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, 

Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozukluğu Birimi, İstanbul

Alzheimer Hastalığı (AH), ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. 

AH’nın tanısı için güvenilir serum biyoişaretleyicilerinin 

belirlenmesi son yıllarda büyük önem kazanmıştır. İnflamatuvar 

bir beyin hastalığı olarak da tanımlanan AH’da inflamatuvar 

süreç, sitokinlerin ve kemokinlerin artmasıyla birlikte görülür. 

Bu çalışmanın amacı, erken ve geç başlangıçlı Alzheimer ve hafif 

kognitif bozukluk (MCI) hastaları ile onlarla yaş paralelliği gösteren 

sağlıklı bireylerde tümör nekroz faktör alfa (TNF-α) ve interlökin 10 

(IL-10) serum seviyelerini karşılaştırarak AH erken tanısına katkıda 

bulunabilecek biyoişaretleyiciler olarak önemini araştırmaktır.
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Kontrol grubu I (yaş<65, n=18), kontrol grubu II (yaş>65, n=32), 

erken başlangıçlı AH (yaş<65, n=22), geç başlangıçlı AH (yaş>65, 

n=54) ve MCI (n=30) hastalarına ait serum örnekleri toplandı. 

Bireylerin serum TNF-α ve IL-10 seviyeleri ELISA yöntemiyle 

belirlendi. Erken başlangıçlı Alzheimer hastalarının serum TNF-α 

seviyelerinin bu grupla yaş paralelliği gösteren sağlıklı kontrollere 

göre anlamlı derecede yüksek olduğu bulunudu (p<0.022). Geç 

başlangıçlı Alzheimer hastalarının serum TNF-α seviyelerinin 

de yaş paralelliği gösteren kontrollere göre anlamlı derecede 

yüksek olduğu saptandı (p<0.01). MCI hastalarının serum TNF-α 

seviyelerinde geç başlangıçlı Alzheimer hastaları ve bu grupla yaş 

paralelliği gösteren kontrollere kıyasla anlamlı bir fark gözlenmedi 

(p>0.05). Söz konusu tüm hasta grupları ile kontrol grupları 

arasında IL-10 seviyeleri açısından anlamlı bir fark saptanmadı 

(p>0.05). Sonuçlarımız, hem erken başlangıçlı hem de geç 

başlangıçlı Alzheimer Hastalığı’na inflamatuvar bir yanıtın eşlik 

ettiğini desteklemekte ve TNF-α aracılı inflamatuvar yanıtın AH 

ve MCI hastaları arasında ayırıcı bir biyoişaretleyici olabileceğine 

işaret etmektedir.

Serum TNF-α and IL-10 levels in early and late onset forms 
of Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment

Merve Alaylıoğlu1, Duygu Gezen Ak1, Erdinç Dursun1, 

Haşmet Hanağası2, Başar Bilgiç2, Ebba Lohmann2, Ömür Selin Araz1, 

İrem Lütfiye Atasoy1, Burak Önal1, Hakan Gürvit2, Selma Yılmazer1

1Department of Medical Biology, Istanbul University Cerrahpasa Medical 

Faculty, Istanbul, Turkey
2Department of Neurology, Behavioral Neurology and Movement Disorders 

Unit, Istanbul University Istanbul Medical Faculty, Istanbul, Turkey

Alzheimer’s Disease (AD) is a progressive neurodegenerative 

disorder and is also defined as an inflammatory brain disorder. 

The inflammatory process is initiated by the elevated levels of 

cytokines and chemokines in AD brains. The aim of this study is 

to compare the serum levels of TNF-α and interleukin 10 (IL-10) 

which are members of cytokine family, in early onset AD, late 

onset AD and mild cognitive impairment (MCI) patients with age 

matched healthy controls. Serum samples of control group I (age 

<65, n=18), control group II (age >65, n=32), early onset AD (age 

<65, n=22), late onset AD (age >65, n=54) and MCI (n=30) patients 

were collected. Serum TNF-α and IL-10 levels of the individuals 

were determined with ELISA. Serum TNF-α levels of the early onset 

AD patients were significantly higher than that of healthy age 

matched controls (p<0.022). The TNF-α levels of the late onset AD 

patients were significantly higher than that of healthy age matched 

controls but not in MCI patients (p<0.01, p>0.05 respectively). 

There was no significant difference between any of the groups 

compared for serum IL-10 levels (p>0.05). Regarding the diagnosis 

of Alzheimer’s Disease it is important to determine reliable serum 

biomarkers. Our results support that there is an inflammatory 

response accompanying AD both for early onset and late onset 

form of the disease and indicate that inflammatory response 

mediated by TNF-α could be a separator biomarker between AD 

and MCI patients.

PS-02 03 
Sequence analysis of hypothalamic kisspeptin mRNA of 
desert rodent the libyan jird (Meriones libycus)

Radia Boufermes1, Nicolas Richard3, Karène Le Maguen3, 

Marie Laure Kottler4, Zaina Amirat2, Farida Khammar2

1Université BADJI Mokhtar, Faculté des sciences, Département de Biochimie 

– Annaba, Algeria
22Laboratoire de recherche en zones arides (LRZA), faculté des sciences 

Biologiques, USTHB, Alger, Algeria-3
3Département de Génétique et Reproduction, unité de Formation et de 

Recherche et de Medecine Centre Hospitalier Universitaire F-14033 Caen-

France-
4Laboratoire «Estrogène et Reproduction- UPRES EA 2608-USC INRA, 

University –IBFA, Caen, France.

This study reports sequence analysis of hypothalamic kisspeptin 

mRNA of the desert rodent: the Libyan jird (Meriones libycus). 

Phylogenic tree of selected vertebrate cDNA KiSS-1 sequence of 

mammals was established and sequence analysis indicate that 

bootstraps values of Meriones libycus KiSS-1 trees is, neighbor-

joining to all rodents (99%) and human (98%). The all sequence 

of KiSS-1 mRNA is established in order to evaluate the role of this 

parameter in the regulation of the seasonal reproduction in this 

desert rodent. This study is the first step to de investigate the rate 

of the expression of Kisspeptin using the real time quantitative 

PCR.

PS-02 04
Multiple skleroz hastalarında microRNA analizi, ön çalışma; 
Mir181a multipl skleroz patogenezinde etkin olabilir mi?

Tuba Gökdoğan Edgünlü1, Ufuk Emre2, Şenay Görücü Yılmaz3, 

Bahar Taşdelen4, Mehmet Emin Erdal3

1Muğla Sağlık Yüksekokulu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Zonguldak
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD, Mersin
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD, Mersin
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MikroRNA (miR), fonksiyonel olarak gen ekspresyonunun 

düzenlenmesinde rol oynayan, yaklaşık olarak 18-24 nükleotit 

uzunluğunda tek iplikçikli bir RNA molekül çeşididir. İnsan 

genomunda miRNA’ları kodlayan yüksek seviyede korunmuş 

yüzlerce gen bölgesi keşfedilmiştir. Multipl Skleroz (MS) santral 

sinir sistemi (SSS) demiyelinizasyonu ve aksonal dejenerasyon ile 

karakterize edilen kronik inflamatuar bir hastalıktır. MS nedeni 

hala bilinmemekle birlikte genetik etkenlerinde varlığı kabul 

edilmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda MS ile miRNA’lar 

arasındaki ilişki vurgulanmıştır. Amacımız, MS hastalığı ile miR-155, 

miR-9, miR-181a ve miR-125b arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. 

Çalışmamıza 27 MS hastası 20 kontrol birey dahil edildi. Bireylerden 

alınan periferik kandan RNA izole edilip kantitatif Real Time PCR 

yöntemiyle miR-155, miR-9, miR-181a ve miR-125b expresyonları 

analiz edildi. Yapılan analizler sonucunda miR-181a nın kontrol 

bireylerde, MS hastalarına oranla daha fazla eksprese edildiği 

belirlenmiştir (p=0,012). Sonuç olarak, miR-181a nın MS hastalığı 

patogenezinde etkili olabileceği tespit edilmiştir.

Analysis of microRNAs in Multiple Sclerosis patients, 
preliminary study; Mir181a may be effective pathogenesis 
of multiple sclerosis?

Tuba Gökdoğan Edgünlü1, Ufuk Emre2, Şenay Görücü Yılmaz3, 

Bahar Taşdelen4, Mehmet Emin Erdal3

1Muğla School of Health Sciences, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla
2BülenT University Medical Faculty, Department of Neurology, Zonguldak
3Mersin University Medical Faculty, Department of Medical Biology and 

Genetic, Mersin
4Mersin University Medical Faculty, Department of Biostatistics, Mersin

MicroRNA (miR), functionally involved in the regulation of gene 

expression, a single-stranded RNA molecules of approximately 18-

24 nucleotides in length variation. Hundreds of conserved gene 

has been discovered encoding the high levels of miRNAs in the 

human genome. Multiple Sclerosis (MS), central nervous system 

(CNS) characterized by demyelination and axonal degeneration is a 

chronic inflammatory disease. The etiology of MS is still unknown 

but, it has known that genetic factors play effective role in MS 

disease. Recent studies have emphasized the relationship between 

miRs with MS. The aim of our study is determine the relationship 

between MS disease and miR-155, miR-9, miR-181a, miR-125b. 

In this study of 27 MS patients and 20 control subjects were 

included. RNA were isolated from peripheral blood samples, we 

used quantitative Real Time PCR method to analysis of miR-155, 

miR-9, miR-181a and miR-125b expression. Result of the analysis, 

miR-181a was over expressed in control groups compared to MS 

patients (p=0,012). In conclusion, miR-181a has been found to be 

effective in the pathogenesis of MS.

PS-02 05
Primer kortikal noronlarda Tau hiperfosforilasyonunun 
beyin kökenli nörotrofik faktör (BDNF) salınımı üzerine 
etkisi

İrem Lütfiye Atasoy, Erdinc Dursun, Duygu Gezen Ak, Derya Metin, 

Melek Öztürk, Selma Yılmazer

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 

İstanbul

Alzheimer hastalığına katılan en önemli patolojik yapılardan biri 

nörofibril yumaklarıdır (NFY). NFY’nin esas bileşeni hiperfosforile 

tau proteinidir ve Okadaik asit (OKA) önemli bir Protein fosfataz 

2A (PP2A) inhibitörüdür. PP2A’nın OKA tarafından farmakolojik 

olarak baskılanması Tau’nun aşırı fosforillenmesine neden olur. 

Beyin-kökenli nörotrofik faktör (BDNF), nörotrofin ailesinin bir 

üyesi olup; nöron sağ kalımı, nörit gelişimi ve sinaptik plastisitede 

rol alır. Beynin AH ile ilişkili bölgelerinde BDNF ifadesinin azaldığı 

gösterilmiştir.BDNF’nin Tau fosforilasyonu üzerinde önleyici bir 

etkisi olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada Tau hiperfosforilasyonun 

BDNF salınımı üzerindeki etkisi primer kortikal nöron kültürlerinde 

araştırıldı. Primer kortikal nöronlar 16 günlük (E16) Sprague Dawley 

embriyolarından elde edildi. Kültür hücrelerine 8 saat süreyle 25nM 

OKA uygulanarak PP2A’nın baskılanması ile Tau hiperfosforilasyonu 

teşvik edildi. OKA’nın PP2A’yı inhibe etmede etkili olup olmadığı 

Tau’nun Thr231 ve Ser262 ve Tau-1 bölgelerindeki fosforilasyon 

düzeyi Western Blot yöntemi ile belirlenerek kontrol edildi. 

Kültür ortamına salınan BDNF miktarı uygulamanın 4.,8. ve 24. 

saatlerinde ELISA yöntemi ile saptandı. 8 saat OKA uygulanan 

grupta, Thr231 ve Ser262 bölgelerinde Tau fosforilasyonu kontrol 

gruplarına göre anlamlı derecede artış gösterdi, Tau-1 bölgesinde 

ise anlamlı derecede azaldı. 4, 8 ve 24 saat süreyle yapılan 

Okadaik asit uygulaması sonucu OKA uygulanan gruplarda BDNF 

seviyesinin kontrol gruplarına kıyasla 4. ve 24. saatlerde anlamlı 

derecede azaldığı saptanırken, 8. saatte ise OKA uygulanan grup 

ile kontrol grupları arasında anlamlı bir değişim gözlenmedi.

Sonuçlarımız Tau hiperfosforilasyonunun BDNF salınımını anlamlı 

derecede azalttığını göstermektedir ve azalan BDNF salınmasının 

Tau hiperfosforilasyonu sonucu bozulan mikrotübül yapısı ile ilişkili 

olabileceğine işaret etmektedir.

The effects of Tau hyperphosphorylation on the release 
of brain derived neurotrophic factor (BDNF) in primary 
cortical neuron cultures

İrem Lütfiye Atasoy, Erdinc Dursun, Duygu Gezen Ak, Derya Metin, 

Melek Öztürk, Selma Yılmazer

Department of Medical Biology, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul 

University,Istanbul,Turkey
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Intracellular aggregations of abnormally phosphorylated tau in 

neurofibrillary tangles comprise the major neuropathological 

hallmark of Alzheimer’s disease (AD). Okadaic acid (OKA) is a 

potent inhibitor of protein phosphatases 2A (PP2A). Inhibition of 

PP2A leads to hyperphosphorylation of Tau protein. Brain-derived 

neurotrophic factor (BDNF) is a member of the neurotrophin 

family, promotes neuronal survival, neurite outgrowth and synaptic 

plasticity in the brain. It has been shown that BDNF levels in the 

associated regions with AD are selectively reduced. In the present 

study we investigated the effect of tau hyperphosphorylation 

on BDNF levels in primary cortical neurons.Primary cortical 

neurons were prepared from Sprague-Dawley rat embryos (E16).

Tau hyperphosphorylation based on the inhibition of PP2A was 

induced by 25nM OKA treatment for 8h after 7 days in vitro. OKA 

dependent phosphorylation of tau was determined with Western 

blotting using anti-tau antibodies;T231, S262, Tau-1 in the 8th 

hours of treatment.BDNF levels secreted to the culture medium 

were determined with ELISA in the 4th,8th and 24th hours of 

treatment.After 8 hours OKA treatment, Tau phosphorylation 

increased at T231, S262 sites and decreased the level of non 

phosphorylated Tau-1. BDNF levels of OKA treated group was 

not different than control groups after 8 hours of treatment but 

it decreased after 4 and 24 hours of treatment when compared 

to control groups. These results showed that OKA-induced tau 

hyperphosphorylation significantly decreases the BDNF release of 

primary cortical neurons and the decrease of BDNF levels in AD 

might depend on disrupted microtubule structure which is caused 

by tau hyperphosphorylation.

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: 21345
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Zoledronik asit, ERN1, TLR2 ve IRF5 gen ifadeleri üzerinden 
glioma hücrelerinde apoptoza neden olur
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Yelken1, Cumhur Gündüz1, Çığır Biray Avcı1
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Bölümü, Trabzon

Glioblastoma multiforme (GBM) ileri yaştaki insanlarda sık 

rastlanan ve prognozu kötü olarak bilinen beyin tümörlerinden 

biridir. Birçok durumda kemoterapiye cevap vermez ve düşük 

yaşama şansı taşırlar. Zoledronik asid (ZA) çeşitli kanserlerde 

antikanser aktivitesi gösteren azot içeren bifosfonattır. Çalışmanın 

amacı; U87-MG hücrelerinde sitokinler, kostimülatör moleküller, 

interferonlar, NF-KB ve Toll-like reseptörler gibi önemli sinyal iletimi 

yolağına dahil 44 genin ifadesi üzerinde zoledronik asidin etkisini 

değerlendirmektir. Çalışmamızda, glioma hücrelerinde zoledronik 

asidin sitotoksik ve apoptotik etkisini araştırmak için insan 

glioblastoma hücrelerinin bir in vitro modeli olarak U87-MG hücre 

hattı (insan glioblastoma- astrositom, epitelyal benzeri hücre hattı) 

kullanıldı. U87-MG hücreleri 24, 48, 72 saat boyunca 10 μM-100 μM 

doz aralığında ZA ile muamele edildi ve sitotoksisitesi WST-1 testi ile 

ve apoptotik etkileri ApoDIRECT In Situ DNA Fragmentation Assay 

ile değerlendirildi. Gen ekspresyonu analizi için realtime online 

RT-qPCR kullanıldı. Zoleodronik asidin zamana ve doza bağlı IC50 

dozu (72. saat) 25 μM olarak belirlendi. Sonuçlar; ZA verilmemiş 

kontrol hücreleri ile karşılaştırıldığında, ZA’ in IC50 dozunun 1,27 

kat apoptozu indüklediği gözlendi. Aynı zamanda ZA’ in IC50 

dozunun gen ekspresyon sonuçları, ERN1 (endoplasmic reticulum 

to nucleus signaling 1), TLR2 (toll-like reseptör 2) ve IRF5 (İnsan IFN 

düzenleyici faktör 5) tümör baskılayıcı genlerin ifadelerinin kontrol 

hücrelerine göre sırasıyla 2,05, 2,08 ve 2,3 kat artış gösterdiği 

tespit edildi. Bu yeni bulgular ZA’in glioma prognozunda önemli 

olabileceğini göstermiştir ve glioma tedavisinde öncü bir hedef 

madde olarak kullanılabilirliğinin ileri araştırmalar ile sorgulanması 

hedeflenmektedir.

Zoledronic acid induces apoptosis via ERN1, TLR2 and IRF5 
genes’ expressions in glioma cells

Cansu Çalışkan1, Burcu Erbaykent Tepedelen2, Sunde Yılmaz 

Süslüer1, Bakiye Göker1, Tuğçe Balcı1, Çağla Kayabaşı1, Besra Özmen 

Yelken1, Cumhur Gündüz1, Çığır Biray Avcı1

1Department of Medical Biology, School of Medicine, Ege University, Izmir, 

Turkey
2Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty Of Science And 

Letters, Avrasya University, Trabzon, Turkey

Glioblastoma multiforme is one of the most prevalent and lethal 

brain tumors in elderly people. It is non-responsive to chemotherapy 

in many cases and carries the lowest chances of survival. 

Zoledronic acid (ZA) is a nitrogen-containing bisphosphonate that 

demonstrated anticancer activity in various cancers. The aim of 

the study was to evaluate the effect of ZA on the expression of 

44 genes including several signal transduction pathways such as; 

cytokines, costimulator molecules, interferons, NF-KB and Toll-like 

receptors in U87-MG cells. In our experiments, U87-MG cell line 

is used as an in vitro model of human glioblastoma to investigate 

the cytotoxic and apoptotic effect of ZA on glioma cells. U87-MG 

cells were treated with dosage range 10 μM to100 μM ZA during 

24, 48, 72 hours and cytotoxicity was evaluated by using WST-1 

assay and apoptotic effects were performed by using ApoDIRECT. 
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The realtime online RT-qPCR is used for gene expression analysis. 

IC50 dose of ZA depends on time and dosage were calculated as 

25 μM. Results showed that IC50 dose of ZA induced apoptosis 

1,27 fold when compared to control cells that untreated with ZA. 

Also IC50 dose of ZA gene expression results showed that; ERN1, 

TLR2 and IRF5 tumor suppressor genes expressions increase was 

detected 2,05, 2,08 and 2,3 fold, respectively according to control 

cells. These novel findings showed that ZA can be important in 

prognosis of glioma and it is aimed to question if it can be used 

as a target substance in glioma treatment with further research.

PS-02 07
Primer kortikal nöronlarda Tau hiperfosforilasyonu ve Pin1 
ekspresyonu arasındaki ilişki

Derya Metin, Duygu Gezen Ak, Erdinç Dursun, İrem L. Atasoy, 

Selma Yılmazer, Melek Öztürk

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Alzheimer Hastalığı’nın patolojisinde, hücre dışında nöritik 

plaklar ve hücre içerisinde nörofibril yumaklarönemli rol 

oynar. Nörofibriller yumakların içerisinde hiperfosforile Tau 

bulunmaktadır. Tau hiperfosforilasyonu, protein fosfataz 2A 

(PP2A)’nın inhibisyonu ile gerçekleşir. Peptidil prolil cis trans 

izomeraz (Pin1), PP2A tarafından defosforilasyonun inhibe olduğu 

Tau’daki Ser/Thr bölgelerindeki fosforilasyonu düzenler. Bu 

çalışmada, Tau’nun aşırı fosforilasyonunu teşvik eden, okadaik asit 

(OKA) kullanılarak bir Taupati modeli uygulandı. Primer kortikal 

nöronlarda, OKA’nın Pin1 ekspresyonunu üzerindeki etkilerinin 

araştırılması amaçlandı. Primer kortikal nöronlar 16 günlük (E16) 

Sprague Dawley embriyolarından elde edildi. Kültür hücrelerine 

7. günde 25nM OKA uygulandı. PP2A inhibisyonu Western blot 

analizi ile kontrol edildi. Fosforile ve fosforile olmayan Tau, anti-

Tau antikorları: Thr231, Ser262 ve Tau-1 ile tespit edildi. 4, 8 ve 

24. saatlerdeki Pin1 ekspresyonu qRT-PCR yöntemi ile belirlendi. 

8 saat OKA uygulaması sonrasında, Tau fosforilasyonu kontrol ve 

etanol grupları ile kıyaslandığında, OKA uygulanan gruplarda, 

Thr231, Ser262 bölgelerinde artış, defosforile Tau-1’da ise azalma 

gözlendi. 4. ve 8. saatlerdeki Pin1 ekspresyonunun kontrol ve 

etanol gruplarına göre 25nM OKA uygulanan gruplarda azaldığı, 

24. saatte ise OKA uygulanan grup ile kontrol ve etanol grupları 

arasında anlamlı fark olmadığı bulundu. OKA ile teşvik edilmiş 

hiperfosforilasyonun 8.saatte en yüksek seviyeye ulaştığı fakat 24. 

saatte etkisinin kaybolduğu tespit edildi. Sonuç olarak bu çalışmada 

OKA’nın Tau hiperfosforilasyonundaki etkisinin Pin1 ekspresyonu 

ile ilişkili olabileceği gösterildi.

The association between Tau hyperphosphorylation and 
Pin1 expression in primary cortical neurons

Derya Metin, Duygu Gezen Ak, Erdinç Dursun, İrem L. Atasoy, 

Selma Yılmazer, Melek Öztürk

Istanbul University, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of 

Medical Biology

In the pathogenesis of Alzheimer’s disease (AD), extracellular 

neuritic plaques and neurofibrillary tangles play an important 

role. Neurofibrillary lesions contain hyperphosphorylated Tau. 

Tau hyperphosphorylation attributes to downregulation of protein 

phosphatase2A (PP2A). Peptidyl-prolyl cis/trans isomerase (Pin1) 

modulates the phosphorylation of the Ser/Thr residues within Tau 

by inhibiting the dephosphorylation by PP2A. An experimental 

taupathy model is created Tau phosphorylation by using okadaic 

acid (OKA). In this study, we aimed to generate a neurodegenerative 

model using OKA and to investigate the expression of Pin1 in 

primary cortical neuronal cells. Primary cortical neurons obtained 

from Sprague Dawley rat embryos (E16). Tau phosphorylation was 

induced in primary cortical cultured neurons by OKA. 25nM OKA 

was applied culture cells in 7th day. PP2A inhibition was checked 

by Western blot analysis. Phosphorylated and non phosphorylated 

Tau were detected by the phospho-dependent anti-tau antibodies; 

T231, S262 and Tau-1. Pin1 mRNA expressions were determined 

by qRT-PCR in 4, 8 and 24 hours of treatments. After 8 hours OKA 

treatment, it was observed an increase in Tau phosphorylation at 

T231, S262 sites and a decrease in non phosphorylated Tau-1 levels 

compared to control and ethanol groups. Pin1 mRNA expression 

significantly decreased 25nM OKA treatment at 8h compared to 

the control and ethanol groups whereas Pin1 expression were 

similar to the control and vehicle groups at 24h. OKA induced 

hyperphosphorylation is especially at the highest level in 8 hours, 

although this effect is completely eliminated in 24 hours. The 

effect of OKA in hyperphosphorylation may dependent on Pin1 

expression.

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No:21342
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Fare embiryosuna ait beyin dokusunda nöral gelişimde rol 
oynayan genlerde folik asit ve çinkonun gen ekspresyon 
değişiklikleri üzerine etkisi
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Beyin gelişiminde norogenez ve gliogenez farklı genlerin 

farklı evrelerde değişik roller üstlenmesi ile gerçekleşir. Bazı 

transkripsiyonel faktörler ve sitoplazmik proteinler bu oluşumda 

mediatör olarak görev alırlar. Folik asit ve çinko gibi farklı 

nutrisyonal faktörler beyin gelişiminde rolü olan bu genlerin 

aktivasyonunu regüle ederler. Folik asit ve çinkonun bu çalışmada 

transkripsiyonel faktör olarak NGN3, KLF4, c-Myc, Nonog, Pou5F1 

(Oct 4) ve sitoplazmik protein olarak nestin genlerinin fetal fare 

(mus. musculus) beyin dokusunda birinci ve üçüncü trimestırlarda 

rolü incelenmiştir. Deneyde mikroskop altında birinci ve üçüncü 

trimester embiryolardan alınan dokudan kullanılmıştır. Dokular 

mekanik olarak ayrılmış ve kültür ortamına alınmıştır. Kültür 

hücrelerine folik asit ve çinko solüsyonu eklenip, RNA izolasyonunu 

ve cDNA sentezi yapılmıştır. Örneklerden Real Time PCR ile gen 

ekspresyon düzeyleri bulunmuştur. Çalışmada folik asitin fetal fare 

ilk trimestır beyin dokusu örneklerinde 24 içinde NGN3 ve KLF4 

gen ekspresyonunu azalttığı saptanmıştır. Bu bulgunun ikinci 24 

saat içinde normale döndüğü saptanmıştır. Folik asit NGN3 ve KLF4’ 

ün gen ekspresyon düzeylerini üçüncü trimestır beyin dokusunda 

değiştirmemektedir. Çinko NGN3 ve KLF4 gen ekspresyonunu 

üçüncü trimester fetal fare beyin dokusunda arttırmaktadır. 

Folik asit ve çinko birinci ve üçüncü trimestırlarda c-myc gen 

ekspresyonlarını değiştirmemektedir. Folik asit ve çinkonun 

fare beyin dokusunda ilk trimestırda Nanog, Nestin ve Pou5fF 

genlerinin ekspresyon düzeylerini değiştirmediği saptanmıştır. 

Üçüncü trimestırda alınan fetal fare beyin dokusunda folik asidin 

aynı genlerin ekspresyonunu değiştirmediği bulunmuştur. Çinko 

bu genlerin üçüncü trimestır fare fetal beyin dokusunda gen 

ekspresyonlarını arttırmaktadır. Sonuç olarak çinkonun NGN3, 

KLF4, Nanog, Nestin ve Pou5F1 ekspresyonlarını fetal fare beyin 

dokusunda bilinmeyen bir mekanizmayla arttırdığı bulunmuştur.

Finding the gene expression profiles of some genes which 
have roles on neural development in brain tissues obtained 
from mouse fetuses before and after folic acid and zinc 
application

Zehra Dilşad Çoban1, Şefik Güran1, Atmaca Şahin Sağaltıcı2

1Gülhane Military Medical Academy Department of Medical Biology
2Gülhane Military Medical Academy, Health Science Institute, Research 

Center

Neurogenesis and gliogenesis in brain development require 

numerous activations in various genes regulated at multiple 

levels. Some transcriptional factors and cytoplasmic proteins were 

reported as mediators in these processes. Different nutritional 

factors like folic acid and zinc regulate the activations of these 

genes having role in brain development. We aimed to investigate 

the roles of folic acid and zinc on NGN3, KLF4, c-Myc, Nanog, 

Pou5F1 (Oct 4) and Nestin in mouse fetal brain tissues in the first 

and the third trimesters. Tissues were obtained from embryos in 

the first and the third trimesters under microscope, and separated 

mechanically and cultured. Folic acid and zinc solutions were 

added and RNA isolation and c DNA synthesis were performed. 

RT-PCR analyses revealed the gene expressions levels. For the first 

trimester, folic acid decreased NGN3 and Klf4 gene expressions, 

zinc decreased NGN3 gene expression in the first 24-hour. The 

gene expression levels of these genes were normalized in the 

second 24-hour. Folic acid did not change gene expression of NGN3 

and Klf4 in the third trimester but zinc increased the expressions 

of NGN3 and Klf4. Folic acid and zinc did not change c-Myc gene 

expressions in both groups. The gene expressions of Nanog, Nestin 

and Pou5F1 (Oct 4) didn’t change in the first trimester. Zn increased 

the gene amplifications of these genes in the third trimester. So, 

zinc increases the expressions of NGN3, Klf4, Nanog, Nestin and 

Pou5F1 (Oct 4) in the third trimester in fetal mouse brain tissues 

with possibly an unknown mechanism.

PS-02 09
Epilepsi ilaç direncinde sitokrom polimorfizmlerinin önemi

Merve Bostancı1, Mehmet Seven2, Bahadır Batar1, Selin Ünal1, 

Gözde Yeşil2, Adnan Yüksel2, Mehmet Güven1

1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 

İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim 

Dalı, İstanbul

Epilepsi tedavisinde çeşitli antiepileptik ilaçlar kullanılmasına 

rağmen, ilaç direnci en önemli sorunlardan biri olmaya devam 

etmektedir. Genetik faktörlerin antiepileptik ilaç tedavisine 

yanıtta rol oynadığı iyi bilinmektedir. Bu çalışmada, epileptik 

Türk çocuklarında CYP2C9, CYP2C19 ve CYP2D6 genlerinin 

allel sıklıklarının saptanması ve epilepsi hastalarındaki çoklu 

ilaç direnci ile bu genlerdeki genetik polimorfizmler arasındaki 

ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. 132 epilepsi hastasında (60 

ilaca dirençli ve 72 ilaca duyarlı) CYP2C9, CYP2C19 ve CYP2D6 

genlerindeki altı tek nükleotid polimorfizmlerini (SNP) genotipledik. 

CYP2C9 (*2 ve *3 allelleri), CYP2C19 (*2 ve *3 allelleri) ve CYP2D6 

(*3 ve *4 allelleri) polimorfizmlerinin genotiplemesi real time-

PCR teniği kullanılarak gerçekleştirildi. İlaca dirençli ve yanıtlı 

grupları arasında genotip, allel ve haplotip sıklıkları karşılaştırıldı. 

CYP2C9*3/*3 genotip ve CYP2C9*3 allel ve haplotip CCGG 

(CYP2C9*2 C>T, CYP2C9*3 A>C ve CYP2C19*2 G>A, CYP2C19* 

G>A) sıklıkları ilaca duyarlı hastalara göre ilaca dirençli hastalarda 

anlamlı derecede daha yüksek bulundu. Bulgularımız CYP2C9*3 

allelik varyantının epilepsi hastalarında ilaç direncinin gelişmesini 

önlemede önemli bir rolünün olduğunu göstermiştir. Bu veriler 

CYP2C9 ve CYP2C19 SNP’lerinin ve haplotiplerinin antiepileptik 

ilaçlara cevabı etkileyebileceğini göstermektedir.
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An importance of cytochrome polymorphisms in drug 
resistance epilepsy

Merve Bostancı1, Mehmet Seven2, Bahadır Batar1, Selin Ünal1, 

Gözde Yeşil2, Adnan Yüksel2, Mehmet Güven1

1Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Medical 

Biology, Istanbul, Turkey
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Genetics, Istanbul, Turkey

Despite the availability of several antiepileptic drugs, drug resistance 

remains one of the major challenges in epilepsy therapy. Genetic 

factors are well known to play a role in response to antiepileptic 

drug treatment. The aim of this study was to determine the 

frequencies of alleles for CYP2C9, CYP2C19, and CYP2D6 genes 

in epileptic Turkish children, and to investigate the relationship 

between the genetic polymorphism of these genes with multiple 

drug resistance in epilepsy patients. We genotyped 132 epileptic 

patients (60 drug resistant and 72 drug responsive) for six single 

nucleotide polymorphisms (SNPs) in CYP2C9, CYP2C19 and CYP2D6 

genes. Genotyping of CYP2C9 (*2 and *3 alleles), CYP2C19 (*2 and 

*3 alleles) and CYP2D6 (*3 and *4 alleles) polymorphisms were 

performed by using real time-PCR technique. Genotype, allele, 

and haplotype frequencies were compared between drug resistant 

and responsive groups. The frequencies of CYP2C9*3/*3 genotype 

and CYP2C9*3 allele, and the haplotype CCGG (CYP2C9*2 C>T, 

CYP2C9*3 A>C, and CYP2C19*2 G>A, CYP2C19* G>A) were 

significantly higher in drug resistant versus responsive patients. 

Our results demonstrated the important role of the CYP2C9*3 

allelic variant in preventing epilepsy patients from developing drug 

resistance. These data suggest that CYP2C9 ve CYP2C19 SNPs and 

haplotypes may affect the response of antiepileptic drugs.

PS-02 10
Epilepsili hastalarda patofizyolojik rol oynayan sitokin gen 
polimorfizmlerinin yaygınlığının i̇ncelenmesi

İlhami Gök1, Vasfiye Esen2, Hatice Köse Özlece3

1*Kafkas Universitesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Biyomühendislik 

Bölümü. Kars / Türkiye
2Kafkas Universitesi, Fen edebiyat Fakültesi. Biyoloji Bölümü. Kars / Türkiye
3Kafkas Universitesi. Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı. Kars / Türkiye

Epilepsi; motor, sensoryal ve psikolojik tekrarlayıcı nöbetler ile 

karakterize kronik nörolojik bir hastalıktır. Bu çalışma, Kars ili 

epilepsi hastalarında ve kontrol gruplarında IL-1β -511 ve IL-6-174 

gen polimorfizmlerinin popülasyon düzeylerini belirlemek amacıyla 

yapıldı. Bu amaçla kliniklerde epilepsi tanısı alan toplam 100 hasta 

ve 100 kişilik kontrol grubu incelendi. İnceleme grubundan periferik 

kan örnekleri alındı ve DNA izolasyonu yapıldı. Genomik düzeydeki 

çalışmalarda IL-1β -511 ve IL-6 -174 gen polimorfizmlerinin 

yaygınlığını incelemek için PCR ve RFLP yöntemleri kullanıldı. 

Araştırılan polimorfik bölgelerden primerler kullanılarak PCR 

ürünleri elde edildi, AvaI ve SfaNI enzimleri ile kesildi. Restriksiyon 

ürünlerinin agaroz jel elektroforezinde analizleri yapıldı. 

Restriksiyon enzimleri ile kesim sonucu epilepsili hastalarda IL-

1β-511 polimorfizm dağılımları en sık CT genotipi % 62 oranında 

ve T alleli % 56 oranında görüldü. Aynı gen bölgesinde kontrol 

grubunda ise restriksiyon enzim ile kesim sonucu CT genotipi % 25 

oranında ve T alleli % 22 oranında gözlendi. Epilepsili hastalarda 

IL-6-174 polimorfizm bölgesi için GG genotipi % 42 oranında ve 

G alleli % 46 oranında rastlandı. Bu bölgenin kontrol grubunda 

ise polimorfizm oranı GG genotipi % 50 ve G alleli % 53 gözlendi.

Sonuç olarak IL-1β-174’ün T allelindeki değişimlerin epilepsi 

hastalığının oluşumunda duyarlı bir etkiye sahip olabileceği, ancak 

IL-6-511 polimorfizmi G allel frekansındaki değişimlerin hastalığın 

oluşumunda etkili olamayacağını düşünmekteyiz. Bu alanda daha 

çok ilgili polimorfizm bölgelerinin araştırılması ve popülasyon 

sayılarının artırılmasına ihtiyaç vardır. Bu gerçekleştirildiği takdirde 

epilepsi hastalığının klinik tanı ve tedavisine katkı sağlanabilir.

Investigation  of  prevalence  of  cytokine gene    polymorphisms  
in patients with epilepsy pathophysiological role

İlhami Gök1, Vasfiye Esen2, Hatice Köse Özlece3

1*Kafkas University, Faculty of Engineering & Architecture, Department of 

Bioengineering. Kars / Turkey
2Kafkas University, Faculty of science & Letters. Department of Biology. 

Kars/ Turkey.
3Kafkas University. School of Medicine, Departments of Neurology. Kars/ 

Turkey

Epilepsy is a chronic neurological disease wich characterized by 

motor, sensory, psychological recurrent seizures and sometimes 

loss of consciousness. This study was performed to determine the 

population level of IL-1β -511 and IL-6-174 gene polymorphisms in 

patients with epilepsy as well as a control group in Kars. For this 

purpose, a total of 100 patients diagnosed with epilepsy and a total 

of 100 nonepilepthic persons as control group were examined. 

Peripheral blood samples were taken from the investigation group 

for DNA extraction. Target region was apmlified using PCR and 

the amplified product was digested to produce RFLP markers. 

PCR products were obtained using primers and cut with SfaNI 

and Aval. Restriction products was analyzed using gel images. The 

most common genotype among epilepsy group was CT genotype 

with 62% frequency and the T allele with 56% frequency for IL-1β. 

Among the control group however, CT genotype had the frequency 

of 25% and T allele had 22% allele frequency. When genotype and 
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allele frequencies of IL-6-174 gene were estimated, we found that 

among epilepsy group GG genotype prevalence was about 42% 

and G allele prevalence was 46%. Nevertheless, GG genotype was 

observed around 50% and G allele about 53% in the control group.

We conclude that the changes in the allele frequency of T allele of 

IL-1β-174 could be associated with epilepsy. However, we couldn’t 

find a significant change with G allele of IL-6-511.More genomic 

research is required for the clinical diagnosis and treatment of 

epilepsy.

Bu çalışma MFF-62 nolu proje ile KAÜ/ BAP tarafından 

desteklenmiştir. Sunum yapacak araştırmacı * ile gösterilmiştir.
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33 adet 3 aylık erkek Wistar sıçanlar 5 gruba ayrıldı: izotonik 

sodium klorür (%0.9 NaCl) verilen kontrol grubu (tek i.p. enjeksiyon 

ve 100 µl (%0.9 NaCl)/300 mL içme suyu/10 gün, etanol verilen 

grup (100 µl etanol/300 mL içme suyu/10 gün), melatonin verilen 

grup (başlangıçta 4 mg/kg i.p. tek bolus enjeksiyon ve 4 mg/

kg/300 mL içme suyu/10 gün), PHT- Na+ verilen grup (50 mg/kg 

tek i.p. enjeksiyon) ve melatonin (başlangıçta 4 mg/kg i.p. tek bolus 

enjeksiyon ve 4 mg/kg/300 mL içme suyu/10 gün) ve PHT-Na+ (50 

mg/kg i.p. tek bolus enjeksiyon). Farklı zaman aralıklarında (0, 15 

dk., 30 dk., 45 dk. and 60 dk.) ve 1, 3, 7 ve 10. günlerde alınan 

kanlardardan izole edilen lenfositlere comet yöntemi uygulandı. 

4 mg/kg melatonin’in i.p. bolus enjeksiyonu, PHT-Na+’un 

enjeksiyonundan 10 dk. önce yapıldı. PHT- Na+’un oluşturduğu 

DNA hasarı, tek i.p. enjeksiyondan sonraki ilk 15 dk. da saptandı 

(29.24±2.5). DNA hasarının, 30. dk (35.94±4.4), 45. dk (38.23±4.2) 

ve 60. dk (53.46±4.64) dan sonra giderek arttığı ve melatonin 45. 

dakikada PHT Na+’ un oluşturduğu DNA hasarını azalttığı tespit 

edildi. DNA hasarının 1. günden 7. güne kadar arttığı, 7. -10. günler 

arasında düşmeye başladığı ancak bu zaman aralığında dahi DNA 

hasarının melatonin tedavisi uygulanan hayvanlardan istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde yüksek olduğu tespit edildi. Bu çalışmada 

sonuç olarak melatonin tedavisinin PHT-Na+’un oluşturduğu DNA 

hasarını düzelttiği gösterilmiştir.

Bu çalışmada, in vivo sıçan modelinde comet tekniği kullanılarak 

PHT-Na+’un oluşturduğu DNA hasarına karşı melatoninin olası 

koruyucu etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Melatonin attenuates phenytoin sodium-induced DNA 
damage

Özlem Gök1, Merve Karakaş1, Çilem Ercan1, Ömer Uysal2, 

Ülkan Kılıç1

1Bezmialem Vakif University, Faculty of Medicine, Department of Medical 

Biology, Istanbul
2Bezmialem Vakif University, Faculty of Medicine, Department of 

Biostatistics, Istanbul

The aim of this study is to investigate the potential protective 

effect of melatonin against PHT Na+-induced DNA damage by 

using comet assay in a rat model in vivo.

Thirty-three 3-month-old male Wistar rats were divided into 

five groups of control treated with isotonic sodium chloride (a 

single injection of isotonic sodium chloride and 100 µl in drinking 

water for 10 days), ethanol treated (in drinking water for 10 days 

containing 100 µl of ethanol in each 300 mL drinking bottle), 

melatonin treated (4 mg/kg bw, ip. at start, in drinking water for 

10 days), PHT-Na+ treated (a single ip. injection of 50 mg/kg) and 

PHT Na+ (50 mg/kg bw single ip.) and melatonin (4 mg/kg bw, ip. at 

start and 4 mg/kg in drinking water for 10 days) co-treated. Comet 

assay was performed using lymphocytes isolated in different time 

intervals (0, 15 min, 30 min, 45 min and 60 min) and on days 1, 3, 7 

and 10. DNA damage was observed first at 15 minutes after single 

ip. injection of PHT-Na+ and increased steadily after 30, 45 and 60 

minutes. A single injection of melatonin at 4 mg/kg was given 10 

minutes before the injection of PHT-Na+. DNA damage increased 

significantly from day 1 on to day 7 and began to reduce from day 7 

to day 10, but at day 10 was still significantly higher than melatonin 

co-treated rats. Our present data suggest that PHT Na+-induced 

DNA damage reversed by melatonin treatment.

PS-02 12 
Fosfatidil inozitol-3 kinaz/AKT sinyal yolağının melatoninin 
iskemi sonrası nöroprotektif etkisindeki rolü

Ülkan Kılıç1, Ahmet Burak Çağlayan2, Mustafa Çağlar Beker2, 

Ertuğrul Kılıç2

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD. İstanbul
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Melatonin, metabolik fonksiyonlarının yanı sıra antioksidatif 

özelliğinden dolayı etkili bir nöroprotektif moleküldür. Fakat bu 

molekülün serebral iskemi üzerindeki nöroprotektif etkisinde 

melatonin reseptörlerinin ve sinyal iletiminin rolü tam olarak 

bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı melatoninin serebral iskemi 

sonrasında fonksiyonel düzelme, beyin hasarı, ödem oluşumu ve 

sinyal iletim yolları üzerindeki etkilerinin MT1/2 knockout fareler ve 

AKT yolağı inhibitörü olan wortmannin kullanılarak araştırılmasıdır. 

Bu çalışmada, melatonin reseptör-1/2 knockout (mt-1/2-/-) ve 

wild-type (wt) fareler arasında infarkt hacmi ve beyin ödemi 

açısından istatistiksel açıdan önemli bir fark gözlenmedi. Buna 

karşın, melatonin tedavisinin orta serebral arter tıkanması 

sonucunda oluşan infarkt hacmini her iki grupta da azaltttığı 

tespit edildi. Aynı zamanda, melatonin tedavisi, p21 ve JNK1/2 

aktivasyonunu sadece wt hayvanlarda azaltırken, CREB, ATF-1 ve 

p38 fosforlanmasının iskemik hemisferdeki aktivasyonunu hem mt-

1/2-/- hem de wt farede azalttığını gösterildi. Buna ek olarak, 30 ve 

90 dakikalık fokal serebral iskemi sonrasında melatonin tedavisinin 

AKT fosforlanmasını arttırdığı ve AKT inhibisyonunun melatoninin 

nöroprotektif etkisini tersine çevirdiği gösterildi. Ayrıca, melatonin 

tedavisinin kontralezyonel paretik önayaktaki tutma gücünü ve 

motor koordinasyonu arttırdığı ve buna bağlı olarak spontane 

lokomotor aktivite ve eksplorasyon davranışını iyileştirdiği 

belirlendi. Bu çalışmamız, MT1/2 reseptörünün eksikliğinin iskemik 

beyin hasarında olumsuz bir etkiye sahip olmadığını ve melatoninin 

nöroprotektif etkisini PI3K/AKT yolağı aracılığıyla sağlandığını 

göstermektedir. Ayrıca melatoninin fonksiyonel iyileşmede 

gösterdiği etki felçli hastalarda Melatoninin tedavi sürecine 

katılmasına yönelik klinik çalışmaları da cesaretlendirmektedir.

The phosphatidylinositol-3 kinase/Akt pathway mediates 
melatonin’s neuroprotective activity after focal cerebral 
ischemia

Ülkan Kılıç1, Ahmet Burak Çağlayan2, Mustafa Çağlar Beker2, 

Ertuğrul Kılıç2

1Bezmialem Vakif University, Faculty of Medicine, Department of Medical 

Biology, İstanbul
2Istanbul Medipol University, Faculty of Medicine, Department of Phsiology, 

Istanbul

Apart from its metabolic functions, melatonin is a potent 

neuroprotective molecule owing to its antioxidative actions. 

However, the roles of melatonin-receptors and signalling in the 

neuroprotective effects of this molecule after cerebral ischemia 

remain unknown. Therefore, we evaluated the effects of melatonin 

on functional recovery, brain injury, edema formation, and 

signaling pathways after cerebral ischemia using MT1/2 knockout 

mice and AKT pathway inhibitor wortmannin. In the present study, 

we observed no significant difference in the infarct volume and 

brain edema between melatonin receptors-1/2 knockout (mt-1/2-

/-) and wild-type (wt) animals, however, in both groups, melatonin 

treatment decreases infarct volume after middle cerebral artery 

occlusion. It was also demonstrated that melatonin treatment 

decreases activations of CREB, ATF-1, and p38 phosphorylation in 

both mt-1/2-/- and wt mice, while activations of p21 and JNK1/2 

were reduced only in melatonin-treated wt animals in the ischemic 

hemisphere. In addition, we observed that melatonin treatment 

increases AKT phosphorylation and the AKT inhibition reverses 

neuroprotective action of melatonin after 30 and 90 min of focal 

cerebral ischemia. Furthermore, melatonin treatment improved 

grip strength of the contralesional paretic forelimb and motor 

coordination, which was associated with improved spontaneous 

locomotor activity and exploration behavior. We provide evidence 

that the absence of MT1/2 has no unfavorable effect on ischemic 

brain injury and the neuroprotective effects of melatonin appear 

to be mediated through PI3K/AKT. Furthermore, the robust 

functional improvement encourages proof-of-concept studies with 

melatonin in stroke patients.

 

PS-02 13
P2X7 reseptörlerinin fare optik sinir kesisi ve fokal serebral 
iskemi modelleriyle oluşturulan nöronal hasar üzerine 
etkisi

Ahmet Burak Çağlayan1, Mustafa Çağlar Beker1, Ertuğrul Kılıç1, 

Ülkan Kılıç2
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P2X7 pürinoreseptörleri reseptör trafiğinin regülasyonu, 

enflamasyon ve ATP-aracılıklı hücre ölümünde görev almaktadır. Bu 

çalışmanın amacı fare modeli kullanarak P2X7 reseptörlerinin optik 

sinir kesisini takiben oluşan retrograd retinal gangliyon hücre (RGCs) 

dejenerasyonunda ve 90 dakikalık ve 30 dakikalık fokal serebral 

iskemi ile oluşturulan nöronal hücre ölümü üzerindeki etkisini 

araştırmaktır. Bu çalışmada, değişen dozlarda BzATP ile aktive 

edilen P2X7 reseptörlerinin yavaş hücre ölümünün gözlemlendiği 

ON kesisi ve hızlı hücre ölümünün gözlemlendiği fokal serebral 

iskemi sonrasında kontrol hayvanları ile karşılaştırıldığında hücresel 

hasarı arttırmadığı gösterilmiştir. Brillant Blue G (BBG) ile P2X7 

reseptörlerinin inhibisyonu nöronal ve RGC sağkalımını arttırmıştır. 

Fluoro-Gold pozitif RGC sayısının BBG uygulanan hayvanlarda 

kontrol hayvanlara göre istatistiksel olarak daha fazla olduğu 

görülmüştür. Bunun yanında, P2X7 reseptörlerinin inhibisyonu 

90 dakikalık fokal serebral iskemi ve 24 saatlik reperfüzyon 

sonucunda oluşan infarkt hacmini, beyin ödemini ve nörolojik 

skorları azaltmıştır. Ayrıca P2X7 reseptörlerinin inhibisyonu DNA 

fragmentasyonunu azaltmakta ve 30 dakikalık fokal serebral 

iskemi sonucunda AKT ve ERK-1/2’nin fosforlanmasının artışıyla 
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bağlantılı olarak nöronal sağkalımı arttırmaktadır. Aynı zamanda, 

bu çalışmada Iba-1 ve myeloperoksidaz immunohistokimyası 

kullanılarak mikroglia aktivasyonu ve nötrofil infiltrasyonu da 

analiz edilmiştir. Bu çalışmada P2X7 reseptörlerinin nöronal hücre 

ölümündeki potansiyel etkisi gösterilmiştir. Elde ettiğimiz bulgular, 

gelecekte bu reseptör antagonistlerinin klinikte tek başına ya da 

var olan tedavilerle birleştirilerek nörodejeneratif hastalıkların 

tedavisinde kullanılabileceğini göstermektedir.

Roles of P2X7 receptors in neuronal injury after optic nerve 
transection and focal cerebral ischemia in mice

Ahmet Burak Çağlayan1, Mustafa Çağlar Beker1, Ertuğrul Kılıç1, 

Ülkan Kılıç2

1Istanbul Medipol University, Faculty of Medicine, Department of 

Physiology, Istanbul
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Biology, Istanbul

P2X7 purinoreceptors are involved in the regulation of receptor 

trafficking, inflammation and ATP-mediated cell death in nervous 

system. The aim of this study is to investigate the potential effect of 

P2X7 receptors on the retrograde degeneration of retinal ganglion 

cells (RGCs) following optic nerve (ON) transection and neuronal 

cell death after both 90 min and 30 min focal cerebral ischemia. In 

the present study, we show that activation of P2X7 receptors with 

varying BzATP doses does not increase cellular damage as compared 

with vehicle-treated control animals after ON transection and focal 

cerebral ischemia in which slow and rapid neuronal cell death are 

observed, respectively. However, inhibition of P2X7 receptors by 

Brilliant Blue G (BBG) improved neuronal and RGC survival. The 

number of Fluoro-Gold positive RGCs were significantly higher in 

BBG treated animals as compared with vehicle-treated control 

animals. Inhibition of P2X7 receptors decreased infarct volume, 

brain swelling and neurological scores after 90 min focal cerebral 

ischemia and 24 hours reperfusion. Inhibition of P2X7 receptors 

decreased DNA fragmentation and increased neuronal survival 

after 30 min of focal cerebral ischemia which was assocciated 

with increased phosphorylation of AKT and ERK-1/2. We have 

also analyzed microglia activation and neutrophil infiltration 

using Iba-1 and myeloperoxidase immunhistochemistries. To sum 

up, we provide evidence for a potential role of P2X7 receptors 

in mediation of neuronal cell death. We predict that the clinical 

implementation of P2X7 receptor antagonists can be beneficial 

not only in patients with acute ischemic stroke, but also with more 

delayed degenerative neurological diseases.

PS-02 14 
Farelerde Alzheimer tip sporadik demans modelinde asit 
duyarlı iyon kanal (ADİK) ekspresyonlarının araştırılması
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Alzheimer hastalığı (AH) progresif nörodejeneratif bir hastalıktır. 

Asit Duyarlı İyon Kanalları (ADİK) ektrasellüler protonlarla açılan 

sodyum kanallarıdır. ADİK1a, 2a, 2b ve 4 özellikle beyinde eksprese 

olmaktadır. ADİK1a’nın sinaptik plastisite, öğrenme ve hafızanın 

temelini oluşturan bazı süreçlerde etkili olduğu gösterilmiştir. 

Çalışmamızda Alzheimer oluşturulan farelerin beyin dokularında 

ADİK’lerin ekpresyonlarının belirlenmesi amaçlandı. Fareler 

β-Amiloid peptide (Aβ) grubu (n=10), sham grubu (n=10), tedavi 

grubu (Aβ+amilorid) ve kontrol grubu (n=8) olmak üzere dörde 

ayrıldı. ADİK’lerin ekpresyonları immünohistokimya, Western Blot 

ve Real time PCR yöntemleri ile değerlendirildi. Aβ ve amiloridin 

öğrenme üzerine etkilerinin belirlenmesinde Morris’in Su Tankı 

deneyi kullanıldı. Sham ve kontrol grupları ile karşılaştırıldığında Aβ 

ve tedavi gruplarında uzaysal öğrenme ve hafıza konsolidasyonunda 

bozulma tespit edildi. Gruplar arasında ADİK mRNA ve protein 

düzeyinde farklılık olmadığı bulundu. Immunohistokimyasal olarak 

ADIK4’ün perivasküler lokalizasyonunda artış olduğu belirlendi.

ADİK4 hücre içerisindeki sodyum iyon düzeylerini etkileyerek 

Alzhemier etyopatogenezinde önemli bir rol oynayabilir. Verilerimiz 

Aβ tarafından başlatılan AD beyin hücre iyon dengesindeki 

bir bozulmanın beyin hücrelerindeki ADIK4’ün aktivitesini ve 

ekpresyonunu etkileyebileceğini göstermektedir.

The investigation of acid-sensing ion channels expression 
in a model of sporadic dementia of Alzheimer’s type in 
mice

Esin Öz1, Ebru Önalan Etem1, Tuncay Kuloğlu2, Mehmet Tuzcu3, 
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Alzheimer’s disease (AD) is a progressive neurodegenerative 

disease. Acid-sensing ion channels (ASICs) are sodium channels 

gated by extracellular protons. ASIC1a, 2a, 2b and 4 are especially 

expressed in the brain. It is shown that ASIC1a is effective in the 

some processes to be form the basis of synaptic plasticity, learning 

and memory’s. This study aims to investigate of ASICs expression of 

in brain tissues of mice to creating dementia of Alzheimer’s Type.

Balb C strain mice were divided into 4 groups: β-Amyloide peptide 

(Aβ) group (n = 10), sham group (n = 10), treatment group (Aβ 

+ ASIC blocker) (n = 10) and control group (n = 8). ASICs gene 

expressions were detected by immunohistochemistry, Western 

blotting and RT- PCR. Morris water tank experiment was used to 

determine the effects of Aβ and amiloride on learning. Comparing 

with control and sham group, spatial learning and memory 

consalidation were impaired in Aβ and treatment group. It was not 

found statistically significant difference in mRNA and protein levels 

of ASICs between groups. The increase of perivascular localization 

of ASIC4 as immnohistochemically was determined. ASIC4 may be 

a role in the etiopathogenesis of Alzhemier’s diseases by effecting 

the concentration of sodium ion within the cell. Our study suggests 

to be affect the activity and expression of ASIC4 in brain cells of 

a impairment in AD brain cell ion homeostasis that might be 

triggered by Aβ, contributing to the pathophysiology of AD.
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Lactobacaillus plantarum GD2 suşundan izole edilmiş safra 
tuzu hidrolaz enzimi’nin (BSH) direk besi yeri uygulaması
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Probiyotikler yeterli miktarda tüketildiklerinde besleyici faydaları 

olan canlı mikroorganizmalardır. Birçok Lactobacillus suşunun 

probiyotik özellikleri olduğu gösterilmiştir. Bağırsak mikroflorası 

tarafından üretilen Safra Tuzu Hidrolaz Enzimi (BSH) primer ve 

sokonder safra tuzlarının yıkımını katalizleyen bir enzimdir. Farklı 

laktobasil suşlarından BSH enzimleri; gen dizilimi, optimum pH, 

kinetik özellikler ve substrat seçiciliği gibi farklılıklar gösterirler. Bu 

çalışmada Lactobacillus plantarum GD2 suşundan üretilen bsh1 geni 

pet22b ekspresyon vektörüne aktarılmış ve Luria Bertani (LB) agar 

besi ortamında 0.1 mM isopropyl-β-D-1-thiogalactopyranoside ile 

indüklenerek taurodeoxycholic acid (TDCA) ve glycodeoxycholic 

acid (GDCA) dekonjugasyon testi yapılmıştır. bsh1 geni PZR aracılığı 

ile türe özgü primerler kullanılarak çoğaltılmış sonrasında sırasıyla 

pBluescript klonlama vektörüne ve pET22b ekspresyon vektörüne 

aktarılmıştır. Klonlar sırasıyla XL1-blue ve BLR(DE3) E. coli suşlarına 

transforme edilmiştir. Transformant E. coli hücreleri 5 g/lt TDCA ve 

2.5 g/lt GDCA konsantrasyona sahip LB agar plaklara çizilmiştir. 72 

saat 37°C inkübasyon sonucu kolonilerin etrafında farkedilir şekilde 

bulutlanmış çökelti bölgeleri oluşmuştur. GDCA plaklarında TDCA 

plaklarına göre daha yoğun bir çökelme oluşmuştur.

Direct plate assay of bile salt hydrolase from Lactobacillus 
plantarum GD2

Yasin Aydın1, Yeşim Kaya2, Mehmet Öztürk2
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Baysal University, Bolu, Turkey

Probiotics are living microorganisms have nutritional benefits 

when consumed adequate amounts. Several Lactobacillus strains 

have been reported to be associated with probiotic properties. Bile 

Salt Hydrolase (BSH) is an ezyme produced by intestinal microflora 

that catalyze the hydrolysis of primary and secondary bile salts. 

BSHs from different lactobacilli strains exhibit higher variation in 

sequence, pH optimum, kinetic properties and substrate specificity. 

In this study, bsh1 gene from Lactobacillus plantarum GD2 strain 

was cloned into pet22b expression vector and deconjugation 

activity of the gene was tested with taurodeoxycholic acid 

(TDCA) and glycodeoxycholic acid (GDCA) with induction of 1 

mM isopropyl- β-D-1-thiogalactopyranoside on Luria Bertani (LB) 

agar. The bsh1 gene was amplified by PCR using species specific 

oligonucleotide primers and then cloned into pBluescript cloning 

vector and pET22b expression vector. Clones were transformed to 

XL1-blue and BLR(DE3) strains of E. coli respectively. Transformed 

E.coli cells was inoculated to LB agar plates with 5 g/lt TDCA 

and 2.5 g/lt GDCA salt concentrations. After 72 hour incubation 

period at 37°C, blurred precipitate zones around the colonies were 

formed noticeably. In the GDCA plates, precipitate halos were 

more intense then the TDCA plates.

PS-03 02
Mahlep kirazı (prunus mahaleb l.) etanol ekstresinin 
candida sp. üzerine antifungal etkisi
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Bu çalışmanın amacı, Prunus mahaleb L. etanol ekstresinin in 

vitro antifungal aktivitesini değerlendirmektir. Prunus mahaleb L. 

meyve ve tohum (çekirdek) etanol ekstrelerinin disk difüzyon ve 

agar difüzyon yöntemi kullanılarak beş farklı Candida türü üzerine 

antifungal etkisi incelenmiştir. Yabani bir kiraz türünün çekirdeği 

olan mahlep (Prunus mahaleb L.), diğer adıyla St. Lucie kirazı, 

Türkiye’de hemen her yerde yetişen yenilenebilir bir kiraz ağacıdır. 

Bu çalışmada, Prunus mahaleb L. etanol ekstrelerinin antifungal 

aktivitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Farklı konsantrasyonlarda 

(25, 50, 100 µg/ml) Prunus mahaleb L., meyve ve çekirdek 

etanol ekstrelerinin disk difüzyon ve agar disk difüzyon metodları 

kullanılarak beş farklı Candida türü (Candida krusei, Candida 

glabrata, Candida albicans, Candida kefyr, Candida parapsilosis) 

üzerine antifungal aktivitesi incelenmiştir. Candida türü mayalar 

normal olarak enfeksiyona neden olmaksızın deri ve mukoz 

membranda yaşarlar; ancak, bu organizmaların aşırı büyümesi 

bazı semptomların gelişmesine neden olabilir. İnsanlarda hastalık 

yapan Candida türlerinin sayısı 20’den fazla olup Candida albicans 

insanlarda enfeksiyona neden olan en yaygın türdür [1]. Prunus 

mahaleb L. meyve (30 gr/50 ml), meyve ve çekirdek (50 gr/50 ml) 

ve yalnızca çekirdek (50 gr/50 ml) etanol ekstrelerinin inhibisyon 

zonları 0-22 mm olarak tespit edilmiştir. Prunus mahaleb L. meyve 

etanol ekstresi Candida sp. üzerine antifungal etki göstermemiştir. 

Ancak Prunus mahaleb L. meyve ve çekirdek ile yalnızca çekirdek 

etanol ekstreleri tüm Candida türleri üzerinde farklı inhibisyon 

zonları oluşturmuştur.
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Antifungal activity of ethanol extracts of mahaleb cherry 
(prunus mahaleb l.) against candida sp
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The aim of this study is to assess invitro antifungal activities 

of Prunus mahaleb L. ethanolic extract. The antifungal activity 

of Prunus mahaleb L. fruits and seeds ethanolic exracts were 

determined using disc diffusion and agar diffusion method against 

five different Candida species. Mahaleb is the kernel of a species 

of wild cherry, also known as the St. Lucie cherry, which grows 

everywhere in Turkey that edible cherry trees flourish. In this study, 

we aimed to determination antifungal activity of Prunus mahaleb 

L. ethanol extracts. The antifungal activity of Prunus mahaleb 

L. fruits and seeds ethanol extracts were detected by using disc 

and agar diffusion method against five different Candida species 

(Candida krusei, Candida glabrata, Candida albicans, Candida 

kefyr, Candida parapsilosis) using different concentration (25, 50, 

100 µg/ml). Candida yeasts normally live on the skin and mucous 

membranes without causing infection; however, overgrowth of 

these organisms can cause symptoms to develop. There are over 

20 species of Candida yeasts that can cause infection in humans, 

the most common of which is Candida albicans [1]. Inhibition 

zone of Prunus mahaleb L. fruits (30 gr/50 ml), fruits and seed 

(50 gr/50 ml) and only seed (50 gr/50 ml) ethanol extracts was 

observed between 0-22 mm diameter. Prunus mahaleb L. fruits 

ethanol extract was not shown antifungal effect on Candida sp. 

On the other hand Prunus mahaleb L. fruits and seed, and only 

seed ethanol extracts were demostrated different inhibition zone 

all Candida sp.

PS-03 03
Polyethylenimine, chitosan ve kalsiyum fosfat kullanılarak 
farklı memeli hücrelerine gen aktarımı

Arzu Taş Çaputçu, Mustafa Naci Yazıcıoğlu, Diğdem Aktopraklıgil 

Aksu, Soner Aksu, Okşan Karal Yılmaz, Gaye Çetinkaya

TÜBİTAK MAM GMBE, Kocaeli, Türkiye

Viral olmayan gen aktarımı metotları viral olanlara kıyasla daha 

ucuz olup, manipülasyonu ve üretimi daha kolaydır. Bu çalışmada, 

fare embriyonik kök (embryonic stem, ES) hücreleri, HEK293, 

HepG2, LLC, HeLa ve CHO gibi farklı memeli hücrelerine chitosan, 

polyethyleneimine (PEI) ve kalsiyum fosfat aracılığıyla gen aktarımı 

denenmiştir. Transfeksiyon çalışmalarında güçlendirilmiş yeşil 

floresan protein (Enhanced Green Fluorescent Protein, EGFP) 

genini taşıyan pEGFP-N1 plazmidi kullanılmış ve transfeksiyon 

oranı akış sitometresi (flow cytometry) ile kontrol edilmiştir. 

Transfeksiyon oranları besiyerinin farklı pH derecelerinde, serum/

antibiyotik varlığı ve yokluğunda, farklı hücre yoğunluğunda ve 

DNA miktarında denenmiştir. Her üç metotla HEK293 en kolay, 

kök hücreler ise en zor transfekte olmuştur. Besiyerinin asidik 

pH’sı chitosan ile transfeksiyonu arttırırken, PEI ve kalsiyum fosfat 

transfeksiyonlarını azaltmıştır. Bu üç metot arasında kalsiyum fosfat 

ve PEI en verimli yöntem iken, genelde chitosan en az etkin yöntem 

olarak belirlenmiştir. pEGFP-N1 plazmidi neomisin-direnç kasedi 

taşıdığından, genoma yerleşen plazmit sayesinde G-418 seçimini 

takiben EGFP genini kalımlı olarak eksprese eden hücre hatları 

üretilebilmektedir. PEI ve kalsiyum fosfat ile transfeksiyondan 

iki hafta sonra EGFP genini kalımlı olarak eksprese eden HEK293 

hücre klonları gözlenmiştir. Geri ve ileri transfeksiyon metotlarının 

etkinliğinin test edildiği çalışmalar sürmektedir.

Gene transfection into different mammalian cells mediated 
by polyethylenimine, chitosan and calcium phosphate

Arzu Taş Çaputçu, Mustafa Naci Yazıcıoğlu, Diğdem Aktopraklıgil 

Aksu, Soner Aksu, Okşan Karal Yılmaz, Gaye Çetinkaya

TUBITAK MRC GEBI, Kocaeli, Turkey

Non viral gene delivery methods are usually cheaper, easier to 

manipulate and produce compared to the viral based methods. In 

this study we tested chitosan, polyethylenimine (PEI) and calcium 

phosphate mediated gene transfer into different mammalian cells 

including HEK293, HepG2, LLC, HeLa, CHO, mouse Embryonic Stem 

(ES) cells. Enhanced Green Fluoresecent Protein (EGFP) containing 

pEGFP-N1 plasmid was used for transfection and the transfection 

rate was checked with the flow cytometry. Transfection rates were 

tested for different pH of the media, absence or presence of serum, 

antibiotics in the media, confluency of the cells and DNA amount 

used. HEK293 was the easiest and ES cells were the hardest to 

transfect with all three methods. Acidic pH of the medium increases 

the chitosan mediated transfection but decreases PEI and calcium 

phospate mediated transfections. Among the three methods, 

calcium phosphate and PEI method was the most effective overall 

while chitosan was the least effective. As the pEGFP-N1 plasmid 

has a neomycin-resistance cassette, vector integrated into the 

genome could produce cell lines stably expressing EGFP upon 

G-418 selection. We observed stable HEK293 cell clones expressing 

EGFP two weeks after the transfection via PEI or calcium phosphate 

methods. Reverse and forward transfections are currently being 

tested for the efficiency.
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Altın nanopartiküller kullanılarak elektrokimyasal DNA 
biyosensörü ile i̇nfluenza B virüsünün tayini

Şeyma Aydınlık1, Dilşat Özkan Arıksoysal2, Pınar Kara2, Ayça Arzu 

Sayıner3, Mehmet Emin Şengün Özsöz4

1Uludağ Üniversitesi, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Bursa
2Ege Üniversitesi, Analitik Kimya Ana Bilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 

İzmir

Altın nanopartiküller (AuNps) ve Meldola mavisi (interkalatör 

işaretleyici olarak) (MDB) kullanılarak influenza B virüsünün 

elektrokimyasal tayinine yönelik DNA hibridizasyonuna dayalı 

yeni bir metot geliştirildi. Bu gelişmiş metod tek kullanımlık kalem 

grafit elektrot (PGE) ve diferansiyel akım voltametrisine dayanır. 

Bu amaçla hem sentetik oligonükleotidler hem de polimeraz 

zincir reaksiyon amplikonları, guaninin elektrokimyasal oksidasyon 

yanıtı (yaklaşık +0.1V) ve MDB’nin (yaklaşık -0.2V) voltametrik 

indirgenme yanıtının ölçülmesinde kullanılır. Influenza B virüsü ile 

ilişkili sentetik DNA probları adsorbsiyon yoluyla elektrot yüzeyine 

tutturulmadan önce elektrot yüzeyi basitçe adsorbsiyon yoluyla 

altın nanopartiküllerle kaplanmıştır. AuNP’lerin immobilizasyonu 

ayrıca; genosenörler tarafından yüzeyin tanınmasını karakterize 

etmek amacıyla dönüşümlü voltametri (CV) and elektrokimyasal 

empedans spektroskopisi (EIS) yöntemi ile doğrulanmıştır. PGE 

ve AuNP’ler arasındaki etkileşimden sonra, Tiyol işaretli influenza 

B probları, nanopartikül kaplı yüzeylere immobilize edildi. Prob 

ve onun sentetik hedefi veya PCR ürünü arasında hibridizasyon 

gerçekleştiğinde, yüksek MDB sinyali gözlendi. Biyosensör 

seçiciliğini belirlemek için, problar ayrıca eşit miktardaki 

tamamlayıcı olmayan DNA ile rekabet içerisindedir. AuNP kaplı 

elektrotlar, özellikle hibridizasyonun belirlenmesinde kullanılan 

PCR ürünleri için mükemmel bir duyarlılık ve seçicilik göstermiştir. 

Bu çalışma ayrıca AuNP’lerin elektrot yüzey alanını arttırdığını 

göstermiştir.

Nucleic acid based electrochemical biosensor for the 
detection of influenza B virus from pcr samples using gold 
nanoparticles

Şeyma Aydınlık1, Dilşat Özkan Arıksoysal2, Pınar Kara2, Ayça Arzu 

Sayıner3, Mehmet Emin Şengün Özsöz4

1Department of Biology, Uludag University, Bursa,Turkey
2Department of Analytical Chemistry, Ege University, Izmir, Turkey
3Department of Microbiology, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
4Department of Biomedical engineering, Izmir Katip Celebi University,Izmir, 

Turkey

We described a novel method about electrochemical detection 

of Influenza type B virus based on DNA hybridization using gold 

nanoparticles (AuNPs) and Meldola’s Blue (MDB) which is utilized 

as an intercalator label. This developed methodology combined 

with a disposable pencil graphite electrode (PGE) and differential 

pulse voltammetry (DPV) was performed by using both synthetic 

oligonucleotides and polymerase chain reaction (PCR) amplicons 

to measure the electrochemical oxidation response of guanine 

(at about +0.1V) and voltammetric reduction signal of MDB (at 

about -0.2V) before and after hybridization between single strand 

DNA probe and its complementary target (synthetic target or 

denatured PCR samples). Before the immobilization of synthetic 

DNA probe related to Influenza type B virus, the transducer 

surface was interacted with AuNPs solution with a simple wet-

adsorption method. AuNPs immobilization also confirmed 

with cyclic voltammetry (CV) and electrochemical impedance 

spectroscopy(EIS) to characterize the recognition surface of the 

genosensor. After the interaction between PGE and AuNPs, thiol-

linked DNA probe was immobilized onto the nanoparticle-covered 

surface. When the hybridization occurred between the probe 

and its synthetic targets or specific PCR products the highest 

MDB signal was observed. The probes were also challenged with 

equal amount of noncomplementary DNA at PGE surface for the 

determination of biosensor selectivity. AuNPs-coated electrodes 

showed a good sensitivity and selectivity especially for real samples 

for the detection of hybridization event. We also obtained with this 

study that electrode surface area can be enhanced with AuNPs.
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(A) 1M KCl içeren 10 mM K4[Fe(CN)6]/K3[Fe(CN)6]’ ın dönüşümlü voltametrisi (a) boş (b) AuNP kaplı (c) AuNP kaplı elektroy yüzeyindeki Prob-DNA PGE 
yüzeyleri 
(A) Cyclic voltammogram of 10 mM K4[Fe(CN)6]/K3[Fe(CN)6] (1: 1) containing 1M KCl obtained from bare (a) AuNPs-immobilised (b), probe-DNA modified 
AuNP-covered (c) PGE surfaces

(A) Guanin oksidasyon sinyaline dayalı hedef oligonükleotid ve sentetik probun optimum hibridizasyonunun belirlenmesi (B) Meldola mavisi ve AuNP kaplı 
elektrotlar kullanarak PCR ürünlerinin belirlenmesi.

(A) Detection of hybridisation and optimum hybridisation conditions for the synthetic probe and target oligonucleotides based on the guanine oxidation sig-
nal. (B) Detection of real samples (PCR products) using Meldola’s blue and AuNP-modified electrodes

Dönüşümlü Voltametri ve Elekrokimyasal empedans spektroskopisi / Cyclic voltammogram and Electrochemical impedance spectrometry

Hibridizasyon metodu / Method of hybridization
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Brucella melitensis Rev1 yüzey membran proteinin 
klonlanması, ekspresyonu, saflaştırılması ve diagnostik 
etkinliğinin tespit edilmesi

İsmail Koyuncu1, Abdurrahim Koçyiğit2, Şahabettin Selek2

1Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak.Biyoloji Böl. Şanlıurfa, Türkiye
2Bezm-i Alem Üniversitesi, Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya A.B.D, İstanbul, Türkiye

Bruselloz, hayvanlardan ya da bunların ürünlerinden insanlara 

bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Brusella için serodiagnostik 

testler, hücrenin lipopolisakkarid (LPS) bileşenine karşı geliştirilmiş 

antikorların saptanması temeline dayanır. Ancak, diğer gram 

negatif bakterilerle çapraz reaksiyon nedeniyle yanlış pozitif sonuç 

vermesi bu yöntemin yararını sınırlamaktadır. Bu çalışmada, LPS 

‘ye alternatif olarak Brucella melitensis Rev1’e ait antijenik dış 

membran proteini (omp28 precursor) klonlandıktan sonra üretilip 

saflaştırıldı.. B. melitensis Rev1 omp28 precursor geninin, ORF 

gen bölgesi PCR ile çoğaltılıp, direkt olarak pETSUMO vektörüne 

klonlandı. Klonlanan plazmitinin bütünlüğü PCR ve sekans analizi 

kullanılarak doğrulandı. Recombinant vektör E. coli One Shot® 

Mach1™ hücrelerinde çoğaltıldıktan sonra, E. coli BL21(D3) 

hücrelerine transfer edilip, protein ekspresyonu IPTG ile indüklendi. 

Eksprese edilen rekombinant protein Ni-agaroz kromatografisi ile 

saflaştırıldı ve anti-His antikoru kullanılarak yapılan westernblot 

ve dot blotla doğrulandı. Saflaştırılmış omp28 precursor proteinin 

brusella teşhisindeki etkinliği, Şanlıurfa’da çeşitli hastanelerden 

toplanan serumlarla indirect enzim-linked immunosorbent assay 

(ELISA) yapılarak çalışıldı. Rekombinant omp28 precursor temelli 

ELISA testinin; sensivitesi % 87,8 spesifitesi % 96,2 pozitif prediktif 

değer % 96,6 negatif prediktif değer % 78,7 ve test geçerliliği % 

91,6 olarak tespit edildi. Rekombinant B. melitensis Rev1 omp28 

precursor proteinin insan bruselloz tanısı için bir protein antijeni 

olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı.

Brucella melitensis Rev1 surface membrane protein’s 
cloning, expression, purification and determine of 
diagnostics to the effectiveness

İsmail Koyuncu1, Abdurrahim Koçyiğit2, Şahabettin Selek2

1Department of Biology, Harran University Faculty of Art and Sciences, 

Şanlıurfa, Turkey
2Department of Biochemistry Bezm-i Alem University, Faculty of Medicine, 

İstanbul

Brucellosis is a zoonotic disease transmitted to humans either 

from animals or from their products. Serodiagnostic tests for 

brucellosis is mainly based on detection of antibodies developed 

against lipopolysaccharide (LPS) component of cell. However, the 

usefulness of this method is limited by false-positive reactions due 

to cross-reaction with other Gram negative bacteria. In this study 

we evaluated a protein antigen, outer membrane 28 precursor 

protein (omp28 precursor), of Brucella melitensis Rev1 as an 

alternative to LPS. In this study, we cloned, expressed, and purified 

omp28 precursor of Brucella melitensis Rev1. The B. melitensis 

Rev1 omp28 precursor gen was PCR synthesized based on their 

ORF sequence and directly cloned into an pETSUMO vector. The 

integrity of the constructed plazmid was confirmed using PCR and 

sequencing. The recombinant entry construct were propagated in 

E. coli One Shot® Mach1™ cells then transformed into E.coli BL21 

(D3) cells for IPTG induced protein expression. The expressed 

recombinant protein was purified by chromatography through Ni-

agarose and confirmed with Western blot and Dot blot analysis 

using anti-His antibody. The efficacy of purified omp28 precursor 

was studied in an indirect enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA) for diagnosis of brucellosis in field sera collected from 

different hospital in Şanlıurfa. Recombinant omp28 precursor 

antigen based ELISA has shown sensitivity of 87,8% specificity of 

96,2% positive predictive value 96,6 %, negative predictive value 

78,78 % and accuracy of 91,6%. It was concluded that recombinant 

B. melitensis Rev1 omp28 precursor could be used as a protein 

antigen for diagnosis of brucellosis in human
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Bruselloz, hayvanlardan ya da bunların ürünlerinden insanlara 

bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Brusella için serodiagnostik 

testler, hücrenin lipopolisakkarid (LPS) bileşenine karşı geliştirilmiş 

antikorların saptanması temeline dayanır. Ancak, diğer gram 

negatif bakterilerle çapraz reaksiyon nedeniyle yanlış pozitif sonuç 

vermesi bu yöntemin yararını sınırlamaktadır. Bu çalışmada, LPS 

‘ye alternatif olarak Brucella melitensis Rev1’e ait antijenik dış 

membran proteini (omp28 precursor) klonlandıktan sonra üretilip 

saflaştırıldı.. B. melitensis Rev1 omp28 precursor geninin, ORF 

gen bölgesi PCR ile çoğaltılıp, direkt olarak pETSUMO vektörüne 

klonlandı. Klonlanan plazmitinin bütünlüğü PCR ve sekans analizi 

kullanılarak doğrulandı. Recombinant vektör E. coli One Shot® 

Mach1™ hücrelerinde çoğaltıldıktan sonra, E. coli BL21(D3) 
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hücrelerine transfer edilip, protein ekspresyonu IPTG ile indüklendi. 

Eksprese edilen rekombinant protein Ni-agaroz kromatografisi ile 

saflaştırıldı ve anti-His antikoru kullanılarak yapılan westernblot 

ve dot blotla doğrulandı. Saflaştırılmış omp28 precursor proteinin 

brusella teşhisindeki etkinliği, Şanlıurfa’da çeşitli hastanelerden 

toplanan serumlarla indirect enzim-linked immunosorbent assay 

(ELISA) yapılarak çalışıldı. Rekombinant omp28 precursor temelli 

ELISA testinin; sensivitesi % 87,8 spesifitesi % 96,2 pozitif prediktif 

değer % 96,6 negatif prediktif değer % 78,7 ve test geçerliliği % 

91,6 olarak tespit edildi. Rekombinant B. melitensis Rev1 omp28 

precursor proteinin insan bruselloz tanısı için bir protein antijeni 

olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı

Brucella melitensis Rev1 surface membrane protein’s 
cloning, expression, purification and determine of 
diagnostics to the effectiveness

İsmail Koyuncu1, Abdurrahim Koçyiğit2, Şahabettin Selek2, 

Yunus Yükselten3

1Department of Biology, Harran University Faculty of Art and Sciences, 

Şanlıurfa, Turkey
2Department of Biochemistry Bezm-i Alem University, Faculty of Medicine, 

İstanbul
3Department of Medical Biology, Ankara University, Faculty of Medicine, 

Ankara

For brucellosis is mainly based on detection of antibodies developed 

against lipopolysaccharide (LPS) component of cell. However, the 

usefulness of this method is limited by false-positive reactions due 

to cross-reaction with other Gram negative bacteria. In this study 

we evaluated a protein antigen, outer membrane 28 precursor 

protein (omp28 precursor), of Brucella melitensis Rev1 as an 

alternative to LPS. In this study, we cloned, expressed, and purified 

omp28 precursor of Brucella melitensis Rev1. The B. melitensis 

Rev1 omp28 precursor gen was PCR synthesized based on their 

ORF sequence and directly cloned into an pETSUMO vector. The 

integrity of the constructed plazmid was confirmed using PCR and 

sequencing. The recombinant entry construct were propagated in 

E. coli One Shot® Mach1™ cells then transformed into E.coli BL21 

(D3) cells for IPTG induced protein expression. The expressed 

recombinant protein was purified by chromatography through Ni-

agarose and confirmed with Western blot and Dot blot analysis 

using anti-His antibody. The efficacy of purified omp28 precursor 

was studied in an indirect enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA) for diagnosis of brucellosis in field sera collected from 

different hospital in Şanlıurfa. Recombinant omp28 precursor 

antigen based ELISA has shown sensitivity of 87,8% specificity of 

96,2% positive predictive value 96,6 %, negative predictive value 

78,78 % and accuracy of 91,6%. It was concluded that recombinant 

B. melitensis Rev1 omp28 precursor could be used as a protein 

antigen for diagnosis of brucellosis in human.

PS-03 07 
Fusobacterium nucleatum laktat dehidrogenaz enziminin 
homoloji modellemesi

Emrah Sarıyer, Dilek Turgut Balık

Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik bölümü, Istanbul

Birçok iltihaplı hastalıklara sebep olan Fusobacterium nucleatum 

gram negatif ve obligatif anaerob bakteridir. Kolorektal karsinoma, 

perionditis, endokartidis, beyin, karaciğer ve deri apseleri 

bunlardan bazılarıdır. Sunulan çalışmamızda bakterinin enerji 

metabolizması için önemli bir enzim olan laktat dehidrogenaz 

enzimi üzerine yoğunlaşılmıştır. Laktat dehidrogenaz enzimi 

piruvatı laktata çevirir ve reaksiyon NAD+ oluşumu ile sonlanır. 

Çalışmamızda üç boyutlu kristal yapısı bilinen Lactobacillus casei 

L-laktat dehidrogenaz kalıp alınarak Fusobacterium nucleatum 

laktat dehidrogenaz enzimi için bir model oluşturulmuştur. Bu iki 

enzim arasındaki benzerlik %41’dir. Proteinlerin üç boyutlu yapısını 

modellemek için karşılaştırmalı modelleme prensibine dayanan 

homology modelleme yöntemi kullanılmıştır. Oluşturulan 3D yapısı 

MODELLER programı kullanılarak yapılandırılmıştır. Bu program 

bilinen yapılar ile karşılaştırarak model oluşturur. 3D boyutlu 

yapı ile ilgili değerlendirmeler web tabanlı ERRAT, PROSA ve 

Protein Structure Validation Suite (PSVS) programları kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Ramachandran eğrisi ise web tabanlı 

RAMPAGE program kullanılarak çizilmiştir. Özetle, homology 

modelleme teknikleri kullanılarak moleküler docking çalışmalarını 

gerçekleştirme ve yeni enzim inhibitörleri belirleyerek nihai olarak 

bakteriyel infeksiyonları baskılama çalışmalarında kullanılabilecek 

güvenilir bir model tanımlanmıştır.

Homology modelling of lactate dehydrogenase enzyme 
from Fusobacterium nucleatum

Emrah Sarıyer, Dilek Turgut Balık

Department of Bioengineering, Yıldız Technical University,Istanbul, Turkey

Fusobacterium nucleatum that causes many inflammatory disease 

is a gram negative and obligative anaerobe bacteria. Colorectal 

carcinoma, periodontitis, endocarditis, abscesses of the brain, skin 

and liver are some of them. In the present study, we focused on 

lactate dehydrogenase enzyme that is an important enzyme for 

energy metabolism of the bacterium. It converts pyruvate to lactate 

and results in the production of NAD+. Homology modeling based 

on comparative modeling of protein three dimensional structures 

was used to generate a model of the lactate dehydrogenase 

enzyme from Fusobacterium nucleatum using crystal structure of 

L-lactate dehydrogenase from Lactobacillus casei. Identity between 
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two sequences were 41%. Constructed 3D structure was built by 

MODELLER that models 3D dimensional structures with known 

structures. In order to evaluate and refine 3D structure; ERRAT, 

PROSA and Protein Structure Validation Suite (PSVS) web based 

software was used. Ramachandran plot was drawed using web 

based program RAMPAGE. In summary, we described a reliable 

model using homology modelling technique towards the study of 

molecular docking studies and finding new enzyme inhibitors for 

repressing bacterial infections.

PS-03 08
Tıbbi genetikte kullanılan biyoinformatik veritabanları

Murat Öznur, Onur Bender, Gökhan Nas, Burak Yılmaz, Tuğçe Yaşar, 

Esra Gündüz, Mehmet Gündüz

Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ankara, 

Türkiye

1960’larda başlayan bilgisayar uygulamalarının biyolojide 

kullanılması girişimi, her iki alandaki teknolojik gelişime paralel 

olarak hızla ilerlemiş ve böylelikle ortaya çıkan Biyoinformatik 

dalı bugün en popüler akademik ve endüstriyel sektörlerin başına 

geçmiştir. Biyoinformatik biliminin ilk büyük çapta kullanıldığı 

İnsan Genom Projesi’nin tamamlanması, teknolojinin gelişmesi ve 

nitelikli araştırmacı sayısının artması ile genlerin ve proteinlerin 

yapıları çözülmeye başlanmış, bunlarla ilgili büyük veri tabanları 

oluşturulmuş ve özellikle yaklaşık son on yılda Biyoinformatik ayrı 

bir bilim dalı olarak tanınmıştır. Son yıllarda Türkiye’de moleküler 

biyoloji ve genetik temelli çalışma ve projelerin artması, bu 

yöntemlerin klinikte kullanımını son derece artırmıştır. Buna 

paralel olarak Biyoinformatik bilimine olan ihtiyaç da zorunlu olarak 

artmaktadır. Üniversitelerimizdeki enstitülerin yanı sıra, Genetik 

ve Biyoinformatik bölümleri açılmaya başlanmıştır. Önümüzdeki 

on yılda da Biyoinformatik bilim dalı tüm disiplinleriyle zirveye 

çıkacaktır. Biz de bu çalışmamızda moleküler genetik çalışmalarda 

en çok ele alınan; gen ekspresyon profilleri, polimorfizm ilişkili 

çalışmalar ve mutasyon analizlerinde kullanılan Biyoinformatik veri 

tabanlarından bahsetmek istiyoruz. Bu bağlamda; temel data ve 

literatür taraması yapılabilecek veri tabanlarını, gen ekspresyon 

profillerinin yer aldığı veri tabanlarını, mRNA primer tasarımı ve 

kontrolünü, polimorfizm seçiminde kullanılan veri tabanlarını, DNA 

primer tasarımı ve kontrolünü, spesifik restriksiyon enzim seçimi 

ve dizaynını ve son olarak mutasyon çalışmalarında kullanılan veri 

tabanlarını ele alarak moleküler genetik çalışmalarda en gerekli ve 

sık kullanılan Biyoinformatik veri tabanları hakkında bir paylaşımda 

bulunmak istiyoruz. Çalışmamız sonunda Biyoinformatik bilimine 

olan ilgiyi artırmayı ve bu alan için genç araştırmacılara bir bilgi 

zemini oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Bioinformatic databases used in medical genetics

Murat Öznur, Onur Bender, Gökhan Nas, Burak Yılmaz, Tuğçe Yaşar, 

Esra Gündüz, Mehmet Gündüz

Turgut Ozal University, Faculty of Medicine, Department of Medical 

Genetics, Ankara, Turkey

Use of computers in biological research began in the 1960s. Rapid 

technological advancements in biology in parallel with those in 

computer engineering led to the development of bioinformatics, 

now among the most popular of academic and industrial sectors. 

The first large-scale use of bioinformatics came with completion 

of the Human Genome Project. Developments in technology 

along with an increasing number of qualified researchers led 

to unraveling of the structure of genes and proteins, creating 

databases with enormous amounts of information. In the next 

ten years, the field of Bioinformatics will surpass all others in the 

advancement of biological resarch. In Turkey there has been great 

growth in basic molecular biology and genetics research. More 

significant is the increase in use of these methods in the clinic. 

Along with these developments, the need for bioinformatics has 

necessarily grown. In this work, we dealt primarily with molecular 

genetics and describe bioinformatic databases such as those used 

in gene expression profiling as well as polymorphism and mutation 

analysis. To this end, we share information about the most widely 

used databases for molecular genetic bioinformatics research. This 

includes databases used for basic data and literature searching, 

gene expression profile databases, DNA and mRNA primer design 

databases, polymorphism databases, restriction enzyme selection 

and design databases and finally those used in mutational 

research. Our ultimate/final? aim is to increase interest in the field 

of bioinformatics and to provide young researchers with some 

basic knowledge about the available resources.

PS-03 09 
Ekstremofil bir staphylococcus izolatının genomik 
kütüphanesinin oluşturulması ve Bor toleransı ile ilgili 
genlerin araştırılması

Merve Sezer1, Esra Dibek1, Murat Kasap2, Bekir Çöl1

1Muğla SK Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Muğla
2Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Bölümü, Kocaeli

Ekstremofil bakteriler normal hayatsal optimum koşulların 

dışında, aşırı veya düşük, sıcaklık, pH, tuz, basınç gibi faktörlere 

karşı tolerans sağlayabilen hücresel sistemlerdir. Ekstremofiller, 

biyoteknolojik açıdan ilginç gen kaynaklarına sahiptirler. Bulunan 
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bazı genler ve enzimlerden çeşitli endüstri ve sağlık alanlarında 

yararlanılmaktadır. Son zamanlarda, aşırı Bor içeren ortamlarda 

yaşayabilen bakteriler de ekstremofil olarak adlandırılmıştır. Bor, 

Türkiye için çok önemli bir değerdir, çünkü dünya bor rezervlerinin 

%72’si ülkemizde yer almaktadır. Bu çalışmada, aşırı Bor içeren bir 

ortamdan izole edilen ve 16SrRNA gen dizisine göre, %99 oranında 

Staphlococcus aureus türüne benzerlik gösteren bir izolat (BB75a1) 

kullanılmıştır. Bu izolat, ekstrem bir koşul olan 150 mM borik asit 

içeren TSB besi yerinde üreyebilmektedir. Genomik DNA’sı izole 

edilen izolat MboI restriksiyon enzimi ile kısmi olarak kesildikten 

sonra, pACYCDuet1 plazmidine klonlanmış ve Escherichia coli 

DH10b suşuna transformasyon sonucu yaklaşık 6000 koloniden 

oluşan “genomik kütüphane” elde edilmiştir. Bu kolonilerin 

hepsi E. coli’nin yaşamadığı ortamlarda, Bor seleksiyonuna tabii 

tutulmuştur. Seleksiyon sonucunda 3 adet (BB20, BB28, BB40) 

110 mM borik asite tolerans gösteren koloni elde edilmiştir. Bu 

kolonilerin bor toleransları birkaç farklı teknik ile değerlendirilerek 

tolerans seviyelerinden emin olunmuştur. Klonlardaki plazmid 

insertlerinde yer alan genler uygun primerler ile sekanslanmıştır. 

Biyoinformatik analizler sonucu her üç plazmidde de yer alan 

genin ATP bağımlı DNA helikaz (RecG) olduğu belirlenmiştir. 

RecG ve tolerans fenotipi arasındaki muhtemel ilişki, mevcut 

literatür ışığında yorumlanmıştır. RecG proteini DNA tamir ve 

DNA rekombinasyon mekanizmasında görev aldığı bilinmektedir. 

Literatürde recG geninin fazla ekspresyonu sonucu bazı zayıf 

asitlere karşı direncin arttığı belirtilmiştir. Çalışmada kullanılan 

Borun yer aldığı Borik asit de zayıf bir asittir.

Construction of genomic library of an extremophile 
Staphylococcus isolate and investigation of genes related 
to Boron tolerance

Merve Sezer1, Esra Dibek1, Murat Kasap2, Bekir Çöl1

1Mugla SK University, Science Faculty, Biology Department, Mugla, Turkey
2Kocaeli University, Medical School, Department of Medical Biology, 

Kocaeli, Turkey

Extremophile bacteria can tolerate to the conditions off the limits 

for normal life including excess-low heat, pH, salt and pressure. 

Extremophiles have gene sources of biotechnological interest. 

Some such genes and enzymes are used in industry and health 

sectors. Recently, the bacteria that can survive in the environments 

containing excess Boron are also considered as extremophile. Boron 

is an important asset for Turkey because our country possesses 

72% of boron reserves. In this study, an isolate obtained from a 

boron-rich environment and is 99% similar to Staphylococcus 

aureus based on 16SrRNA gene sequence was used. This isolate 

can grow in TSB medium containing 150mM boric acid. Genomic 

DNA obtained from the isolate was partially cut with MboI enzyme 

and cloned into pACYCDuet1 plasmid. Upon transformation into 

Escherichia coli DH10b, 6000 colonies were stocked as “genomic 

library”. All these colonies were subject to boron selection where E. 

coli normally does not survive. After selection, 3-colonies tolerant 

to 110mM boric acid were obtained. Using a number of various 

methods, the tolerance levels of the colonies were ensured. 

The genes in the inserts of the plasmids were sequenced with 

appropriate primers. Following bioinformatics analyzes, the gene 

within all of the three plasmids was determined as ATP-dependent-

DNA-helicase-(recG). The prospective relation between RecG and 

tolerance phenotype was interpreted using current literature. It is 

known that RecG is employed in DNA-repair and recombination 

mechanisms. It is reported that the tolerance level to some weak 

acids increased after recG overexpression. Boric acid is too a weak 

acid.

Bu proje 112T614 nolu Tubitak projesi ve Muğla-BAP biriminin 

destekleri ile gerçekleştirilmiştir.

 

PS-03 10
Bir Pseudomonas izolatından bir sodyum antiport geninin 
rasgele klonlanması ve Escherichia coli’de Bor toleransında 
olası etkisi

Esra Dibek, Merve Sezer, Gülşah Kapısuz, Bekir Çöl

Muğla SK Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Muğla

Bor biyolojik önemi olan bir yarı metal ve eser elementtir. Bazı 

bakteri, hayvan ve bitki türleri için essansiyeldir. İnsan içinse yararlı 

etkileri bilinmektedir. Bor, tabiatta tek başına bulunmaz. Oksijenle 

sıkı ilişki içerisinde, borik asit veya sodyum, potasyum ve kalsiyum 

tuzları olarak yer alır. Canlı için az miktarda gerekliyken, belli bir 

seviyenin üstünde toksiktir. Bu çalışmada, Kütahya-Emet-Espey Bor 

madeninden izole edilmiş olan ve Pseudomonas genusuna ait bir 

bor bakterisi kullanılmıştır. Bu bakteri, 200mM borik asit içeren 

besi yerinde üreyebilmektedir. Bor toleransında görev alan aday 

genlerin bulunabilmesi için, izolatın genom DNA’sı parçalanarak 

bir plazmid vektörü içine klonlanarak Esherichia coli bakterisine 

transforme edilmiştir. E. coli, 80mM borik asitin üstündeki 

konsantrasyonlarda üreyememektedir. Rekombinant plazmid 

içeren binlerce koloni daha sonra, zenginleştirme ile seleksiyona 

tabii tutulmuştur. Spesifik olarak, koloniler birinci gün, 110mM 

borik asit içeren besiyerlerine ekilmiş ve gece boyunca inkübasyona 

bırakılmıştır. İkinci gün aynı konsantrasyondaki taze besiyerlerine, 

birinci günün sonunda elde edilen bakteri populasyonundan ekim 

yapılmıştır. Bu işlem 4 gün tekrarlanmış ve her günün sonunda 

110mM borik asit içeren katı besi yerlerine ekimler yapılmış ve 

sonuçta 1 adet koloni gözlenmiştir. Bu koloninin yapılan başka bir 

teknikle de yüksek Bor toleransına sahip olduğu görülmüştür. İzole 

edilen rekombinant plazmidin insert bölgesinde, Ca2+/Na+ antiport 
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proteinine benzer, bir membran proteinini kodlayan gen tespit 

edilmiştir. Bakterilerde henüz Bor ile ilgili bir membran proteini 

rapor edilmemiştir. İlginç olan diğer bir bilgiyse, Espey madeninde 

kolemanit (Ca2B6O11.5H20) ve üleksit (NaCaB5O9.8H2O) Bor 

minerallerinin yer almasıdır. Dolayısıyla bu çalışmada elde edilen, 

membran antiport proteinini kodlayan gen, olası Bor tolerans aday 

geni olarak önerilmiş ve tartışılmıştır.

Random cloning of a sodium antiporter gene from a 
pseudomonas isolate and its possible effect in Boron 
tolerance in escherichia coli

Esra Dibek, Merve Sezer, Gülşah Kapısuz, Bekir Çöl

Mugla SK University, Science Faculty, Biology Department, Mugla, Turkey

Boron is a biologically important semi-metal and trace-element 

and essential for some bacteria, animals and plants. Furthermore, 

beneficial-effects for human are known. Boron isn’t present in 

nature by itself. It’s in tight relationship with oxygen and exists 

as boric-acid (BA) or sodium-, potassium-, and calcium-salts. 

Boron, while required at low-amounts, is toxic above a certain 

level for living organisms. In this study, a bacterium isolated from 

Kütahya-Emet-Espey Boron-mine and belonging to Pseudomonas-

genus was used. This bacterium can grow in medium containing 

200mM-BA. To find candidate genes employed in boron-

tolerance, genomic-DNA of the isolate was fragmented, cloned 

into a plasmid vector, transformed Esherichia coli. E.coli cannot 

grow above concentrations of 80mM-BA. Thousands of colonies 

containing recombinant plasmids then were subject to selection 

via-enrichment. Specifically, on the first day, the colonies were 

inoculated into the media containing 110mM-BA and incubated 

overnight. On the second day, sample from the bacteria population 

was inoculated into fresh media of same sort. This process was 

repeated for 4-days and inoculations were conducted onto the 

solid media containing 110mM-BA and lastly a single colony was 

observed. It was confirmed by another technique that this colony 

has high-boron tolerance. A membrane protein highly similar 

to Ca2+/Na+antiporter was detected in the insert region of the 

recombinant plasmid. A membrane-protein related to boron hasn’t 

yet been reported in bacteria. The other interesting information is 

that colemanite(Ca2B6O11.5H20) and ulexite(NaCaB5O9.8H2O) 

is present in the mine. Therefore, the gene coding membrane-

antiporter obtained in this study is proposed and discussed as a 

possible boron-tolerance-candidate-gene.

Bu proje 112T614 nolu Tubitak projesi ve Muğla-BAP biriminin 

destekleri ile gerçekleştirilmiştir.



Kök Hücre
Stem Cells
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PS-04 01 
Meme kanseri kök hücre ve heterojen kültürlerde AT-101 
ve paklitaksel kombinasyonu aracılı farklılaşan sitotoksik 
etki

Aslı Kısım1, Emir Bozkurt1, Zeki Sürmeli2, Pınar Gürsoy2, Atike Pınar2, 

Aslı Yıldırım2, Canfeza Sezgin2, Selim Uzunoğlu1, Rüçhan Uslu2, 

Burçak Karaca2

1Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ABD, 

Muradiye, Manisa
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi, İç Hastalıkları 

ABD, Medikal Onkoloji BD, Bornova, İzmir

Kanser tedavisinde karşılaşılan çoklu ilaç direncinin ortaya çıkışında 

kanser kök hücrelerinin rolü olduğuna dair yayınlar giderek 

artmaktadır. Bu çalışmanın amacı; AT-101 ve Paklitaksel (PTX) 

kombinasyonuyla muamele edilen meme kanseri kök hücrelerinin 

(CD44+/CD24-), sitotoksik cevabının MCF-7 hücrelerinden 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir.  Meme kanseri kök 

hücreleri, MCF-7 hücrelerinden FITC-CD44 ve FITC-CD24 işaretli 

yüzey biyobelirteç antikorları kullanılarak flow sitometri yöntemi 

ile ayrıldı (BD FACSAria Cell Sorter, ABD). Hücreler, AT-101 ve 

Paklitaksel’in artan dozlarıyla (0.25-16 µM) 24, 48, 72 saat 

süresince muamele edildi. MCF-7 hücre hattında ve kanser kök 

hücrelerinde bu iki ajanın tekli ve kombine zamana ve doza bağlı 

sitotoksik etkileri XTT canlılık (Roche) testi ile ölçüldü. Sinerjistik 

etkinin ve IC50 değerlerinin hesaplanmasında Calcusyn 2.1 

(Biosoft), istatistiksel analizde Prism 6.0 (GraphPad) kullanıldı. AT-

101’in MCF-7 ve kanser kök hücrelerindeki IC50 değeri sırasıyla; 

3.7 µM ve 2.7 µM, Paklitaksel’in ise 0.5 µM ve 2 µM olarak 

hesaplandı. IC50 değerlerinin altındaki kombinasyonlardan 0.25 

µM AT-101 + 0.25 µM PTX (CI:0,630) ve 0.5 µM AT-101 + 0.5 µM 

PTX (CI:0,285) arasında sinerjistik etki saptandı (72. saat). AT-101/

Paklitaksel kombinasyonu her iki hücre hattında da antiproliferatif 

etki gösterdi. Sinerjistik kombinasyonda görülen antiproliferatif 

etkinin, meme kanseri kök hücrelerinde, MCF-7 hücre hattına 

kıyasla, 2.4 kat daha fazla olduğu gözlendi. Bu bulgular, AT-101/

PTX kombinasyonun meme kanseri kök hücrelerinde sitotoksik 

cevabının heterojen MCF-7 hücre kültürüne göre daha fazla olduğu 

şeklinde yorumlandı.

Differentiated cytotoxic effect in breast cancer stem cells 
and heterogeneous cultures via AT-101 and paclitaxel 
combination

Aslı Kısım1, Emir Bozkurt1, Zeki Sürmeli2, Pınar Gürsoy2, Atike Pınar2, 

Aslı Yıldırım2, Canfeza Sezgin2, Selim Uzunoğlu1, Rüçhan Uslu2, 

Burçak Karaca2

1Celal Bayar University, Faculty of Science and Letters, Department of 

Molecular Biology, Muradiye, Manisa, Turkey
2Ege University, Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, 

Bornova, İzmir, Turkey

There are increasing evidence about the role of breast cancer stem 

cells in multi drug resistance in cancer treatment. The aim of this 

study is to determine difference between cytotoxic response of 

AT-101 and Paclitaxel (PTX) combination in treated breast cancer 

stem cells and MCF-7. Breast cancer stem cells were isolated from 

MCF-7 cells by using FITC-CD44 and FITC-CD24 marked surface 

biomarker antibodies by flow cytometry method (BD FACSAria Cell 

Sorter, USA). Cells were treated with increasing concentrations 

(0.25-16 µM) of AT-101 and PTX alone or in combination for 24, 

48 and 72 hours. Time and dose dependent cytotoxic effects of 

these agents alone or in combination were measured by XTT cell 

viabillity assay (Roche). Drug synergy and statistical analysis were 

assessed by using Calcusyn 2.1 (Biosoft) and Prism 6.0 (GraphPad) 

respectively. The IC50 values of AT-101 in MCF-7 cancer stem 

cells were found 3.7 µM and 2.7 µM respectively, and also IC50 

values of PTX was calculated as 0.5 µM and 2 µM. The synergistic 

combinations below the IC50 values were found 0.25 µM AT-101 + 

0.25 µM PTX (CI:0,630) and 0.5 µM AT-101 + 0.5 µM PTX (CI:0,285) 

at 72 hours. AT-101/PTX combination showed antiproliferative 

effect in both cell lines. Antiproliferative effect of synergistic 

combinations was 2.4 fold higher in breast cancer stem cells than 

MCF-7 cell lines. These results showed that cytotoxic response of 

AT-101/PTX combination was higher in breast cancer stem cells 

than heterogeneous MCF-7 cell lines.

PS-04 02
Histon H3 lizin 9 metillenmesinin uyarılmış pluripotent kök 
hücreler oluşturulması üzerindeki etkisi

Ayyub Ebrahimi1, Sencer Göklemez2, Şule Arı1, Tamer T. Önder2

1İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 

İstanbul
2Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul

Uyarılmış pluripotent kök hücreler (UPKH) temel tıp araştırmaları 

için çok değerli araçlar olmakla kalmayıp uzun vadede hücre temelli 

tedaviler, hastalık modellenmesi ve ilaç taraması için de büyük 

umutlar vaad etmektedirler. Araştırmalarımız somatik hücrelerin 

yeniden programlanması ile UPKH oluşumunun mekanizmasını 

aydınlatarak ve bu süreçte rol oynayan genleri tanımlamaya 

odaklanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda özellikle kromatin 

modifikasyonu yapan proteinlerin yeniden programlamadaki 

rolünü incelemekteyiz. Bu çalışma bir histon H3 lizin 9 metil-
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transferaz enzimi olan Suv39H1’in yeniden programlama ve UPKH 

oluşumundaki etkisini incelemektir. Bu doğrultuda insan fibroblast 

hücrelerine Suv39H1’i ya da kontrol olarak insan genomunda 

bulunmayan yeşil florasan proteini (GFP) hedefleyen retroviral RNA 

interferaz (shRNA) vektörleri aktarıldı ve bu hücreler daha sonra 

Oct4, Sox2, Klf4 ve c-Myc (OSKM) genlerinin ifadesi ile yeniden 

programlamaya tabi tutuldular. Oluşan hücre kolonileri pluripotent 

kök hücre göstergesi olan Tra-1-60 antikoru ile boyandı ve koloni 

sayıları tespit edildi. Verilerin analizi, ImageJ programında yapıldı ve 

Suv39H1 shRNA aktarılan fibroblastların kontrol grubuna göre daha 

fazla koloni oluşturduğu belirlendi (P<0.05). Deneyler sonucunda 

Suv39H1 enziminin susturulmasının UPKH hücrelerinin oluşumu 

pozitif olarak etkilediği gösterildi. Diğer taraftan, Suv39H1’in 

fibroblastlarda yüksek miktarda ifadesinin ise UPKH oluşumunu 

negatif yönde etkilediği gösterildi. Elde edilen bu sonuçlar, yeniden 

programlamanın kromatin temelli epigenetik mekanizmasının 

aydınlatılması, UPKH oluşturulmasının verimliliğinin arttırılması, ve 

faktörlerden bir veya bir kaçının kimyasal bileşiklerle değiştirilmesi 

için kullanılacaktır.

The effect of Histone H3 lysine 9 methylation on induced 
pluripotent stem cell generation

Ayyub Ebrahimi1, Sencer Göklemez2, Şule Arı1, Tamer T. Önder2

1Molecular Biology and Genetics Department, Faculty of Science, Istanbul 

University, Istanbul, Turkey
2School of Medicine, Koç University, Istanbul, Turkey

Induced pluripotent stem cells (IPSCs) offer great promise as tools 

for basic biomedical research, disease modeling and drug screening. 

Our research is aimed at elucidating the molecular mechanisms 

iPSC generation by somatic cell reprogramming. Specifically, we 

are interested in identifying the role chromatin modifying enzymes 

(CMEs) play during reprogramming. The aim of this study is to 

analyze the role of one of these CMEs, namely the histone H3K9 

methyl-transferase Suv39H1, on somatic cell reprogramming and 

develop a method to increase the efficiency of iPSCs generation by 

silencing Suv39H1 expression. To examine the role of Suv39H1 in 

reprogramming, we utilized retroviral short hairpin RNAs (shRNAs) 

to suppress this methyltransferase in human fibroblasts and then 

reprogram the resulting cells with ectopic expression of embryonic 

transcription factors (Oct4, Sox2, Klf4, and c-Myc – OSKM). 

A non-targeting shRNA was used (shGFP) as a control. After 

reprogramming of human fibroblasts, cell colonies were stained 

with Tra-1-60 antibodies to identify iPSCs. IPSC colonies were then 

counted using ImageJ and compared with control group. Suv39H1 

knock-down cells generated significantly more IPSC colonies than 

control cells indicating that suppression of Suv39H1 increases 

reprogramming efficiency. On the other hand, overexpression of 

Suv39H1 had a negative effect on reprogramming efficiency. The 

results of the current study will contribute to our understanding of 

the chromatin-based epigenetic mechanisms of reprogramming, 

improve efficiency of iPSCs generation, and eliminate or replace 

one or more reprogramming factors with chemical compounds.

Bu çalışma TUBITAK 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer 

Geliştirme Programı tarafından desteklenmektedir. Proje 

No 212T095: Suv39H1 histon metil-transferazının yeniden 

programlama ve indüklenmiş pluripotent kök hücre oluşumundaki 

işlevinin belirlenmesi
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Propolis’in Multipl Myelom kanser kök hücreleri üzerindeki 
antitümöral etkileri
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Günümüzde kanseri etkin bir şekilde tedavi etmede medikal 

yöntemler hala yetersiz kalmakta ve son yıllarda yapılan pek çok 

çalışma, tedavi direncinin sebebi olarak kanser kök hücrelerini 

işaret etmektedir. Arılar tarafından kovanların onarılmasında ve 

dezenfeksiyonunda kullanılan Propolis’in tümör hücrelerinde 

antiproliferatif, antiklonal ve apoptotik etkileri gösterilmiştir. 

Tamamen tedavi edilemeyen ve ölüm oranı oldukça yüksek 

bir malignansi olan Multiple Myelom (MM)’dan kanser kök 

hücrelerini izole ederek Propolis’in antitümöral etkilerini 

araştırdık. Çalışmamızda tipik bir MM hücre hattı olan RPMI8226 

hücrelerinden kök hücre antijeni olan CD34’ü eksprese eden 

hücreler izole edildi. CD34+ hücrelerin fenotipik özellikleri Flow 

sitometrik olarak analiz edildi. Hücreler 50μg/ml Propolis’le 48 

saat muamele edildi. Canlılık, MTT ve Annexin V-PI testleri ile 

analiz edildi. Hücre döngüsü analizi ile proliferatif indeks belirlendi. 

Giemsa boyama ile hücrelerin morfolojik özellikleri incelendi.

Canlılık analizleri sonucunda, 50μg/ml Propolis’in 48 saatte hücre 

canlılığını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşürdüğü belirlendi 

(p<0.05). Hücre döngüsü analizleri 50μg/ml Propolis ile muamele 

edilen hücrelerde proliferatif indeksin anlamlı oranda arttığını 

gösterdi (p=0.002). Propolis ile muamele edilen farklılaşmanın 

erken aşamasındaki hücrelerin morfolojik olarak plazma hücresine 

dönüştüğü belirlendi. Son yıllarda kanser kök hücreleri, kanserde 

agresif progresyon, tedaviye direnç ve relapstan sorumlu 

tutulmakta ve etkin bir tedavi için bu hücrelerin hedeflenmesi 

gerektiği düşünülmektedir. Bulgularımıza göre Propolis, MM kök 

hücrelerinde farklılaşmayı indükleyerek hücreleri öldürmüştür. 

Bu bulgulara göre Propolis’in MM’de etkin bir tedavi arayışını 

karşılayabilecek bir ajan olabileceğini düşünmekteyiz.
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Antitumoral effects of propolis on multiple myeloma 
cancer stem cells

Pelin Küçük1, Mehmet Sönmez2, Sevgi Kolaylı3, Hüseyin Şahin3, 

Figen Celep Eyüpoğlu1
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Today, medical methods are ineffective in cancer treatment and 

many studies refer to cancer stem cells (CSCs) as a reason of 

therapy resistance. Antiproliferative, anticlonal and apoptotic 

effects of Propolis, used in repairment and disinfection of honeybee 

hives, has been shown. We isolated CSCs from Multiple Myeloma 

(MM), a hematological malignancy which has a high mortality rate 

and can not be cured completely, and investigated antitumoral 

effects of Propolis. In our study, cells that express CD34, stem cell 

antigen, were isolated from RPMI8226 cells, a typical MM cell 

line. Phenothypic properties of CD34+ cells were analysed in Flow 

Cytometry. Cells were treated with 50μg/ml Propolis for 48 hours. 

Viability was analysed with MTT and Annexin V-PI tests. Proliferative 

index was determined with cell cycle analysis. Morphological 

properties of cells were analysed with Giemsa staining. It was 

determined that 50μg/ml Propolis decreased viability of cells to a 

statistically significant level in 48 hours as a result of viability assays 

(p<0.05). Cell cycle analyses showed that proliferative index of cells 

treated with 50μg/ml Propolis significantly increased (p=0.002). 

It was determined that cells in an early stage of differentiation 

switched to plasma cells morphologically. In recent years, CSCs are 

thought to be responsible for aggressive progression, resistance 

to therapy and relapse in cancer and it is thought that these cells 

should be targeted for an effective therapy. According to our 

evidence, Propolis killed MM CSCs by inducing differentiation. We 

think that Propolis could be an agent which provides an effective 

therapy in MM.

 

PS-04 04 
Kök hücre vericilerinin HLA-A, B, C, DR, DQ alel sıklığının 
araştırılması

Yeliz Ögret1, Pelin Gürbüz Karaoğlu1, Figen Abatay1, Demet Kıvanç1, 

Hande Şenol2, Fatma Savran Oğuz1

1İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul
2Pamukkale Üniversitesi, Denizli

Majör Doku Uyumu Kompleksi (Major Histocompatibility Complex 

- MHC), en polimorfik olan gen bölgelerinden biridir ve Antijen 

Sunan Hücreler (ASP) üzerinde, hücre yüzey pro-teinlerini kodlayan 

genleri içerir. Çeşitli popülasyonlardaki alel frekans dağılımı, 

kemik iliği vericisi araştırılması ve verici kaydı oluşturulması için 

önemli olduğu gibi, HLA ilişkili hastalıklara yatkınlığın araştırılması 

konusunda da önemli bir rol oynar. Kemik iliği banka-sının veri 

tabanında, HLA-A, HLA-B ve HLA-DRB1 alıcı/verici alellerinin 

eşleşmesi, en uygun vericinin nihai seçimi için genel bir kriterdir. 

Bu çalışmanın amacı, HLA doku tiplendirmesi için standart yöntem 

olarak kabul edilen, yüksek çözünürlüklü dizi bazlı tiplendirme 

(Sequence Based Typing - SBT) metoduyla kök hücre vericilerinin 

HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1 ve HLA-DQB1 alel dağılımını 

araştırmaktır. HLA-A, -B, -C, -DRB1 ve -DQB1’in DNA tiplendirmesi; 

322 sağlıklı donörde Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) kullanılarak 

dizi bazlı tiplendirme (SBT) metoduyla gerçekleştirildi. PZR 

ürünleri, önce saflaştırıldı, sonrasında cycle-sekans reaksiyonunda 

kullanıldı (Big Dye Terminator cycle-sequencing kit; Invitrogen) 

ve bunu takiben sekans cihazı aracılığıyla otomatize olarak analiz 

edildi (ABI Prism 3130 XL DNA Automatic Sequencer; Invitrogen). 

Tüm vericilerde birbirinden farklı 27 HLA-A aleli, 39 HLA-B aleli, 

27 HLA-C aleli, 33 HLA-DRB1 aleli, 17 DQB1 aleli saptandı. Yapılan 

çalışmanın istatiksel analizi sonucu bu 5 lokusdaki alellerden; 

A*02:01, B*51:01, C*04:01, DRB1*11:04, DQB1*03:01’in Türk 

popülasyonunda en sık rastlanan aleller olduğu gösterildi. Yüksek 

çözünürlüklü tiplendirme metodu uygulaması; HLA çeşitliliğinin 

daha etkin olarak saptanmasına olanak sağlar. HLA-A, -B, -C, 

-DRB1 ve -DQB1 lokuslarındaki alel frekans-larının bu yöntem ile 

tiplendirilmesi; kemik iliği bankası aracılığıyla, HLA-tam uyumlu 

verici taranmasında kullanılan uluslararası standart bir yöntemdir.

HLA-A, -B,- C, -DRB1,- DQB1 polymorphism defined by 
sequenced-based typing of the bone marrow donors

Yeliz Ögret1, Pelin Gürbüz Karaoğlu1, Figen Abatay1, Demet Kıvanç1, 

Hande Şenol2, Fatma Savran Oğuz1

1Istanbul Medical Faculty, Istanbul
2Pamukkale University, Denizli

The major histocompatibility complex (MHC) is one of the most 

polymorphic genetic systems and contains genes encoding cell-

surface glycoproteins on antigen-presenting cells. The knowledge 

of the allele frequency distributions in various populations is 

critical to the strategy of establishing and searching bone marrow 

donor registries as well as to studies of HLA-associated disease 

susceptibility. Allele matching at the HLA-A, -B, and -DRB1 loci 

is a general criterion for the final selection of optimal donors in 

the bone marrow registry system The aim of this study was to 

investigate the distribution of HLA-A, - B, - C, - DRB1,- DQB1 of the 

bone marrow donors by high-resolution sequence-based typing 

(SBT), which is widely considered to be the standard method 
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for HLAtyping. DNA typing HLA-A, -B,-C, -DRB1 and –DQB1 was 

performed using polymerase chain reaction sequence-based 

typing method on 322 healthy donors. PCR products were purified 

and then used for cycle-sequencing reactions (Big Dye Terminator 

cycle-sequencing kit; Invitrogen) followed by automated analysis 

(ABI Prism 3130 XL DNA Automatic Sequencer; Invitrogen). A total 

of 27 HLA-A alleles, 39 B alleles, 27 C alleles, 33 DRB1 alleles and 

17 DQB1 were detected. Statistical analysis of 5 locus showed that 

A*0201, B*5101, C*0401, DRB1*1104, DQB1*0301 was the most 

predominant alleles. Implementation of high-resolution typing 

methods allows for the detection of a significantly wider spectrum 

of HLA variations. Gene frequencies within HLA-A, -B, -C -DRB1 and 

DQB1 loci were determined at a high-resolution allelic level and 

should provide useful information in bone marrow donor registry.

PS-04 05
Hücre dışı matriks proteinlerinin nöral kök hücre 
izolasyonu, çoğalma ve farklılaşmasındaki önemi

Zehra Seda Ünal1, Müjgan Cengiz1, Özlem Sağlam1, Cansu Subaşı1, 
Ayça Aksoy1, Erdal Karaöz1

1Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama 

Merkezi, Sağ. Bil. Ens. Kök Hücre Anabilim Dalı Umuttepe-İzmit, Kocaeli, 

TURKİYE
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa tıp fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilimdalı

Nöral kök/progenitor hücreler beyin gelişimi esnasında ve yetişkin 
memeli beyninde kendini yenileme kabiliyeti olan ve in vitro’da 
nöron,astrosit ve oligodentrositlere farklılaşabilen hücrelerdir. 
Memeli santral sinir sisteminde yer alan nöron ve nöroglial hücreler 
aynı progenitor nöronal kök hücresinden köken almaktadır.
Bu hücreler farklılaşmamış hücreler olarak, sinir sisteminin az 
bulunan primordiyal hücreleridir ve nörodejeneratif hastalıklarda 
hücresel tedavi yöntemlerinin önemli biyolojik aktörleridir. Nöral 
kök/progenitor hücreler erişkin beyin lateral ventriküllerinin 
subventriküler zonu ve hipokampusun subgranüler tabakasından 
enzimatik sindirme yöntemiyle izole edilebilmektedir. Enzimatik 
sindirme işlemi sonrasında elde edilen tekli hücre süspansiyonları 
nörosfer elde etmek amacıyla kültür kaplarına doğrudan 
ekilerek kültür işlemlerine devam edilmektedir. Çalışmamızda, 
sıçan beyin dokularından izole edilen nöral kök/progenitor 
hücre kültüründe hücre dışı matriks elemanlarından kollogen 
I’in nörosfer oluşumundaki etkileri araştırıldı. Bu amaçla, %1 
glukoz içeren PBS içine bütün şekilde alınan sıçan beyninin 
periventriküler alanlarından alınan doku örneklerinden elde 
edilen hücre süspansiyonları kollajen kaplı kültür kaplarına ekildi 
ve EGF, FGF-2 ve heparin içeren nörobazal besiyeri ve eklentisi 
ile kültüre edildi. Primer kültürde 7.günde yeterli büyüklüğe 
ulaşan nörosferler mikroskop altında seçildiler ve pipetasyon 
ile tekli hücre süspansiyonu haline getirilerek alt kültürleme 
yapıldı. Alt kültürleme işlemine 7-9. günlerde; nörosferler 100 
mikrometrelik yeterli büyüklüğe ulaştıklarında canlılıklarının 
devamını sağlamak ve çoğaltmak için devam edildi. Kollajen kaplı 
kültür kaplarında nörosfer oluşumunun arttığını gözlemledik. 
Elde ettiğimiz nörosferler karakterizasyon için laminin ve poli-L-
ornitin kaplanan kültür kaplarında farklılaştırmaya alındı ve nöron, 
astrosit ve oligodentrositlere özgün antikorlarla işaretlenerek 
immunohistokimyasal yöntemlerle görüntülendi. Real-time PCR 
ile kemik iliği kök hücreleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. 
Sonuçta, hücre dışı matriks elemanlarından kollajenin nörosfer 
oluşumuna önemli katkı sağladığını gözlemledik.

Importance of extracelular matrix proteins in neural stem 
cell isolation, proliferation and differentiation

Zehra Seda Ünal1, Müjgan Cengiz1, Özlem Sağlam1, Cansu Subaşı1, 
Ayça Aksoy1, Erdal Karaöz1

Dizileme reaksiyonu ve elektroforez
Sequencing reaction and electrophoresis

Elektroferogram
Electropherogram
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Neural stem/progenitor cells are self-renewable during brain 
development and also in adult mammalian brain and they can 
differ into neurons,astrocytes and oligodendrocytes in in-vitro.
In mammalian central nervous system all neurons and neuroglial 
cells are originated from same progenitor neuronal stem cells.
These undifferentiated cells of the nervous system are infrequent 
primordial cells–they are important biological actors of cellular 
therapies in neurodegenerative diseases. Neural stem/progenitor 
cells can be isolated by enzymatic digestion method from adult 
brain lateral ventricules of subventricular zone and from the 
hippocampus subgranuler layer.In our study,we investigate 
the effects of the extracellular matrix protein collagen-I at 
neurosphere formation of neural stem/progenitor cell cultures 

For this purpose,rat brain totally extracted in PBS containing 1% 
glucose than cell suspensions from periventricular areas of brain 
tissue samples were seeded on collagen coated culture dishes 
and cultured with EGF, FGF2,heparin containing neurobasal 
medium and supplement. Adequate size neurospheres were 
selected under the microscope on the seventh day of primary 
culture and spheres were made single cell suspension by pipetting, 
sub-culturing process was made on day 7-9 when cells became 
approximately 100 micrometer diameter,for maintaining viability 
and proliferation capability.We observed increased neurosphere 
formation when collagen-coated culture dishes were used.For 
characterization process to induce differentiation,neurospheres 
were seeded onto laminin and poly-L-ornitine-coated culture 
dishes.Differentiation was assessed by immunohistochemical 
staining with specific antibodies for neuron, astrocyte and 
oligodendrocytes.Gene expression levels were evaluated by real-
time PCR in comparison with bone marrow-derived stem cells.As 
a result,one of the extracellular matrix element collagen has an 
important contribution to neurospheres formation.

Resim1 / Figure1

Farklı pasajlarda nörosfer görüntüleri

Neurospheres at different passages



Hücre Ölümü
Cell Death
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PS-05 01 
Hidroksiüre türevi schiff bazı ve metal komplekslerinin in 
vitro anti tümör özelliklerinin araştırılması

Işıl Yıldırım

İnönü Üniversitesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı, Malatya, 

Turkey

Hidroksi üre türevi schiff bazı ile metal komplekslerinin, MCF-7 

hücresi (insan gögüs kanseri hücresi) kullanılarak in vitro ortamda 

antitümör özellikleri araştırıldı. Hücre kültür ortamında MCF-

7 hücresi çoğaltıldı. Hücre süspansiyonundan birer ml deney 

tüplerine aktarıldı, ve üzerine test edilecek ajanlar 7,5 μM, 15 

μM, 30 μM, 60 μM, konsantrasyonlarda ilave edildi. 24 saat 

sonra triturasyon yapıldı. Hücre süspansiyonu % 0.4 tryphan blue 

ile 1:1 (v/v) oranında boyandı. Rastgele seçilen 100 adet hücre 

hemositometrede sayıldı. Hücre canlılığı yüzde olarak ifade edildi. 

Aynı işlem 48 saat sonra tekrar edildi ve deney sonlandırıldı. Hem 24 

saat hem de 48 saat çalışmalar sonucunda hidroksiüre türevi schiff 

bazı(L) ile metal kompleksleri [Co(II), Ni(II), Cu(II), Mn(II) ve Zn(II)] 

birbiri ve kontrol grubuyla kıyaslandığında; önemli istatistiksel 

farklar gözlendi. Sonuçta; bu bileşikler doza ve zaman bağımlı 

olarak in vitro kültür ortamında anti tümör aktivite sergiledi.

Hydroxyurea derivative schiff base and metal complexes in 
vitro investigation of the anti-tumor properties

Işıl Yıldırım

İnönü University, Department of Chemistry, Deparment of Biochemistry, 

Malatya, Turkey

Hydroxyurea derıvatıve schıff base and ıts metal complexes, using 

the MCF-7 cells (human breast cancer cells) was investigated in 

vitro antitumor properties. The MCF-7 cells were amplified in the 

cell culture medium. Transferred to test tubes each ml of the cell 

suspension, and agents will be tested on 7,5 μM, 15 μM, 30μM, 

60 μM,concentrations was added. after 24h. trituration. was 

performed. The cell suspension was stained with 0.4% tryphan 

blue ile1: 1 (v/v)%. Randomly selected cells were counted with 

hemocytometer. Cell viability was expressed as a percentage. The 

same process was repeated and the test was terminated after 

48 hours. As a result of studies of both schiff base derivative of 

hydroxyurea (L) and metal complexes [Co(II), Ni(II), Cu(II), Mn(II) ve 

Zn(II)] compared with the one other and control group, statistically 

significant differences were observed. Conclusionly, as a dose-and 

time-dependent these of compounds. were. exhibited antitumor 

effect in an in vitro culture system.

PS-05 02
Meme kanseri hücre hattında (MCF-7) hücre canlılığı ve 
proliferasyonu üzerine Sideritis syriaca ve Tanacetum 
argenteum subsp. argenteum’a ait metanol ekstraktlarının 
etkileri

Önder Yumrutaş1, Serdar Öztuzcu2, Mustafa Pehlivan3, 

Yusuf Ziya İğci2, Bülent Göğebakan4, Muammer Özgür 

Çevik5, İbrahim Bozgeyik1, Ayşe Fatma Aksoy2, Haydar Bağış5, 
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Meme kanseri en sık görülen kanser türlerinden birisidir. Pek çok 

bilim insanı uzun yıllardır bu hastalığın tedavisine odaklanmıştır. 

Yapılan çalışmalarda sentetik kimyasalların yanı sıra pek çok 

bitki türünden hazırlanan özütler de kullanılmıştır. İçerisindeki 

fitokimyasal bileşiklerden dolayı Lamiaceae ve Asteraceae’ye 

ait türler pek çok anti kanser çalışmasında tercih edilmiştir. Bu 

familyalara ait önemli genuslardan ikisi, sırasıyla, Sideritis ve 

Tanacetum’dur. Sideritis ve Tanacetum genusuna ait türler, pek çok 

hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Sideritis 

syriaca ve Tanecetum argenteum subsp. argenteum’un metanol 

ekstraktlarının MCF7 meme kanseri hücre hücre hattında hücre 

canlılığı üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Hücre proliferasyonu 

ve sitotoksite deneyinde hücre canlılığını belirlemek için MTT 

(3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) 

kullanılmıştır. Belirli dozlarda hazırlanan S. syriaca ve T. argenteum 

subsp. argenteum’ait metanol ekstraktları (0, 1, 5, 25, 100 ve 

250 µg/ml) MCF7 meme kanser hücrelerine uygulanmıştır 

ve daha sonra MTT’ye maruz bırakılmıştır. Özellikle, her iki 

bitkinin 250 µg/ml konsantrasyonlarındaki ekstrakt solüsyonları 

meme kanseri hücrelerinin proliferasyonunu önemli derecede 

azaltmıştır (p<0.001). Elde edilen sonuçlara gore, hücre canlılığının 

yüzdesinde bir azalma (sırasıyla %75 ve %84) görülmüştür. Metanol 

ekstraktlarının etkili şekilde hücre proliferasyonunu engellediği 

belirlenmiştir. Bu sonuçların ışığında, S. syriaca ve T. argenteum 

subsp. argenteum’a ait metanol ekstraktlarının MCF7 kanser 

hücrelerinin proliferasyonunu engelleyebildiği çalışmamızda 

gösterilmiştir.
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Effects of Sideritis syriaca and tanacetum argenteum 
subsp. argenteum methanol extracts on cell viability and 
proliferation in breast cancer cell line (MCF-7)
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The breast cancer is one of the most common types of cancer. 

Many sciensists have focused on the treatment of this disease for 

a long time, and they have used plant extracts as well as synthetics. 

Lamiaceae and Asteraceae have been used in anticancer studies 

due to their phytochemicals. The genus Sideritis and Tanacetum are 

belonging to these families, respectively. Members of these genus 

are used as a herbal medicine for treating some diseases. In present 

study we exhibited the biological activity of Sideritis syriaca and 

Tanacetum argenteum supsp argenteum methanol extracts on cell 

viability in breast cancer line MCF7. MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-

2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) was used to determine the 

cell viability in assays of MCF7 cell proliferation and cytotoxicity. 

In a dose dependent manner S. syriaca and T. argenteum subsp. 

argenteum methanol extracts (0, 1, 5, 25, 100 and 250 µg/ml) were 

examined on breast cancer cell line, and they were then dyed with 

MTT. Especially, concentration in 250 µg/ml of the plant extracts 

decreased the cell viability (p<0.001). The results presented 

showed a decrease in the percentage of cell viability (75% and 

84%, respectively) and the methanol extracts effectively inhibited 

the cell proliferation. In light of the results, our study shows that S. 

syriaca and T. argenteum subsp. argenteum methanol extracts can 

prevent the viability and proliferation of MCF7 cancer cells.

PS-05 03 
Astragalus sibthorpianus Boiss. bitkisinin meme kanser 
hücre soylarında sitotoksik ve apoptotik etkileri

Mehmet Sarımahmut1, Engin Ulukaya2, Gürcan Güleryüz1, 

Serap Çelikler1

1Uludağ Üniversitesi, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Bursa

2Uludağ Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Bursa

Fabaceae (baklagiller) familyasında en fazla sayıda türle temsil 

edilen Astragalus (geven otu) cinsi türleri geleneksel tıpta nefrit, 

diyabet, lösemi ve rahim kanserinin tedavisinde kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada, bir Uludağ endemiği olan Astragalus sibthorpianus 

Boiss. ekstraktının (ASE) meme kanseri hücre soyları (MCF-7 ve 

MDA-MB-231) üzerindeki sitotoksik etkisi ve hücre ölüm modu 

belirlenmiştir. Astragalus sibthorpianus Boiss. Bursa, Uludağ 

Milli Parkı’ndan toplanmış ve tanımlanmıştır. Bitki kurutulmuş ve 

ekstraksiyon işleminden sonra liyofilize edilmiştir. ASE’nin meme 

kanseri hücre soyları üzerindeki sitotoksik etkisi Sulforodamin B 

(SRB) canlılık testiyle 3,13 - 200 µg/ml doz aralığında belirlenmiştir. 

48 saatlik tedavi sonucu IC50 değeri (hücre büyümesinin %50’sini 

baskılayan doz) belirlenmiştir. Hücre ölüm modunu belirlemek için, 

canlı veya ölü tüm hücreleri boyayabilen Hoechst 33342 boyası ve 

sadece primer nekrotik hücreleri boyayabilen propidium iyodür 

boyası kullanılmıştır (ikili boyama yöntemi). 48 saatlik tedavi 

sonucu floresans mikroskop altında hücreler görüntülenmiştir.

SRB canlılık testi sonuçlarına göre IC50 değerleri MCF-7 ve MDA-

MB-231 hücre soyları için sırasıyla 37,47 ve 55,14 µg/ml olarak 

belirlenmiştir. İkili boyama yöntemine göre, IC50 dozu üzerindeki 

dozlarda her iki hücre soyunda da Hoechst 33342 boyamasında 

piknotik nükleus gözlenmiş ve bu hücrelerin propidium iyodür 

ile de boyandıkları görülmüştür. ASE, doza bağımlı olarak meme 

kanseri hücre soyları üzerinde sitotoksik etki göstermiştir. 48 saatlik 

tedavi sonucunda, apoptozise özgü olan piknotik nükleus varlığı ve 

hücrelerin nekroziste görülen propidium iyodürle boyanmasından 

dolayı, IC50 dozu ve üzerindeki dozlarda ölüm modunun apoptozis 

temelinde gerçekleşen sekonder nekrozis olduğu söylenebilir.

ASE’nin hücre ölümüne hangi mekanizmalarla yol açtığı yapılacak 

in vitro çalışmalarla belirlenecektir.

Cytotoxic and apoptotic effects of Astragalus sibthorpianus 
Boiss. plant on breast cancer cell lines

Mehmet Sarımahmut1, Engin Ulukaya2, Gürcan Güleryüz1, 

Serap Çelikler1
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The genus Astragalus is represented with the highest number of 

species within the Fabaceae family and species from this genus 

are used in traditional medicine in the treatment of nephritis, 

diabetes, leukemia and uterine cancer. In this study, cytotoxic effect 

and cell death mode of an extract from Astragalus sibthorpianus 

Boiss. (ASE) was determined in breast cancer cell lines (MCF-7 

and MDA-MB-231). Astragalus sibthorpianus Boiss. was collected 

from Uludag National Park in Bursa and identified. The plant was 

dried and lyophilized after extraction. The cytotoxic effect of ASE 

on breast cancer cell lines was determined by Sulforhodamine B 

(SRB) viability assay between 3,13 - 200 µg/ml dose range. IC50 
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value was determined after 48 hour treatment. Hoechst 33342 and 

propidium iodide were used to determine the mode of cell death. 

The cells were visualized under a fluorescence microscope after 48 

hours treatment. IC50 values were 37,47 and 55,14 µg/ml for MCF-

7 and MDA-MB-231 cell lines respectively. Pyknotic nuclei were 

observed in both cell lines in Hoechst 33342 staining and these 

cells also took up propidium iodide. ASE exhibits cytotoxic effect 

on breast cancer cell lines in a dose-dependent manner. Presence 

of pyknotic nuclei which is a feature of apoptosis and staining 

with propidium iodide which is a feature of necrosis suggest that 

secondary necrosis occurred on the basis of apoptotic cell death at 

IC50 and higher doses as a result of 48 hour treatment.

Mechanisms of ASE induced cell death will be elucidated with 

further in vitro studies.

PS-05 04
Resveratrol ve epigallokateşin-3-gallat kombinasyonunun 
sıçan c6 glioma hücrelerinde apoptotik etkileri

İpek Yaşa1, Melike Ersöz2, Tuncay Altuğ1

1İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim 

Dalı, Esentepe, İstanbul
2İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi 

Laboratuvar Teknikleri Programı, Esentepe, İstanbul

Resveratrol ve epigallokateşin-3-gallat doğal polifenolik 

bileşiklerdir. Farklı çalışmalar epigallokateşin-3-gallat ve 

resveratrolün; antioksidan, antikanserojen ve kalp-damar 

hastalıklarını önleyici etkilerini göstermektedir. Çalışmamızın 

amacı epigallokateşin-3-gallat ve resveratrolün sıçan C6 glioma 

hücre soyunda, apoptotik ve proliferatif etkilerini doz ve zamana 

bağlı olarak araştırmaktır.C6 glioma hücreleri 37 0C’de %5 CO2 ve 

nem içeren inkübatörde kültüre edildi. Örnekler 24 gruba ayrıldı. 

C6 glioma hücreleri 0 (kontrol) grubu, resveratrol grubu (12,5 

μg/ml), epigallokateşin-3-gallat grupları (50 μg/ml, 100 μg/ml), 

resveratrol+ epigallokateşin-3-gallat grubu (12,5 μg/ml+50 μg/

ml), resveratrol+epigallokateşin-3-gallat grubu (12,5 μg/ml+100 

μg/ml), resveratrol+epigallokateşin-3-gallat grubu (25 μg/ml+50 

μg/ml), resveratrol+epigallokateşin-3-gallat grubu (50 μg/ml+100 

μg/ml) belirtilen konsantrasyonlarda 24, 48 ve 72 saat süresince 

muamele edildi. Hücrelerdeki proliferasyon BrdU inkorporasyon 

metodu ile belirlendi. Apoptotik hücre ölümü ise TUNEL metodu 

kullanılarak incelendi ve zıt boyama için hematoksilen kullanıldı.

Resveratrol ve epigallokateşin-3-gallat kombinasyonunun 

sıçan C6 glioma hücre soyu üzerine etkileri hücre kültüründe 

incelendiğinde, bu maddelerin hücre apoptozunu indükledikleri 

ve hücre proliferasyonunu inhibe ettikleri gözlendi. Sonuç olarak; 

resveratrol ve epigallokateşin-3-gallatın tümör invazyonu, damar 

oluşumuna etkileri ve genel kanser tedavileri ile birlikte klinik 

kullanımına yönelik yeni değerlendirmelerin yapılmasında önemli 

bir kaynak olacağı düşünülmektedir.

Apoptotic effects of combination of resveratrol and 
epigallokatesin-3-gallat in rat c6 glioma cells

İpek Yaşa1, Melike Ersöz2, Tuncay Altuğ1
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Esentepe, Istanbul
2Medical Laboratory Techniques Program, Health Services Vocational 

School, Istanbul Bilim University, Esentepe, Istanbul

Resveratrol and Epigallokateşin-3-gallat are natural polyphenolic 

composites. A few studies have shown that; resveratrol and 

epigallokateşin-3-gallat; antioxidant, anticarcinogenic and the 

inhibitory effect of cardiovascular disease. This study was performed 

to elucidate depending on the dose and time the proliferative and 

apoptotic effects of resveratrol and epigallokateşin-3-gallat in rat 

C6 Glioma cells. C6 glioma cells were cultured in a humidified 

atmosphere with a 5% CO2 incubator at 37 0C. The experiment 

samples were divided into twenty-four groups. Control group 

(0), resveratrol group (12,5 μg/ml), epigallokateşin-3-gallat group 

(50μg/ml, 100 μg/ml), resveratrol + epigallokateşin-3-gallat group 

(12,5 μg/ml+50 μg/ml), resveratrol + epigallokateşin-3-gallat 

group (12,5 μg/ml+100 μg/ml), resveratrol + epigallokateşin-3-

gallat group (25 μg/ml+50 μg/ml), resveratrol + epigallokateşin-3-

gallat group (50 μg/ml+100 μg/ml) indicated concentrations were 

treated respectively on C6 glioma cells for 24h, 48h and 72h. The 

proliferation of cells was detected by the BrdU incorporation assay. 

The apoptotic cell death was observed by TUNEL method and then 

samples were conterstained with hematoxylen. When the effects 

of resveratrol and epigallokateşin-3-gallat combination were 

investigated on C6 glioma cell family of rats then the incentive 

effect on cell apoptosis and the inhibitor effect on cell proliferation 

were observed. As a result, resveratrol and epigallocatechin-3-

gallate tumor invasion, vascular formation with the effects and 

cancer treatments with the overall clinical use is considered to be 

an important resource for making new assessments.

PS-05 05 
Pelargonium quercetorum’un meme kanseri hücre hatları 
üzerine çift yönlü etkisi
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Ayşegül Cebi3, Mustafa Zafer Özel4, Engin Ulukaya5
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Günümüzde önemli bir toplum sağlığı sorunlarından olan meme 

kanseri tedavisi için geliştirilen anti-kanser bileşiklerin arasında 

bitkiler de önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle bu çalışmada 

Pelargonium quercetorum bitkisinin metanol ekstraktının sitotoksik 

ve genotoksik aktiviteleri araştırılmıştır. Çalışmada, kimyasal 

bileşen analizleri yapılan Pelargonium quercetorum’un, MCF-7 ve 

MDA-MB-231 insan meme kanseri hücre hatları üzerine sitotoksik 

etkileri MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium 

bromide) ve ATP (Adenosine triphosphate) canlılık testleri ile 

değerlendirildi. Genotoksik aktiviteyi belirlemek için Comet testi 

uygulandı. Hücrelerde oluşabilecek apoptozis varlığı kaspazla 

kırılmış sitokeratin 18 (M30) testi ile araştırıldı. Hücrelerin ölüm 

modu üçlü boyama (Hoechst/Calcein-AM/ Propidyum iyodür) 

ve Anneksin-V-FITC boyaması ile morfolojik olarak floresan 

mikroskobunda değerlendirildi. Pelargonium quercetorum’un 

her iki hücre hattı için doza bağlı olarak sitotoksik etkiye sahip 

olduğu MTT ve ATP testleri ile belirlendi. Floresan mikroskobu 

değerlendirmelerine göre Pelargonium quercetorum’un100µg/

mL dozunun her iki hücre hattında da apoptozisin en iyi bilinen 

özelliklerinden olan piknotik nükleus oluşumuna neden olduğu 

gözlendi. M30 testi sonucunda, Pelargonium quercetorum’un M30 

seviyesinde herhangi bir artışa neden olmadığı belirlendi. Comet 

testi sonuçlarına göre ise, 12.5 ve 25 µg/mL dozlarında her iki 

hücre hattında da genetik hasar indeksini ve hasar sıklığını arttırdığı 

belirlendi. Sonuç olarak, Pelargonium quercetorum’un hem 

sitotoksik hem genotoksik aktiteye sahip olduğu belirlendiğinden, 

kanser tedavisinde olası kullanımının büyük risk içerebileceği 

düşünülmüştür.

Dual effect of pelargonium quercetorum on breast cancer 
cell lines
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Today, breast cancer is one of the most common health problem and 

plants have important role treatment of breast cancer. Therefore, 

in this study we explored both the cytotoxic and genotoxic activities 

of the methanol extracts of Pelargonium quercetorum. Following 

the analyses of its chemical composition, anti-growth effect was 

tested in human breast cancer cell lines (MCF-7 and MDA-MB-231) 

by the MTT and ATP viability assays while the genotoxic activity 

was studied with Comet assay. Caspase-cleaved cytokeratin 

18 (M30) assay were used to determine whether the mode of 

cell death was resulted from the induction of apoptosis. Triple 

staning (Hoechst/Calcein-AM/ Propidum iodide) and Annexin-V-

FITC staining methods were performed to determine cell death 

mode, morphologically. It was determined by MTT and ATP assays 

Pelargonium quercetorum has anti-growth activity on both cell lines 

in a dose dependent manner. Based on fluorescence microscopy 

analysis, Pelargonium quercetorum lead to pyknotic nucleus (well-

known hallkmark of apoptosis) both cell lines at 100 µg/mL dose. 

According to M30 test results, Pelargonium quercetorum did 

not cause M30 levels these cell lines. Comet test result indicate 

that 12.5 ve 25 µg/mL doses increase genetic damage index and 

damage frequency both cell lines. As a result, it was determined 

that Pelargonium quercetorum have both cytotoxic and genotoxic 

activity, which makes it a complicated plant that needs attention 

when it is used in the treatment of cancer.
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Parmelia sulcata taylor liken türünün sitotoksik ve 
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Kanser tedavisinde halen tatmin edici bir başarı elde 

edilememesinden dolayı bitkilerde yeni anti-kanser bileşiklerin 

araştırılması devam etmektedir. Bu bileşiklerin bir kaynağı olan 

likenler günümüzde oldukça ilgi çekmektedir. Bu amaçla, bu 

çalışmada Parmeliaceae familyasından Parmelia sulcata Taylor 

liken türünün sitotoksik ve apoptotik aktivitesi araştırılmıştır. Bursa, 

Uludağ bölgesinden toplanan P. sulcata’nın metanol ekstraktı 

hazırlandıktan sonra liyofilize edildi. P. sulcata’nın kimyasal 

içeriğinin analizi GCXGC-TOF/MS yöntemi ile yapıldı. P. sulcata’nın 

insan meme kanser hücre soyları (MCF-7 ve MDA-MB-231) 

üzerindeki sitotoksik aktivitesi MTT testi ile belirlendi ve sonuçlar 
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daha sonra ATP canlılık testi ile doğrulandı. Hücrelerdeki ölüm 

modu (apoptotik veya nekrotik) morfolojik (Floresans boyama) 

ve biyokimyasal olarak (kaspazla kırılmış sitokeratin 18, kaspaz-3 

aktivitesi, kırılmış PARP) değerlendirildi. P. sulcata’nın doza bağımlı 

(0.20-100 µg/ml, 72h) olarak her iki hücre soyunda da canlılığı 

azalttığı belirlendi. Hesaplanan IC50 değerine göre MDA-MB-231 

hücerlerinin (16.5 µg/ml) MCF-7 hücrelerine (39.1 µg/ml) göre 

daha duyarlı olduğu belirlendi. P. sulcata’nın, her iki hücre soyunda 

apoptozisin bir göstergesi olan hücre küçülmesine (piknozis) neden 

olduğu floreasan boyama ile gözlendi. Bununla birlikte kaspaz-3 

aktivitesi ve kırılmış PARP seviyesinde bir değişim gözlenmedi. P. 

sulcata’nın, insan meme kanser hücre soyları (MCF-7 ve MDA-

MB-231) üzerinde apoptoz-benzeri hücre ölümünü arttırarak 

doza bağımlı olarak büyümeyi baskılayıcı etkiye sahip olduğu, 

mekanizmaların daha iyi aydınlatılması içinse ileri analizlere 

gereksinim olduğu düşünülmektedir

Investigation of the cytotoxic and apoptotic effects of a 
lichen species, parmelia sulcata taylor, against human 
breast cancer cell lines in vitro

Ferda Arı1, Merve Erkısa2, Seyhan Oran1, Serap Çelikler1, 

Şule Öztürk1, Mustafa Zafer Özel3, Engin Ulukaya4
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Plants are still being explored for new anti-cancer compounds 

because overall success in cancer treatment is still not satisfactory. 

As a new possible source for such compounds, the lichens are 

recently taking a great attention. We therefore explored both 

the cytotoxic and apoptotic activity of lichen species Parmelia 

sulcata Taylor belongs to the family of Parmeliaceae. P. sulcata 

was collected from Uludağ, Bursa. The methanol extract of P. 

sulcata was lyophilized. The chemical composition of P. sulcata was 

analyzed by GCXGC-TOF/MS. Cytotoxicity activity of P. sulcata was 

tested in human breast cancer cell lines (MCF-7 and MDA-MB-231) 

by the MTT assay and the results were further confirmed by the 

ATP assay. The mode of cell death (apoptosis or necrosis) was 

both morphologically (fluorescence staining) and biochemically 

(caspase-cleaved cytokeratin 18, caspase-3 activity and PARP 

cleavage) determined. P. sulcata inhibited the growth in a dose-

dependent manner (0.20-100 µg/ml, 72h) in both cell lines. MDA-

MB-231 cells were found to be more sensitive than MCF-7 cells 

according to the IC50 values (16.5 µg/ml for MDA-MB-231 and 

39.1 µg/ml for MCF-7). P. sulcata resulted in cell/nuclear shrinkage 

(pyknosis) in some cells, which is also a hallmark of apoptosis by 

fluorescence imaging. However, there was no change in the levels 

of active caspase-3 and PARP. P. sulcata resulted anti-growth effect 

in a dose-dependent manner on human breast cancer cells (MCF-

7 and MDA-MB-231) by inducing apoptosis-like cell death but 

further experiments are needed for clarification of underlying 

molecular mechanisms.

PS-05 07
Boraks paklitaksel’in MCF-7 meme kanseri hücre hattı 
üzerine olan sitotoksik etkisini potansiyelize etmektedir

Yasemin Soysal1, Murat Tosun2, Mükremin Uysal3, Erkan Yurtcu4

1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD
3Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD
4Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD

Meme adenokarsinomları kadınlarda en sık görülen meme 

tümörlerinden biridir. Çalışmamızın amacı bu tip kanserlerin 

tedavisinde yaygın olarak kullanılan Paklitaksel’in etkinliğinin 

arttırılmasında ülkemizde yaygın olarak bulunan Bor bileşiklerinden 

biri olan Boraks’ın etkisini değerlendirmektir. Çalışmamızda insan 

meme adenokarsinom hücre hattı (MCF-7) kullanılmıştır. Hücreler 

96’lık well plate’e ekildikten 24 saat sonra hücrelere Paklitaksel 

ve Boraks ayrı ayrı ve birarada olacak şekilde farklı dozlarda 24 

saat süreyle uygulandı. Çalışmada Paklitaksel uygulamasında 

20, 40 ve 60 µg/ml ve Boraks uygulamasında 1, 5 ve 10 mg/ml 

konsantrasyonlarda etkin sitotoksik etki alındığı gözlendi. Bu iki 

kimyasalın etkin dozlarında kendi aralarında kombinasyonlar 

yapılarak gruplar oluşturuldu. İnkübasyon sonunda hücre 

viabilitelerini ölçmek için XTT hücre viabilite testi uygulandı.

Elde edilen bulgular Paklitaksel’in beklendiği üzere MCF-7 hücre 

hattı hücreleri üzerine belirgin bir sitotoksik etki yaptığını ortaya 

koymuştur. Boraks’ında bu hücreler üzerinde belirgin derecede 

bir sitotoksik etkisi gözlenmiştir. Kombine dozlarda Boraks’ın 

Paklitaksel’in sitotoksik etkisini potansiyalize ettiği belirlenmiştir. 

Boraks’ın, Paklitaksel’in ve bunların kombine edilmiş dozlarının 

sitotoksik etkilerinin doza bağımlı olarak arttığı gözlenmiştir. 

Meme invaziv duktal karsinoma tedavisinde yaygın ve etkin 

olarak kullanılmakta olan Paklitaksel sitotoksik etkilerini kanser 

hücreleri yanında sağlıklı hücrelere de yaptığı için vücutta önemli 

yan etkiler ortaya çıkarmaktadır. Ancak ülkemizde çok yaygın 

olarak bulunan ve normal koşullarda sağlıklı vücut hücrelerine 

toksik olmadığı bilinen Boraks’ın Paklitaksel ile birlikte kullanılması 

halinde bu ilacın etkinliğini arttırması kanser tedavi sürecinde daha 

az Paklitaksel kullanımı ile daha efektif sonuçlar alınabileceğini 

düşündürmektedir. Bununla birlikte çalışmamız in vitro bir 

çalışma olduğu için araştırmanın deney hayvanlarında ve in vivo 

koşullarda tekrarlanarak genişletilmesinin daha uygun olacağını 

düşünmekteyiz.
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Breast adenocarcinomas are one of the most common tumours 

in women. Borax is the most common form of Boron compounds 

and Paklitaxel is a chemotherapeutic agent widely used in the 

treatment of breast adenocarcinomas. The aim of this study was to 

evaluate potentiation effect of Borax on Paklitaxel. In the present 

study human breast adenocarcinoma cell line, MCF-7 was used. 

The cells were plated into 96 well microplate and incubated for 24 

hours. The cells were then treated with graded concentrations of 

Paklitaxel and Borax alone and incombination for 24 hours. In our 

study the effective cytotoxic doses for Paklitaxel were determined 

as 20, 40 and 60 µg/ml and for Borax as 1, 5 and 10 mg/ml. At the 

end of incubations XTT cell viability test was used for the detection 

of cell viabilities. The results showed that Paklitaxel and Borax 

individually had clear dose dependent cytotoxic effects on MCF-7 

cell line. In combined doses, it was detected that Borax potentiates 

the cytotoxic effects of Paklitaxel on MCF-7 cell line.  Paklitaxel has 

cytotoxic effects on both cancer cells and healthy cells and during 

treatment many side effects may occur. Borax is commonly found in 

our country and normaly it has no toxic effects on cells. The results 

revealed that the cancer treatment may accomplished in lower 

doses but effectively when Borax and Paklitaxel were combined in 

suitable doses. However, the present study is an in vitro study and 

needs to be supported and improved by in vivo and animal studies.

PS-05 08 
Meme kanseri hücre (MCF7) canlılığı üzerine fenolik 
bileşikler içeren achillea aleppica subsp. zederbaueri 
metanol ekstraktının etkileri

Önder Yumrutaş1, Serdar Öztuzcu2, Mustafa Pehlivan3, 

Nilgün Öztürk4, İlham Eröz Poyraz4, Bülent Göğebakan5, 

İbrahim Bozgeyik1, Ayşe Fatma Aksoy2, Ahmet Arslan2

1Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 

Adıyaman, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 

Gaziantep, Türkiye

3Gaziantep Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Gaziantep, Türkiye
4Anadolu üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Bölümü, Eskişehir, 

Türkiye
5Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Bölümü, Hatay, 

Türkiye

In present study we were used to determine the cell viability in 

assays of breast cancer cell (MCF7) proliferation and cytotoxicity 

exhibited of Achillea aleppica subsp. zederbaueri methanol 

extract (A-MeOH). MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyltetrazolium bromide) was used to determine the cell 

viability. In a dose dependent manner A-MeOH (0, 1, 5, 25, 100 

and 250 µg/ml) were examined on breast cancer cell line, and they 

were then dyed with MTT. Especially, concentration in 250 µg/ml 

of the extract importantly decreased the cell viability (p<0.001). 

The results presented showed a decrease in the percentage of 

cell viability (79,2 %) and A-MeOH effectively inhibited the cell 

proliferation. In addition to these results, in A-MeOH, total phenolic 

content (140.06 mg/g) and phenolic acids (p-coumaric (1.21 µg/g), 

ferulic (7.79 µg/g), rosmarinic (6.46 µg/g) and o-coumaric (0.99 

µg/g) acids) were determined. Our study shows that A-MeOH can 

decrease the cell viability of MCF7 cancer cells.

Effects on viability of breast cancer cells (MCF7) of Achillea 
aleppica subsp. zederbaueri methanol extract containing 
phenolic compounds
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Biology, Adiyaman, Turkey
2University of Gaziantep, Faculty of Medicine, Department of Medical 

Biology, Gaziantep, Turkey
3University of Gaziantep, Faculty of Science, Department of Biology, 

Gaziantep, Turkey
4University of Anadolu, Faculty of Farmacy, Department of Pharmacognosy, 

Eskisehir, Turkey
5University of Mustafa Kemal, Faculty of Medicine, Department of Medical 

Biology, Hatay, Turkey

Bu çalışma, Achillea aleppica subsp. zederbaueri ait metanol 

ekstraktının (A-MeOH) meme kanseri hücre proliferasyonu 

ve sitotoksisitesi deneyinde hücre canlılığını belirlemek 

için dizayn edilmiştir. Hücre canlılığını belirlemek için MTT 

(3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) 

kullanılmıştır. Doza bağımlı A-MeOH (0, 1, 5, 25, 100 and 250 µg/

ml) meme kanseri hücre hattına (MCF7) uygulanmış ve daha sonra 

MTT ile boyanmıştır. Özellikle, ektraktın 250 µg/ml konsantrasyonu 

meme kanseri hücrelerinin canlılığını önemli derecede azaltmıştır 
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(p<0.001). Sonuçlara göre, hücre canlılığının yüzdesinde bir düşüş 

belirlenmiştir (% 79.2) ve A-MeOH hücre proliferasyonunu etkili 

şekilde inhibe etmiştir. Bu sonuçlara ek olarak, A-MeOH’un total 

fenolik içeriği (140.06 mg/g) ve fenolik asitleri (p-kumarik (1.21 

µg/g), ferulik (7.79 µg/g), rosmarinik (6.46 µg/g) ve o-kumarik (0.99 

µg/g) asitler) belirlenmiştir. Sonuç olarak, çalışmamızda, MCF7 

kanser hücrelerinin canlılığını A-MeOH’un azalttığı gösterilmiştir.

PS-05 09 
Sisplatin toksisitesinin sıçan testisinde yarattığı histolojik 
değişimlere çinkonun etkisinin araştırılması

Burcu Gültekin1, Aydan Canbilen2

1Selçuk Üniversitesi, Histoloji -Embriyoloji Ana Bilim Dalı,Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Histoloji -Embriyoloji Ana Bilim Dalı,Konya

Sisplatin (CP) çeşitli kanser vakalarının tedavisinde yaygın olarak 

kullanılan kematerapötik ajanlardan biridir. Çinko (Zn), antioksidan 

etkili bir enzim olan süperoksit dismutazın ve dokuları serbest 

radikallerin zararlı etkilerinden koruyan metallotiyoneinlerin 

yapısında yer alır. Kontrol grubuna (Kon); 30 gün boyunca izotonik 

salin solusyonu intraperitonal (ip.), sisplatin grubuna (CP); 5 gün 

cis-platinum (günlük 2 mg/kg) ip., çinko grubuna (Zn); 30 gün 

boyunca çinko sülfat (3 mg/kg) ip. ve sisplatin+çinko grubuna 

(CP+Zn) ise; çinko sülfat (3 mg/kg) 30 gün ve cis-platinum (günlük 

2 mg/kg) ip. 5 gün verildi. Sıçanların testis dokuları alındıktan sonra 

rutin histolojik takipleri yapılıp immünohistokimyasal teknikler 

uygulandı. Gruplar; testiste gözlenen seminifer tübül hücre 

hasarı, Leydig hücresindeki farklılıklar, spermatogenetik hasar 

olarak karşılaştırıldığında; bu gruplardan sadece CP’li gruptaki 

deney hayvanları ile diğer üç grup (Kon grubu, Zn grubu ve CP+Zn 

grubu) arasında anlamlı bir fark bulundu. Kon grubu ile CP+Zn 

deney grubu arasında ise herhangi bir fark görülmedi. Apoptozisi 

göstermek için yapılan immünohistokimyasal Bax boyaması ve 

TUNEL metodu sonucuna göre; gruplar karşılaştırıldığında ise CP 

grubu ile diğer üç grup arasında anlamlı bir fark olduğu görüldü.  

Sonuç olarak, bu çalışmada CP uygulamasının süresi ve dozu göz 

önüne alındığında, testis dokusu için oldukça toksik olup apoptozisi 

indüklediği ve histolojik yapıyı bozduğu saptandı. Esansiyel bir 

mineral olan ve antioksidan etkiye sahip olan Zn’nun ise sisplatinin 

testiste oluşturduğu bu hasarı önemli ölçüde önlediği görüldü.

Investıgatıon of effects of zınc on hıstologıc changes caused 
by cıs-platın toxıcıty ın rats’ testıcles

Burcu Gültekin1, Aydan Canbilen2

1Department of Histology- Embryology, Selcuk University, Konya, Turkey
2Department of Histology- Embryology, Necmettin Erbakan University, 

Konya, Turkey

Cis-Platin (CP) is one of the major chemotherapeutic agents 

commonly used in the treatment of cancer cases. Zinc (Zn) takes 

a place in the structure of metallothioneins which protects tissues 

from harmful effects of free radicals and super oxide dismutase, 

an enzyme with antioxidative effect. In control group, isotonic 

saline solution was intraperitonally (ip.) administered for 30 

days; in CP group, cis-platinum (2 mg/kg/day) ip. for 5 days; in 

Zn group, zincsulphate for 30 days as (3 mg/kg) ip.; and in CP+Zn 

group, zincsulphate (3 mg/kg/day) for 30 days and cis-platinum 

(2 mg/kg/day) ip. for 5 days. After sampling tissues from rats’ 

testicles, routine histologic examinations were carried out, and 

immunohistochemical techniques were used. That groups were 

compared as to cell injuries of seminiferous tubules, differences in 

Leydig cells and spermatogenetic injuries, a significant difference 

was observed only between the rats in CP group and other 

three groups (controls, Zn and CP+Zn groups), but no difference 

was found between controls and CP+Zn group. TUNEL method 

and immunohistochemical Bax staining is performed to show 

apoptosis; as a result, a significant difference is seen between 

CP and other three groups. Conclusively, CP administration, 

considering its duration and dose, as in this study, is determined 

to be quite toxic for testicle mucsles, to induce apoptosis and to 

break down histological structure. However, Zn, as an essential 

mineral and featuring an antioxidative effect, is seen to prevent 

the injury caused by CP, to a large extent.

Kontrol grubuna ait testis kesiti; seminifer tübül yapısı incelendiğinde 
Tunel boyanmasının olmadığı görüldü. 
 
Cross-section of the testis of the control group, there was no staining of 
seminiferous tubule structure is analyzed Tunel

Kontrol grubu
Control group
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Sisplatin grubuna ait seminifer tübül yapısı; spermatogenik hücrelerin he-
men hemen hepsinde apoptotik hücreler görüldü, Tunel metodu. 
 
Cisplatin belongs to the group structure of the seminiferous tubules, germ 
cells were seen in almost all apoptotic cells, Tunel method.

Sisplatin grubu
Cisplatin

The factors determined the effects of nanoparticles on 
cancer treatment

Gamze Güney, Süleyman Kaleli

Sakarya University, Faculty of Medicine, Departmen of Medical Biology, 

Sakarya, Turkey

Most current anticancer drugs cannot highly differentiate 

between cancer and normal cells, leading to systemic toxicity 

and adverse side effects. With the rapidly growing interest in 

nanoparticle research, the use of nanoparticles for targeting 

such as drug and gene delivery, biosensors and also cancer cells 

has been extensively studied. Nanoparticles are used as drug-

delivery vehicles to deliver of various drugs with high drug loading 

efficiency and highly small particle sizes [1-3]. The potential cellular 

toxic effect of nanoparticles depend on particularly the type of cell, 

encountered, the characteristic properties of nanoparticles such 

as size, shape, zeta potential and also which pathway (passive 

and active) is chosen [4-6]. In this study, we discuss the cytotoxic 

effects and pyhsical properties of nanoparticles on cancer cells. As 

a result, targeting cancer cells with nanoparticles can be improved 

by understanding these factors and may result in a more effective 

nanoparticle drug-delivery system.

PS-05 11 
Lösin fermuar-EF-el motifi içeren transmembran protein 
1 (LETM1)’in aşırı ekspresyonunun hücre ölümü üzerine 
etkisinin araştırılması

Serdar Fındık, Esra Ulu, Hande Akalan, Cenk Aral

Namık Kemal Üniversitesi, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Tekirdağ

LETM1; hücre için kalsiyum ve potasyum homestazisi, 

mitokondriyal protein sentezi ve hücre ölümünde rol oynadığı 

gösterilmiş 83,4 kD ağırlığında mitokondri iç membranında lokalize 

bir transmembran proteindir. LETM1 proteininin potasyum veya 

kalsiyum taşınmasındaki rolünü ele alan çalışmalarda gerek 

genin aşırı ekspresyonu, gerekse baskılanmasının sonucunda 

hücre ölümüne hiç değinilmediği halde, gen ekspresyon 

düzeylerinin baskılanmasının nekrotik hücre ölümüne yol açtığını 

bildiren çalışmalar mevcuttur. Buna karşılık aynı fenotip genin 

aşırı ekspresyonunda da görülmüş ve takip eden çalışmalarda 

hücre ölümünün nekrotik değil apoptotik olduğu bildirilmiştir.

Birbiri ile çelişen bu sonuçlar doğrultusunda çalışmamızın 

amacı; LETM1 ile transfekte edilen HeLa hücrelerinde hücre 

canlılığının belirlenmesidir. Gerçekleştirdiğimiz çalışma LETM1’in 

PS-05 10 
Kanser tedavisinde nanopartiküllerin etkisini belirleyen 
faktörler

Gamze Güney, Süleyman Kaleli

Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Sakarya

Çoğu mevcut antikanser ilacı, normal ile kanser hücresi arasındaki 

farkı ayırt edememektedir ve sistematik toksisite ve yan etkiye yol 

açmaktadır. Nanopartikül araştırmalarına olan yoğun ilgi sayesinde, 

ilaç ve gen hedeflemesi, biyosensör ve kanser hücrelerinin 

hedeflenmesinde nanopartiküllerin kullanımı artan bir şekilde 

çalışılmaktadır. Nanopartiküller çeşitli ilaçları yüksek ilaç yükleme 

kapasitesi ve küçük boyuta sahip olma gibi özellikleri sayesinde 

bir ilaç taşıma sistemi olarak kullanılmaktadır [1-3]. Potansiyel 

olarak nanopartiküllerin hücresel toksik etkisi, özellikle uygulandığı 

hücre tipine, boyut, şekil, zeta potansiyel gibi nanopartiküllerin 

karakteristik özelliğine ve hangi hedefleme mekanizması (aktif veya 

pasif) seçildiğine bağlıdır [4-6]. Bu çalışmada, nanopartiküllerin 

kanser hücreleri üzerinde sitotoksik etkisi ve karakteristik 

özellikleri karşılaştırılarak değerlendirilecektir. Sonuç olarak, bu 

faktörlerin anlaşılması ile nanopartikülerin kanser hücrelerinin 

hedeflenmesinde kullanımı geliştirilebilir ve daha etkili 

nanopartiküler ilaç taşıma sistemleri geliştirilmesi sağlanabilir.
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fonksiyonunun aydınlatılmasına yönelik yürüttüğümüz çalışmalar 

için ön çalışma niteliğindedir. Bu amaçla HeLa hücrelerinde 

non-viral yöntemle pLETM1 transfeksiyonu gerçekleştirilmiştir. 

Transfeksiyon süresi sonunda total protein tayini BCA yöntemi ile 

belirlenmiştir. LETM1 ekspresyonu western blot yöntemi ile tayin 

edilerek hücre canlılığına etkisi transfeksiyonu takip eden 48., 72. 

ve 96. saatlerde gerçekleştirilen MTS tayini ile incelenmiştir. Elde 

edilen verilere göre LETM1 ekspresyonu pLETM1 ile transfekte 

edilen HeLa hücrelerinde başarılı bir şekilde artmaktadır. Hücre 

canlılığı 96. saatte gerek kontrol grubu gerekse transfeksiyon 

grubu için azalmıştır. Bu azalma LETM1 ile transfekte hücrelerde 

kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı derecede fazladır 

(p<0,05). LETM1’ in aşırı ekspresyonu sonucu meydana gelen 

hücre ölümünün apoptotik olup olmadığı çalışmanın devamında 

incelenecektir. Yapılan literatür araştırmaları sonucu gerek 

LETM1’in aşırı ekspresyonu gerekse LETM1 baskılanması sonucu 

hücre ölümü üzerine etkili olduğunu savunan birbiri ile çelişkili 

çalışmalar mevcuttur. Yapmış olduğumuz çalışma kapsamında 

LETM1 gen ekspresyonun arttırılmasının hücre canlılığında etkili 

olduğunu destekler niteliktedir

Investigation on effects of leucine zipper-EF-hand 
pattern including transmembrane protein 1 (LETM-1) 
overexpression on cell death

Serdar Fındık, Esra Ulu, Hande Akalan, Cenk Aral

Department of Biology,Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey

LETM1 is a 83,4 kDa molecular weight mitochondrial inner 

membrane localized protein; playing role in potassium and 

calcium homeostasis, mitochondrial protein synthesis and cell 

death. Although it is not reported overexpression or suppression 

of LETM-1 gene causes cell death in researches, interested in role 

of LETM-1 protein on calcium and potassium transportation, but in 

real suppression of LETM-1 causes necrotic cell death in literature. 

Beside this some studies suggested that overexpression of LETM-

1 gene causes apoptotic cell death instead of necrotic cell death. 

Accordingly controversary results, purpose of this study is to 

determine cell proliferation in LETM-1 transfected Hela cell lines.

This study is a preliminary study for further studies which will 

concern about lightening the function of the LETM-1. For this 

purpose, pLETM-1 transfection was performed to HeLa cell line by 

using non-viral transfection. At the end of the transfection, total 

protein levels were determined by BCA methodology. Expression 

of LETM-1 was detected by western blot and effect of LETM-1 

expression over cell proliferation was performed by using MTS 

tests at 48th, 72th and 96th hours. According to the obtained data, 

LETM-1 expression was increased in pLETM-1 transfected HeLa 

cell line. Cell proliferations were decreased both in transfected 

and control cell lines at 96th hour. This decrease is statistically 

significant in transfected cell lines compared with control group 

(p<0.05). As mentioned before, there are controversy results in 

literature. In this study, Obtained data supported that increase in 

LETM-1 gene expression has an effect over cell proliferation.

PS-05 12
Osteosarkoma hücre hattı Saos-2 hücrelerine Baicalein 
uygulamasının miR-25 ifadesine etkisi

Esra Örenlili Yaylagül, Yağmur Babat, İlkem Ceylan, Celal Ülger

Adnan Menderes Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Aydın

Osteosarkoma hücre hattı Saos-2 hücrelerinde miR-25 ifadesine 

baicaleinin etkisinin değerlendirilmiştir. Saos-2 hücreleri Mc-

Coys 5A besiyeri içerisinde büyütülmüştür. Hücrelere Scutellaria 

baicalensis bitkisinden elde edilen biyoaktif bir flavonoid olan 

Baicalein 2µM dozda uygulanmıştır. Proliferasyon ve apoptotik 

hücreler sırasıyla MTT ve Hoechst-Propidium iodide boyaması ile 

saptanmıştır. Uygulama sonrası 2., 4., 8., 24. ve 48. saatlerde hücreler 

alınarak total RNA izolasyonu gerçekleştirilmiştir. MicroRNA-

Reverse-Transkripsiyon Kiti kullanılarak cDNA sentezlenmiştir. miR-

25 ifadesini saptamak üzere Kantitatif-Real-time PCR reaksiyonu 

gerçekleştirilmiştir.  Real-Time PCR sonuçlarına göre 2µM Baicalein 

uygulamasının 48. saatte miR-25’in ifadesini arttırdığı gözlenmiştir. 

Elimizdeki diğer veriler ile birlikte değerlendirdiğimizde miR-25’in 

baicalein uygulaması ile apoptozisin indüklenmesinde ve hücre 

bölünmesinin inhibisyonunda etkili olabileceği görülmektedir.

Baicalein son yıllarda çeşitli kanser türlerinde apoptozisi indükleme 

ve hücre büyümesini inhibe etme yeteneği ile ilgi çekmeye 

başlamıştır. miR-25 birçok kanser türünde farklı seviyelerde 

ifade edilmektedir ve farklı kanser türlerinde onkogenik ya da 

tümör baskılayıcı olabildiği bulunmuştur. miR-25’in ektopik 

ekspresyonunun G2/M fazında hücre döngüsünü durdurarak 

proliferasyon ve karsinoma hücrelerinin koloni formasyonunu 

inhibe ettiği gösterilmiştir. miR-25’in muhtemel hedef genlerinden 

bir tanesi özellikle bazı hücrelerde apoptozisi engelleyen 

PDCD6IP’dir. Baicailein uygulaması ile miR25 ifadesindeki artış, 

PDCD6IP ifadesinin baskılanması ve apoptozis üzerindeki baskının 

ortadan kalması şeklinde olması muhtemeldir. Bu gen için gen 

ifadesi çalışması devam etmekte olup, yine miR-25 ifadesinin 

hücrelerde baskılanması ile baicalein uygulamasının apoptozisin 

indüklenmesi ve hücre bölünmesinin durdurulması arasındaki 

ilişkide ortaya konabilecektir. Yapılan çalışmada 2µM Baicalein 

uygulamasının, Saos-2 osteosarkoma hücre hattında miR-25 

ifadesinin değişimine sebep olduğu belirlenmiştir. Bu ifade değişimi 

hücre proliferasyonu azalışı ve apoptosis ile ilişkili görünmektedir. 

Bu korelasyon baicalein uygulamasının miR-25 ifadesinin artışında 

etkili olduğunu düşündürmektedir.
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The effect of Baicalein on miR-25 expression in 
osteosarcoma cell line Saos-2

Esra Örenlili Yaylagül, Yağmur Babat, İlkem Ceylan, Celal Ülger

Biology Department of Adnan Menderes University, Aydin, Turkey

It is aimed to consider the effect of baicalein on miR-25 expression 

in osteosarcoma cell line Saos-2 cells. Saos-2 cells were grown 

in Mc-Coys-5A medium. A bioactive flavonoid obtained from 

Scutellaria baicalensis, Baicalein was applied to the cells in 2µM 

concentration. Proliferation and apoptotic cells were determined 

by MTT and Hoechst-Propidium iodide dyeing, respectively. After 

application, at 2.-4.-8.-24. and 48. hours cells were collected 

and total RNA was isolated. cDNA was synthesized by using 

MicroRNA-Reverse-Transcription-Kit. In order to specificate 

miR-25 expression quantitative-Real-time-PCR was carried out. 

According to Real-time-PCR results, it was observed that 2µM 

Baicalein application increased miR-25 expression at 48. hour. 

When we evaluate with the other data that we have, it is seen that 

with baicalein application, miR-25 can be effective in apoptosis 

induction and cell division inhibition. Baicalein induce apoptosis 

and inhibit cell growth in various cancer types. miR-25 is expressed 

in different levels in various cancer type. Ectopic expression of 

miR-25 was shown to inhibit colony formation of carcinoma cells 

and proliferation by arresting cell cycle in G2/M phase. One of 

the potential target genes of miR-25 is PDCD6IP which blocks 

apoptosis in some cells. Increase in miR-25 expression with 

Baicalein application is probably beause of repression of PDCD6IP 

expression and disappearance of the block on apoptosis.In this 

study, it was determined that 2µM Baicalein application changed 

the expression of miR-25 in Saos-2 cells. This expression change is 

related with decrease in proliferastion and apoptosis.

Bu çalışmada, Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi tarafından desteklenen, FEF-13026 numaralı 

proje verilerinden yararlanılmıştır.

 

PS-05 13
HeLa hücre hatlarında colchicum baytopiorum ekstresinin 
otofajik hücre ölümü genleri üzerindeki etkileri

Özlem Dağdeviren1, Melek Öztürk1, Gül Arıcan2, 

Nurhayat Sütlüpınar3, Sera Kayacan1

1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD., İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmakognozi AD., İstanbul

Otofaji, açlıkta veya diğer hücresel stres durumlarında hücrenin 

yaşamak için seçmiş olduğu hücresel bir işlemdir. Yaşam için gerekli 

organel ve/veya proteinlerin ortadan kaldırıldığı otofajinin ilerlemiş 

durumu ise otofajik hücre ölümü ile ilişkilidir. Kemoterapötik 

ilaçlar ile uyarılan tümör hücrelerinin öldürülmesinde otofajinin 

önemli bir yeri bulunmaktadır. Colchicum baytopiorum CD Brickell 

ülkemizde yetişen endemik bir bitki türü olup kolşisin ve türevlerini 

(kornigerin, demekolsin, 2-demetildemekolsin ve 3-demetilkolsin) 

içerdiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada mevcut endemik bitki 

ekstresinin HeLa hücre soyu üzerinde neden olduğu sitotoksisitede 

otofajik hücre ölümünün rolü ve etki yolaklarının tespit edilmesi 

amaçlandı. Colchicum baytopiorum CD Brickell bitki ekstresinin 

(0,1 mg/ml) HeLa hücrelerindeki sitotoksik etkileri kemoterapi 

ajanı Taxol (15 nm/ml) ile karşılaştırarak MTT analizi ile tayin edildi 

ve hücre canlılıkları tripan mavisi ile ölçüldü. RT-qPCR yöntemi 

ile otofaji ile hücre ölümünün mekanizmasında rol alan Atg5, 

Beclin1 ve DAPk genlerinin anlatımları araştırıldı. 48 saat süresince 

hücre canlılığının ekstrenin uygulandığı grupta kontrol grubuna 

göre anlamlı derecede azaldığı belirlendi (p<0,001). Sitotoksisite 

oranı Taxol’dan daha yüksek olarak tespit edildi. Kullanılan ekstre 

dozunun, otofaji ile ilişkili hücre ölümünde rol alan genlerden Atg5 

(14.39 kat), DAPk (2.3 kat) ve Beclin1(31 kat)’in anlatımlarını ileri 

derecede arttırdığı bulundu.

Colchicum baytopiorum CD Brickell ekstresinin otofajik hücre 

ölümüne katılan genler üzerinden HeLa hücrelerinde ölüme neden 

olduğu sonucuna varıldı.

Effects of colchicum baytopiorum CD brickell extract on 
autophagic cell death genes in HeLa cell lines

Özlem Dağdeviren1, Melek Öztürk1, Gül Arıcan2, 

Nurhayat Sütlüpınar3, Sera Kayacan1

1Istanbul University, Cerrahpasa Medicine Faculty, Medical Biology 

Department, Istanbul, Turkey
2Istanbul University, Science Faculty Biology Department, Istanbul, Turkey
3Istanbul University, Pharmacy Faculty Pharmacognosy Department, 

Istanbul, Turkey

Autophagy is a cellular process that chosen by the cell to continue 

to live under situations like starvation or other cellular stresses. 

Advanced autophagy which is removal of organelles and/or proteins 

that are necessary for living of the cells is associated with cell death. 

Autophagy has an important role in killing of tumor cells induced 

by chemotherapeutic agents. Colchicum baytopiorum CD Brickell 

is an endemic plant species that found in our country. It has been 

found that it contains colchicine and its derivatives (demecolcine, 

2-demethyldemecolcine, 3-demetylcolcine and cornigerin). The 

aim of this study is to determine the role of autophagic cell death 

and its pathways which caused by cytotoxicity of the Colchicum 

baytopiorum endemic plant extract on HeLa cell line. The cytotoxic 
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effects of Colchicum baytopiorum CD Brickell plant extract (0.1 mg/

ml) in HeLa cells was determined by MTT assay compared to Taxol 

(15 nm/ml) and cell viability was measured by trypan blue. Atg5, 

DAPk and Beclin1 genes expression levels involved in autophagic 

cell death mechanisms were investigated by RT-qPCR. We 

determined that there was a significant difference in cell viability 

between control group and extract treatment group throughout 

48 hours (p<0,001). We found that cytotoxicity was higher than 

Taxol treatment.Atg5 (14.4 fold), DAPk (2.3 fold) and Beclin1 

(31 fold) expressions significantly increased after the treatment 

of the extract. As a result the treatment dose of the Colchicum 

baytopiorum CD Brickell extract causes cell death in HeLa cells by 

influence on the genes involved in autophagic cell death.

PS-05 14
Endemik colchicum baytopiorum CD brickell ekstresinin 
HeLa hücre hatlarında apoptozu düzenleyen genler 
üzerindeki etkileri

Melek Öztürk1, Özlem Dağdeviren1, Gül Arıcan2, 

Nurhayat Sütlüpınar3, Sera Kayacan1

1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD., İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmakognozi AD., İstanbul

Antalya’da yetişen Colchicum baytopiorum CD Brickell ülkemizin 

endemik türleri arasındadır. Bitkinin yumru ekstresinde kolşisin 

ile beraber daha az toksisite gösteren türevleri olan kornigerin, 

demekolsin, 2-demetildemekolsin ve 3-demetilkolsin de içerdiği 

gösterilmiştir. Bu çalışmada mevcut bitki ekstresinin HeLa hücre 

soyu üzerinde neden olduğu sitotoksisitede apoptozun rolü ve etki 

yolaklarının tespit edilmesi amaçlandı. Colchicum baytopiorum CD 

Brickell bitki ekstresinin (0,1 mg/ml) HeLa hücrelerindeki sitotoksik 

etkileri kemoterapi ajanı Taxol (15 nm/ml) ile karşılaştırarak MTT 

analizi ile tayin edildi ve hücre canlılıkları ölçüldü. RT-qPCR ile 

apoptozda rol oynayan Bcl-2 gen ailesine ait Bad, Bid ve Noxa 

genlerinin anlatımlarına bakıldı. Ayrıca Fas, TRADD, kaspaz -3, 

-8, ve -9’un ekspresyon seviyeleri incelendi. Bitki ekstresinin 

uygulandığı grupta 48 saat süresince takip edilen hücre canlılığının 

kontrol grubuna göre anlamlı derecede azaldığı gözlendi (p<0.001), 

ayrıca sitotoksisite oranı Taxol’dan daha yüksek olarak tespit edildi. 

Kullanılan bitki ekstre dozunun proapoptotik genlerden Bad (2.2 

kat), Bid (4 kat) ve Noxa (4.25 kat), Kaspaz-3 (5.7 kat), kaspaz-8 

ve -9’un (2 kattan fazla) ekspresyonlarını anlamlı olarak arttırdığı 

tespit edildi. Ayrıca reseptör aracılı yolakta rol alan Fas (2.5 kat) 

ve TRADD (6.8 kat) ekspresyonları da yüksek seviyelerde tespit 

edildi. Sonuç olarak Colchicum baytopiorum CD Brickell bitki 

ekstresinin HeLa hücrelerinin ölümü üzerinde önemli ölçüde etkili 

olup apoptozu hem mitokondriyal hem de reseptör yolaklarının 

üzerinden uyardığı tespit edildi.

Effects of the endemic colchicum baytopiorum CD brickell 
extract on apoptosis regulating genes in HeLa cell lines

Melek Öztürk1, Özlem Dağdeviren1, Gül Arıcan2, 

Nurhayat Sütlüpınar3, Sera Kayacan1

1Istanbul University, Cerrahpasa Medicine Faculty, Medical Biology 

Department., Istanbul, Turkey
2Istanbul University, Science Faculty Biology Department, Istanbul, Turkey
3Istanbul University, Pharmacy Faculty Pharmacognosy Department, 

Istanbul, Turkey

Colchicum baytopiorum CD Brickell grown in Antalya is one of 

endemic species of our country. The extract of the plant contains 

colchicine and its less toxic derivatives such as demecolcine, 

2-demethyldemecolcine, 3-demetylcolcine and cornigerin. In this 

study, the aim was to determine the effect of this plant extract 

on apoptotic pathways in HeLa cell line. The cytotoxic effects 

of Colchicum baytopiorum CD Brickell extract (0.1 mg/ml) was 

determined by MTT assay and cell viability was measured by trypan 

blue comparing with chemotherapeutic agent Taxol (15 nm/ml). 

Expression levels of proapoptotic Bcl-2 gene family members; Bad, 

Bid and Noxa, also Fas, TRADD, Caspase-3, -8, and -9 were evaluated 

by RT-qPCR. We determined that there is a significant difference in 

cell viability between control group and extract treatment group 

throughout 48 hours (p<0,001). We found that cytotoxicity was 

higher than Taxol treatment. Bad (2.2 fold), Bid (4 fold) and Noxa 

(4.25 fold), caspase-3 (5.7 fold caspase-8 and -9 (more than 2 

fold) expressions significantly increased after the treatment of the 

extract. We also observed that Fas (2.5 fold) and TRADD (6.8 fold) 

expression levels increased after the treatment of the extract. As 

a result the treatment of the Colchicum baytopiorum CD Brickell 

extract dose induces apoptotic cell death in HeLa cells via both 

mitochondrial and receptor mediated pathways.
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PS-06 01 
Map of autosomal recessive genetic diseases in Saudi 
Arabia: A decade-long research

Mohammed Al Owain, Hamad Al Zaidan, Zuhair Al Hassnan

King Faisal Specialist Hospital and Research Centre, Riyadh, Saudi Arabia

Saudi Arabia (KSA) has a population of 27.1 million and an overall 

consanguinity rate of 56%. Prevalence of many autosomal recessive 

disorders is higher than other known populations. Research in 

clinical genetics has been fascinating in KSA culminating in the 

dramatic increase in mapping of various autosomal recessive 

disorders. To reflect on a decade-long research in clinical genetics 

with a focus on the cloning of new genes, mapping of new syndromes 

to specific loci, expansion of known phenotypes, and description 

of the local genetic variants in KSA. Many novel syndromes, novel 

genes, and delineating the phonotypes of known genetic disorders 

will be described depicting different genetic concepts pertinent to 

this highly inbred population. Illustrative examples about founder 

mutations and allelic heterogeneity will be presented. The new era 

of molecular diagnosis, power of homozygosity and whole exome 

sequencing will be discussed. Finally, challenges in genetic diagnosis 

facing the clinical geneticist in our society will be highlighted. We 

have had enormous research opportunities and results in genetics 

in KSA paralleling the wealth of clinical findings and observations 

on one side, and the power of the current molecular technologies 

on the other. Addressing such genetic diseases at the national 

level will become a cornerstone of strategic health care initiatives 

in the 21st century. Promoting research, education about genetic 

diseases, establishment of a “national registry” and mutational 

database, and enhanced healthcare access are crucial for success 

of any preventative campaign of genetic disorders in the country.

This explains the geographic distribution of reported founder mutations in Saudi Arabia

Map of founder mutations
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Periodontitisli hastalarda matriks metalloproteinaz-9 ve 
tümör nekrozis faktör reseptör-2 gen polimorfizmlerinin 
Türk toplumunda incelenmesi
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Erhan Dursun2, Erkan Şüküroğlu3, Sibel Sümer1, Ferda Alev Akalın2

1Hacettepe Üniversitesi, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, Ankara
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3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Trabzon

Periodontitis, dişeti iltihabı ve diş çevresi dokularının kaybıyla 

sonuçlanan iltihabi dişeti hastalığıdır. Yapılan araştırmalarda, 

periodontitis ve gen polimorfizmi arasındaki ilişki gösterilmiştir. 

Periodontitisin patogenezinde önemli role sahip genetik 

polimorfizmlerden bir tanesi TNF–α gen polimorfizmleridir. Yapılan 

araştırmalarda, TNF-α’nın hücre yüzey reseptörleri, TNF reseptör 

1, (TNF-R1,p55 TNFR) ve TNF reseptör 2’dir (TNF-R2, p75 TNFR). 

TNF-R2 (+587T/G) polimorfizmlerinin, şiddetli kronik periodontitis 

ile ilişkili olduğu da belirtilmiştir. Periodontitisle ilgili genetik 

polimorfizmlerden bir diğeri de; matriks metalloproteinaz(MMP) 

genlerine ait polimorfizmlerdir. Matriks metalloproteinazlar, 

hücreler arası matriksi sindiren ortalama 15 enzimli bir ailedir. 

Yapılan çalışmalarda, MMP-9, -1562 pozisyonda T alleli bulunduran 

bireylerin, kronik periodontitis bakımından daha az risk taşıdığı 

gösterilmiştir. Bu çalışmada, Türk toplumunu tanımlayan bir 

örneklemde, TNF-R2 geninin +587T/G pozisyonunda ve MMP-9 

geninin promotor bölgesinde -1562C/T pozisyonunda yer alan 

polimorfizmler ile periodontitis arasındaki ilişki araştırılmıştır. 

Bu araştırmada üç çalışma grubu bulunmaktadır. Bunlar: Agresif 

Periodontitis (AP), Kronik Periodontitis (CP) ve kontrol grubudur. 

Bu gruplardaki kişilerden kan örnekleri alınmış ve bu örneklerden 

genomik DNA izolasyonu yapılmıştır. Bu DNA örneklerinden, 

belirtilen gen bölgelerindeki SNP lokalizasyonlarını kapsayan 

ilgili bölgeler PCR ile çoğaltılmış, çoğaltılan fragmanlar, seçilen 

uygun restriksiyon enzimleriyle kesilerek, her bireyin tek 

nükleotid polimorfizmleri tespit edilmiştir. MMP-9 (-1562) C/T 

polimorfizminde; CC, TT ve CT genotipleri ve allel frekansları 

incelenmiş ve yapılan istatistiksel çalışmada, kontrol ve periodontitis 

This explains the geographic distribution of common metabolic disorders in Saudi Arabia

Map of the common metabolic disorders
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grupları arasında anlamlı bir fark elde edilmiştir (p=0,011). 

TNF-R2(+587)T/G polimorfizminde ise; TT, GG ve TG genotipleri 

ve allel frekansları incelenmiş ve istatistiksel değerlendirme 

sonucu, kontrol ve periodontitis grupları arasında anlamlı bir fark 

gözlenmemiştir(p=0,869). Örneklem sayısı arttırılarak yapılacak 

çalışmalar, sonucu daha anlamlı kılacaktır.

Investigation of matrix metalloproteinase-9 and tumor 
necrosis factor receptor-2 gene polymorphisms in 
periodontitis patients in turkish population

Gülcan Kuyucuklu1, Güliz Nigar Güncü2, Esra Baltacıoğlu3, 

Erhan Dursun2, Erkan Şüküroğlu3, Sibel Sümer1, Ferda Alev Akalın2

1Hacettepe University, Department of Molecular Biology, Ankara, Turkey
2Hacettepe University, Department of Periodontology, Ankara, Turkey
3Karadeniz Technical University, Department of Periodontology, Trabzon, 

Turkey

Periodontitis is an inflammotory disease resulting in gingivitis 

and loss of supporting tissue around tooth. Recent studies have 

suggested that periodontitis is associated with gene polymorphism. 

TNF-α gene polymorphism is one of them which have an important 

role in pathogenesis of periodontitis. Cell surface receptors of 

TNF- α are TNF receptor-1(TNF-R1, p55 TNFR) and TNF receptor-

2(TNF-R2, p75 TNFR). Recent studies have shown that TNF-R2 

gene polymorphism is associated with chronic periodontitis(CP). 

Matrix metalloproteinases(MMPs) polymorphisms are also related 

to periodontitis. MMPs are a family of about 15 enzymes and are 

involved in periodontal tissue remodeling and degradation. In 

some studies, individuals carrying MMP-9, -1562 T allele shown 

to have less risk for CP. The aim of this study was to analyze 

TNF-R2 (+587)T/G and MMP-9 (-1562)C/T polymorphisms in CP 

and agressive periodontitis(AP) patients and healthy controls 

in Turkish population. This study included three groups. These 

are; CP, AP and periodontally healthy individuals. Blood samples 

were taken from individuals and genomic DNA was isolated. 

Single nucleotide polymorphisms were analyzed by Polymerase 

Chain Reaction and Restriction Fragment Length Polymorphism 

methods in DNA samples. For MMP-9 (-1562)C/T polymorphism; 

CC, TT and CT genotype and allele frequencies were analyzed 

and the differences in genotype and allele frequencies were 

found significant between groups (p=0.011). Furthermore for 

TNF-R2 (+587)T/G polymorphism; TT, GG and TG genotype and 

allele frequencies were analyzed and the differences in genotype 

and allele frequencies were found insignificant between groups 

(p=0.869). Further studies including greater number of subjects 

may provide more meaningful results.

AuthorToEditor: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar 

Birimi tarafından desteklenmiştir.
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Kiraz yaprağı (prunus avium L.) etanol ekstraktının 
antioksidan kapasitesinin ve oksidatif DNA hasarı üzerine 
etkisinin belirlenmesi
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Türkiye tkutlu@inonu.edu.tr
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Doğada bulunan birçok bitki, tıbbi ve kimyasal olarak oldukça 

değerli olup, günümüzde hastalıklardan korunma ve hastalıkları 

tedavi amacı ile çeşitli bitkilerden yararlanılması giderek daha 

önem kazanmaktadır. Kiraz yaprağı Anadolu’ da özelliklede 

Malatya’ da fazlaca tüketilen bir üründür. Yapraklar çıktıktan iki 

hafta sonra sarma yapılarak yenir. Kiraz yaprağı sarması Malatya 

Mutfağı’nın vazgeçilmez geleneksel yemeklerinden biridir. Bu 

çalışmada, dalbastı kirazı (prunus avium L.) yaprağının etanol 

ekstraktının antioksidan kapasitesi ve oksidatif DNA hasarı üzerine 

koruyucu etkilerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Bu çalışmada 

antioksidan kapasite, ABTS, DPPH radikal süpürme aktivitesi, 

indirgeme gücü, OH˙ radikal süpürme aktivitesi, H2O2 süpürme 

kapasitesi, deoksi riboz yöntemi ve β-karoten beyazlatma yöntemi 

ile belirlenmiştir. Toplam fenolik madde miktarları folin- ciocalteus 

metodu ile belirlenmiş ve BHT, trolox ve α-tokoferol standart 

antioksidanlarla karşılaştırılmıştır. Kiraz yaprağı etanol ekstraktında 

% radikal süpürme gücü(RSG); ABTS, DPPH, OH˙süpürme aktivitesi, 

β-karoten beyazlatma, deoksiriboz yöntemi, H2O2 süpürme 

kapasitesi sırasıyla 44,30; 54,24; 40,99; 88,42; 43,09; 50,0 olarak 

gözlenmiştir. Fenolik madde gallik asit eşdeğeri cinsinden 116,43 

mg GAE/ g kuru yaprak olarak bulunmuştur. pBR322 supercoiled 

plasmid DNA’nın H2O2 fotolizi sonucu oluşan OH radikallerine ile 

etkileşmesi agaroz jel elektroforezi ile incelendi. Bitki ekstraktının 

100-400 μg/mL konsantrasyon aralığında DNA’yı OH radikallerine 

karşı koruma etkisine bakıldı. Elektroforez 40 V’ta TAE tamponu 

içerisinde 3 saat yürütüldü. Jelin fotoğrafı Bio Rad Gel Doc XR 

görüntüleme sistemi ile çekildi, hesaplamalar Quantity One 

programıyla (4.5.2 versiyonu) hesaplandı. Bitki ekstraktının 

supercoiled DNA’yı H2O2 fotolizi sonucu oluşan OH radikallerine 

karşı koruyucu etkileri % inhibisyon olarak belirlendi[2]. Etanol 

ekstraktı hidroksil radikalinin yapmış olduğu hasara karşı DNA’yı 

%90-98 oranında koruduğu gözlendi.

Determination of antioxidant capacity and oxidative DNA 
damage of cherry leaves (prunus avium L.) ethanol extracts

Kasım Takım1, Murat Kızıl2, Türkan Kutlu1, Bircan Çeken2
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Many plants found in nature, is a very valuable medicinal and 

chemical nowadays, with the purpose of disease prevention 

and cure diseases is becoming more and more important use of 

various plants [1,3]. Cherry leaf in Anatolia, especially in Malatya 

is a product that is consumed excessively. The leaves are eaten 

in two weeks after wrapping done. Malatya leaves stuffed cherry 

cuisine is one of the traditional dishes indispensable. In present 

study, ethanol extracts of dalbasti cherry leaves were investigated. 

This extract was studied for antioxidant capacity and examined 

for its DNA damage protecting activity. The antioxidant capacity 

of this extract was evaluated using different antioxidant tests, 

including reducing power, freeradical scavenging, hydroxyl radical 

scavenging, hydrogenperoxide scavenging, DPPH and ABTS radical 

scavenging, Deoxyribose assay and β-Carotene bleaching assay. 

The content of total phenolic compounds in the ethanol extract of 

cherry leaves was determined using Folin-Ciocalteus reagent and 

compared with standart antioxidants BHT, Trolox and α-tocopherol. 

The percentage of radical scavenging of ABTS, DPPH, hydroxide 

radical, β-carotene bleaching, deoxyribose method, scavenging 

H2O2 of cherry leaves ethonol extracts exhibited 44.30 %, 54.20 

%, 40.99 %, 88.42%, 43.09%, 50.0% respectively. Total phenolic 

compounds in the cherry leaves ethanol extract was determined 

as gallicacid equivalent 116.43(meq GAE/g dried leaves). Ethanol 

extract showed a concentration-dependent free radical scavenging 

capacity and protective effect on DNA cleavage. Ethanol extract 

of cherry leaves. at 400μg/ml exhibited significant protecting 

activity against DNA strand scission by OH• on pBR322 supercoiled 

plasmid DNA(95-98%).

PS-06 04
Yüksek fruktoz diyet i̇le metabolik sendrom oluşturulan 
sıçanlarda omental yağ dokusunda glukokortikoid etkinliği 
ve buna bağlı olarak PAI-1 gen ekspresyonu artmıştır
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Ayhan Bilir5, Kürşat Özdilli6, Çavlan Çiftçi7, Tuncay Altuğ1
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Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en önemli halk sağlığı 

problemlerinden biri olan Metabolik sendrom’un (MetS) 

prevalansı dünyada giderek artmaktadır. Son yıllardaki çalışmalar 

yüksek fruktoz tüketiminin glukokortikoid hareketini arttırdığı ve 

dolayısı ile MetS gelişimine yol açtığını göstermiştir.Doku-spesifik 

kortizol ve glukokortikoid metabolizmasının regülatörlerinden 

olan ve kortizolü kortizone çeviren 11βHSD-1 ile yağ dokularında 

ekspresyonunu indüklediği PAI-1 sitokininin MetS patogenezinde 

beraberce rol oynadıkları bilinmektedir. Bu çalışmada, öncelikle 

%20 fruktoz ile beslenme sonucunda MetS gelişimi indüklenmiş 

sıçanlarda omental yağ dokusu (OYD) ve karaciğer dokularında 

(KD) 11βHSD-1 ve PAI-1 mRNA seviyelerini araştırılmasını 

amaçladık. İki gruptaki sıçanlardan çalışma öncesi ve sonrasında 

antropometrik ve biyokimyasal ölçümleri yapıldı. Diseksiyon 

sonrası alınan KD ve OYD’ından 11βHSD-1 ve PAI-1 mRNA 

seviyeleri QRT-PZR yöntemiyle araştırıldı. Çalışmamız 15 hafta 

boyunca %20 oranında fruktoz tüketen sıçanlarda MetS geliştiğini, 

biyokimyasal ve antropometrik ölçümlerdeki MetS geliştiren 

sıçanlar ve kontrol grup arasında anlamlı farklılıkların oluşmasıyla 

göstermiştir (p<0.05). Ayrıca, literatürde ilk defa, MetS gelişen 

sıçanlarda KD ve OYD’da 11βHSD-1 ve PAI-1 mRNA seviyelerinin 

kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede yüksek olduğu (p<0.05) 

ve OYD’da 11βHSD-1 ve PAI-1 mRNA seviyesi pozitif korelasyonlu 

bir şekilde arttığı belirlenmiştir(r=0.684, p=0.029). Böylece, yüksek 

fruktoz tüketimi lokal olarak kortizolü kortizona çeviren 11βHSD-

1’in ekspresyonunu OYD’da arttırması dolayısıyla PAI-1 geninin 

ekspresyonu indüklenmesine neden olmuş olabilir. Neticede, 

fruktoz mekanizması, glukokortikoid hareketi ve PAI-1 arasındaki 

etkileşimin MetS gelişimini desteklediği düşünülmektedir.

Glucocorticoid action and associated PAI-1 gene expression 
are increased in omental adipose tissue of high fructose 
diet induced metabolic syndrome rats
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The prevalence of metabolic syndrome(MetS)is increasing 

worldwide,which is one of the major public health problem,both 

in developing and developed countries.Recent studies showed 

the contributory role of fructose consumption in increased 

glucocorticoid action which would thereby lead to the development 

of MetS.11βHSD-1is one of the tissue specific regulators of the 

cortisol and glucocorticoid metabolism and also known to be 

responsible of the cortisone–cortisol conversion.11βHSD-1 and 

PAI-1cytokine whose expression is induced by11βHSD-1in adipose 

tissue are both known to play a major role in the pathogenesis 

of MetS.In this study,we aimed to investigate the mRNA levels 

of 11βHSD-1andPAI-1 genes in omental adipose tissues(OAT)

and liver tissues(LT)of the fructose induced MetS rats.Our study 

group was composed of rats(n=10)fed normal chow diet ad-

libidum with20%fructose in the drinking water and rats(n=10)fed 

normal chow diet and tap water for 15 weeks.In both group,the 

biochemical and antropometric parameters were measured at the 

beginning and at the end of the study.Further the disection,11βHSD-

1andPAI-1mRNA levels were measured in OAT and LT by QRT-

PCR.Our study showed the development of MetS in rats fed 

with20%fructose for 15 weeks due to the significant differences 

in antropometric and biochemical measurements between the 

groups(p<0.05).Moreover,for the first time in the literature,we 

determined first the significant increase in OAT and LT 11βHSD-

1andPAI-1 mRNAlevels of MetS rats compared to controls(p<0.05)

and then,the positive correlation between11βHSD-1andPAI-1 

mRNA levels in OAT(r=0.684,p=0.029).We conclude that,high 

fructose consumption induces the increased expression levels 

of11βHSD-1inOAT which in turn would trigger thePAI-1expression 

in OAT.Altogether,the interplay between fructose mechanism,the 

glucocorticoid action andPAI-1might support the development of 

MetS.
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İnozitol monofosfataz 2 (IMPA2) gen polimorfizmlerinin iki 
uçlu bozukluk ile ilişkisinin araştırılması
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Ruhsal bozuklukların etiyopatogenezinde,sinyal ileti yolaklarının 

düzenlenmesinde görev alan genlerde meydana gelen 

değişimlerin rol oynadığı bildirilmektedir.Heterojen bir hastalık 

olan İki Uçlu Bozukluğun(İUB) tedavisinde kullanılan lityumun 

hedefi olan fosfatidilinozitol(PI) sinyal yolağı bu yolaklardan 

birisidir.Bu sistemin işleyişini kontrol eden inozitol monofosfataz 

enzimini kodlayan inozitolmonofosfataz2 (IMPA2) geninde 

oluşan polimorfizmlerin hastalığın patogenezinde rol oynadığı 

düşünülmektedir. Çalışmamızda PI sinyal yolağında yer alan IMPA2 

genine ait polimorfizmler ile İUB arasında herhangi bir ilişkinin 

var olup olmadığı araştırıldı. Çalışmamız,Mersin Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Psikiyatri AD’de DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre İUB tanısı 

konmuş 94 hasta ile kendisinde ve ailesinde İUB ya da herhangi 

başka bir psikiyatrik hastalık tanısı konmamış,99 sağlıklı bireyden 

oluşturuldu.Hasta ve kontrol grubuna ait bireylerden alınan 

kan örneklerinden DNA izolasyonu yapılarak,her bireyin,IMPA2 

genine ait rs178794,rs585247,rs650727,rs669838,rs636173 

polimorfizmlerinin moleküler analizi,Real-Time PCR (Applied 

Biosystems) yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi.Genotiplendirme 

sonucu elde edilen veriler,SPSS v.11.5 paket programı ile 

istatistiksel olarak değerlendirildi. IMPA2 genine ait rs1787984,r

s585247,rs669838,rs636173 polimorfizmlerinin hasta ve kontrol 

gruplarına ait genotip dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık olmadığı saptandı(p>0,05).rs650727 polimorfizmi 

ile İUB arasında hasta ve kontrol gruplarına ait genotip dağılımı 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulundu (p=0,038).

Hasta ve kontrol grupları arasındaki allel dağılımı karşılaştırıldığında 

ise allel frekansları açısından kontrol ve hasta grubunu oluşturan 

bireyler arasında istatistiksel açıdan bir ilişki görülmedi.PI sinyal 

yolağında görevli olan IMPA2 geninde rs1787984,rs585247,rs6

69838,rs636173 polimorfizmleri ile İUB patogenezi arasında bir 

ilişki saptanmadı fakat rs650727 polimorfizmi ile İUB arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulundu(p=0,038). IMPA2 

genine ait polimorfizmlerin İUB ile ilişkisinin araştırıldığı bu 

çalışmanın Türk toplumunda daha önce çalışılmamış olması 

nedeniyle,hastalığın etiyolojisini anlamaya ve literatüre katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.

The investigation of inositol monophosphatase 2 (IMPA2) 
gene polymorphisms association with bipolar disorder

Nisa Uyar1, İbrahim Ömer Barlas1, Ayşe Devrim Başterzi2, 

Elçin Özsin2, Mehmet Emin Erdal1

1Department of Medical Biology, Mersin University, Mersin, Turkey
2Department of Psychiatry, Mersin University, Mersin, Turkey

It has been reported that variations occuring genes taking chage 

in regulation of signalling transduction pathways play role in 

etiopathogenesis of mental disorders.Phosphatidylinositol(PI) 

signalling pathway becoming the target of lithium used treatment 

of Bipolar Disorder(BP) which is a heterogeneous disease is one 

of these pathways.It has been thought that polymorphisms taking 

place in inositolmonophosphatase2(IMPA2) gene coding inositol 

monophosphatase enzyme(IMPase) controlling the process of this 
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system play role in pathogenesis of the disease.It was searched 

whether there is any relationship between BP and IMPA2 gene 

polymorphisms that allow the expression of the IMPase in PI-

signaling pathway.Our study’s sample volume is including 94 

individuals have taken BP-diagnosis as patient and 99 healty 

individuals who haven’t taken another BP-diagnosis based on 

Diagnostic and Statistical-Manual-of-Mental IrregularitiesIV(DSM-

IV) at Mersin University-Faculty of Medicine,Department of 

Psychiatry.DNA-isolation was performed on peripheral blood 

samples from patients-control groups.The molecular analysis of 

rs178794,rs585247,rs650727,rs669838,rs636173 polymorphisms 

of IMPA2-gene of each individual was performed by using Real-

Time-PCR method.It has detected not to be meaningful difference 

in genotype frequency between healty-patient people of IMPA2-rs

1787984,rs585247,rs669838,rs636173 polymorphisms(p>0,05).

But it has detected be meaningful difference in genotype 

frequency between healty-patient people of IMPA2-rs650727 

polymorphisms(p=0,038).When it’s compared allel frequency 

between healty and patient group,there wasn’t a direct association 

between healty people and patients.There weren’t association 

between IMPA2-rs1787984,rs585247,rs669838,rs636173 SNPs but 

there was an association between IMPA2-rs650720 polymorphism 

and BP.So far,there is no study of patients with bipolar on IMPA2 in 

the Turkish-population.So,it is thought that this study finds out the 

etiology of the disease and contributes to the literature.

PS-06 06
Autism spectrum disorders and inborn errors of 
metabolism: An update in highly inbred populations

Mohammed Al Owain1, Mohammad Ghaziuddin2

1Department of Medical Genetics, KFSHRC, Riyadh, Saudi Arabia
2Department of Psychiatry, University of Michigan, Ann Arbor, USA

Autism spectrum disorder (ASD) is characterized by social 

communicative deficits with restricted interests occurring in about 

1% of the population. At least 10% of patients with ASD suffer 

from comorbid disorders. IEM occur more frequently in countries 

with high rates of consanguinity. The purpose of this review is to 

examine the association of autism with IEM. A PubMed search with 

a focus on reports from highly inbred populations was performed 

with the keywords ‘autism,’ ‘autism spectrum disorders,’ ‘pervasive 

developmental disorders,’ ‘metabolic diseases,’ ‘metabolic 

disorders’ and ‘IEM.’ By cross-references, reviews and book 

chapters were also examined. The rate of autism in patients with 

IEM is not precisely known. Conversely, the rate of IEM in patients 

with autism is said to be around 2%. The following disorders were 

identified: phenylketonuria, glucose-6-phosphatase deficiency, 

propionic acidemia, 3-methyl-crotonyl-CoA carboxylase deficiency, 

biotinidase deficiency, succinic semialdehyde dehydrogenase 

deficiency, adenosine deaminase deficiency, adenylosuccinate 

lyase deficiency, dihydropyrimidine dehydrogenase and 

dihydropyrimidinase deficiencies, pyridoxine-dependent epilepsy, 

cerebral folate deficiency, disorders of creatine metabolism, 

Smith–Lemli–Opitz syndrome and mitochondrial disorders, and 

the recently described novel disorder of branched chain ketoacid 

dehydrogenase kinase deficiency. Autistic symptoms occur in a 

variety of IEM. These are more likely to occur in certain countries, 

such as, those of the Middle East where recessive conditions are 

common because of consanguinity. The risk of autistic features 

is increased in IEM, especially in the presence of cognitive and 

behavioral deficits. We propose that persons with IEM should be 

screened for autism.

PS-06 07 
Investigation of amino acids in protein channels on 
biological membranes using theoretical and computational 
methods

Reza Rasoolzadeh

Young Researchers club and Elites, Science and Research Branch, Islamic 

Azad University, Tehran, Iran

Protein helices which make up the pore have consisted of four 

distinct subunits or one subunit which includes repetitive parts. Any 

disorder in protein-made channels causes paroxysm attacks. For 

instance, we can mention neuromuscular diseases as one type of 

these illnesses. These diseases are called disorders of ionic canals. 

Frequencies computed with the Hartree-Fock approximation and 

a quantum harmonic oscillator approximation tends to be 10% 

too high due to the harmonic oscillator approximation and lack of 

electron correlation. The high-frequency oscillations encountered 

using flexible water models are of the order of 3500 cm-1 which 

are somewhat larger than the CNT vibrational modes of 1500 cm-1.

Hence, for this case study, the use of the flexible water and solvent 

model. we have studies the stability of C60-amino acids clusters 

using by semi-empirical method and investigation of vibrational 

frequencies and electrical properties.

PS-06 08
İnflamatuvar hücre göçü sürecinde aktin ile ilişkili genlerin 
ifadelerinin incelenmesi

Cansın Güler1, Yeliz Z. Akkaya Ulum1, Nuhan Puralı2, Engin Yılmaz1, 

Banu Balcı Peynircioğlu1
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Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) hastalığına neden olan MEFV geni, 

inflamasyonda önemli bir işlevi olduğu düşünülen Pyrin proteinini 

kodlamaktadır. AAA hastalığındaki rolü tam olarak anlaşılamayan 

Pyrin proteinin, önceki çalışmalarda, inflamatuvar hücre göçü 

yolağında işlevi olabileceğine dair bulgular elde edilmiştir. Bu 

sonuçlar doğrultusunda, hücre göçü sürecinde kritik öneme sahip 

hücre iskeleti elemanlarından Aktin ile ilişkili PSTPIP2, LPXN, 

WDR1, DAAM1, LSP1, CTNNB1, CORO2A proteinlerinin Pyrin ile 

ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nötrofil-benzeri hücrelere 

farklılaştırılmış ve hücre göç modeli oluşturulmuş HL-60 hücre 

hatlarında, Aktin ile ilişkili ilgili genler, qRT-PCR ve immünfloresan 

boyama yöntemleri kullanılarak RNA ve protein düzeyinde 

incelenmiştir. qRT-PCR sonuçlarının anlamlılıkları istatistiksel 

analizlerle test edilmiştir. İmmünfloresan boyama sonuçları ise, 

konfokal mikroskobunda incelenerek, ilgili proteinlerin Pyrin ile 

olası interaksiyonları çizilen profil eğrileri ile belirlenmiştir. Göç 

eden HL-60 hücrelerinde; LPXN, WDR1, DAAM1, LSP1 ve CORO2A 

genlerinin RNA ifade düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı 

artışlar elde edilmiştir (p<=0,0397). CTNNB1 geninde anlamlı bir 

azalış elde edilmesinin (p<=0,0339) yanı sıra PSTPIP2 geninde 

anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir. Göçe uyarılmış hücrelerde 

yapılan eş boyamalar sonucu elde edilen profil eğrilerine göre; ilgili 

proteinlerin özellikle hücre membranının polarize olan bölgelerinde 

Pyrin ile birlikte yerleşim gösterdiği saptanmıştır. İlgili genlerin RNA 

seviyesindeki artışlarının anlamlı ancak beklenenden az olması 

ve protein yerleşimleri açısından daha belirgin sonuçlar elde 

edilmesi, bu genlerin hücre göçü sürecinde protein seviyesinde 

regüle edildiklerini ve Pyrin ile birlikte hücre göçü yolağında rol 

alabileceklerini düşündürmüştür. Bu çalışmadan elde edilen ön 

bulgular ve planlanan yeni deneyler ile Pyrinin doğal olarak ifade 

olduğu hücrelerde, inflamatuvar hücre göçü mekanizmasının 

anlaşılabilmesi açısından önemli noktaların aydınlatılmasına katkı 

sağlanmış olacaktır.

Expression analysis of actin-related genes during 
inflammatory cell migration

Cansın Güler1, Yeliz Z. Akkaya Ulum1, Nuhan Puralı2, Engin Yılmaz1, 

Banu Balcı Peynircioğlu1

1Hacettepe University, Department of Medical Biology, Ankara
2Hacettepe University, Department of Biophysics, Ankara

MEFV,encodes an inflammation-related protein Pyrin, cause 

familial Mediterranean fever(FMF). Pyrin appears to be a regulator 

of inflammation, but its exact role on FMF pathophysiology is 

still controversial. Previous studies have demonstrated that Pyrin 

may have a role in inflammatory cell migration. Thus, we aimed 

to analyze the distribution of Pyrin and possible Pyrin-related 

proteins that has cytoskeletal functions through Actin machinery 

such as; PSTPIP2, LPXN, WDR1, DAAM1, LSP1, CTNNB1, CORO2A 

in migrating cells. HL-60 cells, differentiated and stimulated to 

cell migration were used as a model. Genes were examined 

using qRT-PCR and immunofluorescence staining. Significancies 

of qRT-PCR results were tested with statistical analyzes. Possible 

interactions between Pyrin and related proteins were revealed 

using profile curves of co-stainings, imaged in confocal microscopy. 

We achieved statistically significant increases in RNA levels of 

LPXN, WDR1, DAAM1, LSP1 and CORO2A (p<=0,0397). Despite 

a significant decrease of CTNNB1 (p<=0,0339), no significant 

change of PSTPIP2 was observed. According to profile curves, we 

determined that the above proteins mostly co-localize with Pyrin 

in the polarized edge of the cell membrane. The low increase in 

RNA levels of related genes and more relevant results in terms 

of protein localizations suggested that regulation of Pyrin and its 

interacting partners during cell migration occurs on protein level 

rather than RNA level and these proteins together with Pyrin may 

have role in inflammatory cell migration pathway. The findings 

of these experiments and further studies on these proteins may 

contribute to understand the exact mechanism of cell migration in 

Pyrin expressing cells.

Bu çalışma, TÜBİTAK 1001-SBAG-111S507 nolu proje kapsamında 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 

tarafından desteklenmektedir.

 

PS-06 09
Koroner arter hastalığında interlökin-6 572 G/C 
polimorfizmi

Halil İbrahim Güler1, Ayşegül Bayramoğlu1, Meral Urhan Küçük2, 

Süleyman Ercan3, Yunus Küçükkaya4, Mustafa Çağatay Korkmaz5

1Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Artvin, 

Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ABD, Antakya, 

Türkiye
3Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, Gaziantep,Türkiye
4Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Adıyaman, 

Türkiye
5Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Artvin, 

Türkiye

Bu çalışma koroner arter hastalığı (KAH) olanlarda interlökin-6 

(IL-6) geni 572 G/C polimorfizminin sıklığını belirlemek ve bu 

polimorfizmin KAH gelişimindeki rolünü incelemek amacı ile 

yapıldı. Çalışmada, 185 kişiden (103 koroner arter hastası, 82 
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kontrol) elde edilen DNA’lar kullanıldı. DNA’lardan PCR, RFLP ve 

elektroforez yöntemleriyle IL-6 572 G/C polimorfizmi genotipleri 

belirlendi. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi. IL-6 572 

G/C genotip sıklığı kontrollerde GG % 83, GC %17, CC % 0, KAH 

hastalarında GG % 72, GC % 28, CC % 0 olarak belirlendi. Gruplar 

arasında 572 G-C genotip frekansları yönünden önemli bir fark 

olmadığı bulundu. Hasta grubunda ise kontrol grubuna göre GG 

genotipinin önemli düzeyde yüksek olduğu görüldü. 2013 yılında 

yapılan bir meta analiz çalışmasında IL-6 572 G/C polimorfizmi 

ile KAH riski arasındaki ilişki sadece Asya toplumlarında önemli 

bulunmuştur. Kafkas populasyonunda bu polimorfizm ile ilişkili 

bulunmamıştır. Başka bir çalışmada ise, IL-6 572G/C polimorfizminin 

Meksika populasyonunda akut koroner sendrom gelişme riskine 

dahil olabileceği bildirilmiştir. Jia ve arkadaşları da IL-6 -572 

G/C polimorfizminin koroner kalp hastalığının patogenezine ve 

ilerlemesine dahil olduğunu söylemişlerdir. Bizde yaptığımız 

çalışmamızın sonuçlarına dayanarak, IL-6 572 G/C polimorfizm 

sıklığı ile KAH arasında bir ilişki olmadığını söyleyebiliriz.

İnterleukin-6 572 G / C polymorphism in coronary artery 
disease

Halil İbrahim Güler1, Ayşegül Bayramoğlu1, Meral Urhan Küçük2, 

Süleyman Ercan3, Yunus Küçükkaya4, Mustafa Çağatay Korkmaz5
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This study was performed on coronary artery disease (CAD) to 

determine the frequency of the interleukin-6 gene (IL-6) 572G/C 

polymorphism and to examine the role of this polymorphism in 

CAD development. Genomic DNA obtained from 185 persons 

(103 CAD patients, 82 controls) was used in the study. IL-6 572 

G/C polymorphism genotypes was determined using PCR,RFLP 

and electrophoresis. The results were statistically analyzed. The 

frequencies of 572 G/C genotypes, in controls GG 83%, GC 17%, CC 

0% and in CAD patients GG 72%, GC 28% and CC 0% were found. 

There was no significant difference between the control group and 

the patient groups in genotype frequencies. It was determined 

that GG genotype frequency increases significantly in patients 

according to control group. A meta-analysis study conducted in 

2013, IL-6 572 G/C polymorphism and CAD risk relationship was 

found significant the only Asian populations. This polymorphism 

is not associated with the Caucasian population. In another study, 

IL-6 572 G/C polymorphism is reported to be involved in the risk 

of developing acute coronary syndrome in Mexican population. Jia 

et al reported that IL-6 -572 G/C polymorphism is included in the 

pathogenesis and progression of coronary heart disease. Based on 

the results of our study, we may suggest that there is no association 

between CAD and IL-6 572G / C polymorphism.
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21-hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazi 
oluşumuna neden olan CYP21A2 gen mutasyonlarının 
araştırılması
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Konjenital adrenal hiperplazi (KAH), başlıca 21-hidroksilaz eksikliği 

nedeniyle oluşan genetik, endokrin ve metabolik bir hastalıktır. 

KAH, klasik ve klasik olmayan tip olarak 2 gruba ayrılır. Klasik tipte, 

kız bebekler prenatal olarak aşırı miktarda androjene maruz kalırlar 

ve kuşkulu genitalya ile doğarlar. Ayrıca birçok hasta sodyum 

dengesini sağlayacak kadar aldosteron sentezleyemez ve tedavi 

edilmezse ölümcül tuz kaybettiren krize girebilir. Bu çalışmada 124 

hasta ve 100 kontrolde CYP21A2 geni incelenmiştir. Fonksiyonel 

gen ile %98 homoloji gösteren bir psödogen olduğundan CYP21A2 

geninin amplifikasyonu için spesifik primerler kullanılmıştır. 

Periferik kandan DNA izolasyonu yapıldıktan sonra PZR işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Mutasyonlar ve büyük gen delesyonları/

konversiyonları dizi analizi ve MLPA analizi ile incelenmiştir. 

Sonuçlar istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir. 17 

tanesi yeni olmak üzere, 18 tanesi amino asit değişikliğine neden 

olan toplam 66 farklı varyasyon tespit edilmiştir. Ek olarak hasta 

ve kontrol grubu birbirleriyle karşılaştırıldığında hasta grubundaki 

11 mutasyonun, hastalık tipleri birbirleriyle kıyaslandığında ise 

26 mutasyonun istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. 

KAH hastalığı için prenatal tanı yöntemleri özellikle 9 tane bilinen 

mutasyonun CYP21A2 geninde taranması şeklinde 20 yıldan fazla 
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süredir kullanılmaktadır. Farklı populasyonlarda benzer sonuçların 

elde edilmesi durumunda özellikle 711 G-A mutasyonu prenatal 

tanıda bir belirteç olarak kullanılabilir. Dolayısıyla, uygulanacak 

prenatal yaklaşımlar ile KAH hastalarında genital karışıklık ve 

tuz kaybı azaltılabilir. Bu çalışma, Türk populasyonundaki KAH 

hastalarının tüm CYP21A2 genlerinin dizi analizi ve MLPA analizi ile 

incelendiği ilk çalışmadır.

Investigation of CYP21A2 gene mutations which cause 
congenital adrenal hyperplasia due to 21 hydrozylase 
deficiency

Deniz Kıraç1, Korkut Ulucan2, Deniz Ergeç3, Tülay Güran4, 
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4Marmara University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric 

Endocrinology, Istanbul, Turkey
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Congenital adrenal hyperplasia (CAH) is a genetic, endocrine and 

metabolic disorder, caused by mainly 21 hydroxylase deficiency. 

It can be divided into two groups as classic and non-classic type. 

In classic type, female infants are exposed to excess androgens 

prenatally and are born with ambiguous genitalia. Most patients 

can not synthesize sufficient aldosterone to maintain sodium 

balance and may develop potentially fatal “salt wasting” crises if 

not treated. CYP21A2 gene was analyzed in 124 patients and 100 

controls. Specific primers were selected for the amplification of 

the functional gene as there is a pseudogene with 98% homology. 

After the isolation of DNA from peripheric blood, PCR was 

performed. Mutations and large gene deletions/conversions were 

detected with direct sequencing and MLPA analysis. Results were 

evaluated statistically. 66 different variations were found in which 

17 of them are novel and 18 of them cause amino acid change. 

11 of them were found statistically significant in patients when 

compared to controls and 26 mutations were found statistically 

significant according to the disease types. Prenatal diagnosis of 

CAH has been utilized for over 20 years especially by screening 9 

known mutations in CYP21A2 gene. In case of obtaining the similar 

results in different populations, especially 711 G-A mutation may 

be used as a marker for prenatal diagnosis. Therefore, genital 

ambiguity and salt wasting can be reduced in CAH patients by 

using prenatal approaches. This is the first study in which whole 

CYP21A2 gene of CAH patients in Turkish population was analyzed 

with these methods.
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etkisinin araştırılması
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Çocukluk çağında görülen ve alfa motor nöron dejenerasyonuna 

neden olan spinal müsküler atrofi (SMA), otozomal resesif olarak 

kalıtılan bir hastalıktır. Klinik olarak, tip I (ağır form), tip II (ara form) 

ve tip III (hafif form) olmak üzere üç sınıfa ayrılmaktadır. Hastaların 

% 95-98’inde SMN1 geni 7. ve 8.ekzonlarda homozigot delesyonlar 

görülmektedir. Aynı delesyonu içermesine rağmen farklı klinik 

ciddiyete sahip hastaların saptanması, SMA fenotipini modifiye 

eden genlerin varlığını düşündürmektedir. Çalışmamızda fenotipi 

modifiye ettiği bilinen plastin3 geni ile klinik özellikleri farklı olan 

SMA’lı kardeşlerin fenotipi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışma 

grubunu tip III tanısı almasına rağmen, hastalık ciddiyeti farklı olan 

kardeşler içeren 4 SMA ailesi oluşturmuştur. Hastalardan RNA 

izole edildikten sonra, plastin3 gen ekspresyonu kantitatif realtime 

RT-PCR yöntemi ile incelenmiştir. 1.ailedeki hafif seyirli kardeşte 

gözlenen plastin3 ekspresyonunun, ağır seyirli kardeşlere göre 

1.2- 1.6 kat arttığı saptanmıştır. Bu ailede, plastin3 geninin fenotipi 

modifiye edici etkisinin olduğu gösterilmiştir. Orta şiddette tip III 

belirtileri gösteren 2.ailedeki kardeşlerde ise, plastin3 geninin 

aynı oranda (1.2 kat) eksprese olduğu saptanmıştır. İki kardeş 

içeren 3.ailede, plastin3 ekspresyon düzeylerinin düşük olduğu 

(0.4 kat) tespit edilmiş olup, plastin3 geninin hastalık fenotipi 

üzerinde etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. 4.ailede ise, 

beklenilenin aksine, hastalık seyri hafif olan kardeşte plastin3 

gen ekspresyonunun, ağır seyirli kardeşe göre 2 kat azaldığı 

saptanmıştır. Bu ailede yer alan kardeşlerde plastin3 geni dışında 

başka genlerin etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışma 

sayesinde, aynı genotipe sahip olan iki ailedeki kardeşlerde, 

plastin3 gen ekspresyonunun hastalık seyrini hafifletici bir etkisinin 

olduğu gösterilmiştir. Böylece, genotip-fenotip korelasyonunun 

kurulması ve hastalığın moleküler mekanizmasının aydınlatılması 

mümkün olabilecektir.
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Spinal Muscular Atrophy (SMA), an autosomal recessive inherited 

disease, is caused by alpha motor neuron degeneration in childhood. 

Clinically, SMA patients are classified into typeI (severe), typeII 

(intermediate), and typeIII (mild) forms. In 95-98% of patients, 

SMN1 gene exon7 and 8 homozygous deletions are detected. 

Patients with different clinical severity suggest that modifier genes 

may exist in SMA. In our study, the relationship between plastin3, 

which is a phenotypic modifier, and phenotypes of SMA siblings 

with different clinical characteristics were investigated. Our study 

group consisted of four typeIII SMA families with discordant 

siblings. After RNA isolation, plastin3 gene expression levels were 

investigated by qRT-PCR. In family-1, plastin3 expression levels 

showed 1.2-1.6 fold more increase in mildly affected sibling than 

his severely affected brothers. Plastin3 was thought to play a 

modifier role in this family. In family-2, similar plastin3 expression 

levels (1.2 fold) were detected in siblings who showed moderate 

typeIII symptoms. In family-3 low plastin3 expression levels (0.4 

fold) were detected in two siblings, therefore we concluded that 

plastin3 had no effect on siblings’ phenotypes. On the contrary, 

in family-4 we found that mildly affected sibling showed 2 fold 

decrease in plastin3 expression level compared to his severely 

affected sister. Therefore, modifier genes other than plastin3 may 

be effective in this family. In this study, we showed that plastin3 

expression has a modifier effect in two families with discordant 

siblings who have same genotype. Therefore, it could be possible 

to establish genotype-phenotype correlation and clarify molecular 

mechanism of the disease.

Bu proje, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi 

(Proje No: 011 D01 101 010) tarafından desteklenmiştir.
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Hipokretinler, hipotalamus nöronlarında sentezlenen endojen 

nöropeptidlerdir. Hipokretinler, beslenmede, enerji homeostazında 

ve endokrin sistemde önemli rol oynamaktadır. Son yıllarda yapılan 

çalışmalar, hipokretinlerin majör depresyon bozukluğunun (MDB) 

nörobiyolojisinde ve hastalık sırasında görülen bozulmuş uyku 

dengesinin düzenlenmesinde rolü olduğunu öne sürmektedir. 

Hayvan modellerinde yapılan farmakolojik çalışmalar, hipokretin 

düzeylerinin azalması ile depresyon gelişimi arasında bir ilişki 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çalışmamızın amacı, MDB gözlenmiş 

hastalarda hipokretin reseptör genlerinin rollerini araştırmak, 

HCRTR1 ve HCRTR2 gen varyantlarını değerlendirerek hastalığın 

oluşumu ve klinik gelişimi ile olan ilişkisini saptamaktır. Çalışmamız, 

MDB tanısı konmuş 75 hasta ve 108 sağlıklı kontrol ile yapıldı. 

HCRTR1 geni rs10914456, rs2271933 ve HCRTR2 geni rs2653349 

polimorfizmleri RT-PCR (Gerçek-zamanlı Polimeraz Zincir 

Reaksiyonu) yöntemi ile saptandı. MDB şiddetini belirlemek için 

Hamilton ve Beck depresyon ölçeklerinden yararlanıldı. Hasta ve 

kontrol grupları, HCRTR1 rs10914456 genotip ve allel frekansları 

açısından karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı bir fark bulunmadı 

(p>0.05). rs2271933 genotip frekansları, MDB hastalarında %33.3 

CC, %40 CT, %26.7 TT; kontrol grubunda %46.3 CC, %39.8 CT, %13.9 

TT olarak belirlendi ve sınırda anlamlı bulundu (p=0.06). HCRTR2 

rs2653349 polimorfizmi için genotip ve allel frekansları arasında 

anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Beck skoru cinsiyet açısından 

karşılaştığında, kadınlarda sınırda anlamlı olarak yüksek bulundu 

(p=0.059). rs10914456 ile Hamilton skoru karşılaştığında, Hamilton 

skoru CC genotipine sahip hastalarda 23.04±9.65, CT genotipinde 

28.66±9.23, TT genotipinde ise 27.89±8.92 olarak belirlendi 

(p=0.069). Sonuç olarak, MDB hasta ve kontrol grupları arasında 

rs10914456 ve rs2653349 genotip sıklıkları açısından anlamlı bir 

fark olmayışı, rs10914456, rs2653349 polimorfizmlerinin MDB ile 

ilişkili olmadığını düşündürmektedir. HCRTR1 rs2271933 genotip 

sıklığının sınırlı anlamlı çıkma nedeni hasta sayısının az olması 

olabilir.

Investigation of hypocretin receptors HCRTR1 and HCRTR2 
gene polymorphisms in major depression disorder
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Hypocretins are neuropeptides synthesized in hypothalamic 

neurons. They play important role in feeding, energy homeostasis 

and endocrine system. Recent studies suggest that hypocretins 

have roles in the neurobiology and disturbed sleep balance 

of major depression disorder (MDD). Pharmacological studies 

revealed that there is relationship between decreased hypocretin 

levels and depression. The aim of this study is to investigate the 

role of hypocretin receptor genes in MDD patients, and to evaluate 

HCRTR1, HCRTR2 gene variants in the clinical development of 

MDD. In this study 75 MDD patients and 108 healthy controls were 

used. HCRTR1 rs10914456, rs2271933 and HCRTR2 rs2653349 

polymorphisms were determined by real-time PCR. Hamilton 

and Beck depression scales were used to determine the severity 

of MDD. For HCRTR1 rs10914456 polymorphism, there was no 

statistically significant difference in genotype and allele frequencies 

between MDD patients and controls (p>0.05). For rs2271933, 

genotype frequencies were determined as CC 33.3%, CT 40%, and 

TT 26.7% in MDD patients; CC 46.3%, CT 39.8% and TT 13.9% in 

controls and a borderline significant relationship was observed 

(p=0.06). For HCRTR2 rs2653349 polymorphism, genotype and 

allele frequencies did not differ significantly (p>0.05). Beck scores 

were found to be higher in women with borderline significance 

(p=0.059). For rs10914456, Hamilton scores were found as 

23.04±9.65 in CC genotype, 28.66±9.23 in CT genotype and 

27.89±8.92 in TT genotype patients (p=0.069). We suggest that 

HCRTR1 rs10914456 and HCRTR2 rs2653349 polymorphisms are 

not associated with MDD. The borderline significance of HCRTR1 

rs2271933 polymorphism may be due to the limited number of 

patients.

Çalışmaya yönelik proje desteği, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yürütücü Sekreterliği tarafından 

sağlanmıştır.
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Preeklampsi (PE), gebeliğe özgü hipertansiyon ve proteinüri ile 

karakterize multifaktöriyel vasküler bir hastalık olup, dünya çapında 

tüm gebeliklerin yaklaşık %3-8’ini etkilemektedir. PE gelişiminde 

rol alan genler tam olarak bilinmemekle birlikte, hastalığın 

patogenezinde apoptotik yolağın önemli rol oynadığı kabul 

edilmektedir. Preeklampsi görülen hayvan ve insan plasentalarında 

yüksek seviyelerde apopitozis gerçekleştiği tespit edilmiş, FAS/

FASLG yolağının da apopitoziste ve hücre hemostazında önemli 

rol aldığı gösterilmiştir. Sunulan çalışmada, PE’ye yatkınlık ile 

hücre ölüm yolağı genlerinden FAS-670 A/G ve FASLG-124 A/G 

polimorfizmi arasındaki bağlantı araştırıldı. Çalışma grubuna 

101 normal gebe ve 113 preeklampsili gebe kadın dahil edildi. 

Polimorfik bölgelerin genotipleri PCR-RFLP tekniği ile tespit edildi.

FAS -670 GG genotip frekansları preeklampsi ve kontrol gruplarında 

karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu gözlendi 

(p = 0.004). FAS -670 GG genotipinin PE’ye karşı koruyucu etkisi 

olduğu bulundu (OR 0.16 95 % CI 0.02-0.63). FASLG-124 A/G 

polimorfizminin allel ve genotip dağılımı incelendiğinde ise 

preeklampsi ve kontrol grupları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 

tespit edildi(sırasıyla p = 0.9867, p =0.420). Çalışma sonucumuz 

FAS -670 GG genotipi ile PE’ye yatkınlık riskinin azalması arasında 

ilişki olduğunu göstermektedir.

FAS gene -670 A/G variants and risk of preeclampsia
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Preeclampsia (PE) is a multifactorial pregnancy-specific vascular 

disorder characterized by hypertension and proteinuria and affects 

around 3-8% of pregnancies worldwide. Although the exact genes 

involved in development of PE are still not fully discovered, an 

important role for apoptotic process in its pathogenesis is accepted. 

Higher levels of apoptosis have been found in both animal and 

human placentas from pregnancies complicated in preeclampsia. 

It has been shown that the FAS/FASLG system plays an important 

role in, modulating the development of apoptosis and maintaining 

cellular homeostasis. In the present study, the association 

between the cell death pathway FAS-670 A/G and FASLG-124 A/G 

genes polymorphisms and susceptibility to PE was investigated. 

The study population comprised of 101 normotensive pregnant 

women and 113 with preeclampsia women. Genotypes were 

determined by PCR-RFLP assay. A statistically significant difference 

was observed between patients and controls according to -670 

GG genotype frequency of FAS gene (p = 0.004). GG genotype of 
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-670 A/G polymorphism was found to be protective against PE (OR 

0.16 95 % CI 0.02-0.63). No association was observed between PE 

patients and controls according to genotype and allele distribution 

of FASLG gene 124 A/G polymorphism (p = 0.9867, p =0.420, 

respectively). Our study suggests that the GG genotype of FAS- 670 

A/G polymorphism is associated with a lower risk for susceptibility 

to PE.
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Tip 2 diyabetin habercisi olan insülin direnci, periferik dolaşımdaki 

lökositlerin insüline yeterli yanıt verememesidir. İnsülin, glukoz 

regülasyonundan sorumlu primer hormondur ve bunu insülin 

sinyal yolağı aracılığıyla sağlar. Bu yolağın anahtar elemanı ise 

IRS(insulin reseptör substrat) proteinleridir. IRS1, yapısındaki YXXM 

motifi ile PI3K yolunu aktif hale getirerek insülin sinyal yolağının 

regülasyonunu sağlar. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, insülin 

direnci gelişiminde önem taşıyan IRS1 ekspresyon, tirozin ve serin/

treonin fosforilasyon düzeylerinin genetik ve çevresel faktörlerden 

etkilendiğini göstermektedir. Bu çalışmamızda amacımız, Tip 2 

diyabet ve kontrol bireylerden elde edilen mononükler hücrelerin 

in vitro ortamda IRS1 fosforilasyon ve ekspresyon düzeylerini 

belirlemektir. Çalışmamızı metformin tedavisi almayan 26 Tip 2 

diyabet ve 22 sağlıklı grup üzerinde gerçekleştirdik. Her bireyin 

periferik kanları alınarak hem DNA izolasyonu hem de protein 

lizatlarının hazırlanması için mononükleer hücre izolasyonu 

gerçekleştirildi. Hücreler, serum içermeyen RPMI besiyeri ile 

gece boyu inkübasyona tutuldu. Örneklerin her biri insülin 

ve insülin olmayan ortamlarda bekletilerek protein lizatları 

hazırlandı. Genomik DNA’lar YXXM motifinde meydana gelebilecek 

mutasyonları belirlemek amacıyla DNA dizi analizinde kullanılırken, 

protein lizatları IRS1’in fosfotirozin ve ekspresyon seviyesini 

belirlemek amacıyla kullanıldı. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar 

sonucunda, bireylerin hiç birinde herhangi bir mutasyona 

rastlamazken, özellikle hasta bireylerde IRS1’ in fosfotirozin ve 

ekspresyon düzeylerinde eşdeğer kontrolüne oranla azalma 

olduğunu saptadık. Elde ettiğimiz bu sonuçlar ışığında tip 2 

diyabet hastalarında mononükleer hücrelerde bulunan IRS1‘in 

tirozin fosforilasyonuna uğrayamadığı saptanmıştır. Bu sonuç 

IRS1 ekspresyonunun yetersiz olmasına bağlanacağı gibi insulin 

muamelesinin ardından bu bireylerde IRS1’in parçalanması sonucu 

da olabilir.

Insulin responsiveness of patients with Type 2 diabetes 
may be dependent on expression of IRS 1 in mononuclear 
cells
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Insulin resistance is predisposed to developing type 2 diabetes, 

and a common pathological state in which target cells fail to 

respond to circulating insulin. Insulin is the primary hormone that 

regulate the glucose homeostasis by inducing phosphorylation of 

insulin receptor substrate proteins IRS1/2. IRS1 has YXXM motifs 

that regulate the insulin signaling through PI3K pathway. Recent 

studies have shown that genetic and/or environmental factors 

may affects the levels of expression, Tyrosine or Serine/Threonin 

phosphorylation of IRS1. Our aim was to determine expression and 

tyrosine phosphorylation levels of IRS1 proteins in mononuclear 

cells of patients diagnosed with Type 2 diabetes compared to the 

controls. In this study, we examined 26 Type 2 diabetes patients 

without metformin treatment and 22 control group. We have 

isolated genomic DNA and protein lysates of total mononuclear 

cells. Cells were incubated in RPMI without FBS overnight, then, 

they were incubated with/without insulin. The gDNA was used to 

sequence DNA region surrounding YXXM motifs of IRS1 to detect 

presence/absence of mutations. Protein lysates were used to 

determine the expression and phosphotyrosine levels of IRS1 On 

the basis of the results obtained from samples, we did not detect 

any mutation in YXXM motifs.Nonetheless, Western Blot analysis 

of IRS1 indicate decreased levels of phosphorylation/expression of 

IRS1 compared to the matched controls. These results suggest that 

in some Type 2 diabetes patients IRS1 cannot be phosphorylated 

on tyrosine residues. This could be either for low level expression 

or degradation of IRS1 upon insulin treatment.

PS-06 15 
Preeklampsi hastalarında anjiyotensin konverting 
enzim 16. i̇ntronu ve anjiyotensin II tip 1 reseptör gen 
polimorfizminin araştırılması

Emine Gülşen Güneş1, Ergün Pınarbaşı2
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Ciddi bir gebelik sorunu olan preeklampsi gerçek etiyolojisi 

henüz bilinmemekle beraber ileri sürülen birkaç patofizyoloijk 

mekanizma vardır. Bu mekanizmalar arasında; endoteliyal 

bozukluk, inflamasyon yolağı, oksidatif stres, trombozis 

aktivasyonu ve renin anjiyotensin sistemi yer almaktadır. Bizde 

çalışmamızda renin anjiyotensin sisteminin iki yaygın polimorfizmi 

olan, 17. kromozomdaki ACE geninin 16. intronundaki insersiyon/

delesyonunu ve 3. kromozomda bulunan AT1R geninin 3’ UTR 

bölgesindeki A/C polimorfizmlerini preeklampsi hastalarında 

araştırmayı amaçladık. Çalışmamızda ACE geni için 152 preeklampsi 

hastası ile 101 sağlıklı kadından elde edilen DNA’lar kullanılırken, 

AT1R geni için 155 preeklampsi hastası ile 101 sağlıklı kadından elde 

edilen DNA’lar kullanıldı. Genotipleme için PCR ve RFLP yöntemleri 

kullanıldı. Veriler İstatistiksel olarak SPSS16.0 paket programı 

kullanılarak değerlendirildi. Her iki grup arasındaki genotip dağılımı 

khi-kare testi ile karşılaştırıldı. ACE geninin genotip dağılımı hasta 

grubunda; II: %17.1, ID: %39.5, DD: %43.5, kontrol grubunda; II: 

%35.6, ID: %41.6, DD: %22.8 olarak bulunurken (p<0.05), AT1R 

geninin genotip dağılımı hasta grubunda; AA: %54.8, AC: %40.6, 

CC: %4.5, kontrol grubunda ise; AA: %62.4, AC: %34.7, CC: %3.0 

olarak bulundu (p>0.05). Çalışma bulgularımız, anjiyotensin 

konverting enzimini kodlayan gendeki inseryon/delesyon/

(I/D) polimorfizminin preeklampsi sendromuna yatkınlıkta 

bir gösterge olarak değerlendirilebileceğini ortaya koyarken, 

anjiyotensin II reseptör tip 1 genindeki A>C polimorfizminin 

ilgili hastalığa yatkınlıkta bu populasyon için bir gösterge olarak 

kullanılamayacağını ortaya koymuştur.

Investigation of angiotensin-converting enzyme intron 16 
and angiotensin II type 1 receptor gene polymorphism in 
patients with preeclampsia
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Preeclampsia is a serious pregnancy problem. Etiology of the 

disease is currently unknown, but there are several proposed 

pathophysiologic mechanisms. Among these mechanisms; 

endothelial disorder, inflammation pathway, oxidative stress, 

thrombosis activation and the renin-angiotensin system are 

included. The goal of this study is to investigate the two common 

polymorphisms in the renin angiotensin system in patients with 

preeclampsia, which are; insertion/deletion of intron 16 of the ACE 

gene located in the 17. chromosome, and the A/C polymorphism 

of AT1R gene located in 3’UTR zone of the 3. chromosome. In 

this study, the ACE and AT1R gene polymorphisms in patient and 

control groups are investigated, where the DNA obtained from 152 

preeclampsia patients and 101 healthy women are used for the 

ACE gene, and the DNA obtained from155 preeclampsia patients 

and 101 healthy women are used for the AT1R gene. PCR and RFLP 

methods were used for genotyping. The genotype distribution of 

ACE gene are found as: II: %17.1, ID: %39.5, DD: %43.5 among the 

patients, and; II: %35.6, ID: %41.6, DD: %22.8 among the control 

group (p<0.05). The genotype distribution of AT1R gene are found 

as; AA: %54.8, AC: %40.6, CC: %4.5 among the patients, and; AA: 

%62.4, AC: %34.7, CC: %3.0 among the control group (p>0.05).

From the results of this study, while the insertion/deletion/(I/D) 

polymorphism in gene encoding ACE can be regarded as an marker 

for preeclampsia syndrome, the A>C polymorphism in angiotensin 

II receptor type 1 gene cannot be considered as an indicator for 

preeclampsia syndrome.

PS-06 16
Aorta-iliak ve femoro-popliteal oklüzyonlu hastalarda IL-
18 gen polimorfizmi ile ekspresyonunun incelenmesi

Serkan Burç Deşer1, Burcu Bayoğlu2, Müjgan Cengiz2, Ayla Gürel 

Sayın1, Caner Arslan1

1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi 

Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 

İstanbul

Ateroskleroz inflamatuvar süreçlerden etkilenen arter duvarının 

kronik hastalığıdır. IL-18, IL-1 sitokin ailesinin üyesi olup, 

pleiotropik pro-inflamatuvar bir sitokindir. Son yıllarda yapılan 

çalışmalar, IL-18’in kardiyovasküler hastalıklarda (KVH) bir 

inflamatuvar biyobelirteç olduğunu göstermektedir. Çalışmalar, 

IL-18’in bazı genetik varyantlarının KVH’ların risk ve prognozunu 

etkileyebileceğini, IL-18 gen ekspresyonunu ve dolaşımdaki IL-18 

düzeylerini değiştirebileceğini göstermektedir. Dolaşımdaki IL-18 

artışı, aterosklerotik lezyonların kötü prognozu ile ilişkilendirilmiştir. 

Çalışmamızın amacı, periferik arter hastalığı (PAH) gözlenmiş 

aorta-iliak ve femoro-popliteal oklüzyonlu hastalarda IL-18 geninin 

rolünü araştırmak, IL-18 gen ekspresyonunu ve -137 G/C varyantını 

değerlendirerek hastalığın oluşumu ve klinik gelişimi ile olan 

ilişkisini saptamaktır. Çalışmamız, PAH tanısı konmuş 25 aorta-iliak 

ve 25 femoro-popliteal oklüzyonlu 50 hasta ile yapıldı. IL-18 gen 

ekspresyonu, total RNA izolasyonu ve cDNA sentezini takiben qRT-

PCR (Kantitatif Gerçek-zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu),IL-18 

-137 G/C (rs187238) polimorfizmi RT-PCR yöntemi ile saptandı. 

Aorta-iliak ve femoro-popliteal oklüzyonlu hasta grupları, IL-18 

rs187238 genotip frekansları açısından karşılaştırıldığında, genotip 

sıklıkları aorta-iliak oklüzyonlu hastalarda %56 GG, %44 GC, %0 

CC; femoro-popliteal oklüzyonlu grupta %76 GG, %20 GC, %4 CC 

olarak belirlendi, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
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fark bulunmadı (p>0.05). PAH alt grupları arasında allel sıklıkları 

açısından anlamlı bir fark tespit edilmedi (p=0.29). IL-18 mRNA 

düzeyleri aorta-iliak ve femoro-popliteal oklüzyonlu hasta grupları 

arasında karşılaştırıldığında, iki grup arasında anlamlı bir fark tespit 

edilmedi (p=0.31). Sonuç olarak, çalıştığımız aorta-iliak ve femoro-

popliteal oklüzyonlu hasta grupları arasında IL-18 rs187238 genotip 

sıklıkları ve gen ekspresyonu açısından anlamlı bir fark olmayışı, 

rs187238 polimorfizminin ve IL-18 mRNA düzeylerinin PAH alt 

grupları ile ilişkili olmadığını düşündürmektedir. Sonuçların anlamlı 

çıkmaması hasta sayısının az olmasından kaynaklanabilir.

The roles of IL-18 gene polymorphism and expression in 
patients with aorta-iliac and femoro-popliteal occlusions

Serkan Burç Deşer1, Burcu Bayoğlu2, Müjgan Cengiz2, Ayla Gürel 

Sayın1, Caner Arslan1

1Department of Heart and Vessel Surgery, Cerrahpasa Medical Faculty, 

Istanbul University, Istanbul, Turkey
2Department of Medical Biology, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul 

University, Istanbul, Turkey

Atherosclerosis is chronic disease of arterial wall and is affected 

by inflammatory processes. IL-18 is pleiotropic pro-inflammatory 

cytokine which is member of IL-1 cytokine family. IL-18 has been 

reported to be an inflammatory biomarker in cardiovascular 

diseases (CVD). Recent studies have shown IL-18 variants may 

affect risk and prognosis of CVD. The elevated circulating levels of 

IL-18 has been associated with poor prognosis of atherosclerotic 

lesions. The aim of this study is to investigate role of IL-18 gene 

in patients with peripheral artery disease (PAD),to evaluate IL-18 

gene expression and -137 G/C variants in clinical development 

of PAD. In this study 50 PAD patients, 25 with aorta-iliac and 25 

with femoro-popliteal occlusions were used. IL-18 gene expression 

and -137 G/C (rs187238) polymorphism were determined by qRT-

PCR and RT-PCR respectively. When patients with aorta-iliac and 

femoro-popliteal occlusions were compared for IL-18 rs187238 

polymorphism, genotype frequencies for aorta-iliac group were 

56% GG,44% GC,0% CC; for femoro-popliteal group were 76% 

GG,20% GC,4% CC. No significant relationship was found in 

genotype frequencies of rs187238 polymorphism between aorta-

iliac and femoro-popliteal occlusive disease patients (p>0.05). 

There was also no significant relation in allele frequencies of 

rs187238 polymorphism between PAD subgroups (p=0.29). 

When IL-18 mRNA levels were compared between aorta-iliac 

and femoro-popliteal occlusive disease groups, no statistically 

significant relation was found (p=0.31).  As a result, we suggest that 

IL-18 rs187238 polymorphism and IL-18 gene expression were not 

associated with PAD subgroups investigated in this study. This non-

significant relation may be due to the limited number of patients.

Çalışmaya yönelik proje desteği İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yürütücü Sekreterliği tarafından 

sağlanmıştır.
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Hastalıkların patogenezinde yeni bir oyuncu ve markır 
adayı: ADAMTS

Kadir Demircan1, Yudum Yaral1, Zehra Fırat2, Bilal Bayazıt2, 

İbrahim Ceken2, Tuncay Delibasi2

1Turgut Özal Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji AD. Ankara
2Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolik 

Hastalıklar AD, Ankara

1997 de A Disintegrin-like and Metalloproteinase with 

Trombospondin type-1 motif (ADAMTS) genleri keşfedildi. 19 

farklı ADAMTS proteinazı biliniyor. ADAMTS’ler ekstraselüler 

makriksin yıkım ve onarımında önemli görevlere sahiptirler. 

Son çalışmalar ADAMTS’lerin; artrit, karaciğer fibrozu ve kanser 

gibi pek çok hastalığın patogenezinde kritik rollere sahip 

olduğunu göstermektedir. Bu nedenle ADAMTS’lerin moleküler 

organizasyonu ve fonksiyonunun anlaşılması önemlidir. Bu 

sunumun amacı, ADAMTS’lerin yapısının, görevlerinin ve ilişkili 

olduğu hastalıkların patogenezine olan katkılarının daha iyi 

anlaşılmasına yardımcı olmaktır. Özellikle hastalıklardaki rollerinin 

ortaya çıkarılması ile ADAMTS’ler tanı için yeni yaklaşımların ve 

özgün terapötik ajanların geliştirilmesine katkı sağlanabilecektir.

New marker candidate and novel player of many disease 
pathogenesis: ADAMTS

Kadir Demircan1, Yudum Yaral1, Zehra Fırat2, Bilal Bayazıt2, 

İbrahim Ceken2, Tuncay Delibasi2

1Turgut Özal Universty, Department of Medical Biology. Ankara
2Diskapi Training and Research Hospital, Department of Endocrinology and 

Metabolic Diseases, Ankara

A Disintegrin-like and Metalloproteinase with Trombospondin type-

1 motif (ADAMTS) genes were first discovered in 1997. Currently 

19 ADAMTS proteainases have identified. ADAMTS play a critical 

role in the degradation/repairing of extracellular matrix. Recent 

studies demonstrated that ADAMTSs were useful in understanding 

of many disease pathogenesis such as arthritis, liver fibrosis and 

cancer. So, it is important to uncover molecular organization and 

function of ADAMTSs. The aim of this presentation is to help the 

better understanding of the structure, function and effects of 

ADAMTSs on the related pathogenesis. Especially, understanding 

of the ADAMTSs roles in the pathogenesis of diseases may 

lead new diagnostic interventions and development of specific 

therapeutic targets.
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PS-06 18 
İnterlökin (IL)-6 gen polimorfizminin tekrarlayan aftöz 
stomatit üzerine etkisi

Nevin Karakuş1, Serbülent Yiğit1, Aydın Rüstemoğlu1, 

Göknur Kalkan2, Nihan Bozkurt1

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji AD

Tekrarlayan aftöz stomatit (TAS), sitokinlerin önemli bir rol oynadığı 

düşünülen oral ülserasyon ile seyreden yaygın bir hastalıktır. Bu 

çalışmanın amacı, IL-6 gen polimorfizmlerinin TAS ile ilişkisinin 

olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu çalışmaya 184 TAS hastası 

ve 150 sağlıklı kontrol dahil edildi. IL-6 geni -572G>C ve -174G>C 

polimorfizmlerinin genotipleri, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) 

ve restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi (RFLP) yöntemleri 

kullanılarak belirlendi. -572G>C polimorfizminin genotip sıklığı, TAS 

hastaları ve kontroller arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gösterdi (p=0.01). -572G>C polimorfizminin GG+GC genotiplerinin 

ve G allelin, TAS için yatkınlık oluşturduğu bulundu (sırasıyla, 

p=0.0001, OR: 10.8, 95% CI: 2.79-70.5; p=0.0008, OR: 2.06, 95% 

CI: 1.35-3.17). -174G>C polimorfizminin genotip sıklığı da TAS 

hastaları ve kontroller arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gösterdi (p<0.0001). -174G>C polimorfizminin GG genotipinin ve 

G allelinin, TAS için yatkınlık oluşturduğu tesbit edildi (sırasıyla, 

p<0.0001, OR: 4.87, 95% CI: 3.06-7.85; p<0.0001, OR: 3.82, 95% 

CI: 2.64-5.59). Her iki polimorfizm için de minör allel (C alleli, 

düşük ürüne sebep olan allel) sıklığı TAS hastalarında düşüktü. 

Bu sonuçlar, IL-6 geni promotor polimorfizmlerinin yüksek ürüne 

sebep olan fenotiplerine sahip olmanın, oral ülser oluşumuna 

sebep olabileceğini düşündürdü. Sonuç olarak, her iki IL-6 geni 

-572G>C ve -174G>C polimorfizmlerinin TAS için yatkınlık etkisine 

sahip olduğu gözlendi. IL-6 gen polimorfizmleri ile TAS arasındaki 

ilişkinin ispatlanması için daha ileri çalışmalar gerekmektedir.

Effects of interleukin (IL)-6 gene polymorphisms on 
recurrent aphthous stomatitis

Nevin Karakuş1, Serbülent Yiğit1, Aydın Rüstemoğlu1, 

Göknur Kalkan2, Nihan Bozkurt1

1Gaziosmanpasa University, Faculty of Medicine, Department of Medical 

Biology
2Gaziosmanpasa University, Faculty of Medicine, Department of 

Dermatology

Recurrent aphthous stomatitis (RAS) is a common disease with oral 

ulceration in which cytokines are thought to play an important role. 

The purpose of the present study was to investigate if the IL-6 gene 

polymorphisms are associated with RAS. 184 RAS patients and 150 

healthy controls were included in the study. The genotypes of IL-6 

gene -572G>C and -174G>C polymorphisms were determined 

using polymerase chain reaction (PCR) based restriction fragment 

length polymorphism (RFLP) analysis. The genotype frequencies of 

-572G>C polymorphism showed statistically significant differences 

between RAS patients and controls (p=0.01). GG+GC genotypes and 

G allele of -572G>C polymorphism was found to be susceptibility 

factors for RAS (p=0.0001, OR: 10.8, 95% CI: 2.79-70.5; p=0.0008, 

OR: 2.06, 95% CI: 1.35-3.17, respectively). The genotype 

frequencies of -174G>C polymorphism also showed statistically 

significant differences between RAS patients and controls 

(p<0.0001). GG genotype and G allele of -174G>C polymorphism 

was found to be susceptibility factors for RAS (p<0.0001, OR: 

4.87, 95% CI: 3.06-7.85; p<0.0001, OR: 3.82, 95% CI: 2.64-5.59, 

respectively). Patients with RAS had a lower frequency of the minor 

alleles (C allele, low producer allele) for both the polymorphisms. 

These results suggested that having a high producer phenotype 

for carriage of IL-6 gene promoter polymorphisms may cause 

oral ulcer formation. As a result, susceptibility effects of both IL-6 

gene -572G>C and -174G>C polymorphisms for RAS was observed. 

Further studies are necessary to prove the association of IL-6 gene 

polymorphisms with RAS.

PS-06 19
Türkiye’nin Güney-doğu bölgesinde bilinen ve yeni 
tanımlanmış Ailevi Akdeniz Ateşi mutasyonlarının 
taranması

Serdar Öztuzcu1, Mustafa Ulaşlı1, Sercan Ergün1, Yusuf Ziya İğci1, 

Mehri İğci1, Recep Bayraktar1, Gülper Nacarkahya1, Ali Tamer1, 

Muammer Özgür Çevik2, Ecir Ali Çakmak1, Ahmet Arslan1

1Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ABD, Gaziantep, Türkiye
2Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, 

Adıyaman, Türkiye

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) özellikle Akdeniz popülasyonlarında 

yaygın olan otozomal resesif geçişli otoimmün bir hastalıktır (MIM 

# 249100). FMF’den sorumlu pirin proteinini kodlayan MEFV geni 

son zamanlarda kromozom 16p13.3 bölgesiyle eşleştirilmiştir. Bu 

çalışmada, 2009 ve 2013 yılları arasında Türkiye’nin güney-doğu 

kesiminde FMF şüphesi olan birbirinden bağımsız 3.341 hasta 

çalışmaya dağil edildi ve MEFV geninin ekson 2 ve ekson 10 genomik 

dizileri doğrudan dizileme ile mutasyonlar için tarandı. 43 farklı 

mutasyon türü bulundu ve bunların 9’u ilk kez bu çalışmada tespit 

edilmiştir. DNA, PCR ile çoğaltıldı ve MEFV gen mutasyonlarının 

tespiti için doğrudan dizileme yöntemi uygulandı. 3.341 hasta 

arasından, 1.598’i (% 47.8) erkek, 1.743 (% 52.1) kadındı. Hastalarda 

mutasyonların, 804’ü (% 62.3) heterozigot, 188’i (% 14.5) bileşik 
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heterozigot, 281’i (% 21.8) homozigot, 17’si (1.32%) kompleks 

genotip olarak tespit edildi. 2.052 (% 61.3) hastada herhangi bir 

mutasyon tespit edilmedi. En sık görülen mutasyonlar sırasıyla 

M694V, E148Q, M680I (G / C) ve V726A olarak bulundu. Cinsiyete 

göre bir kıyaslama yapıldığında en sık görülen iki mutasyon arasında 

anlamlı bir fark bulunamadı. MEFV geninin moleküler teşhisi klinik 

uygulamada yararlı bir araçtır, bundan dolayı gelecekte daha büyük 

bir Türk popülasyonunda FMF’in genotip/fenotip korelasyonu ile 

ilgili bütün MEFV gen mutasyonları içerecek şekilde bir çalışma 

yapılmalıdır.

Screening of common and novel Familial Mediterranean 
Fever mutations in south-east part of Turkey

Serdar Öztuzcu1, Mustafa Ulaşlı1, Sercan Ergün1, Yusuf Ziya İğci1, 

Mehri İğci1, Recep Bayraktar1, Gülper Nacarkahya1, Ali Tamer1, 

Muammer Özgür Çevik2, Ecir Ali Çakmak1, Ahmet Arslan1

1Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, University of 

Gaziantep, Gaziantep, Turkey
2Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, University of 

Adıyaman, Adıyaman, Turkey

Familial Mediterranean Fever (FMF) is an autosomal recessive 

autoinflammatory disorder (MIM# 249100), particularly common in 

populations of Mediterranean extraction. MEFV gene, responsible 

for FMF, encoding pyrin has recently been mapped to chromosome 

16p13.3. In the present study, 3,341 unrelated patients with the 

suspicion of FMF in south-east part of Turkey between the years 

2009–2013 were enrolled and genomic sequences of exon 2 and 

exon 10 of the MEFV gene were scanned for mutations by direct 

sequencing. We identified 43 different type of mutations and 

9 of them were novel. DNA was amplified by PCR and subjected 

to direct sequencing for the detection of MEFV gene mutations. 

Among the 3,341 patients, 1,598 (47.8%) were males and 1,743 

(52.1%) were females. The mutations were heterozygous in 804 

(62.3%), compound heterozygous in 188 (14.5%), homozygous in 

281 (21.8%) and mutations had complex genotype in 17 (1.32%) 

patients. No mutation was detected in 2,052 (61.3%) patients. 

The most frequent mutations were M694V, E148Q, M680I(G/C) 

and V726A. We could not find any significant differences between 

the two common mutations according to the gender. Molecular 

diagnosis of MEFV is a useful tool in clinical practice, thus a future 

study relating to genotype/phenotype correlation of FMF in more 

and larger group in Turkish population involving the whole MEFV 

gene mutations is necessary.

PS-06 20 
Hipertansiyonlu hastalarda anjiotensin II tip 1 reseptörü 
A1166C gen polimorfizminin araştırılması

Ayşegül Bayramoğlu1, Hülyam Kurt2, Hasan Veysi Güneş2, 

Necmi Ata3, Alparslan Birdane3, İrfan Değirmenci2, Miris Dikmen4, 

Cengiz Üstüner2, Ertuğrul Çolak5

1Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Artvin
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ABD, Eskişehir
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, 

Eskişehir
4Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Bölümü, Eskişehir
5Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Bölümü, 

Eskişehir

Bu çalışma hipertansiyonlu hastalarda anjiotensin II tip 1 

reseptörü (AT1) geni A1166C polimorfizminin sıklığını belirlemek 

ve bu polimorfizmin hipertansiyon gelişimindeki rolünü incelemek 

amacı ile yapıldı. Bu çalışmada, 196 genomik DNA örneği (142 

hipertansiyon hasta ve 54 sağlıklı birey) analiz edildi. Genomik DNA, 

tuz ekstraksiyon yöntemi kullanılarak periferal kandan elde edildi.

AT1 genindeki A1166C polimorfîzmi, polimeraz zincir reaksiyonu 

(PCR) restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi (RFLP) metodu 

kullanılarak belirlendi. PCR ürünleri,% 2 agaroz jel elektroforez ile 

yürütüldü ve CCD kamera ile görünür hale getirildi. Bu çalışmada, 

A1166C genotip frekansı kontrol grubu için AA% 96.3 ve AC% 3.7 

olarak, hastalar için AA% 85.9 ve AC % 14.1 olarak tespit edildi. 

Genotip ve allel frekansı açısından kontrol ve hasta grubu arasında 

istatistiksel olarak önemli fark bulundu. Yapılan çalışmalarda, 

araştırmacılar şiddetli hipertansiyonu olan hastalarda AT1 C allel 

sıklığının arttığını, AT1 geninin hipertansif hastalarda aort sertlik 

gelişimine dahil olduğu ve AT1 geni A1166C polimorfizminin 

hipertansiyonla ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Birkaç çalışmada 

da, AT1 geni A1166C polimorfizminin hipertansiyon ile ilişkili 

olmadığı bildirilmiştir. Bizim sonuçlarımız ise, AT1 gen polimorfizmi 

ile hipertansiyon arasında bir etkileşimin var olduğunu 

göstermektedir.

Investigation of angiotensin II type 1 receptor A1166C gene 
polymorphism in patients with hypertension

Ayşegül Bayramoğlu1, Hülyam Kurt2, Hasan Veysi Güneş2, 

Necmi Ata3, Alparslan Birdane3, İrfan Değirmenci2, Miris Dikmen4, 

Cengiz Üstüner2, Ertuğrul Çolak5
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This study was performed on hypertension patients in Turkish 

population to determine the frequency of the A1166C 

polymorphism in the angıotensın II type 1 receptor (AT1) gene 

and to examine the role of this polymorphism in hypertension 

development. In this study, 196 genomic DNA samples were 

analyzed (from 142 hypertension patients and 54 healthy subjects). 

Genomic DNA was prepared from peripheral blood using the salt-

extraction method. The presence of the A1166C polymorphism in 

the AT1 gene was determined using the polymerase chain reaction 

(PCR) -restriction fragment length polymorphism (RFLP) method. 

PCR products were separated by 2% agarose gel electrophoresis 

and visualized by a charge-coupled device (CCD) camera. In this 

study, A1166C genotype frequency was determined as AA 96.3 % 

and AC 3.7 % for controls, and as AA 85.9 % and AC 14.1 % for 

patients. Statistically significant difference was found between 

control group and patients in terms of genotype and allel frequency. 

In the studies, researchers has been reported that the frequency of 

the AT1 C allele is increased in patients with severe hypertension, 

AT1 gene is involved in the development of aortic stiffness in 

hypertensive patients, and that A1166C polymorphism of the AT1 

gene is correlated with hypertension. Several studies also reported 

that A1166C polymorphism of the AT1 gene was not associated 

with hypertension. Our results suggest that an interaction exists 

between the AT1 gene polymorphism and hypertension.

PS-06 21
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde saptanan yeni bir SRD5A2 
geni homozigot Ala65Pro mutasyonu

Erdal Eren1, Tuba Gökdoğan Edgünlü2, Sevim Karakaş Çelik3

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu
3Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD

Steroid 5 alfa redüktaz eksikliği (5RD) SRD5A2 gen mutasyonu 

sonucu meydana gelen nadir, otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. 

Testosteronun dihidrotestosterona dönüşümünü sağlayan bu 

enzimdeki defekt sonucunda cinsel farklılaşma bozukluğu meydana 

gelmektedir. Burada 5RD tanısıyla izlenen ve yeni bir mutasyon 

saptanan olgular sunulmuştur. Üç ayrı aileden toplam 6 olguda 5RD 

saptandı. Kız olarak yetiştirilen olguların ikisi primer amenore, biri 

primer amenore ve kız cinsiyeti kabul etmeme, diğerleri inguinal 

kanalda kitle nedeniyle başvurdu. Bir ailede toplam 4 bireyde 5RD 

saptandı. Hastalardan alınan periferik kandan kromozom analizi 

ve SRY geni analizi yapıldı. Ayrıca elde edilen DNA’lardan SRD5A2 

geni 5 ekzon bölgesi PCR ile çoğaltılıp DNA dizi analizi yöntemiyle 

değerlendirildi. Olguların 5’inde 46,XY, birinde 46,XXY saptandı, 

olgularda SRY geni pozitif saptandı. Olguların hepsinde SRD5A2 

geni 1.ekzonunda p.Ala65Pro (c193G>C) tespit edilen yeni bir 

mutasyon ve p.Leu89Val polimorfizmi dikkati çekti. Bu mutasyonun 

varlığı,akraba evliliğinin yoğun olduğu bölgemizdeki hastalığın 

genetik durumunu göstermesi açısından anlamlıdır.

Ala65Pro homozygous mutation of SRD5A2 gene identified 
in the Southeastern Anatolia Region

Erdal Eren1, Tuba Gökdoğan Edgünlü2, Sevim Karakaş Çelik3

1Harran University Medical Faculty,Department of Pediatric Endocrinology
2Muğla Sıtkı Koçman University, School of Health Sciences
3Bülent Ecevit University Medical Faculty, Department of Medical Genetic

Background and AIMS: Steroid 5-alpha-reductase deficiency (5RD) 

caused by SRD5A2 gene mutation, a rare autosomal recessive 

disease. A defect in this enzyme that enables conversion of 

testosterone to dihydrotestosterone in sexual differentiation 

disorder occurs. Here are the facts as established a new mutation 

were diagnosed as having 5RD. A total of three different families 

were found in 6 cases 5RD. Two cases of primary amenorrhea 

raised as a girl, one of the primary amenorrhea and girls to refuse 

sex, others admitted because of a mass in the inguinal canal. One 

family had a total of 4 individuals 5RD. Chromosome analysis 

of peripheral blood from patients and SRY gene analysis was 

performed. Also obtained from the DNAs in exon 5 of SRD5A2 gene 

were determined by PCR amplification of DNA sequence analysis.

In 5 cases, 46, XY, one of the 46, XXY was detected, patients were 

positive for the SRY gene. It has been found P.Ala65Pro (c193G> 

C) novel mutation at exon1 of SRD5A2 gene in all cases and 

p.Leu89Val polymorphism was identified. The presence of this 

mutation, inbreeding is intense in our region to show significant 

genetic status of the disease.

PS-06 22
Şizofreni ile HTR2A geni T102C (rs6313) ve 1438 A/G 
(rs6311) polimorfizmlerinin ilişkisi

Saliha Handan Yıldız1, Aslı Akıllı1, Erman Bağcıoğlu2, Müjgan 

Özdemir Erdoğan1, Kerem Şenol Coşkun2, Ahmet Hamdi Alpaslan2, 

Burak Subaşı3, Evrim Suna Arıkan Terzi1
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Şizofreni hem genetik hem de çevresel faktörlerin etkisi ile 

gelişen bir hastalıktır. Şizofreni gelişiminde aile öyküsü en önemli 

risk faktörü olarak görülmektedir. HTR2A geninin şizofreni ile 

bağlantılı süreçlerle ilişkili olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı HTR2A geninde bulunan T102C (rs6313) 

ve 1438 A/G (rs6311) polimorfizmlerinin şizofreni ile ilişkisinin 

araştırılmasıdır. Çalışma kapsamında HTR2A geni T102C ve 

1438 A/G polimorfizmlerinin genotip ve alel sıklıkları, DSM-IV 

kriterlerine göre şizofreni tanısı almış 102 hasta ve 107 sağlıklı 

kontrolde karşılaştırılmıştır. Genotipleme çalışması eş zamanlı 

PCR yöntemi ile yapılmıştır. 5-HT2A reseptör geni T102C and 1438 

A/G polimorfizmlerine ait genotip veya alel sıklıklarıyla şizofreni 

arasında bir ilişki bulunmamıştır. Ancak, HTR2A geni T102C ve 1438 

A/G polimorfizmleri ailesinde şizofreni öyküsü olan ve olmayan 

hasta grubu arasında karşılaştırıldığında, T ve A alel sıklıklarının 

ailesinde şizofreni öyküsü olan hastalarda önemli derecede 

yüksek olduğu gözlenmiştir (P<0.05). Şizofreni ile ilişkili genetik 

temelli çalışmalarda aile öyküsünün göz önünde bulundurulması 

ve çok sayıda aday gen ile polimorfizmin birlikte değerlendirilmesi 

gerekmektedir.

Association of schizophrenia with T102C (rs6313) and 1438 
A/G (rs6311) polymorphisms of HTR2A gene

Saliha Handan Yıldız1, Aslı Akıllı1, Erman Bağcıoğlu2, Müjgan 

Özdemir Erdoğan1, Kerem Şenol Coşkun2, Ahmet Hamdi Alpaslan2, 

Burak Subaşı3, Evrim Suna Arıkan Terzi1

1Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Department of Medical 

Genetics, Afyonkarahisar, Turkey
2Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, 

Afyonkarahisar, Turkey
3Elazig Training and Research Hospital, Elazig, Turkey

Both genetic and environmental factors involve development 

of schizophrenia. Beside, a family history of schizophrenia is the 

most significant risk factor. Substantial evidence from a variety 

of studies indicated that HTR2A plays a role in process related 

to schizophrenia. The aim of this study is to investigate whether 

there were any association between the T102C (rs6313) and 1438 

A/G (rs6311) polymorphisms of the 5-HT2A receptor gene and 

schizophrenia. We compared genotypes and allele frequencies of 

T102C and 1438 A/G polymorphisms of 5-HT2A receptor gene in 

102 schizophrenia patients diagnosed according to DSM-IV and 

107 healthy controls. Genotyping was performed by real-time 

polymerase chain reaction. We found no significant association 

between schizophrenia and genotypic or allele frequencies of 

HTR2A gene 102T/C and 1438 A/G polymorphisms. However, 

comparison of HTR2A gene 102T/C and 1438 A/G polymorphisms 

in terms of genotype and allele frequencies between the two 

patient groups with or without a family history of schizophrenia 

shows that T and A allele frequencies were significantly higher 

(P<0.05) in the case group which has a schizophrenia history in 

their family. Family histories related to schizophrenia should be 

considered in genetic bases studies and more number of candidate 

genes and polymorphisms must be evaluated together.

PS-06 23
21-hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal 
hiperplazi hastalarında CYP21A2 mutasyon profilinin 
ayrıntılı araştırılması: Yeni bir kurucu mutasyon

Bayram Toraman1, Ayşenur Ökten2, Ersan Kalay1, Gülay Karagüzel2, 

Tuba Dinçer1, Emel Gül Açıkgöz2, Ahmet Karagüzel1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Ana Bilim Dalı Pediatrik 

Endokrinoloji Bilim Dalı

21-hidroksilaz (21OH) defektine bağlı Konjenital Adrenal 

Hiperplazi (21OHD KAH) hastalığı en sık görülen kalıtsal metabolik 

hastalıklardan biridir. Klasik [tuz kaybettirici (TK), basit virilizan 

(BV)] ve non-klasik (NK) 21OHD KAH olarak bilinen klinik tipleri 

olan bu hastalıktan sorumlu gen (CYP21A2) üzerinde bu güne kadar 

150’den fazla nokta mutasyon tanımlanmıştır. Büyük delesyon/

konversiyonlar sonucu oluşan yeniden yapılanmalar mutasyonların 

yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır.  Bu çalışmanın amacı; 21OHD KAH 

hastalarındaki sorumlu mutasyonların ve yeniden yapılanmaların 

belirlenmesi, ailelere genetik danışma, prenatal tanı imkanı 

sağlanması ve ülkemizin bu hastalıktaki mutasyon profilinin ortaya 

çıkartılmasına destek vermektir. Doğu Karadeniz Bölgesindeki 

illerden gelen 45 aileden toplam 48 hasta (31 TK, 12 BV ve 5 

NK) araştırmaya dahil edildi. Bütün hastalarda büyük delesyon/

konversiyonlar Long-PCR PFLP ile tarandı ve yeniden yapılanma 

görülen hastalarda delesyon-konversiyon ayrımı için southern-

blot işlemi uygulandı. Nokta mutasyonların tespiti için öncelikle 

en sık görülen 11 mutasyon amplification-created restriction 

site (ACRS) ve RFLP ile tarandı. Mutasyon bulunamayan hastalar 

doğrudan DNA dizi analizi ile araştırıldı. İlk kez bu çalışmada tespit 

edilen yeni bir mutasyona haplotip analizi uygulandı.  39 (%86.7) 

hastanın her iki allelinde, 2 hastanın yalnız bir allelinde mutasyon 

tespit edilirken 4 hastada herhangi bir mutasyon tespit edilemedi. 

Toplamda 17 bilinen ve 1 yeni, c.2T>C (p.M1?), mutasyon tespit 

edildi. Bölgemizde en sık görülen mutasyonlardan biri olan 

c.2T>C, klasik hastalığa neden olmaktaydı ve haplotip analizi bu 

mutasyonun kurucu bir mutasyon olduğunu gösterdi. Yeniden 
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yapılanma görülen hastalarda yapılan DNA dizileme işlemiyle 

değişik tiplerdeki kimerik genler (CYP21A1P/CYP21A2) tespit edildi 

ve yeniden yapılanmanın oluşum mekanizmasına göre yeni bir 

kimera terminolojisi önerildi.

Comprehensive mutation analysis of CYP21A2 gene in 
patients with congenital adrenal hyperplasia caused by 
21-hydroxylase deficiency: A novel founder mutation

Bayram Toraman1, Ayşenur Ökten2, Ersan Kalay1, Gülay Karagüzel2, 

Tuba Dinçer1, Emel Gül Açıkgöz2, Ahmet Karagüzel1

1Department of Medical Biology, Karadeniz Technical University Faculty of 

Medicine
2Department of Pediatrics, Division of Pediatric Endocrinology, Karadeniz 

Technical University Faculty of Medicine

Congenital adrenal hyperplasia (CAH) caused by 21-hydroxylase 

deficiency (21OHD CAH) is one of the most common inherited 

metabolic disorders. 21OHD CAH is classified as classical [salt-

wasting (SW), simple virilizing (SV)] and non-classical (NC) CAH. 

More than 150 point mutations have been described on CYP21A2. 

20% of these mutations are large rearrangements that occur 

via large deletion/conversion. The purpose of this study is to 

determine mutations of patients with 21OHD CAH and to allow 

them genetic counseling and prenatal diagnosis. Also it is aimed 

to support uncovering of mutation profile of this disease in our 

country. 48 patients (31 SW, 12 SV and 5 NC) with 21OHD CAH from 

45 families originated from northeast of Turkey were studied. In all 

patients, large rearrangements were scanned with Long-PCR RFLP 

and to distinguish large deletions from large conversions, southern 

blotting was performed. Most frequent point mutations were 

scanned by ACRS and RFLP. Sequence analysis was performed in 

patients who don’t have any of the scanned mutations. Haplotype 

analysis was performed to detect founder mutation. While in 39 

(86.7%) of the patients, responsible mutations were identified in 

both alleles, in two patients, mutations were identified only in 

one allele. In four patients, mutation was not detected at all. In 

total, seventeen known and one novel, c.2T>C, disease causing 

mutations were observed. The c.2T>C mutation causes classical 

21OHD and haplotype analysis showed that this mutation is 

a founder mutation. We suggested a further classification for 

CYP21A1P/CYP21A2 chimeras depending on junction site position 

and mechanism.

PS-06 24
Kronik böbrek hastalığı olan bir Türk populasyonunda 
aldosteron sentaz gen (CYP11B2) promoter polimorfizminin 
araştırılması

Meral Yılmaz1, Binnur Köksal2

1Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Araştırma Merkezi, Sivas
2Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı, Bartın

Kronik böbrek hastalığı (KBH) önemli bir halk sağlığı sorunu haline 

gelmiştir ve anlamlı derecede co-morbidite ve mortalite oranına 

sahiptir. Çeşitli çalışmalarda; aldosteron sentaz geni (CYP11B2) 

-344C/T polimorfizminin serum aldosteron düzeyini, idrar 

aldosteron atılımını, kan basıncını, sol ventrikül boyut ve kitlesini 

etkilediği bildirilmiştir. Bu çalışmada, bir Türk popülasyonunda, 

CYP11B2 (-344C/T) polimorfizminin KBH gelişimi üzerine bir 

etkisinin olup olmadığını araştırmayı amaçladık. Toplam 240 

KBH hastası ve kontrol grubu olarak 240 sağlıklı birey (yaş ve 

cinsiyet dağılımı eşleştirilmiş) incelenmiştir (insan etik kurul 

kararı numarası:2012/04/13). CYP11B2 (-344C/T) gen promoter 

polimorfizminin genotiplemesi polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) 

ve restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi (RFLP) yöntemleri 

kullanılarak yapılmıştır. Çalışmamızda, hasta ve kontrol grupları 

arasında genotip ve allel dağılımları yönünden istatistiksel olarak 

anlamlı farklılıklar bulamadık (sırasıyla χ2=1.85, p=0.39; Fisher’s 

exact testi, p=0.94). Ayrıca, hipertansiyonu (HT) olmayan KBH 

hastalarla karşılaştırıldığında HT olan KBH hastalarla genotip 

sıklıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar yoktur 

(p>0.05), buna karşın, diğer hasta gruplarıyla karşılaştırıldığında 

diabetes mellitus (DM) olan KBH hastaları ile bu polimorfizm 

arasında anlamlı bir birliktelik bulunmuştur(p=0.04). Bu çalışmada, 

CYP11B2 (-344C/T) polimorfizmi ile KBH arasında anlamlı bir ilişki 

bulamadık. Bu sonuç CYP11B2 (-344C/T) polimorfizminin KBH 

gelişimi üzerine direk bir etkisinin olmadığını ileri sürmektedir.

Investigation of aldosterone synthase gene (CYP11B2) 
promoter polymorphism in a Turkish population with 
chronic kidney disease

Meral Yılmaz1, Binnur Köksal2

1Research Center, Medicine Faculty, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
2Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Science, Bartin, 

University, Bartin, Turkey

Chronic kidney disease (CKD) has become a major public health 

problem and associated with significant co-morbidity and mortality. 

Aldosterone synthase gene (CYP11B2) -344C/T polymorphism 

have influenced the serum aldosterone level, urinary aldosterone 

excretion, blood pressure, left ventricular size and mass, that 

have been informed in several studies. We aimed to investigate 

whether there is an effect of CYP11B2 (-344C/T) polymorphism 

on the development of CKD in a Turkish population, in this study. 

Total 240 patients with CKD and 240 (age and gender matched) 

healthy individuals as control group were analysed (numbers 

of the ethic committee decisions; 2012/04/13). Genotyping of 

CYP11B2 (-344 T/C) gene promoter polymorphism was carried out 
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used by polymerase chain reaction (PCR) and restriction fragment 

length polymorphism (RFLP) methods. In our study, we did not 

found statistically significant differences in the distributions of 

genotype and allele between patients and controls (χ2=1.85, 

p=0.39; Fisher’s exact test, p=0.94, respectively). In addition, there 

were no statistically significant differences between genotype 

frequencies and CKD patients with hypertension (HT) compared 

patients without HT (p>0.05), whereas a significant association 

was detected between the polymorphism and CKD with diabetes 

mellitus (DM) compared other patient groups (p=0.04). We found 

no significant association between CKD and CYP11B2 (-344C/T) 

polymorphism in the study. The result suggest that the CYP11B2 

(-344C/T) polymorphism is not direct effect on development of 

CKD.

PS-06 25 
Lipotoksik endoplazmik retikulum stres sonucu ifadesi 
değişen mikroRNAların tanımlanması ve regüle ettikleri 
genlerin analizi

Mısra Nadir1, Özlem Tufanlı2, F. Funda Kaya Demirsoy1, Ebru Erbay2, 

Arzu Atalay1

1Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü, Merkez Laboratuvar, Ankara
2Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 

Ankara

Obezite, tip 2 diyabet ve ateroskleroz gibi metabolik düzensizliklerde 

serbest yağ asitleri, yağ dokusunun yanısıra başka dokularda da 

birikmektedir. Hücre içindeki serbest yağ asidi birikimine karşı 

koyamayan -yağ doku harici dokulardaki- hücrelerde Endoplazmik 

Retikulum (ER) stres ve lipotoksik hücre ölümü gerçekleşir. 

Katlanmamış Protein Yanıtı (KPY) katlanmamış proteinlerin 

endoplasmik retikulumda birikmesi ile meydana getirdiği stres 

durumuna karşı koymak için aktive olan bir mekanizmadır ve 

hücrenin strese karşı koyarak adaptasyonu veya hücrenin kendini 

apoptoza programlaması arasında anahtar rolü üstlenmektedir. 

Ancak, uzun süren ve çözümlenemeyen ER stresi, hücreler ve 

dokular için zararlıdır, ER stresi metabolik dokularda kronikleştigi 

zaman, metabolik hastalıkların gelişimine yol açmaktadır. Yağ 

birikiminin hücrelerde KPY’nı hangi moleküler mekanizmalarla 

aktifleştirdiği ve KPY sinyal yolağının adaptif veya yıkıcı yanıtlarının 

nasıl kontrol edildiği halen tamamen aydınlatılamamıştır. Son 

yıllarda tanımlanan ve gelişim, organogenez, kök hücre statüsünün 

idamesi, kanser gibi biyolojik süreçlerde rol alan mikroRNAların 

(miRNA), protein kodlayan genlerin yaklaşık %30-60ını kontrol 

ettikleri tahmin edilmektedir. Lipotoksik ER stres kaynaklı KPY 

aktivasyonu sırasında ifadesi değişen miRNAları tanımlamak 

amacı ile fare makrofaj hücre hattında (RAW 264.7), lipotoksik 

ER stres oluşturulmuş ve ardından bu hücreler ve kontrol hücre 

hattının miRNAome profilleri, QRT-PCR temelli miScript miRNA 

PCR array kullanılarak biyolojik tekrarlı analiz edilmiştir. miRBase 

16.sürümdeki tüm fare miRNAları ile yapılan taramada 227 adet 

miRNAnın ifade seviyesinde değişiklik gözlenmiş, 44 tanesinde 

2 kat ve üzeri artma/azalma gözlenirken, 13 adetinde 3-24 kat 

artma/azalma görülmüştür. Lipotoksik ER streste ifadesi değişen bu 

miRNAların hedef transkriplerini belirlemek için biyoinformatik ve 

yolak analizleri gerçekleştirilerek olası hedef mRNAlar belirlenmiştir. 

Halen QRT-PCR ile ifade seviyeleri analiz edilmektedir.

Identification of differentially expressed microRNAs and 
analysis of the regulated genes by them during lipotoxic 
endoplasmic reticulum stress

Mısra Nadir1, Özlem Tufanlı2, F. Funda Kaya Demirsoy1, Ebru Erbay2, 

Arzu Atalay1

1Ankara University, Biotechnology Institute, Ankara, Turkey
2Bilkent University, Faculty of Science, Department of Molecular Biology 

and Genetics, Ankara, Turkey

During metabolic disorders such as obesity, type 2 diabetes and 

atherosclerosis, free fatty acids accumulate in other tissues 

besides fat tissue. When there is excess fatty acid accumulation in 

the tissues other than fat tissue, ER stress and lipotoxic cell death 

takes place. Unfolded protein response(UPR) is a mechanism that 

is activated against the stress generated in endoplasmic reticulum 

by the accumulation of intracellular free fatty acids and UPR is the 

key mediator between the cells’ adaptation against the ER stress 

or programming itself to apoptosis. Unsolved ER stress is harmful 

for the cells and tissues. It is still not completely clarified how 

lipotoxicity activates UPR and how the adaptive and destructive 

responses are controlled. It has been estimated that microRNAs 

which function during development, organogenesis, maintenance 

of stem cell status and cancer, regulates 30-60% of all protein 

coding genes. In order to identify the differentially expressed 

miRNAs during lipotoxic ER stress originating UPR activation, we 

have generated lipotoxic ER activation in mouse macrophage cell 

line (RAW 264.7) and analyzed the miRNAome profiles of this cell 

line and control cell line using QRT-PCR based miScript miRNA PCR 

array which contained all known mouse miRNAs in miRBase release 

16. After analysis, 227 miRNAs showed altered expression levels; 

44 miRNAs up/downregulated more than 2 fold and 13 miRNAs 

up/downregulated between 3-24 fold. Bioinformatic and pathway 

analyses were performed to identify the target mRNAs of these 

lipotoxic ER stress associated miRNAs. Currently the expession 

levels of these target mRNAs are under investigation.

Çalışma TÜBİTAK 212T171 numaralı proje tarafından 

desteklenmiştir.
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PS-06 26 
Mesane kanseri ve TGF-β C-509T gen polimorfizminin 
ilişkisinin araştırılması

Gülçin Yavuz Türel, Dilek Aşcı Çelik, Pınar Aslan Koşar, 

Nilüfer Şahin Calapoğlu

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Isparta

Mesane Kanseri, Dünya Sağlı Örgütü (WHO) 2008 istatistiklerine 

göre Dünya genelinde en sık görülen kanser türleri arasında 

9. sırada, ürogenital kanser türleri arasındada 2. sırada yer 

almaktadır. Çalışmamızda birçok hücresel yolakta görevli bir 

molekül olan TGF- β’nın polimorfizmi ve mesane kanseri arasındaki 

ilişkinin araştırılması amaçlanmaktadır. 52 mesane kanseri tanısı 

almış hastadan radikal sistektomi sırasında tümörlü mesane doku 

örnekleri yaklaşık 25 mg olarak ayrı ayrı alınıp, steril şişelerde 

-20 ºC de saklanmıştır. Doku örneklerinden DNA izolasyonu 

gerçekleştirilip TGF- β C-509 T polimorfizmi PCR- RFLP yöntemiyle 

belirlenmiştir. TGF- β geni C-509 T polimorfizmi için hasta ve 

kontrol grupları arasında genotip dağılımı ve allel frekansları 

bakımından anlamlı farklılık bulunamadı. Çalışma sonuçlarımız 

TGF- β C-509 T polimorfizminin mesane kanseri gelişiminde etkili 

bir faktör olmadığını göstermektedir. Ancak sonucumuzun daha 

büyük örneklem grupları kullanılarak yapılacak çalışmalarla teyit 

edilmesi gerekmektedir.

Investigation of relationship between bladder cancer and 
TGF-β C-509T gene polymorphism

Gülçin Yavuz Türel, Dilek Aşcı Çelik, Pınar Aslan Koşar, 

Nilüfer Şahin Calapoğlu

Department of Medical Biology, Süleyman Demirel University, Isparta, 

Turkey

According to statistics of World Health Organization (WHO) 2008, 

bladder cancer is the nineth among most common type of cancer 

in worldwide and it is secondary among urogenital cancers. In our 

study, it is aimed to investigate the relationship between bladder 

cancer and polymorphism of TGF-β, that molecule in charge of 

many cellular pathways. During radical cystectomy, approximately 

25 mg of tissue samples taken individually from 52 patients 

diagnosed with bladder cancer, were stored sterile vials at -20 º C. 

DNA isolation from tissue samples was realized and TGF-β C-509 

T polymorphism was determined by PCR-RFLP method. There is 

no significant difference in terms of genotype distribution and 

allele frequencies between patients and control groups for the 

gene polymorphism of TGF-β C-509 T. Our study results shows 

that TGF-β C-509 T polymorphism is not an effective factor in the 

development of bladder cancer. However our conclusion must be 

confirmed with the studies using a larger sample groups.

PS-06 27
Prostat kanseri ve Ku80 -1401 G/T polimorfizmi arasındaki 
ilişkinin araştırılması

Gülçin Yavuz Türel, Dilek Aşcı Çelik, Pınar Aslan Koşar, Gurbet Pınar 

Polat, Nilüfer Şahin Calapoğlu

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Isparta

Prostat adenokarsinomu erkeklerde en sık görülen kanser türüdür 

ve kanser ölümlerinde ikinci sıradadır. DNA çift zincir kırıkları birçok 

kanser türü ile ilişkilidir. Ku proteininin temel rolü DNA tamiridir 

ve bunun yanı sıra telomer korunması, antiapoptosis, tümör 

baskılama, spesifik gen transkripsiyonunun düzenlenmesi gibi bir 

çok hücresel proseste rol oynamaktadır. Çalışmamızda prostat 

kanserli hastalarda Ku 80 -1401 G/T polimorfizminin araştırılması 

amaçlanmıştır. Çalışmamıza 45 prostat kanserli hasta ve 20 sağlıklı 

birey dahil edildi. Hastalarda cerrahi uygulama sırasında tümörlü 

doku ve kan örnekleri alındı. Hasta ve kontrol gruplarına ait 

örneklerden DNA izolasyonu gerçekleştirildi. PCR/ RFLP yöntemi 

ile Ku 80 -1401 G/T polimorfizmine ilişkin genotipler elde edildi.

Hastaların doku ve kan örnekleri arasında Ku 80 -1401 G/T 

polimorfizmi için genotip dağılımları ve allel frekansları açısından 

anlamlı düzeyde bir farklılık gözlenememiştir. Hastaların doku ve 

kontrol gruplarına ait genotipler değerlendirildiğinde istatistiksel 

olarak anlamlılık olmamasına rağmen, hasta gruplarının kontrol 

gruplarına göre risk alleli taşıma oranı 2 kat yüksek olarak 

belirlenmiştir.

Investigation of the relationship between prostate cancer 
and Ku80 -1401 G/T polymorphism

Gülçin Yavuz Türel, Dilek Aşcı Çelik, Pınar Aslan Koşar, Gurbet Pınar 

Polat, Nilüfer Şahin Calapoğlu

Department of Medical Biology, Süleyman Demirel University, Isparta, 

Turkey

Prostate adenocarcinoma is the most common cancer type in the 

males and second in cancer deaths. DNA double-strand breaks 

associated with many cancers. The main role of the Ku protein 

is DNA repair activity and beside that plays roles in many cellular 

processes such as telomere protection, antiapoptosis, tumor 

suppression and regulation of gene transcription. In our study, it is 

aimed investigation of Ku 80 -1401 G / T polymorphism in patients 

with prostate cancer. 45 prostate cancer patients and 20 healthy 

individuals were included in the study. Tumor tissue and blood 

samples were collected from patients during the surgical procedure 
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and DNA isolations were conducted from samples of the patients 

and control groups. Ku 80 -1401 G/T polymorphism genotypes 

were obtained with PCR/RFLP method. It was not observed any 

significant differences for Ku 80 -1401 G/T polymorphism in 

terms of genotype distribution and allele frequencies among the 

examples of tissues and blood of patients. When genotypes of 

tissue and control groups of patients were evaluated, although 

there was no statistically suggestiveness, patient groups were 

determined to be 2-fold higher risk allele bearing ratio compared 

to control groups.

PS-06 28
TGF-β C-509T gen polimorfizminin meme kanseri ile 
ilişkisinin araştırılması

Dilek Aşcı Çelik, Gülçin Yavuz Türel, Pınar Aslan Koşar, 

Nurten Özçelik

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Isparta

Transforming growth factor beta (TGF-β) proliferasyon, farklılaşma, 

göç, hücre sağkalımı ve anjiogenezi kapsayan birçok hücresel 

ve fizyolojik süreçte düzenleyici rol oynayan bir moleküldür. 

TGF-β sinyalizasyon yolunun bozulması birçok kanser türünün 

gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Çalışmamızın amacı meme 

kanseri ve TGF-β C-509T polimorfizmi ilişkisinin araştırılmasıdır. 

Çalışmamıza yeni tanı konulmuş, tedaviye başlanmamış ve cerrahi 

uygulanmamış 28 meme kanserli hasta ve bu hastaların birinci 

derece yakınları ile 20 sağlıklı birey dahil edilmiştir. Periferik 

kandan DNA izole edildi ve TGF-β C-509T gen polimorfizmi PCR 

(Polimeraz Zincir Reaksiyonu) / RFLP (Restriksiyon Fragment 

Lenght Polimorfizmi) metotları kullanılarak belirlendi. Hasta, birinci 

derece yakın ve kontrol grupları TGF-β C-509T polimorfizmleri 

açısından karşılaştırılmıştır. Hasta grupları, birinci derece yakınlar 

ve kontrol grupları arasında genotip dağılımları ve allel frekansları 

için anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Çalışmamızdaki bulgularda 

TGF-β C-509T polimorfizmine ait anlamlılık bulunamasa da risk 

alleli olan T’nin hasta gruplarında, birinci derece yakınlar ve 

kontrol gruplarına göre 4 kat yüksek olduğu tespit edilmiştir. TGF-β 

C-509T gen polimorfizminin meme kanseri gelişimi üzerine etkisini 

ortaya koyabilmek için daha yüksek olgu sayılı çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır.

Investigation of relationship with breast cancer and TGF-β 
C-509T gene polymorphism

Dilek Aşcı Çelik, Gülçin Yavuz Türel, Pınar Aslan Koşar, 

Nurten Özçelik

Department of Medical Biology, Süleyman Demirel University, Isparta, 

Turkey

Transforming growth factor beta (TGF-β) is a ubiquitous and 

essential regulator of cellular and physiologic processes including 

proliferation, differentiation, migration, cell survival and 

angiogenesis. The breakdown of TGF-β signalization pathway plays 

an important role in development lots of cancer type. Our studies 

aim investigation of relation between breast cancer and TGF-β 

C-509T polymorphism. To our study, 28 breast cancer patient who 

are diagnosed newly, are not treated and had any kind of operation, 

these patients first degree relatives and 20 healty individuals were 

included. Genomic DNA was isolated from peripheral blood and 

TGF-β C-509T gene polymorphism was determined using with 

PCR (Polymerase Chain Reaction) and RFLP (Restriction Fragment 

Length Polymorphism) methods. Patients, first degree relatives 

and control groups were compared in terms of TGF-β C-509T 

Polymorphism. There were no significance difference for genotype 

and allele frequencies among patients, first degree relatives and 

control groups. While the findings in our study were not found 

any significance for TGF-β C-509T polymorphism, T risk allele 

were found 4 times higher in patient groups than control groups 

and first degree relatives. İt was needed the higher number of 

cases to elucidate the effect of TGF-β C-509T polymorphism on 

development breast cancer.

PS-06 29
β1-/ β2-adrenerjik reseptör and G protein β3 altbirimi gen 
polimorfizmlerinin mitral kapak prolapsusuna etkilerinin 
araştırılması

Elif Ağatekin1, Vildan Bozok Çetintaş1, Cem Ulucan2, 

Aslı Tetik Vardarlı1, Ali Şahin Küçükaslan1, Can Hasdemir2, 

Zuhal Eroğlu1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir, 

Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir, 

Türkiye

Mitral kapak prolapsusu (MVP) sık görülen kapak hastalıklarından 

birisi olup klinik olarak tehlikesiz olmakla birlikte mitral yetersizlik, 

atriyal fibrilasyon, kalp yetmezliği ve hatta ani ölümlere bile 

neden olabilir. İnsan genomunda meydana gelen mutasyonlar 
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ve polimorfizmler MVP’ nin oluşumu, gelişimi ve ilerlemesinde 

rol alabilir. Bu çalışmada biz ADRβ1 (Ser49Gly ve Gly389Arg), 

ADRβ2 (Arg16Gly, Gln27Glu ve Thr164Ile), GNβ3 (C825T) 

polimorfizmlerinin MVP ile ilişkili olup olmadığını araştırmayı 

amaçladık. Ekokardiyografi ile tanısı konmuş otuz dokuz akraba 

olmayan MVP olgusu ve yetmiş altı sağlıklı kontrol örneği incelendi. 

ADRβ1, ADRβ2 ve GNβ3 gen polimorfizmleri PCR ve RFLP yöntemleri 

ile belirlendi. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, MVP olgularında 

β1-adrenerjik reseptörüne ait Gly389Arg (%66,67 vs. %18,42 

p<0,001) genotipinin ve Ser49Arg389 (%23,67 vs. %10,95 p=0,030) 

haplotipinin sıklığı daha yüksek; β2-adrenerjik reseptörüne ait 

Thr164Ile (%61,54 vs. %39,47 p=0,003) genotipinin sıklığı daha 

yüksek, Gly16Gln27Ile164 (%6,90 vs. %17,48 p=0,04) haplotipinin 

sıklığı daha düşük; GNβ3 genine ait CT (%51,28 vs. %34,21 p<0,001) 

genotipinin sıklığı daha yüksek bulundu.  Sonuçlarımız Gly389Arg, 

Thr164Ile ve C825T polimorfizmlerinin MVP’nin oluşumu üzerinde 

önemli bir etkiye sahip olabileceğini düşündürmektedir.

Investigation the effects of β1-/ β2-adrenergic receptor 
and G protein β3 subunit gene polymorphisms on the 
mitral valve prolapse

Elif Ağatekin1, Vildan Bozok Çetintaş1, Cem Ulucan2, 

Aslı Tetik Vardarlı1, Ali Şahin Küçükaslan1, Can Hasdemir2, 

Zuhal Eroğlu1

1Ege University School of Medicine, Department of Medical Biology, Izmir, 

Turkey
2Ege University School of Medicine, Department of Cardiology, Izmir, Turkey

Mitral valve prolapse (MVP) is a common heart valve disease, which 

is clinically benign but can also cause mitral regurgitation, atrial 

fibrillation, heart failure and even sudden death. Mutations and 

polymorphisms that occure in the human genome may be involved 

in the occurrence, evolution and progression of MVP. In this study, 

we aimed to investigate whether ADRβ1 (Ser49Gly and Gly389Arg), 

ADRβ2 (Arg16Gly, Gln27Glu and Thr164Ile), GNβ3 (C825T) 

polymorphisms are associated with MVP. Thirty nine unrelated 

patients with MVP diagnosed by echocardiography and seventy 

six healthy control subjects were studied. The polymorphisms of 

the ADRβ1, ADRβ2 and GNβ3 genes were identified by PCR-RFLP 

methods. Patients with MVP had higher frequency of Gly389Arg 

(66,67% vs. 18,42%, p<0,001) genotype and Ser49Arg389 (23,67% 

vs. 10,95% p=0,030) haplotypes of the β1-adrenergic receptor; 

higher frequency of Thr164Ile (61,54% vs. 39,47% p=0,003) 

genotype and lower frequency of Gly16Gln27Ile164 (6,90% vs. 

17,48%, p=0,040) haplotypes of the β2-adrenergic receptor; 

higher frequency of CT (51,28% vs. 34,21%, p<0,001) genotype 

of GNβ3 compared to control subjects. Our data suggest that the 

Gly389Arg, Thr164Ile and C825T polymorphisms may have an 

important effect on the evolution of MVP.

PS-06 30
Meme kanseri ve Ku 80 -1401G/T polimorfizmi ilişkisinin 
araştırılması

Dilek Aşcı Çelik, Gülçin Yavuz Türel, Pınar Aslan Koşar, 

Nurten Özçelik, Nilüfer Şahin Calapoğlu

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Isparta

Meme kanseri kadınlar arasında dünyada en sık görülen kanser 

türüdür ve tüm kanserlerin % 30’unu oluşturmaktadır. Kanser 

gelişiminde DNA onarımı kritik yolaklardan biridir. Ku 80, DNA 

çift zincir kırıkları tamirinde Non-Homolog End Joining (NHEJ) 

yolağında görevli bir proteindir. Çalışmamızın amacı Ku 80 geninde 

meydana gelebilecek bir polimorfizmin kanser gelişimi üzerindeki 

rolünün araştırılmasıdır. Çalışmamıza 28 meme kanserli hasta 

ve bu hastaların birinci derece yakınları ile 20 sağlıklı birey dahil 

edilmiştir. Belirlenen her gruptaki bireylerden kan örnekleri 

alınarak DNA izolasyonu standart protokollere göre yapıldı. Ku 

80 -1401 G/T gen polimorfizmi PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) 

ve RFLP (Restriksiyon Fragment Lenght Polimorfizmi) metotları 

kullanılarak analiz edildi. Hasta, birici derece yakın ve kontrol 

grupları Ku80 -1401 G/T polimorfizmleri açısından karşılaştırılmıştır. 

Meme kanseri tanısı konulan hastalar ve birinci derece yakınları ile 

kontrol grupları arasında Ku80 -1401 G/T polimorfizmi için genotip 

dağılımları ve allel frekanslarının istatistiksel olarak anlamlılık 

göstermediği belirlenmiştir. Çalışmamızdaki bulgularda Ku80 -1401 

G/T polimorfizmine ait anlamlılık bulunamasa da risk alleli olan T’ 

nin hasta gruplarında, birici derece yakınlar ve kontrol gruplarına 

göre 1.4 kat yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Investigation of the relationship breast cancer and Ku 80 
-1401G/T polymorphism

Dilek Aşcı Çelik, Gülçin Yavuz Türel, Pınar Aslan Koşar, 

Nurten Özçelik, Nilüfer Şahin Calapoğlu

Department of Medical Biology, Süleyman Demirel University, Isparta, 

Turkey

Breast cancer is the most frequently cancer type, seen around 

woman in the world and constitue %30 percrent of all of cancer 

types. DNA repair is one of the critical pathway in cancer 

development. Ku 80 is a protein that play a role in Non-Homologous 

End Joining ( NHEJ) pathway, the repair of DNA double-strand 

breaks. Aim of our study investigate role of the polimorphism 

that may arise Ku 80 gene on cancer development. 28 patients 

with breast cancer, first degree relatives of these patients and 20 

healthy individuals were included in our study. DNA extraction was 

performed according to standard protocols from blood samples 

of each identified group of individuals. Ku 80 -1401 G / T gene 
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polymorphism were analyzed using with PCR (Polymerase Chain 

Reaction) and RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) 

methods. Patients, first degree relatives and control groups were 

compared in terms of Ku 80 -1401 G / T gene polymorphisms. There 

were no statistical significance for Ku80 -1401 G / T polymorphism 

for genotype distribution and allele frequencies among patients 

diagnosed with breast cancer, first degree relatives of patiens 

and control group. Evidences of our study while we can not find 

significance for Ku 80 -1401 G / T gene polymorphism, in patients 

the T risk allele was found to be 1.4 times higher than 1. degree 

relatives of patiens and control group.

PS-06 31 
Nörofibromatozis tip 1 ile ilişkili tümörlerde C-X-C kemokin 
reseptör tip 4 gen ifade düzeyinin belirlenmesi

Beren Karaosmanoğlu1, Çetin Yusuf Kocaefe1, Figen Söylemezoğlu2, 

Şükriye Ayter3

1Hacettepe Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
3TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara

NF1 genindeki mutasyonlara bağlı olarak ortaya çıkan 

Nörofibromatozis tip 1 (NF1) hastalığı, otozomal dominant 

kalıtılan, sinir sistemi ve deriyi etkileyen nörokutan bir hastalıktır. 

NF1 hastalarında en yaygın görülen tümör tipi, ağırlıklı olarak 

Schwann hücrelerinden oluşan, dermal ve pleksiform olarak ikiye 

ayrılan nörofibromlardır. Pleksiform nörofibromlar daha malin 

bir hal alarak malin periferik sinir kılıfı tümörlerine (MPNSTs) 

dönüşebilir. CXCR4, HIV’in koreseptörü olması ve çeşitli kanserlerin 

metastazından sorumlu olmasından dolayı en çok çalışılan 

kemokin reseptörleri arasındadır. Bu çalışmada, farklı NF1 tümör 

tiplerinde CXCR4 gen ifadesini analiz etmek ve bu reseptörün 

tanı ve hastalık seyrindeki önemini göstermek amaçlanmıştır. 

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde ameliyat olan hastalardan 

7 adet (5 dermal nörofibrom, 1 pleksiform nörofibrom, 1 

feokromasitoma) elde edilmiştir. İlk olarak patolojik tanısı konmuş 

NF1 tümörlerinde, Schwann hücre belirteci S100 ve hedef molekül 

olan CXCR4 antikorları ile immünfloresan eş-boyaması yapılmış, 

Schwann hücreleri içeren NF1 tümörlerinde CXCR4 ifadesi protein 

seviyesinde tespit edilmiştir. Daha sonra kantitatif açıdan CXCR4 

ifadesini incelemek amacı ile aynı tümör dokularından elde 

edilen RNA örnekleri kullanılarak gerçek zamanlı PZR yapılmıştır. 

İnsan Schwann hücrelerinin kontrol olarak kullanıldığı bu deneyin 

sonucunda, CXCR4 ifadesinin tümör dokularında artmış olduğu 

gösterilmiştir. Bu bulgular, insan NF1 tümörlerinde CXCR4’ün 

rol oynayabileceğini göstermesi açısından önem arz etmektedir. 

CXCR4’ün NF1’deki rolünün kesinleştirilmesi için daha fazla tümör 

sayısı ve daha farklı tümör tipi ile çalışmalar yapılmalıdır.

Detection of the expression level of C-X-C chemokine type 
4 in Neurofibromatosis type 1 associated tumors

Beren Karaosmanoğlu1, Çetin Yusuf Kocaefe1, Figen Söylemezoğlu2, 

Şükriye Ayter3

1Department of Medical Biology, Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Department of Medical Pathology, Hacettepe University, Ankara, Turkey
3TOBB University of Economics and Technology, Ankara, Turkey

Neurofibromatosis type 1 (NF1) is a common autosomal dominant 

genetic disorder, which affects skin and nervous system. It occurs 

due to the mutations in NF1 gene. The most common tumor type 

in NF1 is neurofibromas; which is categorized into dermal and 

plexiform neurofibromas (PNs). Schwann cells (SC) are considered 

as the primary cellular origin of neurofibromas. PNs can undergo 

malignant transformation into malignant peripheral nerve sheath 

tumors (MPNSTs).CXCR4 is one of the best-studied chemokine 

receptors, primarily due to its role as a coreceptor for HIV and its 

ability to mediate the metastasis of several cancers. The purpose 

of this study was to analyze a possible association between the 

expression of CXCR4 and the clinicopathological features of different 

NF1 tumors to assess the usefulness of this chemokine receptor 

for diagnosis and prognosis. Seven specimens of tumors (5 dermal 

neurofibromas, 1 PNs, 1 pheochromacytoma) were obtained from 

patients who underwent surgery at Hacettepe University Hospital.

After their pathological examination, immunofluorescent staining 

was performed for target molecule CXCR4 and SC marker S100. As 

a result, CXCR4 expression was detected in SC-originated tumors. 

In order to investigate the quantitative expression of CXCR4, RNA 

samples were isolated from the same tumors. According to the 

qRT-PCR results, CXCR4 gene expression was found to be increased 

in all tumors compared to human SC. When all these results taken 

together, CXCR4 may have a role in human NF1 tumors. In order to 

validate its role in NF1, future studies should be performed with 

more tumors and different tumor types.

PS-06 32 
C allele of rs4950928 promoter variation in CHI3L1 is not 
associated with asthma susceptibility
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1Department of biophysics,All India Institute of Medical Sciences, New 
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YKL-40 is a chitinase like protein of glycosyl hydrolase family 18 and 

is widely known for its role in inflammation. A single nucleotide 

polymorphism (snp) in promoter region of CHI3L1 gene has been 

reported as a cause of asthma susceptibility. However, the results 

on susceptibility allele are contradictory in many previous studies 

thereby warranting further study in this context. In the present study 

we investigated the pattern of serum YKL-40 expression in asthma 

and snp’s in the CHI3L1 gene including the promoter region for 

any association with asthma. 100 asthma patients and 50 healthy 

controls were included in the study. SerumYKL-40 evaluation and 

genotyping were done in all the subjects and controls by surface 

plasmon resonance technology and PCR method. Statistical 

analysis: Data analysis was done by SPSS 13.0 and STATA/SE -9.0 

software. The frequencies of the snp’s were evaluated according 

to the Hardy Weinberg equilibrium. For all tests, a p value of <0.05 

was considered significant. A significant progressive elevation in 

serum YKL-40 levels was observed in moderate and severe asthma 

patients as compared with controls and a negative correlation with 

lung function and a positive association with asthma severity was 

observed. However, our results do not support the role of C or G 

allele in asthma and hence contradict the previous findings. YKL-

40 protein could be used as a biomarker of severity in asthma. 

However, the role of rs4950928 promoter region variations in 

asthma needs to be further investigated in larger sample size.

PS-06 33
Wilson hastalığına yol açan ATP7B genindeki mutasyonların 
bakır taşınmasındaki etkilerinin saccharomyces cerevisiae 
model sisteminde araştırılması

Özlenen Şimşek Papur1, Ahmet Koç2, Orhan Terzioğlu1

1Dokuz Eylül Üniversitesi,Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı,İzmir
2İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim 

Dalı, İzmir

Klinik bulguları farklı Wilson Hastalarında saptanan ATP7B genindeki 

T788I, V1036I ve R1038G-fsX83 mutasyonları ve yaban tip ATP7B 

geni, yaban tip BY4741(MATα his3∆1 leu2∆0 met15∆0 ura3∆0) 

suşundan elde edilmiş CCC2 geni mutant olan (BY4741∆CCC2) 

Saccharomyces cerevisiae suşuna transforme edilerek bakır 

miktarındaki değişimin saptanması amaçlandı. HepG2 hücre 

dizisinden RNA izolasyonu yapılıp cDNA elde edildi. Yaban tip 

ATP7B geni PCR ile çoğaltıldı, plazmid DNA’sına klonlandı.Yaban tip 

ATP7B’yi içeren plazmid DNA’sında bölge yönlendirilmiş mutagenez 

‘site directed mutagenesis’ yöntemi ile T788I, V1036I ve R1038G-

fsX83 mutasyonları elde edildi. DNA dizi analizi ile yaban tip ATP7B, 

T788I, V1036I ve R1038G-fsX83 mutant hücrelerden elde edilen 

plazmid DNA’larının dizileri doğrulandı, mayaya transforme edildi. 

Konvansiyonel ve real time PCR yapıldı. Komplementasyon deneyi 

yapılarak ICP-MS analizi ile farklı ortam şartlarında, ortamdaki ve 

hücre pelletlerindeki bakır-demir miktarı ölçüldü. BY4741∆CCC2 

suşunda, ATP7B geninin mayadaki CCC2 genini komplemente 

ettiği, işlevsel olduğu gösterildi. Demir sınırlı ortamda, yaban tip 

ATP7B’ye göre tüm mutantlarda hücre kültür ortamındaki bakır 

miktarının azaldığı ve hücre pelletlerindekinin arttığı gösterildi. 

Kontrol ortamlarında hem ortam hem de hücre pelletlerinde 

bakır miktarında fark saptanmadı. Aynı deney şartlarında, yaban 

tip ATP7B’ye göre mutantlarda ortam ve pelletlerde ölçülen 

demir miktarında fark saptanmadı. Demir sınırlı ortamda yaban 

tip ATP7B’ye göre tüm mutantlarda hücre kültür ortamındaki 

bakırın azaldığı, hücre pelletlerindekinin arttığı gösterildi. ICP-MS 

ile yapılan ölçümlerde yaban tip ATP7B ile mutantlar arasında 

bakır taşınımında fark saptandı. BY4741∆CCC2 mutant maya 

suşuna ilk kez insan bakır taşıyıcı geni ATP7B transforme edildi ve 

komplemantasyon gösterildi. Farklı klinik özelliklere sahip Wilson 

hastalarındaki mutasyonlara ait model sistem kurulmuş oldu.

Searching the effect of mutations on ATP7B gene that 
caused wilson disease to the copper transport on 
saccharomyces cerevisiae model system

Özlenen Şimşek Papur1, Ahmet Koç2, Orhan Terzioğlu1

1Department of Medical Biology and Genetics, Dokuz Eylül University, İzmir, 

Turkey
2Department of Molecular Biology and Genetics, İzmir Institute of 

Technology, İzmir, Turkey

It was aimed to detect the change of copper by transforming 

wild type ATP7B and T788I, V1036I, R1038G-fsX83 mutations 

detected on Wilson Disease patients that has different clinical 

findings to Saccharomyces cerevisiae that has mutant CCC2 

gene (BY4741∆CCC2) which obtained from wild type BY4741 

(MATα his3∆1 leu2∆0 met15∆0 ura3∆0) strain. RNA was 

isolated from HepG2, cDNA synthesis reaction was performed. 

ATP7B was amplified by PCR and cloned into plasmid DNA. 

T788I, V1036I, R1038G-fsX83 mutations were obtained by site 

directed mutagenesis. Plasmids that have wild type ATP7B; 

T788I, V1036I, R1038G-fsX83 mutations were verified by DNA 

sequencing, transformed to yeast. Conventional-real time PCR 

and complementation assay were performed. In different medium 

copper-iron were measured in supernatant and pellet by ICM-MS.

In BY4741∆CCC2, ATP7B complemented CCC2, demonstrated that 

it is functional. In iron limited medium all mutants have decreased 

copper in supernatant and increased in pellet comparing with wild 

type ATP7B. In control media, no difference was detected on copper 

in supernatants and pellets. On the same conditions, no difference 

was found on iron in supernatants and pellets. In iron limited 

medium, all mutants have decreased copper in supernatant and 

increased in pellet comparing with wild type ATP7B. The difference 

of copper transport between wild type ATP7B and mutants were 
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detected by ICP-MS; ATP7B was transformed to BY4741∆CCC2 

strain firstly and complementation was shown. A model system 

was established for mutations that belong to Wilson Disease 

patients that have different clinical findings.

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

tarafından proje no: 2005.KB.SAG.024 ve 2010.KB.SAG.003 ile 

desteklenmiştir.

 

PS-06 34
Uzun süreli demir (Fe+3) iyonuna maruz bırakılan 
sıçanların (Rattus norvegicus) beyin dokularında Alzheimer 
hastalığı ile ilişkili bazı genlerin ekspresyon seviyelerindeki 
değişimin araştırılması

Hamid Ceylan, Orhan Erdoğan

Atatürk Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Erzurum

Bu çalışma, uzun süreli demir maruziyetinin farklı beyin bölgelerinde 

Alzheimer Hastalığının patogenezinde rol oynayan amiloid 

prekürsör protein (App), presenilin 2 (Psen2), asetilkolinesteraz 

(Ache) ve nicastrin (Nct) genlerinin mRNA ekspresyon seviyeleri 

üzerinde yaptığı değişimin anlaşılmasına ve değerlendirilmesine 

katkıda bulunmak için yapılmıştır. Uygulama için kullanılan Sprague 

Dawley ırkı erkek ratlar uygun şartlarda, (22±2°C ve %40-60 nem), 

12 saatlik aydınlık/karanlık odada barındırılmıştır. 0.87(MPL), 

3, 30 ve 300 ppm’lik konsantrasyonlarda hazırlanan demir 

(FeCl3.6H2O) günlük deiyonize suya karıştırılarak ad libutum olarak 

verilmiştir. 100 gün sonra, sıçanlar anestezi altında öldürülerek 

korteks ve hipokampus dokuları alınmıştır. Total RNA’dan cDNA 

sentezlendikten sonra TaqMan metoduna göre Real-Time PCR 

yapılmıştır. Sonuçlar, özellikle 3 ppm’lik demir maruziyetinin ilgili 

genlerin ekspresyonunda önemli değişimlere neden olduğunu 

göstermiştir. App ekspresyonu kortekste MPL dozu haricinde 

etkilenmemiştir (p>0.05), fakat hipokampusta oldukça önemli 

seviyede etkilenmiştir (p<0.0001). Psen2 ve Ache mRNA 

seviyeleri hem korteks hem de hipokampus dokusunda önemli 

derecede artmıştır (p<0.0001). Son olarak, Nct gen ekspresyonu 

hem korteks hem de hipokampusta önemli derecede azalmıştır 

(p<0.05). Bulgular, demirin nörodejeneratif hastalıklarla bağlantılı 

genlerin regülasyonunda önemli değişiklilere neden olabileceğini 

göstermektedir. Elde edilen sonuçlar fazla miktarda demir 

maruziyetinin Alzheimer hastalığı ile ilişkili genlerin ekspresyonunu 

olumsuz olarak etkilediğini ve geç başlangıçlı hastalık riskini 

arttırdığını göstermektedir.

Investigation of alterations in expression levels of some 
Alzheimer related genes in rat (Rattus norvegicus) brain 
tissues exposured to long-term iron (Fe+3)

Hamid Ceylan, Orhan Erdoğan

Atatürk University,Department of Molecular Biology and Genetics, Erzurum, 

Turkey

The aim of this work was to evaluate and contribute the 

understanding of the effects of long-term iron exposure on mRNA 

expression levels of some genes (amyloid precursor protein (App), 

presenilin 2 (Psen2), acetylcholinesterase (Ache) and nicastrin 

(Nct)) related AD pathogenesis in different brain regions. Male 

Sprague Dawley rats were housed in a temperature (22 ± 2°C) and 

humidity (40-60%) controlled, and a 12/12 light-dark room. Daily 

deionized water, including 0.87(MPL), 3, 30 and 300 ppm of iron 

(FeCl3.6H2O), was given to all animals ad libitum. After 100 days, 

rats were killed under anesthesia and cortexes and hippocampuses 

were removed. cDNA was synthesized from isolated total RNA. 

Real-Time PCR was performed according to the TaqMan method. 

Results showed that 3 ppm of iron caused significantly alteration in 

expression of the genes of interest, especially. In cortex, expression 

level of App was not significantly affected by iron treatment 

(p>0.05) except from MPL, but in the hippocampus, expression 

level affected highly significantly (p<0.0001). Psen2 and Ache 

gene expression levels increased by iron exposure both in tissues, 

highly significantly (p<0.0001). Finally, Nct gene expression levels 

decreased both in tissues significantly (p<0.05). Findings of this 

study showed that iron may cause significant changes in regulation 

of neurodegenerative diseases associated genes. The results of 

this study indicate that exposure to high levels of iron adversely 

affects the expression of Alzheimer’s disease-relevant genes and 

enhances the risk of late-onset disease.

PS-06 35
SFRP2 kronik kas dejenerasyonu sürecinde iskelet kası 
fibrozisini kolaylaştırmaktadır

Uğur Akpulat1, İlyas Onbaşılar2, Çetin Kocaefe1

1Hacettepe Ünivesitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Ünivesitesi Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları Yetiştirme ve 

Araştırma Ünitesi, Ankara, Türkiye

Kronik kas dejenerasyonu yapısal kas proteinlerinin kalıtsal 

eksiklikleri ve yaşlılığa bağlı iskelet kası kaybı gibi koşullarda 

gözlenen son durumdur. Kas distrofilerinin fibrozis bileşeni genetik 

bozuklukların düzeltilebilmesi sürecinde giderek daha fazla 

önem kazanmaktadır. Gelecekte başarısı kanıtlanmış bir tedavi 

yaklaşımının mümkün olması durumunda, bir sonraki aşama 

fibrosiz mekanizmalarının anlaşılabilmesi ve geriye döndürülmesi 
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olacaktır. Kas tenotomisi, distrofilerde gözlenen fibrozis benzeri 

doku mimarisi değişikliklerini iyi bir şekilde modellemektedir.

Tenotomideki fibrotik cevapları şekillendiren transkripsiyonel 

olayları gözlemleyebilmek için bir transkriptom profilleme 

çalışması gerçekleştirdik. Yakın zamanda miyokardiyal fibrozis ile 

ilişkilendirilmiş ve Wnt sinyal yolağının klasik bir modülatörü olan 

SFRP2’nin erken dönem fibrotik örneklerde 30 kat artış gösterdiğini 

gözlemledik. Bu ifade artışı qrt-PCR ve western blot analizleri ile 

de doğrulanmıştır. Açık erişimli veri tabanlarından elde edilen 

transkripsiyon verileri SFRP2’nin kas dejenerasyonuna etkisini 

destekler niteliktedir. Yaptığımız lokalizasyon çalışmaları SFRP2 

artışının kaynağının yalnızca yavaş kasılan kas lifleri olduğunu 

göstermiştir. Miyokardiyal fibrosizde SFRP2, Bmp1 işlevini 

düzenlediğinden dolayı incelenen Bmp1 ifadesinin 2,7 kat artmış 

olduğu belirlendi. Yaygın bir fibrotik mediyatör olduğu bilinen TGF 

beta’nın incelenmesinde kontrol ve tenotomi örnekleri arasında 

önemli bir değişiklik gözlenmedi. Bu veriler SFRP2’nin kronik 

kas dejenerasyonu ve fibrosis’in yeni bir modülatörü olduğunun 

göstermektedir. SFRP2 miyopatilerin iyileştirilmesinde yeni bir 

tedavi yaklaşımı hedefi olabilir. Bundan sonraki çalışmalarımız 

SFRP2’nin satellit hücrelere olan etkisini bulmaya odaklı olacaktır.

SFRP2 promotes skeletal muscle fibrosis in the course of 
chronic muscle degeneration

Uğur Akpulat1, İlyas Onbaşılar2, Çetin Kocaefe1

1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, 

Ankara, Turkey
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Laboratory Animal Breeding and 

Research Unit, Ankara, Turkey

Chronic muscle degeneration is the end point of dystrophies and 

senile deterioration of skeletal muscle. Fibrosis component of 

the muscular dystrophies is gaining further attention to correct 

the genetic defects. Once, if a proven remedy is available, the 

next challenge would be to understand and reverse the fibrosis. 

Tenotomized muscle highly represents the tissue architectural 

events such as fibrosis that occur in dystrophies. In order to 

observe the transcriptional events that shape the fibrotic response 

to tenotomy, we have conducted a gene expression profiling study. 

We observed the expression of SFRP2 which is recently identified 

mediator of myocardial fibrosis and a classical modulator of Wnt 

signaling is up-regulated up to 30 folds in early time points. The 

upregulation was validated by qrt-PCR and western blot analysis. 

Transcription data from open access databases also support the 

influence of SFRP2 in muscle degeneration. The spatial source of 

the up-regulated SFRP2 expression was exclusively confined to the 

slow-twitch fibers. Since SFRP2 in myocardial fibrosis regulate Bmp1 

function, Bmp1 expression was also verified by qrt-PCR and a 2.7 

folds induction was detected. The expression of the known global 

fibrotic mediator TGF beta was also investigated and no significant 

variance among control and tenotomy samples was observed. This 

data provide evidence that SFRP2 is a novel modulator of chronic 

muscle degeneration and fibrosis. SFRP2 can be a new therapeutic 

target for the treatment of myopathies. Our further efforts are 

focused on identification of its effects on satellite cells.

PS-06 36
The role of angiotensin i converting enzyme polymorphism 
in coronary artery disease

Mandana Hasanzad1, Seyed Hamid Jamaldini2, Mahdi Afshari3, 

Ali Akbar Haghdoost3, Mahdieh Imeni1, Seyed Alireza Najafi1, 

Mohammad Reza Mohammadhasani1

1Medical Sciences Research Center, Tehran Medical Branch, Islamic Azad 

University, Tehran, Iran
2Cardiogenetics Research Center, Shahid Rajaie Cardiovascular Medical & 

Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3Research center for modeling of health, Kerman University of Medical 

Sciences, Kerman, Iran

Angiotensin I-converting enzyme is an important component 

of the rennin-angiotensin system which variation in this gene 

associated with the risk of coronary artery disease. The aim of 

present study was to investigate the relationship between the 

risk of coronary artery disease with I/D polymorphism of the ACE 

gene. A total of 183 subjects including 92 patients with coronary 

artery disease and 91 controls participated in this study. The I/D 

polymorphism of the ACE gene was determined by polymerase 

chain reaction and restriction length polymorphism. The odds 

ratio between II genotype and development of CAD was 3.4. It 

means that presence of this genotype increased the risk of CAD 

more than 3 times compare to DD genotype as reference group. 

Having adjusted for other factors increased the association which 

was statistically significant (p=0.02), I.e. presence of II genotype 

had a detrimental effect on CAD. The II genotype decreased the 

risk of elevating of HDL about 80 percent. So the II genotype had a 

significant protective effect on raising the HDL of the serum in study 

patients with CAD. The II polymorphism of the ACE gene strongly 

associated with the risk of CAD. The frequency of II genotype was 

less than DD genotype in patients with CAD having risk factors such 

as diabetes mellitus, hypertriglyceridemia, hypercholesterolemia, 

positive familial history of CAD and physical activity but these.

Representative screening for the angiotensin-converting enzyme 
insertion/deletion genotypes; genotypeII: 490-bp band, genotype 
DD:190-bp band, or genotype ID:both 490-bp and 190-bp bands
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and granulosa cells are the somatic cells that make up the oocyte 

microenvironment, secrete steroid hormones and produce growth 

hormone that take part in oocyte development. The aim of this 

study is to identify the differentially expressed genes between 

cumulus and granulosa cells by meta-analysis and to identify 

pathways that the genes take part in. For this study microarray 

studies related with cumulus and granulosa cells studied in PCOS 

and control samples were searched in two microarray databases, 

GEO and ArrayExpress, and 3 studies were selected to be combined 

with naiv meta-analysis (meta-data) since they were found 

to be highly correlated with each other (r>0.8, p<0.001). Raw 

meta-data was processed and the genes differentially expressed 

between cumulus and granulosa cells were identified by t-test. 

The significant genes (p<0.001) that were found to be differentially 

expressed more than 4 fold were selected as meta-gene set and 

pathway analysis was performed with it. As a result 3289 genes 

were found to be differentially expressed between cumulus and 

granulosa cells in PCOS while it was 994 genes for control samples 

and 592 of these genes were found to be common. To find out 

PCOS specific genes common genes were eliminated from 3289 

genes and the reminder 2697 genes were defined as candidate 

marker meta-genes. The pathway analysis conducted with the 

candidate genes showed that MAPK, Wnt and insulin signaling 

pathways were significant pathways.

PS-06 38
Ailesel akdeniz ateşi’nin klinik tanısında vasküler endotel 
büyüme faktörü (VEGF) polimorfizminin etkisi

Melek Önder Yüce, Hasan Bağcı

Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 

Samsun

Ailesel Akdeniz Ateşi(AAA,FMF)’nin akut inflamasyonunda yer 

alan ana hücre grubunun nötrofiller olduğu ve Vasküler Endotel 

Büyüme Faktörü(VEGF)’nün doğrudan nötrofillerde aktive olduğu 

bilinmektedir. VEGF gen polimorfizmleri romatizmal artrit’de dahil 

olmak üzere kronik inflamatuar hastalıklar ile ilişkilendirilmiştir. Biz 

bu çalışmada VEGF geninin 936C/T fonksiyonel polimorfizminin 

FMF hastalığında fenotipik özelliklerin ortaya çıkmasında etkili 

olup olmadığını araştırmayı amaçladık. Bu çalışmaya Tel-Hashomer 

kriterlerine göre kesin tanı alan ve çift mutasyon taşıyan 223 

hasta ile kesin tanı alan fakat mutasyon taşımayan 209 kontrol 

grubu dahil edildi. Genotiplendirme PCR-RFLP yöntemi ile yapıldı.

Yaptığımız çalışmada elde ettiğimiz bulgulara göre kesin tanı 

alan ve çift mutasyon taşıyan 223 hastanın 152’si (%68.2) CC, 

60’ı (%26.9) CT ve 11’i (%4.9) TT genotipinde; kesin tanı alan ve 

mutasyon taşımayan 209 kontrol grubunun 166’sı (%79.4) CC, 

36’sı (%17.2) CT ve 7’si (%3.3) TT genotipinde olduğu belirlendi. 

FMF hastalarında VEGF geni 936C/T polimorfizmi genotip ve alel 

PS-06 37
Polikistik over sendromunda kumulus ve granülosa 
hücrelerinin gen ifade profillerinin belirlenmesi

Alp Aydos, Yasemin Öztemur, Bala Gür Dedeoğlu

Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara

Polikistik over sendromu (PKOS), üreme çağındaki kadınları 

etkileyen bir endokrin hastalığıdır ve anovulatuar infertilitenin en 

sık rastlanan sebeplerinden biridir. Kumulus ve granülosa hücreleri 

yumurta mikroçevresini oluşturan, steroid hormonlarını ve oosit 

hücresinin gelişiminde rol alan pek çok büyüme hormonunu 

üretmekle görevli somatik hücrelerdir. Bu çalışmada, PKOS’ta 

kumulus ve granülosa hücreleri arasındaki gen ifade farklılıklarının 

meta-analiz yöntemi ile biyoinformatik olarak bulunması ve bu 

genlerin bulunduğu yolakların ortaya çıkartılması amaçlanmıştır.

Bugüne kadar PKOS’lu ve kontrol örneklerinden elde edilen 

kumulus ve granülosa hücreleri ile yapılan mikrodizin çalışmaları 

GEO ve ArrayExpress mikrodizin veritabanları kullanılarak 

araştırılmış ve 3 mikrodizin çalışması (GSE34526, GSE10946, 

E-MEXP–3641) birbirleri ile yüksek korelasyon (r>0.8, p<0.001) 

gösterdikleri için naiv meta-analiz yöntemi ile biraraya getirilmiştir 

(meta-veri). Meta-veri; farklılık gösteren gen setlerini bulmak 

amacıyla BRB Array Tools kullanılarak analiz edilmiştir. Kumulus 

ve granülosa hücreleri arasında farklılık gösteren gen setleri t-test 

kullanılarak belirlenmiş, istatistiksel olarak anlamlı olup (p<0.001) 

4 kat farklılık gösteren genler meta-gen seti olarak seçilmiş ve yolak 

analizi yapılmıştır. Kumulus ve granülosa hücreleri arasında farklılık 

gösteren meta-gen setlerine bakıldığında 3289 genin PKOS’lu 

hastalarda, 994 genin kontrollerde farklılık gösterdiği bulunmuş 

ve bu genlerden 592 tanesinin ortak olduğu saptanmıştır. PKOS’a 

özel meta-gen listesine ulaşmak için 3289 genden her iki durumda 

ortak olan genler (592) çıkartılmış, 2697 adet meta-gen belirteç 

adayı olarak belirlenmiştir. Yapılan yolak analizleri sonucunda 

bazı aday genlerin bugüne kadar PKOS ile ilgisi kurulmuş olan 

MAPK ve Wnt sinyal yolakları ile PKOS ile yakından ilgisi olduğu 

bilinen insülin yolağında yer aldıkları bulunmuştur. Bu çalışmada 

bulunacak olan aday genlerin PKOS-infertilite ilişkisini moleküler 

boyutta aydınlatabileceği düşünülmektedir.

Identification of gene expression profiles of cumulus and 
granulosa cells in polycystic ovary syndrome

Alp Aydos, Yasemin Öztemur, Bala Gür Dedeoğlu

Ankara University, Biotechnology Institute, Ankara, Turkey

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine 

disorder that affects the women at reproductive age. Cumulus 
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frekansları kontrol grubu ile uyumlu olarak bulundu. İstatistiksel 

olarak anlamlı bir sonuç elde edilmedi (x²=7,059). Çeşitli çalışmalar 

VEGF genindeki gen polimorfizmleri Ankilozan Spondilit,Romatoid 

Artrit ve Behçet hastalığı gibi kronik inflamatuar hastalıklar 

için önemini göstermiştir. Çalışmada elde ettiğimiz bulgular 

literatürdeki benzer çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Sonuçlarımız 

VEGF 936C/T polimorfizminin Karadeniz populasyonundaki 

FMF hastalarında fenotipik özelliklerin ortaya çıkmasında etkili 

olmadığını göstermektedir. Bu çalışmada VEGF geninin bu 

fonksiyonel bölgesindeki tek bir polimorfizm araştırılmıştır. Bu 

nedenle bu genin diğer varyantlarının FMF’in gelişimde etkili 

olabileceği düşünülebilir.

Effect of vascular endothelial growth factor (VEGF) 
polymorphism in the clinical diagnosis of familial 
mediterranean fever

Melek Önder Yüce, Hasan Bağcı

Department of Medical Biology, Ondokuzmayıs University,Samsun, Turkey

It has been known that neutrophils are the major cell population 

involved in acute inflammation in FMF and VEGF, which directly 

activates neutrophils.Polymorphisms of the VEGF gene have 

been associated with chronic inflammatory disease including 

rheumatoid arthritis.The aim of this study was to investigate 

whether the 936C/T functional polymorphism of the VEGF gene 

is associated with susceptibility to FMF and its relationship with 

the phenotypic features of the disease. This study included 223 

patients with definite diagnosis according to Tel-Hashomer 

criteria carrying double mutation and 209 control group with 

definite diagnosis without mutation.Polymorphisms of the VEGF 

gene were analysed by the PCR–RFLP. According to the results of 

our study, the frequencies of CC,CT and TT genotypes of 936C/T 

polymorphism were 152(%68.2), 60(%26.9) and 11(%4.9) for 223 

patients with FMF and 166(%79.4), 36(% 17.2) and 7(% 3.3) for 

209 control group without FMF, respectively.Genotype and allele 

frequencies of VEGF 936C/T polymorphism in patients with FMF 

were found to be compatible with the control group.Results 

were not statistically significant (x2=7,059). Several studies show 

the importance of gene polymorphism in VEGF gene for chronic 

inflammatory diseases such as Behcet’s disease.Results in our 

study were compared with similar studies in the literature. Our 

results show that VEGF 936C/T polymorphism is not effective to 

emerge phenotypic chracteristics of patients with FMF in Black Sea 

population.In this study, a single polimorphism was investigated in 

this functional area of VEGF gene.Therefore it can be considered 

that other variants of this gene may be effective for developing 

FMF.

PS-06 39
Diabetik periferal nöropatide hipertansiyon ve ace geni I/D 
polimorfizmi ilişkisi

Serbülent Yiğit1, Ahmet İnanır2, Nurşah Başol3, Nevin Karakuş1

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Tokat
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, 

Tokat
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalıı, Tokat

Diabetik periferal nöropati (DNP), diabetin en yaygın kronik 

komplikasyonları arasındadır. Bu çalışmanın amacı DNP hastalığı 

ve klinik özellikleri ile ACE geni I/D polimorfizmi arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. Bu çalışmaya 235 DNP hastası ve 281 sağlıklı kontrol 

dahil edildi. Genomik DNA’ları izole edildi ve ACE I/D genotipleri 

Polimeraz zincir reaksiyonu kullanılarak saptandı. Cinsiyet, yaş 

hastalık süresi, boy, kilo, BMI, hemoglobin, serum kreatinin, 

HbA1C, trigliserid, total-HDL-LDL kolesterol, diabet tipi, retinopati 

varlığı, hipertansiyon varlığı, ilaç kullanımı ve sigara içme durumu 

analiz edildi. ACE II genotipi, hipertansiyon kliniği olan hastalarda 

anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.013). DD, ID and II 

genotipi hastalarda sırasıyla %43.0, %38.7, %18 ve kontrollerde 

%33.8, %43.8, %22 bulundu. Hasta ve kontroller arasında genotip 

frekansı açısından istatistiki anlam gözlenmedi (p=0.096). DNP 

hastalarında ACE genotiplerinin sonuçları ile hipertansiyon varlığı 

hariç klinik özellikler benzer çıkmıştır. II genotipinin artmış sıklığı 

ile hipertansiyon varlığı arasında istatistiki anlam gözlenmiştir 

(p=0.013). Sonuç olarak ACE I/D polimorfizminin II genotipi, DNP 

hastalarında hipertansiyon varlığı için anlamlıdır.

Association of ace gene I/D polimorphism and hypertension 
in diabetic peripheral neuropathy

Serbülent Yiğit1, Ahmet İnanır2, Nurşah Başol3, Nevin Karakuş1

1Gaziosmanpasa University, Department of Medical Biology, Tokat
2Gaziosmanpasa University, Department of Physical Therapy and 

Rehabilitation, Tokat
3Gaziosmanpasa University, Department of Emergency Medicine, Tokat

Diabetic peripheral neuropathy (DPN) is one of the most common 

diabetic chronic complications. The aim of the present study was 

to investigate the possible association between ACE gene I/D 

polimorphism and DPN and evaluate if there was an association 

with clinical features in a relatively large cohort of Turkish 

patients. The study included 235 patients affected by DPN and 

281 healthy controls. Genomic DNA was isolated and genotyped 

using polymerase chain reaction (PCR) assay for the ACE gene I/D 

polimorphism. Gender, age, disease duration, height, weight, BMI, 
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hemoglobin, serum creatinine, HbA1C, triglyceride, total-HDL-

LDL cholesterol, type of diabetes mellitus, history of retinopathy, 

history of hypertension, medications and smoking of patients were 

analyzed. The frequency of II genotype was significantly higher in 

patients with positive history of hypertension than the patients 

with negative history of hypertension (p=0.013). The frequencies 

of DD, ID and II genotypes in the patients were 43.0%, 38.7%, 

and 18.3% and in the controls were 33.8%, 43.8%, and 22.4%. 

Statistically significant difference was not observed between 

patients and controls according to genotype frequencies (p=0.096). 

Baseline characteristics of the patients according to ACE genotypes 

were similar, except for history of hypertension. The frequency 

of II genotype was significantly higher in patients with positive 

history of hypertension than the patients with negative history 

of hypertension (p=0.013). As a result, It showed that II genotype 

of ACE gene I/D polymorphism was a susceptibility factor for 

hypertension in DPN patients.

PS-06 40 
Obstrüktif uyku apne/hipopne sendrom (OSAHS)’lu 
bireylerde leptin reseptör (LEPR) genindeki Lys109Arg 
polimorfizminin obeziteyle i̇lişkisi

Sümeyra Çetinkaya1, Serkan Küççüktürk1, İlknur Çınar1, 

Şebnem Yosunkaya2, A. Bülent Turhan1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

Obstructive Sleep Apnea/Hypoapnea Syndrome (OSAHS) obez 

bireylerde yaygın biçimde görülen multifaktöriyel bir hastalıktır. 

Obezite ve OSAHS yaygın multi fizyopatolojik mekanizmaları 

paylaşırlar. Leptin ve reseptörü metabolik kontrolde önemli bir 

rol oynayan sinyal faktörleridir. Bu çalışmanın amacı LEPR’deki 

Lys109Arg polimorfizmi ve OSAHS arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Çalışmaya tümü erkek olan 154 hasta ve 39 sağlıklı bireyden oluşan 

kontrol grubu dahil edilmiştir. Bütün hasta ve kontrol bireylerine 

polisomnografi testi uygulandı. Gruplar, genotip dağılımı ve 

genetik model; yaş, BMI, boyun ve bel çevresi, AHI, total 

kolesterol, trigliserit, HDL, LDL, kan basıncı (sistolik ve diastolik), 

oksijen saturasyonu ve Epworth uykululuk skalası değişkenleri 

ile karşılaştırılmıştır. Hastalar BMI’ya göre obez ve obez olmayan 

olmak üzere iki alt gruba ayrılmıştır. Lys109Arg polimorfizminin 

genotip dağılımını belirlemek için PZR-RFLP moleküler tanı yöntemi 

ve HaeIII restriksiyon enzimi kullanıldı. Lys109Arg polimorfizminde 

hasta ve kontrol grupları arasında genotip dağılımı ve allel 

frekansları istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermedi. Yalnızca, 

hastalardaki dominant modelde HDL ve LDL değerleri farklıydı 

(p=0,03).

Association with obesity of Lys109Arg polymorphism 
in leptin receptor gene in (Obstructive Sleep Apnea/
hypoapnea Syndrome) patients with OSAHS

Sümeyra Çetinkaya1, Serkan Küççüktürk1, İlknur Çınar1, 

Şebnem Yosunkaya2, A. Bülent Turhan1

1Necmettin Erbakan University, Department of Medical Biology, Konya
2Necmettin Erbakan University, Departmant of Chest Disease, Konya

Obstructive Sleep Apnea/Hypoapnea Syndrome (OSAHS) is a 

multifactorial disease widely seen in obese individuals. Obesity 

and OSAHS have shared common multi physiopathological 

mechanisms. Leptin and its receptor are signaling factors that 

has an important role in metabolic control. The aim of this study 

is to investigate the relation between OSAHS and Lys109Arg 

polymorphisms in LEPR. Our study was included 154 patients 

and 39 healthy control individuals who were all male. Diagnostic 

polysomnography was performed in all patients and control 

individuals. Groups, distributions of genotype and genetic model 

were compared with ages,weight, BMI (Body Mass Index), neck 

and waist circumference, AHI (Apnea Hypoapnea Index), total 

cholesterol, triglyceride, HDL (High-density lipoprotein), LDL (Low-

density lipoprotein), sistolic-diastolic blood pressure (SBP), SpO2 

(saturation of oxygen) and Epworth Sleepiness Scale. Patients were 

divided into obese and non-obese subgroups according to BMI 

(Body Mass Index). Genotypes was determined with the method 

PCR-RFLP (Polimerase Chain Reaction-Restriction Fragment 

Length Polymorphism) of a molecular diagnostic and HaeIII 

restriction enzyme was used. Genotype distribution and allele 

frequencies between the patient and control groups in Lys109Arg 

polymorphism showed no significant difference statistically. Only, 

There were difference HDL and LDL values in dominant model in 

patients(p=0,03).
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Tip60’ın karbonik anhidraz 1 gen ekspresyonu üzerine 
etkisinin sirkadian döngü içerisinde araştırılması
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Karbondioksit tüm canlı organizmlarda önemli bir metabolittir. 

Metabolik sürecin bir parçası olarak üretilir ve vücutta kan yoluyla 

hızlıca taşınır. Kanın asitliği CO2’nin yüksek çözünürlüğü ve hızlı 

yayılmasından dolayı artış gösterir. İnsan vücudunun pH’sı sağlık 

için kritik önem taşıdığından, tüm organizmalar onu kontrol etmek 

için mekanizmalar geliştirmek zorundadır. Karbonik anhidrazlar 

kanın pH dengesini düzenlemek için karbondioksitin bikarbonata 

dönüşümünü katalizleyen önemli bir enzim ailesidir. Karbonik 

anhidrazların çoğu aktif bölgelerinde çinko iyonu içerdiklerinden 

metaloenzim olarak adlandırılır. TIP60, birçok fonksiyonu ve 

çinko sağlayıcı bölgesiyle MYST protein ailesinin bir üyesi olan 

histon asetil transferaz (HATs)’ dır. Bu özelliğinden dolayı Tip60 ve 

karbonik anhidrazlar arasında bir ilişki olabileceği fikri doğmuştur. 

Fakat şimdiye kadar bu konu hakkında yayınlanmış bir çalışma 

bulunmamaktadır. Bu konuyu açıklamak için Cre/LoxP sistem 

kullanılarak karaciğere spesifik Tip60 kontrollü nakavt fareler 

üretildi. Ca I geninin mRNA ekspresyon seviyesi, karaciğere 

spesifik Tip60 kontrollü nakavt ve kontrol grubu farelerden günün 

farklı zaman birimlerinde toplanan karaciğer dokularında Real-

Time PCR yöntemi ile analiz edildi. Ayrıca fare karaciğerinde Ca I 

geninin sirkadian ekspresyon profili incelendi. Sonuçlar gösterdi 

ki, karaciğere spesifik Tip60 kontrollü nakavt farelerde Ca I mRNA 

ekspresyonu önemli derecede azaldığı ve Ca I’in ekspresyonunun 

sirkadian bir olay olduğu gösterildi.

An investigation of the impact of Tip60 on carbonic 
anhydrase 1 gene expression in a circadian manner

Harun Budak1, Nurdan Gönül1, Enver Fehim Koçpınar3, 

Ebru Akkemik4, Gregor Eichele2

1Department of Molecular Biology and Genetics, Atatürk University, 

Erzurum,Turkey
2Department of Genes and Behavior, Max Planck Institute for Biophysical 

Chemistry, Goettingen, Germany
3Department of Chemistry, Atatürk University, Erzurum, Turkey
4Department of Food Engineering, Siirt University, Siirt, Turkey

Carbon dioxide is a major metabolite in all living organisms. It is 

produced as part of the metabolic process and transported in 

the blood readily throughout the body. Acidity of blood increases 

because of its high solubility and rapid diffusion. Since pH of the 

human body is critical for health, all organisms have to develop 

mechanisms to control it. Carbonic anhydrases (CAs) are a 

significant enzyme family that catalyse the conversion of CO2 

to bicarbonate to balance regulation of blood pH. The active 

site of most carbonic anhydrases contains a zinc ion, therefore 

they are referred to as metalloenzymes. TIP60 is a member of 

the MYST protein family of histone acetyltransferases (HATs) 

with multiple functions and has a zinc supplying domain. This 

has given rise to the idea may be a relationship between Tip60 

(histone acetyltransferase) and carbonic anhydrases due to having 

zinc supplying domain in Tip60 gene. However, so far there is no 

published studies about this subject. In order to explain this issue, 

liver-specific Tip60 conditional knockout mice were generated 

using the Cre/LoxP system. mRNA expression level of Ca I gene was 

analyzed by Real-Time PCR in liver tissues which were collected 

from the liver-specific Tip60 conditional knockout and control 

group mice in different times points of day. we also examined the 

circadian expression profiles of Ca I gene in mouse liver. The results 

showed that Ca I mRNA expression was significantly decreased, 

and Ca I has shown to be expressed in a circadian manner in mouse 

liver.

PS-06 42
Formalin i̇ndüklü pençe ödeminde tannik asidin 
miyeloperoksidaz enzim aktivitesi üzerine etkisi
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Çalışmamızda pençe ödemi modelinde polifenolik bir bileşik olan 

tannik asidin antienflamatuar etkinliği ve miyeloperoksidaz enzim 

aktivitesi (MPO) ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı. Bunun 

için ağırlıkları 150-300 gr arasında olan 35 adet dişi Spraque 

Dawley türü sıçan kullanıldı. Oluşturulan deney gruplarına (n=7) 

subplantar enjeksiyonla serum fizyolojik ve %5 formalin (0.01 

ml), intraperitonal enjeksiyonla da indometazin (10mg/kg) ve 

tannik asit (25 mg/kg ve 50 mg/kg) uygulandı. İndometazin ve 

tannik asit uygulaması formalin enjeksiyonundan 1 saat sonra 

gerçekleştirildi. Pençe ödemleri enjeksiyon öncesinde ve tedavi 

uygulanmasından sonra belirlenen saatlerde kumpas ile ölçülerek 

enflamasyon inhibisyon yüzdeleri belirlendi. Sıçanlar deney süresi 

sonunda anestezi altında sakrifiye edildi. Serum örneklerinde 

MPO enzim aktivitesi, H2O2 tarafından MPO aracılı oksidasyonda 

substrat olan, 4-aminoantipirin-fenol solüsyonu kullanılarak 

510 nm absorbansta belirlendi ve sonuçlar istatistiksel açıdan 

değerlendirildi. Çalışmamızda serum MPO aktivitesinin formalin 

kontrol grubuna göre indometazin, 25 mg/kg ve 50 mg/kg tannik 

asit tedavi gruplarında azalma gösterdiği bulundu. Bu azalışın 

indometazin (p<=0,001) ve 50mg/kg tannik asit gruplarında 

(p=0,002) istatisitksel olarak anlamlı olduğu gözlendi. Tannik 

asitin 50 mg/kg konsantrasyonunun antienflamatuar bir ajan 

olan indometazine yakın etki gösterdiği bulundu. Araştırmamızın 

sonucunda tanninlerce zengin gıdalarda bulunan tannik asitin MPO 

aktivitesini azaltarak inflamasyon tedavisine katkı sağlayabileceği 

görülmüştür. Tannik asidin enflamasyon sürecindeki etkisini hangi 
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moleküler mekanizmayla gerçekleştiğinin anlaşılması yapılacak 

diğer araştırmalarla belirlenebilecektir.

Effects of tannic acid on the myeloperoxidase enzyme 
activity in formalin-induced paw edema

Ahu Soyocak1, Hülyam Kurt1, Zeynep Özdemir1, Faruk Saydam1, 

İbrahim Uğur Çalış1, Umut Kolaç1, Didem Turgut Coşan1, 

İrfan Değirmenci1, Fezan Şahin Mutlu2, Hasan Veysi Güneş1

1Department of Medical Biology, Medical Faculty, Eskisehir Osmangazi 

University, Eskisehir, Turkey
2Department of Biostatistics and Medical Informatics, Medical Faculty, 

Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey

This study aimed to investigate the relationship between anti-

inflammatory effectiveness of tannic acid, which is a polyphenolic 

compound, and myeloperoxidase (MPO) enzyme activity in paw 

edema model. Thirty five female Spraque Dawley rats, weighting 

150-300 gr were used in this experiment. The animals were divided 

into five groups with seven rats in each group. Except for the control 

group that received physiologic saline only, formalin 5% (0.01 ml) 

was injected subcutaneously in the plantar surface of the rat’s paw 

in all groups. After 1 h formalin injection, indomethacin (10mg/kg) 

and tannic acid (25 mg/kg and 50 mg/kg) were intraperitoneally 

administered. The paw volume was measured using vernier caliper 

before and after the formalin injection. Therefore was determined 

percentage of inflammatory inhibition. At the end of the stduy rats 

were sacrificed under anesthesia. Serum MPO enzyme activity 

was determined using 4- aminoantipyrine-phenol solution as the 

substrate for MPO-mediated oxidation by H2O2 and changes in 

absorbance at 510 nm were recorded. The results were analyzed 

by statistically. In our study, serum MPO activity was decreased in 

treated groups (indomethacin, 25mg/kg and 50mg/kg tannic acid) 

according to formalin control group. That statistically significant 

decrease was observed in indomethacin (p<=0,001) and 50mg/kg 

tannic acid (p=0,002) groups. Tannic acid (50 mg/kg) was found that 

have similar effect with anti-inflammatory agent indomethacin.

As result, tannic acid (50 mg/kg) may contribute for inflammation 

treatment by decreasing MPO enzyme activity. In order to 

understand the effects of tannic acid in the process of inflammation 

need further studies.

PS-06 43
Spondiloartropatili Türk hastalarda HLA-A, -B allel sıklığı

Çiğdem Kekik, Sonay Temurhan, Sebahat Usta Akgül, Fatma Savran 

Oğuz

İstanbul Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Spondiloartropati (SpA), spinal inflamasyon ve periferal artrit ile 

daha az oranda da eklem dışı tutulumla karakterize, patogenezi 

henüz tam olarak bilinmeyen multisistemik bir grup hastalıktır. 

Brevverton ve Schlosstein, HLA-B27 ile hastalık ilişkisini ortaya 

çıkarmıştır. HLA-B27 ile birlikte diğer HLA moleküllerinin hastalıkla 

ilişkisi yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Bu bilgilerden yola 

çıkarak ve etnik farklılığın da hastalıkla ilişkili olduğunu düşünerek 

SpA’lı Türk hastalarda HLA-A ve –B allellerinin rolünü araştırmayı 

amaçladık. Hastaların (n=784) tiplendirilmesi komplemana 

bağımlı lenfositotoksisite yöntemi ile yapıldı. Kontrol grubunun 

(n:1060) HLA-A ve –B doku grupları,serolojik veya moleküler 

yöntemler kullanılarak tespit edildi. Hastalarda HLA-B27 sıklığı 

%27 olarak saptandı. B27 negatif hastalar ile B27 negatif kontroller 

karşılaştırıldığında, hastalarda HLA-A29 anlamlı olarak yüksek 

bulundu (p:0.0003, pc:0.004). HLA-B60 hastalarda anlamlı olarak 

yüksek (p:0.02) bulunmasına rağmen Bonferroni doğrulama 

testi sonrası istatistiksel anlamlılık elde edilemedi (pc>0.05). B27 

pozitif hastalarla kontrolleri karşılaştırdığımızda HLA-A3 (p:0.0005, 

pc:0.008), HLA-B35 (p<0.0001, pc<0.003), HLA-B51 (P<0.0001, 

pc<0.003) ve HLA-B52 (p:0.001, pc:0.03) kontrol grubunda, 

HLA-B27 (p<0.0001, pc<0.003) ise hasta grubunda anlamlı olarak 

yüksek bulundu. Etnik farklılıklarla birlikte diğer HLA moleküllerinin 

de hastalığa karşı yatkınlık ve koruyuculukta etkili olabileceği 

yapılan çalışmalarla gösterilmiştir.

The frequency of HLA-A, -B allele in Turkish patients with 
spondyloarthropathy

Çiğdem Kekik, Sonay Temurhan, Sebahat Usta Akgül, Fatma Savran 

Oğuz

Department of Medical Biology, Istanbul University,Istanbul, Turkey

Spondyloarthropathy (SpA) is a group of multi-systemic diseases, 

whose pathogenesis is not known, characterized by spinal 

inflammation, peripheral arthritis, and with a lower frequency by 

extra-articular involvement. Brevverton and Schlosstein introduced 

the relationship between HLA-B27 and the disease. Along with 

HLA-B27, the relationship of the disease with other HLA molecules 

was also shown in studies. Taking this information as a starting 

point and knowing that the disease is related to ethnic differences, 

we aimed to investigate the role of HLA-A and –B alleles in Turkish 

patients with SpA. Typing of the patients (n=784) was performed 

by complement-dependent lymphotoxicity method. HLA-A and –B 

tissue groups of the control group (n: 1060) were determined by 

using serological or molecular methods. The frequency of HLA-B27 

in patients was determined as 27%. When B27-negative patients 

were compared with B27-negative controls, HLA-A29 was found 

significantly higher in the patients (p: 0.0003, pc: 0.004). Although 

HLA-B60 was found significantly higher in the patients (p: 0.02), 

statistical significance could not be obtained after performing 

Bonferroni correction method (pc>0.05). When B27-positive 
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patients and controls were compared, HLA-A3 (p:0.0005, pc:0.008), 

HLA-B35 (p<0.0001, pc<0.003), HLA-B51 (P<0.0001, pc<0.003) 

and HLA-B52 (p:0.001, pc:0.03) were found significantly higher 

in control group while HLA-B27 (p<0.0001, pc<0.003) was found 

significantly higher in patient group. It is known that HLA-B27 allele 

is related with the development of the disease. It is shown in other 

studies that other HLA molecules together with ethnic differences 

may have an effect in liability to and protectiveness from the 

disease.
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Obezite ile FTO geni rs1421085 ve rs9939609 
polimorfizmlerinin ilişkisi
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Obezite tüm dünyada yaygın bir hastalıktır. FTO (Fat Mass and 

Obesity Associated) geni beslenme davranışlarını ve enerji 

harcanmasını kontrol eden 16. Kromozom üzerinde dokuz 

ekson boyunca uzanan 400 kb’den daha uzun olan büyük bir 

gendir. FTO geninin ilk intronunda bulunan polimorfizmler ise 

obezitenin yaygın formlarıyla ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı, FTO 

genindeki rs1421085 ve rs9939609 polimorfizmlerinin obezite 

ile ilişkisinin incelenmesidir. Çalışmamızda, Beden Kitle İndeksi 

30kg/m2 ve üzerinde olan (BKİ>=30 kg/m2) 190 obez ve BKİ 18.5-

24.9kg/m2 arasında olan 97 sağlıklı birey FTO geni rs1421085 

ve rs9939609 polimorfizmleri bakımından genotiplendirilmiştir. 

Genotiplendirme eş zamanlı PCR yöntemi ile yapılmıştır. Vücut 

kompozisyonu biyoelektrik impedans analizi ile belirlenmiştir. Obez 

grupta rs1421085 polimorfizmine bağlı genotip dağılımı %30.5 TT, 

%51.1 TC, % 18.4 CC ve kontrol grubunda %28.9 TT, %52.6 TC ve 

%18.6 CC şeklindedir. Obez gruptaki rs9939609 polimorfizmine 

bağlı genotip dağılımı %33.7 TT, %50.0 AT, %16.3 AA ve kontrol 

grubunda % 29.9 TT, % 55.7 AT, %14.4 AA şeklindedir. rs1421085 ve 

rs9939609 polimorfizmlerine ilişkin genotip sıklıkları bakımından 

obez ve sağlıklı bireyler arasında bir fark gözlenmemiştir (P>0.05). 

Bunun yanısıra, genotipler ve obeziteyle ilişkili antropometrik 

vücut kompozisyon parametreleri arasında da bir korelasyon 

bulunmamıştır (P>0.05). Bu çalışma grubunda obezite ve çalışılan 

FTO polimorfizmleri arasında bir ilişki tespit edilmemiştir.

Association of obesity with rs1421085 and rs9939609 
polymorphisms of FTO Gene

Mustafa Solak1, Müjgan Özdemir Erdoğan1, Saliha Handan 

Yıldız1, Kağan Üçok2, Şeref Yüksel3, Evrim Suna Arıkan Terzi1, 

Ahmet Beştepe4
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Obesity is an epidemic all over the world. FTO (Fat Mass and Obesity 

Associated) plays a role in controlling feeding behavior and energy 

expenditure. FTO is a large gene of nine exons spanning more than 

400 kb on chromosome 16 in humans. Several polymorphisms in 

the first intron of FTO gene have been associated with common 

forms of human obesity. The aim of this study is to investigate the 

genetic influence of rs1421085 and rs9939609 polymorphisms in 

FTO gene on a sample of obese subjects and controls. rs1421085 

and rs9939609 polymorphisms of FTO gene were genotyped 

in 190 obese with a BMI>=30 kg/m2 (Body Mass Index) and 97 

controls with a BMI of 18.5 to 24.9. Genotyping was performed 

by real-time polymerase chain reaction. Body composition was 

established with bioelectric impedance analysis. The distribution 

of rs1421085 genotype frequencies were 30.5% for TT, 51.1% for 

TC, 18.4% for CC (in obese group) and 28.9% for TT, 52.6% for TC, 

18.6% for CC (in control group). The distribution of rs9939609 

genotype frequencies were 33.7% for TT, 50.0% for AT, 16.3% for 

AA (in obese group) and 29.9% for TT, 55.7% for AT, 14.4% for AA 

(in control group). There were no significant differences (P>0.05) 

between obese and controls in terms of genotype frequencies of 

rs1421085 and rs9939609 polymorphisms in our study. Also there 

were no significant correlation between genotypes and obesity 

related (anthropometric-body composition) parameters (P>0.05). 

There is no association between FTO polymorphisms and obesity 

in this study group.

PS-06 45
MikroRNA oluşum yolağında yer alan gen polimorfizmlerinin 
dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu riski üzerine 
olası etkilerinin araştırılması

Ümit Karakaş1, Özlem İzci Ay1, Hasan Herken2, Ayşe Nur İnci Kenar3, 

Mehmet Ali Sungur4, Mehmet Emin Erdal1
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Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), aşırı hareketlilik 

ve dürtüsellik ile karakterize, yaygın bir nörodavranışsal bozukluktur. 

miRNA’lar gen ifadelerinin transkripsiyon sonrası düzenleyicileri 

olarak işlev gören küçük, kodlanmayan RNA çeşitlerinden biridir. 

miRNA biyogenezi ve fonksiyonel işlevlerinin merkezi sinir 

gelişiminde önemli bir role sahip olduğu ve miRNA’ların fonksiyon 

bozukluklarının Alzheimer, Parkinson gibi nörodejeneratif 

hastalıklara neden olabileceği düşünülmektedir. miRNA ana 

sekansında ya da miRNA hedefinde tek nükleotid polimorfizm 

(SNP) olarak isimlendirilen miR SNP’lerin, kodlanan protein 

seviyesinin ekspresyon düzeyini değiştirerek, çeşitli hastalıkların 

oluşmasına neden olabildiği bildirilmektedir. Hipotezimiz, miRNA 

oluşum yolağında yer alan genlerin polimorfizmleri ile DEHB 

arasında bir ilişkinin olup olmadığını saptayabilmektir. Çalışmaya, 

kontrol grubundan 164, vaka grubundan 191 biraye ait periferik 

kan örneklerinden DNA izolasyonunun ardından, genotipleme, 

ABI Prism 7500 Real-Time PCR sistemi ile gerçekleştirildi.

Kontrol grubunda yaş ortalaması 27,23 ±9,01, vaka grubunda 

27,84 ±9,19’dur. Genotip ve allel dağılımları değerlendirmeleri 

sonucunda RNASEN, XPO5, RAN, DICER1 (her iki SNP), TARBP2, 

AGO2, GEMIN3 ve GEMIN4 genlerindeki polimorfizmlerle DEHB 

arasında ilişki gözlenmedi. AGO1 rs595961’de hem allel hem de 

genotip dağılımlarında, DGCR8 rs1640299’de ise sadece allel 

dağılımında anlamlılık gözlendi (p<0,05). DGCR8’in allel dağılımları 

arasında koruyucu olma bakımından anlamlılık tespit edilmiştir. 

DGCR8’in kromozomal lokalizasyon açısından 22 nolu kromozom 

üzerinde yer aldığı görülmektedir. 22q11 delesyonu olan bireyler 

incelendiğinde, bazı nöropsikiyatrik hastalıkların insidansında 

artış olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar, DGCR’nin nöropsikiyatrik 

hastalıklarda önemli olduğunu ifade etmektedir. AGO1 geni için 

genotipteki istatistiksel anlamlılığın, AG genotipinde olmanın, 

AA genotipinde olmaya göre hastalık oluşturma riskini arttırmış 

olabileceği vurgulanabilir. Literatürde, AGO proteinlerinin çok 

farklı RNA susturma yolaklarında önemli rolü olduğu belirtilmesi 

çalışmadaki sonuçların önemini arttırmaktadır.

Investigation of the gene polymorphism’s possible effect 
on the risk of attention deficit and hyperactivity disorder 
located in the microRNA formation pathway

Ümit Karakaş1, Özlem İzci Ay1, Hasan Herken2, Ayşe Nur İnci Kenar3, 

Mehmet Ali Sungur4, Mehmet Emin Erdal1

1Mersin University, School of Medicine, Department of Medical Biology
2Pamukkale University, School of Medicine, Department of Psychiatry
3Denizli State Hospital
4Duzce University, School of Medicine, Department of Medical Statistics and 

Informatics

Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) is a widespread 

neurobehavioural disorder characterized by impulsivity and 

hypermobility. miRNAs are short, noncoding, one of RNA varieties 

functioning as regulators of gene expression in post-transcription. 

It has been thought that the the function disorder of miRNAs 

leads to neurodegenerative disease as Alzheimer, Parkinson and 

the biogenesis and functional activity of miRNA play a key role in 

development of central nervous. It is stated that miR SNPs called 

as single nucleotide polymorphism in main miRNA sequence or on 

target miRNA cause to several diseases thereby alter coding the 

expression grade of protein level. Our hypotesis is determined 

whether there is any relationship between ADHD and the 

polymorphisms of genes involved in miRNA biogenesis pathway.

The study included 164 individual from control group, and 191 

from case group. Afterwards genotyping was performed with the 

ABI Prism 7500 Real-Time PCR system. The mean age of the control 

group is 27.23±9.01,and the case group is 27.84 ±9.19.According 

to the results of genotype and allele distributions; no relationship 

observed between ADHD and the polymorphism in genes RNASEN, 

XPO5, RAN, DICER1(both SNP), TARBP2, AGO2, GEMIN3 and 

GEMIN4. The genotype and allele distribution of rs595961 AGO1, 

and only the allele distribution of DGCR8 rs1640299 was found 

to be significance(p<0.05). Significance was determined in allele 

distribution of DGCR8 in terms of protective. Statistical significance 

in genotype for AGO1 gene, it can be emphasized that having AG 

genotype is more risky in terms of resulting in disease rather than 

having AA genotype.

Çalışmamız Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 

Birimi tarafından desteklenmiştir.
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İrritabl barsak sendromlu hastalarda leptin ve leptin 
reseptör gen polimorfizmlerinin araştırılması

Kenan Çevik1, Mustafa Ertan Ay1, Fehmi Ateş2, Özlem İzci Ay1, 

Mehmet Ali Sungur3, Mehmet Emin Erdal1

1Mersin Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Mersin
3Düzce Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana bilim Dalı

İrritabl Barsak Sendromu (IBS), Avrupa nüfusunun yaklaşık olarak 

%10-15’ni etkileyen gastrointestinal bir rahatsızlıktır. Hastalığın 

tanı ve tedavisine yönelik biyokimyasal ya da moleküler parametre 

henüz belirlenememiştir. Adipoz dokudan sentezlenen leptin 

hormonu, öncelikli görevi olan besin alınımı ve enerji tüketimini 

ayarlamanın yanı sıra, anjiyogenez, homeostazis, lipid ve 
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karbonhidrat metabolizması, üreme, kardiyovasküler ve immün 

sistem üzerinde de etkileri vardır. Leptin biyolojik işlevlerini 

leptin reseptörlerine bağlanarak gerçekleştirir. Leptin ve leptin 

reseptörlerinin bu farklı biyolojik işlevleri dikkate alındığında pek 

çok hastalığın moleküler patolojik etiyogenezinde rol alabileceği 

düşünülmektedir. Çalışmamızda önemli biyolojik işlevleri olduğu 

bilinen leptin ve leptin reseptör genlerindeki polimorfizmlerin IBS 

etiyololojisindeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. Mersin Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda IBS tanısı konmuş yaş 

ortalaması 44,3063 olan 159 IBS’li birey ve yaş ortalaması 50,1905 

olan 104 sağlıklı birey olmak üzere toplam 263 birey çalışmaya dahil 

edildi. Her bireye ait kan örneklerinden tuz çöktürme yöntemi ile 

DNA izolasyonunun ardından LEP (G>A rs17151919) ve LEPR(G>A, 

rs3790434) polimorfizmleri için genotipleme, Real-Time PCR 

(Applied Biosystems) yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi. LEP (G>A 

rs17151919) ve LEPR(G>A, rs3790434) polimorfizmlerinin IBS ve 

kontrol gruplarına ait genotip sıklıkları arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığı saptandı (p>0,05). IBS ve kontrol grupları arasındaki 

allel sıklıkları karşılaştırıldığında ise, allel frekansları açısından IBS 

ve kontrol grupları arasında doğrudan bir ilişki görülmedi. Sonuç 

olarak; Leptin ve leptin reseptör polimorfizmleri ile IBS patogenezi 

arasında bir ilişki saptanmadı. Leptin ve leptin reseptörüne 

ait çalışmaya konu olan gen polimorfizmlerinin, irritabl barsak 

sendromlu bireylerde daha önce çalışılmamış olması nedeniyle, bu 

çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

The investigation of in leptin and leptin receptor gene 
polimorphisms in patients with irritable Bowel syndrome

Kenan Çevik1, Mustafa Ertan Ay1, Fehmi Ateş2, Özlem İzci Ay1, 

Mehmet Ali Sungur3, Mehmet Emin Erdal1

1Department of Medical Biology, Mersin University,Turkey
2Mersin University,Department of İnternal Medicine, Mersin
3Department of Bioistatistic and Medical informatics, Düzce University

Irritable Bowel Syndrome (IBS) is a gastrointestinal disorder, 

affecting approximately 10–15% of the European population. 

There is stil not a biochemical or molecular parameter in diagnosis 

and treatment of IBS. Leptin is an adipocyte-secreted hormone and 

has effects on angiogenesis, homeostasis, lipid and carbonhydrate 

metabolism, reproductive, cardiovascular and immun system. 

Leptin acts binding to leptin receptor. Because of leptin and leptin 

receptors have lots of distinct biologic functions it is thought that 

they can act on the molecular patologic aetiopathogenesis of 

IBS. In this study, we aimed that to determine the role of leptin 

and leptin receptor gene polymorphisms in the aetiology of IBS.

Our study’s sample volume is including the average age 44,3063 

of 159 individuals have taken IBS diagnosis as experimental 

group and 104 healty individuals with the average age is 50,1905, 

for a total of about 263 people at Mersin University Medical 

Faculty Gastroenterology Department. After DNA isolation, for 

genotyping for LEP (G>A rs17151919) ve LEPR(G>A, rs3790434) 

polymorphism regions was performed by using Real-Time PCR 

(Applied Biosystems) method. It has detected not to be meaningful 

difference in genotype frequency between IBS and healty group of 

LEP and LEPR polymorphisms (p>0,05). When it is compared allel 

frequency between IBS and healty group, there was not an direct 

association between IBS and healty group. This study is thought to 

be a guide for other studies about this subject because this is the 

first study inspects polimorphism genes in IBS patients.

PS-06 47
Ateşli idrar yolu enfeksiyonu ve renal skarda TLR-4 
polimorfizmi ve lökosit TLR-4 ekspresyonu

Sefa Kızıldağ1, Fatima Dedemoğlu1, Deya Polat1, Meral Bayram2, 

Alper Soylu2, Halil Ateş3, Salih Kavukçu2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim 

Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Anabilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Onkoloji Anabilim Dalı, 

İzmir

Bu çalışmada çocuklarda ateşli idrar yolu enfeksiyonu ve renal 

skar gelişiminde TLR-4 Asp299Gly ve Thr399Ile polimorfizmleri ve 

monosit/nötrofil TLR-4 ekspresyonu ilişkisini belirlemeyi amaçladık.

Çalışma ateşli İYE hikayesi olan çocuklarla yapıldı. Renal skarı olan 

hastalar grup 1, olmayan hastalar grup 2 olarak Kontrol grubu 

(grup 3) olarak sınıflandırıldı. 3 grup TLR-4 Asp299Gly ve Thr399Ile 

polimorfizm oranları ve bazal ve lipopolisakkarit-uyarılmış nötrofil/

monosit TLR-4 ekspresyon düzeyleri için kıyaslandı. 168 hasta 

grup1’de 86, grup2’de 82 ve 120 kontrol grubuyla çalışıldı. Grup 1 

ve 2’de monosit/nötrofil TLR4 ekspresyon düzeyleri benzer olarak 

ölçüldü fakat TLR-4 ekspresyonu grup 3’te daha düşük seviyedeydi. 

Bütün gruplarda TLR-4 Asp299Gly polimorfizm oranı farklı değildi. 

Thr399Ile polimorfizmi açısından grup 1 ve grup 2 arasında bir 

farklılık bulunmazken, bu iki grupta oran grup 3’ten daha yüksek 

seviyedeydi (grup1:14.0%, grup 2:12.2%, grup 3: 2.0 %). Ayrıca 

monosit TLR-4 ekspresyon seviyesi TLR-4 Thr399Ile polimorfizmi 

olanlarda olmayanlara göre daha düşük düzeydeydi. Ateşli İYE 

olan hastalarda TLR-4 Thr399Ile polimorfizmi daha sık gözlenir 

ve monosit/nötrofil TLR-4 ekspresyon seviyesi daha düşüktür. Bu 

bulgular TLR-4 Thr399Ile polimorfizmi taşıyan ve/ve ya monosit/

nötrofil TLR4 ekspresyonu düşük olan çocuklarda ateşli İYE 

geliştirmeye eğilim olduğunu gösterdi. Fakat renal skarda TLR-4 

polimorfizmleri ve TLR-4 ekspresyon seviyesi arasında bir bağlantı 

bulunamamıştır.
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TLR-4 polymorphisms and leukocyte TLR-4 expression in 
febrile UTI and renal scarring

Sefa Kızıldağ1, Fatima Dedemoğlu1, Deya Polat1, Meral Bayram2, 

Alper Soylu2, Halil Ateş3, Salih Kavukçu2

1Dokuz Eylul University, Medical Faculty, Department of Medical Biology 
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2Dokuz Eylul University, Medical Faculty, Department of Pediatrics, Izmir, 
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3Dokuz Eylul University, Medical Faculty, Department of Hematology/

Oncology, Izmir, Turkey

In this study, we aimed to determine the relation of TLR-

4 Asp299Gly and Thr399Ile polymorphisms and monocyte/

neutrophil TLR-4 expression to febrile urinary tract infection (UTI) 

and renal scar development in children The study was performed 

in children with a history of febrile UTI. Patients with and without 

renal scarring were classified as group 1 and group 2, respectively, 

while the control cases in our previous study were used as the 

control group (group 3). All three groups were compared for the 

rate of TLR-4 Asp299Gly and Thr399Ile polymorphisms, and for 

basal and lipopolysaccharide-stimulated monocyte/neutrophil 

TLR-4 expression levels. There were 168 patients (86 in group 1, 

82 in group 2) and 120 control cases. Monocyte/neutrophil TLR-4 

expression levels were similar in groups 1 and 2. However, both 

groups had lower TLR-4 expression than group 3. The rate of TLR-

4 Asp299Gly polymorphism was not different in all groups. TLR-

4 Thr399Ile polymorphism was higher in groups 1 and 2 than 

in group 3 (14.0, 12.2, and 2.0 %, respectively), while group 1 

and group 2 were not different. Furthermore, monocyte TLR-

4 expression level was lower in those having TLR-4 Thr399Ile 

polymorphism than in those without this polymorphism.Patients 

with febrile UTI had more frequent TLR-4 Thr399Ile polymorphism 

and lower monocyte/neutrophil TLR-4 expression. These findings 

indicate that children carrying TLR-4 Thr399Ile polymorphism and/

or having low level of monocyte/neutrophil TLR-4 expression have 

a tendency to develop febrile UTI. However, we could not show the 

association of TLR-4 polymorphisms and of TLR-4 expression level 

to renal scarring

PS-06 48
Renal tutulum olan ve olmayan henoch shonlein 
purpurasında TLR-2 Arg753Gln, TLR-4 Asp299Gly ve TLR-4 
Thr399Ile polimorfizmleri

Sefa Kızıldağ1, Fatima Dedemoğlu1, Derya Polat1, Alper Soylu2, 

Salih Kavukçu2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim 

Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Anabilim Dalı, İzmir

Enfeksiyonlar Henoch Schonlein purpurası (HSP) gibi glomerulonefrit 

ve renal vaskulitleri tetikleyebilir ya da şiddetlendirebilir. HSP 

TLR-2 Arg753Gln polimorfizm frekansının artması ailesel akdeniz 

ateşi hastalarında daha sık görülür. Renal tutulum HSP’de 

prognozu etkileyen en önemli faktör olmasına ragmen böbrek 

hastası olabilecek hastalar ya da neden bazı hastalarda ağır 

renal tutulum varken digerlerinde hafif renal hastalıkların olduğu 

bilinmemektedir. Çalışmamızda HSP hastalarında renal tutulumun 

sıklığı ve şiddetinde TLR-2 ve TLR-4 polimorfizmlerinin rolünü 

araştırdık. Çalışmayı Nefriti olan ve olmayan HSP hastalarında 

(her grup için n=15) ve sağlıklı kontrollerde (n=100) planladık. 

TLR-2 Arg753Gln ve TLR-4 Asp299Gly/Thr399Ile polimofizmleri 

PCR-RFLP yöntemi ile analiz edildi. Sağlıklı kontrollerde TLR-2 

Arg753Gln, TLR-4 Asp299Gly ve Thr399Ile polimorfizmlerinin 

frekansı sırasıyla %1, %3 ve %2 olarak bulundu. Bu polimorfizmlerin 

frekansı nefriti olan veya olmayan HSP hastalarında sağlıklı 

kontrollerle karşılaştırıldığında farklı değildi. Sonuç olarak TLR-3 

Arg753Gln,TLR-4 Asp299Gly ve Thr399Ile polimorfizmleri HSP ya 

da HSP nefritli hastalarında artmamış olduğu görüldü.

TLR-2 Arg753Gln, TLR-4 Asp299Gly, and TLR-4 Thr399Ile 
polymorphisms in henoch schonlein purpura with and 
without renal involvement

Sefa Kızıldağ1, Fatima Dedemoğlu1, Derya Polat1, Alper Soylu2, 

Salih Kavukçu2

1Dokuz Eylul University, Medical Faculty, Department of Medical Biology 

and Genetics, Izmir, Turkey
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Infections may trigger or aggravate glomerulonephritidis and renal 

vasculitis like Henoch Schonlein purpura (HSP). HSP is seen more 

frequently in patients with familial Mediterranean fever in which 

TLR-2 Arg753Gln polymorphism frequency is increased. Although 

renal involvement is the most important factor affecting the 

prognosis in HSP, it is not known which patients will have renal 

disease or why some patients have severe renal involvement 

while some others have mild renal disease. We investigated the 

role of TLR-2 and TLR-4 polymorphisms on the incidence and 

severity of renal involvement in HSP patients. We studied HSP 

patients with and without nephritis (n = 15 for each group) and 

healthy controls (n = 100). TLR-2 Arg753Gln and TLR-4 Asp299Gly/

Thr399Ile polymorphisms were analyzed with polymerase chain 

reaction-restriction fragment length polymorphism method. The 

frequency of TLR-2 Arg753Gln, TLR-4 Asp299Gly, and Thr399Ile 

polymorphisms in healthy controls were 1, 3, and 2%, respectively. 

The frequencies of these polymorphisms were not different in HSP 

patients with or without nephritis compared to healthy controls. 

TLR-2 Arg753Gln, TLR-4 Asp299Gly, and Thr399Ile polymorphisms 

are not increased in HSP or HSP nephritis patients.
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Malatya’da yetişen kabaaşı ve şekerpare kayısı (prunus 
armeniaca L.) meyvelerinin etanol ekstraktının antioksidan 
kapasitesi ve oksidatif DNA hasarı üzerine etkisinin 
incelenmesi
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Rosaceae (Gülgiller) familyasının Armeniaca cinsine ait olan kayısı 

(Prunus armeniaca L.) serbest radikal kaynaklı hastalıkları engelleyen 

antioksidanlarca zengin bir meyvedir. Kayısı hem suda çözünen 

vitamin C, yağda çözünen karotenoid (β-Karoten) ve polifenoller 

olmak üzere üç tip antioksidan molekül içermektedir. Bu çalışmada, 

Şekerpare ve kabaaşı kayısı meyvesi etanol ekstraktının antioksidan 

kapasitesi ve oksidatif DNA hasarı üzerine koruyucu etkilerinin 

belirlenmesine çalışılmıştır. Bu çalışmada antioksidan kapasite, 

ABTS, DPPH radikal süpürme aktivitesi, indirgeme gücü, deoksi 

riboz yöntemi ve β-karoten beyazlatma yöntemi ile belirlenmiştir. 

Toplam fenolik madde miktarları folin- ciocalteus metodu ile 

belirlenmiş ve trolox ve α-tokoferol standart antioksidanlarla 

karşılaştırılmıştır. Kabaaşı kayısısında % radikal süpürme gücü(RSG); 

ABTS, DPPH, β-karoten beyazlatma, deoksiriboz yöntemi sırasıyla 

60,33; 48,02; 74,09 ve 60,23 şekerpare kayısısında aynı sıralamayla 

% RSG 91,34; 77,82; 76,09 ve 62,05 olarak gözlenmiştir. Fenolik 

madde gallik asid eşdeğeri(GAE) cinsinden kabaaşı ve şekerpare 

kayısısında sırasıyla 14,50;10,70 mg GAE/100 g taze kayısı olarak 

bulunmuştur. pBluescript M13+ plazmid DNA’nın H2O2 fotolizi 

sonucu oluşan OH radikalleri ile etkileşmesi agaroz jel elektroforezi 

ile incelendi. Kayısı ekstraktının 250-2000 μg/mL konsantrasyon 

aralığında DNA’yı OH radikallerine karşı koruma etkisine bakıldı. 

Elektroforez 40 V’ta 500 mA uygulanarak TAE tamponu içerisinde 

3 saat yürütüldü. Jelin fotoğrafı Bio Rad Gel Doc XR görüntüleme 

sistemi ile çekildi, hesaplamalar Quantity One programıyla (4.5.2 

versiyonu) hesaplandı. Kayısı ekstraktının supercoiled DNA’yı H2O2 

fotolizi sonucu oluşan OH radikallerine karşı koruyucu etkileri 

% inhibisyon olarak belirlendi[4].Şekerpare ve kabaaşı etanol 

ekstraktlarının(2,5 mg/mL) hidroksil radikalinin yapmış olduğu 

hasara karşı DNA’yı sırasıyla % 11,16 ve 27,94 oranında koruduğu 

gözlendi.

Investigation of ethanol extracts of Kabaaşı and şekerpare 
apricot (Prunus armeniaca L.) Fruits grown in Malatya 
effect on antioxidant capacity and oxidative DNA damage
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Rosaceae family,which belongs to the genus Armeniaca 

apricot(Prunus armeniaca L.) is a fruit rich in antioxidants that 

prevent free radical induced diseases. Apricot fruit contains 3 

major types of antioxidant molecules: water-soluble vitamin C, 

lipid-soluble carotenoids, and polyphenolics comprising both 

hydro- and lipophilic components. In this study, ethanol extracts 

of apricot (kabaaşı and şekerpare) were studied for antioxidant 

capacity and examined for its DNA damage protecting activity. The 

antioxidant capacity of these extracts were evaluated using different 

antioxidant tests, including reducing power, DPPH and ABTS radical 

scavenging, Deoxyribose asays and β-Carotene bleaching assay. 

The content of total phenolic compounds in the ethanol extracts 

of Apricot fruits were determined using Folin-Ciocalteus reagent 

and compared with standart antioxidants trolox and α-tocopherol. 

The percentage of radical scavenging of ABTS, DPPH, β-carotene 

bleaching, deoxyribose method of kabaşı apricot fruits ethonol 

extracts exhibited 60.33 %, 48.02 %, 74.09 %, 60.23% respectively. 

Same as Şekerpare 91.34 %, 77.82 %, 76.09 %, 62.05% respectively. 

Total phenolic compounds in the kabaaşı and şekerpare apricot 

fruit ethanol extracts were determined as gallicacid equivalent 

14.50 and 10.70 (meq GAE/100 g fresh apricot fruit) respectively. 

Ethanol extracts of kabaaşı and şekerpare apricot fruit at 2.50 mg/

ml exhibited protecting activity against DNA strand scission by OH• 

on pBluescript M13+ plasmid DNA(11.16-27.94%). DNA Gel was 

scanned on the gel documentation system (Gel- Doc-XR, BioRad, 

Hercules, CA). Bands on the gels were quantified discovery series 

Quantity One program (version 4. 5. 2, BioRad). Keywords: DNA 

damage; Polyphenol; Antioxidant activity; Radical
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İnsan mezenkimal kök hücrelerinden orjinlenen osteoblast 
öncül hücrelerindeki sfrp1 geninin ekspresyonu üzerine 
zoledronik asitin etkilerinin değerlendirilmesi
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Mezenkimal kök hücreler, osteoblast gibi hücre hatlarının birçok 

çeşidine farklılaşabilen pluripotent hücrelerdir. Bu farklılaşma, 

ekstrasellüler matriksin mineralizasyonuna ve osteoblastları 

osteositlere dönüştürerek kemik oluşumuna neden olur. Çeşitli 

sinyal verici yollar, özellikle Wnt sinyal verici yol, osteoblast 

farklılaşmasını içerir. Osteoblast farklılaşması, Wnt sinyal vericinin 

agonist ve antagonistleri olarak davranan çoğu faktörden etkilenir. 

Secreted frizzled-related protein 1 (sfrp1), Wnt sinyal verici yolun 

antagonisti olarak rol alır. Sfrp1 proteini Wnt ligandına sadece 

frizzled (FZD) reseptörü bağlamak için değil, Wnt ligandını inhibe 

edip sonuçta Wnt sinyalini zayıflatarak liganda bağlanabilmek için 

de yarışır. Bu çalışmada mezenkimal kök hücrelerden osteoblast 

farklılaşmasında sfrp1 gen ekspresyonu üzerine kemik oluşumu ve 

osteoporoz tedavisi için ilaç olarak zolendronik asit etkisi tahmin 

edildi. Bu Çalışmada insan kemik iliğinden mezenkimal kök hücreler 

izole edildi. Çoğalmanın ardından hücreler zolendronik asit 

muamelesi ile kültüre edildi. Sonra farklılaştırıcı kültür ortamında 

3 hafta kültüre edildi. Kök hücrelerden ve osteoblasta farklılaşan 

hücrelerden RNA ekstraksiyonu yapıldı. Ekstrakte edilen RNA’dan 

cDNA sentezlendikten sonra kantitatif ekspresyonu real time-PCR 

ile gerçekleştirildi. Zolendronik asit muamelesi sırasında osteoblast 

farklılaşmasının geç safhasında sFRP1 ekspresyonu önemli 

düzeyde azaldı. Zolendronik asit muamelesi sırasında osteoblast 

farklılaşmasının geç safhasında sFRP1 ekspresyonundaki önemli 

artış bu aşamada sfrp1 in daha fazla aktiviteye sahip olduğunu 

gösterdi. Bu yüzden farklılaşmanın ilgili fazda zolendronik asitin 

sFRP1 üzerindeki etkisi oldukça fazlaydı.

Evaluation of the zoledronic acid effects on the sFRP1 gene 
expression in osteoblast progenitor cells derived from 
human mesenchymal stem cells

Atena Ghosi Gharehaghaji1, Salimeh Hashempour2, Ali Dehghani 

Fard3, Mehrdad Noruzinia4, Hamid Reza Vaziri2

1Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Science, Ataturk 

University,Erzurum, Turkey
2Department of biology, Guilan University, Rasht, Iran
3Sarem Cell Research Center- SCRC, Sarem Women’s Hospital, Tehran, Iran
4Department of Medical Genetics, Faculty of Medial Sciences, 

TarbiatModares University, Tehran, Iran

Mesenchymal stem cells are pluripotent cells that can differentiate 

into many kinds of cell lineages such as osteoblast. This differentiation 

causes bone formation by converting osteoblast to osteocyte and 

mineralization of extracellular matrix. Various signaling pathways 

involve in osteoblast differentiation, especially Wnt signaling 

pathway. Osteoblast differentiation is affected by many factors 

that act as agonists and antagonists of Wnt signaling. sfrp1 acts as 

antagonist of Wnt signaling. sFRP1 protein not merely compete to 

Wnt ligand to bind to frizzled (FZD) receptor but also can bind to 

Wnt ligand, inhibiting Wnt ligand and ultimately attenuating Wnt 

signaling pathway. In this study we speculate effect of Zoledronic 

Acid as a drug for osteoporosis treatment and bone formation on 

sfrp1 gene expression during osteoblast differentiation from MSCs. 

In this study Mesenchymal stem cells (MSCs) isolated from human 

bone marrow. After proliferation, MSCs were cultured under 

Zoledronic Acid treatment and then were cultured in differentiating 

culture medium for three weeks. RNA extraction from MSCs and 

osteoblastic differentiated cell was performed. After synthesizing 

cDNA from extracted RNA, quantitative expression was evaluated 

by real time-PCR. The expression of sFRP1 significantly reduced 

at late stage of osteoblast differentiation under Zoledronic Acid 

treatment. Significant enhancement of sFRP1 gene expression 

on the late stage of osteoblast differentiation under Zoledronic 

Acid treatment, indicates sfrp1 has more activity in this stage. 

Therefore effect of Zoledronic Acid on sFRP, in the relevant stage of 

differentiation is rather.

PS-06 51
Demir iyonunun (FE3+) fare (RATTUS NORVEGİCUS) 
karaciğer dokusundaki ısı stres proteini (HSP) genlerinin 
ekspresyon seviyeleri üzerine etkileri

Atena Ghosi Gharehaghaji, Orhan Erdoğan

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Fen Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, 

Erzurum, Türkiye

Çalışmamızda demir iyonu Rattus norvegicus’da küçük stress 

proteinler; 50,60 kDa HSP ailesi, 70 kDa HSP ailesi, 90 kDa HSP 

ailesi ve 100 kDa ve üzeri HSP ailesi olmak üzere 5 farklı gen 

grubunda gen ekspresyonu nasıl etkilediği araştırıldı. Bu çalışma 

kapsamında Erkek Rattus norvegicus fareler 5 farklı uygulama 
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grubuna farklı konsantrasyonlarda demir iyonu fe3+ (0,87ppm, 

3ppm, 30ppm, 300 ppm) verildı. Bu deneyde kulanılan Sıçanlar 

kontrollü aynı sıcaklıkta ve nemlilikte bir odada barındırıldı. sıçanlar 

en az bir hafta, deneye başlamadan önce deiyonize su ile alışma 

peryoduna bırakıldı. 100 gün boyunca hayvanlar günlük deiyonize 

edilmiş su ile metal karışımına maruz bırakıldı.İlk haftadan sonra 

her grup kendi beslenme konsantrasyonuna getirilene kadar 

suyun iyon konsantrasyonu düzenli olarak artırıldı. Karaciğer 

dokuları, Isı Şok proteini 70’in (IŞP 70) expressionun önemli artış 

gösterdi. FeCl3.6H2O toksisitesi sonucu karaciğerde IŞP70 ve IŞP90 

ekspresyonu gösteren yoğun bir boyanma görüldü.. Bu uygulama 

süreci sonunda canlıdan alınan karaciğer dokularından cDNA 

kütüpanesi oluşturuldu. Yapılan bu kütüpaneler kullanılarak HSP70 

(hspa1a, hspa4, hspa5) HSP90 (hsp90aa1) genlerinde meydana 

gelen ekspresyon seviyelerindeki değişimler Real -Time PCR 

metodu ile tespit edildi. Ekspresyonu düzeyde elde ettiğimiz bu 

bulgular sonucunda demir konsantrasyonu (FeCl3.6H2O) şeklinde 

farkli duzlarina maruz kalmış sıçanların karaciğer dokusundaki 

HSP90 ve HSP70 genlerde ekspresyonun daha yukesek oldugu 

tespit edildi.

Iron expressıon (FE 3+) levels of ıon rattus norvegicus’ 
effects of heat stress proteıns (HSP ) genes

Atena Ghosi Gharehaghaji, Orhan Erdoğan

Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Science, Ataturk 

University,Erzurum, Turkey

In our study, a small stress proteins of various iron ions, Rattus 

norvegicus: 50.60 kDa HSP family, HSP 70 kDa family, 90 kDa and 

100 kDa and higher HSP family, including five different genes 

that affects gene expression was investigated. In this study, 

different concentrations of 5 different iron ion fe3+application 

sets (0.87ppm, 3ppm, 30ppm, 300 ppm) are provided. In this 

experiment the driven Rats were housed in a room in a controlled 

temperature and humidity. rats at least one week, before starting 

the experiment was peryoduna familiarization with deionized 

water. For 100 days, the animals were exposed to a mixture of 

deionized water and the metal.Each group has its own nutritional 

dizenli ion concentration of the water every week, until the 

concentration was increased. In HSP70 expression in the liver 

toxicity and IŞP90 FeCl3.6H2O an intense staining was observed. 

At the end of the implementation process these creatures created 

in the liver tissue in cDNA lıbrary. The use of this HSP70 (hspa1a, 

hspa4, hspa5), HSP90 (hsp90aa1) that occurring in the expression 

levels of genes have been identified by changes in the Real-Time 

PCR method. As a result with the different concentration of iron in 

mice liver the expression of hsp70 and hsp 90 would change.

Keywords: HSP (Heat Shock Proteins)HSP70,HSP90, iron ions, 

Rattus norvegicus, gene expression, Real-Time PCR.
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Konvansiyonel ve pattern scan lazer sistemleri ile 
oluşturulan lazer yanıkları sonrası fare retinasında oluşan 
VEGF seviyelerinin incelenmesi
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Kaplanoğlu4, Nuray Varol1, Gülce Naz Saraç4, P. Yasin Özcan2
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Retinanın iskemik ve neovasküler hastalıklarının tedavisinde lazer 

fotokoagülasyon en etkili tedavi yöntemi olarak günümüzde yerini 

korumaktadır. Lazer etkisini retina dokusunun oksijen ihtiyacını 

azaltarak gerekse koroid dokusundan difüzyon ile oksijen geçişini 

artırıp göz içi oksijenasyonu yükselterek yapmaktadır. Lazer 

sistemlerinde atış enerjisi, atış süresi ve lazer gücü ile doğru 

orantılıdır. Atış enerjisi ne kadar yüksekse oluşan doku hasarı ve 

inflamatuar cevap artışı da o kadar fazla olur. Vasküler endotelyal 

büyüme faktörü (VEGF) önemli bir anjiojenik bir kemokin olup, aynı 

zamanda proinflamatuar ve vasküler geçirgenliği artırıcı özellikleri 

de mevcuttur. Bu çalışmada amacımız daha düşük atış enerjili 

pattern scan lazer sistemi ile daha yüksek atış enerjili konvansiyonel 

lazer sisteminin retina, retina pigment epiteli ve koroid dokusunda 

oluşturacağı VEGF ekspresyonu arasındaki farklılığı araştırmaktır. Bu 

amaçla farelerin retinasında konvansiyonel lazer veya pattern scan 

lazer sistemi kullanılarak lazer yanıkları oluşturuldu. Elde edilen göz 

dokularında ELİSA ve gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu 

(RT-PCR) VEGF ekspresyonu ve immünohistokimyasal yöntemlerle 

VEGF proteinin varlığı retina, RPE ve koroid tabakasında incelendi. 

Sonuç olarak, Pattern lazer fotokoagülasyon uygulamasında 

VEGF’nin uyardığı damarlanmanın geç başladığı ve giderek arttığı 

izlenirken; Argon green lazer uygulanan deneklerin kesitlerinde ise 

VEGF immünreaktivitesinin erken başlayarak 2. günde en kuvvetli 

düzeye ulaştığı ancak erken sona erdiği görüldü. Bu bulgular ışığında 

argon green laser uygulanan deneklerde VEGF düzeylerinin erken 

artışına bağlı olarak erken dönem komplikasyonlarının görülme 

riski daha yüksek iken, geç dönemde argon green laser veya 

pattern scan lasere bağlı gelişebilecek komplikasyonlar açısından 

bir fark olmadığı düşünülmektedir.

Investigation of the upregulation of VEGF in mice retina 
after retinal laser photocoagulation used by conventional 
and pattern scan laser system

Ece Konaç1, Kenan Sönmez2, Meltem Bahçelioğlu3, Gülnur Take 

Kaplanoğlu4, Nuray Varol1, Gülce Naz Saraç4, P. Yasin Özcan2
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Panretinal photocoagulation still remains the gold standard for the 

treatment of ischaemic and neovascular diseases of the retina. Its 

therapeutic effects relies on the destruction of the outer retina 

and increased diffusion of oxygen from the choroid. Pulse energy 

is directly proportional to the pulse duration and power. High pulse 

energy levels are probably causing more damage to the tissue. 

Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a well-known potent 

angiogenic factor and also acts as a proinflammatory cytokine and 

vascular permeability factor. The aim of this study was to investigate 

the differences in the expression of VEGF in murine retina between 

mice subjected to conventional laser machines and pattern scan 

laser system. After the animals were sacrificed, the expression of 

VEGF in the retina was demonstrated by immunohistochemistry. 

VEGF levels in the sensory retina and retinal pigmented epithelial 

(RPE) cells was measured by ELISA and the VEGF mRNA was 

measured by real-time RT-PCR. As a conclusion, neovascularisation 

related to the pattern scan laser was determined in late phase 

with increasing pattern while conventional patern laser subjects 

demonstrated an early increase with second day peak in VEGF 

levels but this increase showed an early decline. These findings 

revealed that the early complications of the laser therapy are 

higher with conventional green laser while both systems might 

possess same risk level of late complications.

Bu çalışma Gazi Üniversitesi BAP (Proje Kod no: 01/ 2011-29) 

tarafından desteklenmiştir.
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Kalça osteoartriti ile TLR-2 ve TLR-4 gen polimorfizmleri 
arasındaki ilişki
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Osteoartrit (OA), en sık görülen eklem hastalığı olup kişinin 

günlük yaşam aktivitelerini ve sosyal yaşamını önemli ölçüde 

bozan bir morbidite nedenidir. Tüm eklem yapılarını etkilerken, 

kıkırdak harabiyeti, osteofit formasyonu ve subkondral skleroz ile 

karekterize, kronik, dejeneratif bir klinikle karşımıza çıkar. Hastalığın 

moleküler patogenezi henüz tam olarak aydınlatılamamakla 

birlikte son yıllarda yapılan çalışmalarda doğal immün yanıtın bir 

parçası olan konak savunma proteinleri, toll-benzeri reseptörler 

(TLR) ve ısı şok proteinlerinin (HSP) inflamasyonlu lezyonlarda 

ekspresyonlarının arttığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada TLR -2 ve 

TLR-4 gen polimorfizmlerinin kalça OA ile ilişkisinin araştırılması 

amaçlanmıştır. Kalça osteoartriti tanısı almış 74 hasta ile 110 

sağlıklı birey çalışmaya dahil edilmiştir. TLR-2 geni Arg677Trp, 

Arg753Gln, 174-196 del/ins ve TLR-4 geni Asp299Gly, Thr399Ile 

polimorfizmleri PCR-RFLP yöntemi ile belirlenmiştir. Yapılan çalışma 

sonunda TLR-2 Arg753Gln polimorfizmi için A alel frekansının hasta 

grubunda (% 4.7) kontrol grubuna (% 0.5) oranla daha yüksek 

olduğu tespit edilmiş olup A alelinin kalça osteoartriti riskini 

10.8 kat arttırdığı tespit edilmiştir (p=0.008, OR=10.872, 95% CI: 

1.323-89.315). Ayrıca TLR-4 Asp299Gly polimorfizmi için G alelini 

taşımanın kalça osteoartriti riskini 2.7 kat arttırdığı görülürken 

(p=0.015, OR=2.725, 95% CI: 1.211-6.132) Thr399Ile polimorfizmi 

için T alelini taşımanın hastalık riskini 14.1 kat arttırdığı tespit 

edilmiştir (p<0.001, OR=14.145, 95% CI: 3.216-62.206). Sonuç 

olarak, OA etiyopatogenezinde, hastalığın başlamasında ve 

ilerlemesinde T hücre aktivasyonun bozulmasının anahtar rol 

oynadığı bilinmektedir. Yaptığımız bu çalışma sonucunda TLR2 

753Gln, TLR4 299Gly ve 399Ile gen polimorfizmleri nedeniyle Th1/ 

Th2 dengesinin bozularak Th2 lehine bir aktivasyonun geliştiği ve 

bu durumun da anormal otoimmün bir cevabı tetikleyerek OA 

oluşumuna neden olabileceği düşünülmektedir.

Association between osteoarthritis of the Hip and TLR-2, 
TLR-4 gene polymorphisms

Fatih Mehmet Keni1, Sevim Karakaş Çelik1, Güneş Çakmak Genç1, 

Selda Sarıkaya2, Ahmet Dursun1

1Bulent Ecevit University Faculty of Medicine, Department of Genetic, 

Zonguldak
2Bulent Ecevit University, Faculty of Medicine, Department of Physical 

Medicine and Rehabilitation, Zonguldak, Turkey

Osteoarthritis is the most common joint disorder, causes 

important morbidity which impair the activities of daily living and 

social life. While OA affects the entire joint, clinically, it appears 

chronic and degenerative disorder characterized by cartilage 

damage, formation of osteophytes and subchondral sclerosis. 

The molecular pathogenesis is not yet fully elucidated but recent 

studies showed that expression of host defense proteins, TLRs 

and HSPs, parts of the innate immune response, has been found 

to increase in inflammatory lesions. We aim to investigate the 

relationship between osteoarthritis of the hip and TLR-2, TLR-

4 gene polymorphisms. The study population consisted of 74 

patients and 110 healthy individuals. TLR gene polymorphisms 
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were performed by PCR-RFLP. This study showed that for TLR-2 

Arg753Gln polymorphism, in the cases, the frequency of the A 

allele (4.7%) was higher in comparison with that of the controls 

(0.5 %) and it was determined that A allele was associated with 

10.8 fold increased risk of hip osteoarthritis (OR=10.872, 95% CI: 

1.323-89.315). Additionally for TLR-4 Asp299Gly polymorphism, 

G allele was associated with 2.7 fold increased risk (OR=2.725, 

95% CI: 1.211-6.132),and for Thr399Ile polymorphism, T allele 

was associated with 14.1 fold increased risk (OR=14.145, 95% CI: 

3.216-62.206). In conclusion, it is well established that diminished 

T cell activation play a key role in the pathogenesis of OA and 

initiation and progression of the disease. Our study suggest that 

deterioration of Th1/Th2 balance cause increased Th2 cells that 

induce OA by leading to abnormal autoimmune response because 

of TLR gene polymorphisms.

PS-06 54
Adıyaman i̇linde sık rastlanılan MEFV gen mutasyonlarının 
sıklığı

Deniz Taştemir Korkmaz1, Palmet Gün Atak2, Çiğdem Çelik3
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Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA), ateş ve seröz zarların inflamasyonu ile 

karakterize olan otozomal resesif bir hastalıktır. Hastalığın nedeni 

MEFV genindeki mutasyonlar olup en sık gözlenenleri M694V, 

M680I, M694I ve V726A olarak tanımlanmıştır. Çalışmamızda 

Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan Adıyaman ilinde MEFV 

geninde sık gözlenen mutasyonları (M694V, M680I, M694I,V726A) 

taramayı ve sonrasında bu mutasyonlara göre AAA sıklığını 

belirlemeyi amaçlamaktayız. Çalışmamıza Adıyaman ilinden 767 

sağlıklı birey katılmış ve MEFV geninde sık rastlanılan mutasyonları 

saptamak için PCR-ARMS yöntemi kullanılmıştır. Yirmi beş kişide 

heterozigot ve bir kişide homozigot (V726A mutasyonu, %0,15) 

olmak üzere toplam 26 (%3,9) kişide MEFV gen mutasyonlarından 

biri saptandı. Çalışmamızda V726A mutasyonu en sık rastlanılan 

mutasyon olup (%50), M694V (38,5%), M680I (7,7%) ve M694I 

(3,8%) mutasyonları da bunu takip etmektedir. Adıyaman ilinde 

taşıyıcı oranının oldukça düşük olduğu (%3,9) ve AAA prevalansının 

yaygın gözlenen MEFV gen mutasyonlarına göre %0,15 olduğu 

görüldü.

The frequencies of common mutations in MEFV gene in 
adıyaman, the southeast anatolia of Turkey

Deniz Taştemir Korkmaz1, Palmet Gün Atak2, Çiğdem Çelik3
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Turkey
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Turkey
3Department of Biology, Faculty of Sciences and Letters, Adıyaman 
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Aim Familial Mediterranean Fever (FMF) is an autosomal recessive 

disorder characterized by fever and serosal inflammation. The 

reasons of the disorder are mutations in MEFV gene, most 

common of them are M694V, M680I, M694I and V726A. In this 

study we aimed to screen the common mutations (M694V, 

M680I, M694I,V726A) of the MEFV gene and then determined 

the prevalance of FMF according to these mutations in Adıyaman, 

The Southeast Anatolia of Turkey. Materials and Methods Seven 

hundred and sixty seven healthy individuals from the region of 

Adıyaman participated to the study and Polymerase Chain Reaction 

(PCR)- Amplification Refractory Mutation System (ARMS) were 

used to determine the common mutations of MEFV gene. Results 

Twenty six (3,9%) individuals have only one mutation in MEFV 

gene, 25 of them were heterozygous and one was homozygous for 

V726A mutation (0,15%). In the present study, the V726A mutation 

(50%) was the most frequent mutation followed by M694V (38,5%), 

M680I (7,7%) and M694I (3,8%) in Adıyaman province. Conclusion 

It was seen that the carrier rate was very low and the prevalence of 

FMF was 0,15% according to the common mutations of MEFV gene 

in Adıyaman, the Southeast Anatolia of Turkey.
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Obezite ile MC4R geni rs12970134 ve rs17782313 
polimorfizmlerinin ilişkisi
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Obezite genetik, çevresel, fizyolojik ve davranışsal faktörlerin 

etkileşimi sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Melanokortin-

4-reseptörü (MC4R) 18q22 üzerinde lokalize olan tek bir ekson 

tarafından kodlanan 332 amino asitlik bir reseptör protein olup, 

vücut ağırlık dengesinin kontrolünde önemli bir rol oynamaktadır. 
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Bu yola dahil olan peptidlerin bazılarında meydana gelen genetik 

varyasyonlar obeziteye yatkınlık oluşturmaktadır. Bu çalışmanın 

amacı, MC4R geni rs12970134 ve rs17782313 polimorfizmleri ile 

obezite arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Çalışma kapsamında 

MC4R geni rs12970134 ve rs17782313 polimorfizmlerinin genotip 

sıklıkları, Beden Kitle İndeksi 30kg/m2 ve üzerinde olan (BKİ>=30 

kg/m2, Ortalama BKİ: 36.2±0.43) 190 obez ve BKİ 18.5-24.9kg/

m2 arasında olan (Ortalama BKİ: 22.68±0.26) 97 sağlıklı kontrolde 

karşılaştırılmıştır. Genotiplendirme eş zamanlı PCR yöntemi ile 

yapılmıştır. Vücut kompozisyonu biyoelektrik impedans analizi 

ile belirlenmiştir. rs12970134 polimorfizmine bağlı genotip 

dağılımı obez hasta grubunda % 45.3 GG, %42.1 AG, %12.6 AA 

ve kontrol grubunda %48.5 GG, % 42.3 AG, % 9.3 AA şeklindedir. 

rs17782313 polimorfizmine bağlı genotip dağılımı obez hasta 

grubunda %43.7 TT, % 44.2 TC, % 12.1 CC ve kontrol grubunda % 

49.5 TT, % 43.3 TC, % 7.2 CC olarak belirlenmiştir. rs12970134 ve 

rs17782313 polimorfizmlerine ilişkin genotip sıklıkları bakımından 

obez ve sağlıklı bireyler arasında bir fark gözlenmemiştir (P>0.05). 

Bunun yanısıra genotipler ve obeziteyle ilişkili antropometrik 

vücut kompozisyon parametreleri arasında da bir korelasyon 

gözlenmemiştir (P>0.05). Bu çalışma grubunda obezite ve çalışılan 

MC4R polimorfizmleri arasında bir ilişki tespit edilmemiştir.

Association of obesity with rs12970134 and rs17782313 
polymorphisms of MC4R gene

Müjgan Özdemir Erdoğan1, Saliha Handan Yıldız1, Mustafa 

Solak1, Şeref Yüksel2, Evrim Suna Arıkan Terzi1, Ahmet Beştepe3, 

Hatice Karabacak4

1Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Department of Medical 

Genetics, Afyonkarahisar, Turkey
2Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Department of Internal 

Medicine, Afyonkarahisar, Turkey
3Family Health Center No: 2, Afyonkarahisar, Turkey
4Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, 

Afyonkarahisar, Turkey

Obesity is a chronic disorder that is the result of a complex 

interaction of genetic, environmental, psychosocial and 

behavioral factors. Melanocortin-4 receptor (MC4R) is a 332 

amino acid protein encoded by a single exon gene localised on 

chromosome 18q22 and plays an important role in controlling 

weight homeostasis. Genetic variations and mutations in several 

of the peptides that constitute this pathway contribute to obesity 

susceptibility in humans. The aim of this study is to investigate the 

genetic influence of rs12970134 and rs17782313 polymorphisms 

in MC4R gene on a sample of obese subjects and controls. These 

polymorphisms were genotyped in 190 obese with a BMI>=30 kg/

m2 (Body Mass Index, mean:36.2±0.43) and 97 controls with a BMI 

of 18.5 to 24.9 (mean: 22.68±0.26). Genotyping was performed 

by real-time polymerase chain reaction. Body composition was 

established with bio-electrical impedance analysis. The distribution 

of rs12970134 genotype frequencies were 45.3% for GG, 42.1% for 

AG, 12.6% for AA (in obese group) and 48.5% for GG, 42.3% for 

AG, 9.3% for AA (in control group). The distribution of rs17782313 

genotype frequencies were 43.7% for TT, 44.2% for TC, 12.1% for CC 

(in obese group) and were 49.5% for TT, 43.3% for TC, 7.2% for CC 

(in control group). There were no significant differences (P>0.05) 

between obese and controls in terms of genotype frequencies 

of rs12970134 and rs17782313 polymorphisms. Also there were 

no significant correlation between genotypes and obesity related 

(anthropometric-body composition) parameters (P>0.05). There is 

no association between MC4R polymorphisms and obesity in this 

study group.

PS-06 56
Aşırı aktif mesaneli çocuklardaki gen polimorfizmlerinin 
antikolinerjik tedaviye etkisi

Serhat Gürocak1, Ece Konaç2, İyimser Üre1, Cem Şenol1, 

İlke H. Önen2, Sinan Sozen1, Adnan Menevse2

1Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD.
2Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD.

Aşırı aktif mesane (AAM) çocuklarda en sık görülen işeme 

disfonksiyonudur ve en sık 5–7 yaşları arasında görülür. Bu 

çocuklarda mesanenin iki ana görevinden biri olan idrar depolama 

fonksiyonunda problem vardır. AAM’nin miyojenik teorisine 

göre kasta oluşan moleküler seviyedeki patoloji hastalığın 

kliniğinin esas sebebidir. Detrüsör kasının kontraksiyonunda 

muskarinik, relaksasyonunda ise adrenerjik reseptörlerin 

görevi vardır. Bu yolakların keşfinden sonra AAM’li çocukların 

tedavisinde 1970’lerden itibaren muskarinik reseptörleri inhibe 

ederek detrüsör relaksasyonu amaçlanmış ve anti-kolinerjikler 

kullanılmaya başlanmıştır. Buna rağmen aşırı aktif mesaneli 

çocukların tedavisinde yoğun olarak başvurulan antikolinerjik 

tedavinin başarısının literatürde uzun dönemde %70 civarında 

olduğu tespit edilmiş ve klinik yanıtsız hastalara çeşitli invazif 

işlemler uygulanmıştır. Bu bağlamda, semptom skoru ile klinik 

yanıtı tam, parsiyel ve yanıtsız olarak grupladığımız hastalarda 

gördüğümüz bu farklılığın olası genetik nedenlerini araştırmayı 

amaçladık. Kolinerjik yolakta ARGEF10, ROCK2, adrenerjik 

yolakta ADRB3 ve ilaç metabolizmasında ise CYP3A4 geninin 

polimorfizmlerinin klinik tabloya etkisi değerlendirdik. Çalışmamızın 

sonucunda araştırdığımız ARGEF10, ROCK2, ADRB3 ve CYP3A4 

genlerinin polimorfizmlerinin birlikte değerlendirildiğinde kliniğe 

anlamlı bir yansımasını tespit etmedik. Söz konusu genlerden 

kolinerjik yolaktakilerin polimorfizmlerin klinikte çok ta önemli 

bir yansımasının olmadığını, eğer varsa da, oluşabilecek negatif 

bir moleküler etkinin başka yolaklar tarafından telafi edildiğini 
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düşündürmektedir. Diğer yandan adrenerjik yolaktaki ADRB3 

geninin polimorfizmi değerlendirildiğinde polimorfik allele sahip 

hastaların işeme bozuklukları semptom skoru (IBBS)’nin anlamlı 

bir şekilde düşmediği ve mesane kapasitelerinin artmadığı tespit 

edilmiştir. Bu bulgu aşırı aktif mesaneli çocuklarda günümüze 

kadar ihmal edilmiş olan adrenerjik yolağın yeni bir alternatif yolak 

olabileceğini düşündürmekte ve klinikte yeni bir medikal tedavi 

umudunu göz önüne getirmektedir.

The effect of gene polymorphisms to the success of 
anticholinergic treatment in children with over active 
bladder

Serhat Gürocak1, Ece Konaç2, İyimser Üre1, Cem Şenol1, 

İlke H. Önen2, Sinan Sozen1, Adnan Menevse2

1Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Urology
2Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology and 

Genetics

Over active bladder is the most frequent voiding dysfunction in 

children and seen between age of 5-7. These children suffer from 

storage dysfunction of the bladder. Muscarinic and adrenergic 

pathways function in contraction and relaxation of the detrusor. 

After invention of these pathways, anti-cholinergic treatment 

was given to these children in order to achieve relaxation of the 

detrusor through inhibition of muscarinic receptors. Although this 

regimen was widely applied to children with over active bladder, 

clinical suceess is reported to be around %70 in literature and these 

children underwent invasive procedures. We aimed to investigate 

the genetic reasons of this clinical diversity in children who were 

responsive, un-responsive to standart anti-cholinergic treatment. 

ARGEF10, ROCK2 gene polimorphisms were evaluated in 

cholinergic pathway. ADRB3 and CYP3A4 were determined in 

adrenergic and drug metabolism pathway, respectively. We could 

not detect any impact of the aforementioned polymorphisms 

together on the clinical scenario. Polymorphisms in cholinergic 

pathway did not impact clinical variables of the patients and, if so, 

they performed it through another pathway. On the other hand, 

patients with polymorphic allel had less improved bladder capacity 

with higher voiding dysfunction scores. This fact declared us that 

adrenergic pathway which was overlooked because of severe side-

effects uptill now might have a considerable potential as a new 

treatment agent in children with overactive bladder.

Bu proje Gazi Bap (Proje Kod No: 01/2010-79 ) tarafından 

desteklenmiştir.
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Koroner kalp hastalığı (KKH) riskiyle ters ilişkili olan HDL-K düzeyleri 

genetik, hormonel ve çevresel faktörlerle belirlenir. Cinsiyet 

hormonları HDL-K düzeyinin önemli düzenleyicilerindendir. 

Biyoaktif cinsiyet hormonlarının önemli belirleyicisi olan Seks 

Hormon Bağlayıcı Globülin (SHBG) konsantrasyonu HDL-K 

düzeyleriyle pozitif ilişkilidir. SHBG geni rs1799941 polimorfizminin 

postmenopozal kadınlarda yüksek SHBG düzeyleriyle ilişkili 

olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda, KKH hastalarında ve sağlıklı 

kontrollerde, rs179941 varyasyonları incelenerek, SHBG ve HDL-K 

düzeyleriyle ilişkisinin irdelenmesi amaçlanmıştır. 130 hasta ve 55 

kontrolde yapılan çalışmaya göre hasta grubunda serum SHBG 

düzeyi 35 nmol/l’den yüksek bireylerde, HDL-K düzeylerinin 

0,90 mmol/l’den yüksek olma oranı istatistiksel olarak anlamlıdır 

(kikare=5,715, p=0,017). Genotip ve allel dağılımı incelendiğinde; 

hasta grubunda normal GG genotip frekansı kontrol grubuna 

göre yüksek, kontrol grubundaysa nadir A allel frekansı yüksek 

gözlenmiştir (p=0,019). Hasta grubunda A alleli taşıyanlarda 

SHBG düzeyi GG genotiplilere göre yüksektir (p=0,004). Kontrol 

grubundaysa AA genotipli bireylerde G alleli taşıyanlara göre SHBG 

düzeyi daha yüksek gözlenmiştir (p<0,001). HDL-K/LDL-K oranıysa 

GG genotipli hastalarda heterozigot AG genotiplilere göre düşük 

(p=0,047) gözlenirken, A alleli taşıyanlarda GG genotiplilere göre 

yüksek (p=0,04) gözlenmiştir. Bulgularımız nadir A allelinin serum 

HDL-K düzeylerinde artışa neden olurken normal GG genotipinin 

azalmaya neden olabileceğine işaret etmektedir. HDL-K düzeyleriyle 

A allelinin önerdiğimiz ilişkisi, AA genotipli bireylerdeki yüksek 

SHBG düzeyleriyle de uyumludur. Sonuç olarak, rs1799941 A alleli 

yüksek serum SHBG düzeyiyle ilişkilidir. Hasta grubunda A allelinin 

yüksek HDL-K/LDL-K oranıyla ilişkisi bu polimorfizmin serum 

HDL-K düzeylerinde artışla ilişkili olabileceğini göstermektedir. Bu 

durum AA genotipli bireylerde gözlenen yüksek SHBG düzeyleriyle 

koreledir.
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The association between SHBG gene variations, serum 
HDL-C and SHBG levels in men with coronary heart disease

Özlem Kurnaz Gömleksiz1, Ayşegül Başak Akadam Teker2, 

Zehra Buğra3, Beyhan Ömer4, Hülya Yılmaz Aydoğan2
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3Department of Cardiology, Istanbul Faculty of Medicine, İstanbul 
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HDL-C, inversely related to coronary heart disease risk, is 

determined by the genetic, hormonal and environmental factors. 

Sex hormones are one of the major regulators of HDL-C. SHBG 

concentrations, major determinant of bioactive sex hormones, are 

positively associated with HDL-C. rs1799941polymorphism was 

associated with high SHBG in postmenopausal women. We aimed 

to evaluate the relationship between rs179941 variations, SHBG 

and HDL-C in patients and controls. According to the study of 130 

patients and 55 controls, in patients who had SHBG higher than 

35nmol/l, the possibility of being HDL-C higher than 0.90mmol/l 

was statistically significant (chi-square=5.715,p=0.017). While the 

frequency of the GG was higher in patients, the frequency of the 

rare A allele was higher in controls (p=0.019). Serum SHBG levels 

were significantly higher in patients with A allele when compared 

with the GG homozygotes(p=0.004). In the controls, AA genotype 

showed higher SHBG level than the G allele(p<0.001). HDL-C/LDL-C 

ratio was lower in patients with GG than in with AG (p=0.047) and 

was higher in patients with A allele than in with GG(p=0.04). Our 

findings indicated the A allele may caused increased effect while 

GG may caused decreased effect on HDL-C. Suggested relationship 

between HDL-C and A allele are consistent with increased SHBG 

level in individuals with AA. Consequently, rs1799941 A allele are 

associated with high SHBG. In patients, the relationship between 

A allele and high HDL-C/LDL-C ratio indicated that the relationship 

between this polymorphism and increase in HDL-C. This is correlate 

with high SHBG in individuals with AA genotype.

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi tarafından desteklenmiştir; Proje No: 12104 Ülseratif 

kolitte NADPH oksidaz p22phox gen ifadesi.

rs1799941 Genotip Kontrol  
(n=55) 

KKH Hasta  
(n=130) 

GG 33 (60,0) 100 (76,9) * 

AA 2 (3,6) - 

GA 20 (36,4) 30 (23,1) 

rs1799941 Allele   
G 86 (78,18) 230 (88,46) 

A 24 (21,82)* 30 (11,54) 

 

rs1799941 Genotype Control 
(n=55) 

CHD patients 
(n=130) 

GG 33 (60.0) 100 (76.9) * 

AA 2 (3.6) - 

GA 20 (36.4) 30 (23.1) 

rs1799941 Allele   
G 86 (78.18) 230 (88.46) 

A 24 (21.82)* 30 (11.54) 

 

Çalışma gruplarında SHBG rs1799941 Polimorfizminin dağılımı

Tablodaki değerler örnek sayısı ve yüzde olarak verilmiştir. KKH: Koroner 
kalp hastaları, n: örnek sayısı, *, p=0,019 GR:2,222 (%95 GA= 1,130-4,371).

The values were shown as sample number and %. CHD: Coronary heart disease 
patients, n: sample number, *, p=0,019 GR:2,222 (%95 GA= 1,130-4,371).

The distribution of SHBG rs1799941 polymorphism in study groups



-306-

GRUP GG AA GA G (GG+GA) A (AA+GA) 

KONTROL      
SHBG 33,91±18,32 87,32±59,64* 33,63±16,38 33,80±17,47 38,74±26,07 

Total-K (mmol/L) 5,14±1,22 4,97±0,80 5,10±1,35 5,12±1,26 5,09±1,29 

TG (mmol/L) 1,71±0,98 0,94±0,08 1,62±0,44 1,67±0,80 1,56±0,47 

HDL-K (mmol/L) 1,07±0,30 1,15±0,75 1,03±0,28 1,05±0,29 1,04±0,31 

LDL-K (mmol/L) 3,10±0,85  3,18±0,86 3,13±0,83 3,18±0,85 

VLDL-K (mmol/L) 0,78±0,43 0,43±0,05 0,74±0,20 0,77±0,35 0,71±0,22 

Total-K/ HDL-K 5,24±2,12 5,77±4,46 5,20±1,78 5,22±1,97 5,25±1,96 

HDL-K/ LDL-K 0,37±0,11  0,41±0,14 0,39±0,12 0,41±0,14 

KKH HASTA      
SHBG 36,15±14,72  45,27±15,31* 38,25±15,29 45,27±15,31* 

Total-K (mmol/L) 4,48±1,12  4,38±1,10 4,46±1,10 4,38±1,10 

TG (mmol/L) 1,68±0,77  1,62±0,70 1,67±0,76 1,62±0,70 

HDL-K (mmol/L) 1,04±0,25  1,13±0,25 1,06±0,26 1,13±0,25 

LDL-K (mmol/L) 2,77±0,90  2,60±0,91 2,73±0,89 2,60±0,91 

VLDL-K (mmol/L) 0,71±0,26  0,71±0,28 0,71±0,26 0,71±0,28 

Total-K/ HDL-K 4,49±1,29  4,09±1,54 4,39±1,36 4,09±1,54 

HDL-K/ LDL-K 0,41±0,15**  0,50±0,22 0,43±0,17 0,50±0,22** 

 

SHBG rs1799941 genotip ve allellerinin çalışma gruplarında serum lipit profili üzerine etkisi

Tablodaki değerler X+SD olarak verilmiştir. Gruplararası önemlilik derecesi genotipler arasında ANOVA testi ile alleller arasında ise student’s t testi ile incelenmiştir.
Total-K: Total kolesterol, TG: Trigliserit, HDL-K: HDL-kolesterol, LDL-K: LDL-kolesterol, VLDL-K: VLDL-kolesterol, VKİ: Vücut kitle indeksi, SKB: Sistolik kan basıncı, 
DKB: Diastolik kan basıncı, *: p<0,01, **: p<0,05.
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GROUP GG AA GA G (GG+GA) A (AA+GA) 

CONTROL      
SHBG 33.91±18.32 87.32±59.64* 33.63±16.38 33.80±17.47 38.74±26.07 

Total-C (mmol/L) 5.14±1.22 4.97±0.80 5.10±1.35 5.12±1.26 5.09±1.29 

TG (mmol/L) 1.71±0.98 0.94±0.08 1.62±0.44 1.67±0.80 1.56±0.47 

HDL-C (mmol/L) 1.07±0.30 1.15±0.75 1.03±0.28 1.05±0.29 1.04±0.31 

LDL-C (mmol/L) 3.10±0.85  3.18±0.86 3.13±0.83 3.18±0.85 

VLDL-C (mmol/L) 0.78±0.43 0.43±0.05 0.74±0.20 0.77±0.35 0.71±0.22 

Total-C/ HDL-C 5.24±2.12 5.77±4.46 5.20±1.78 5.22±1.97 5.25±1.96 

HDL-C/ LDL-C 0.37±0.11  0.41±0.14 0.39±0.12 0.41±0.14 

CHD PATIENTS      
SHBG 36.15±14.72  45.27±15.31* 38.25±15.29 45.27±15.31* 

Total-C (mmol/L) 4.48±1.12  4.38±1.10 4.46±1.10 4.38±1.10 

TG (mmol/L) 1.68±0.77  1.62±0.70 1.67±0.76 1.62±0.70 

HDL-C (mmol/L) 1.04±0.25  1.13±0.25 1.06±0.26 1.13±0.25 

LDL-C (mmol/L) 2.77±0.90  2.60±0.91 2.73±0.89 2.60±0.91 

VLDL-C (mmol/L) 0.71±0.26  0.71±0.28 0.71±0.26 0.71±0.28 

Total-C/ HDL-C 4.49±1.29  4.09±1.54 4.39±1.36 4.09±1.54 

HDL-C/ LDL-C 0.41±0.15**  0.50±0.22 0.43±0.17 0.50±0.22** 

 

The effects of SHBG rs1799941 genotypes and alleles on serum lipide profile

The values were shown as X+SD. Total-C: Total cholesterol, TG: triglyceride; HDL-C: HDL-cholesterol, LDL-C: LDL-cholesterol, VLDL-C: VLDL-cholesterol, BMI: Body 
Mass Index, SBP: Sistolic blood pressure DBP: Diastolic blood pressure, *: p<0.01, **: p<0.05.
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Ülseratif kolitte NADPH oksidaz p22phox gen ifadesi
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2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, Gaziantep

3Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, Hatay

4Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Gaziantep

5Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji AD, Gaziantep

Nikotinamid Adenin Dinükleotid Fosfat (NADPH) oksidaz enzimi 

fagositik hücrelerde reaktif oksijen türlerinin (ROS) üretiminden 

sorumludur ve beş alt üniteden oluşmaktadır; p67phox, p47phox, 

p40phox, p22phox, gp91phox. ROS’ların hücrede birikimi ve/

veya antioksidanlar tarafından uzaklaştırılamaması nedeniyle 

oluşan oksidatif stres kronik inflamasyona neden olabilmektedir. 

Kolonik mukozanın antioksidan/dönüştürücü enzimler arasındaki 

dengenin aksamasına bağlı olarak bozulması ülseratif kolit (ÜK) 

hastalığının patogenezinde rol oynayabilmekte ve bu hastalığın 

klinik özelliklerini tetikleyebilmektedir. Bu çalışmada NADPH 

oxidaz p22phox geninin ifadesinin ÜK hastalığının patogenezine 

olabilecek katkısını araştırmak amacıyla, kolonik mukozadaki gen 

ifade düzeyleri araştırılmıştır. 22 ÜK hastasından kolonoskopi 

yoluyla alınanan inflamasyonlu ve inflamasyon olmayan kolonik 

mukozalarında ve 22 sağlıklı kontrol hastasının normal kolonik 

mukozasında Real-Time PCR metoduyla mRNA ifade seviyeleri 

araştırılmıştır. İnflamasyonlu ve inflamasyonlu olmayan kolonik 

mukoza arasında (p>0.05) ve aynı zamanda inflamasyonlu kolonik 

mukoza ve sağlıklı kontroller arasında (p>0.05) bu genin ifadesi 

açısından anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Bizim sonuçlarımız 

p22phox ifade seviyesinin ÜK hastalığında oluşan kronik inflamasyon 

ile ilişki olduğunu göstermemesine rağmen, bu hastalarda oksidatif 

stres oluşumunu p22phox ifadesinin yanı sıra diğer mekanizmalar 

etkileyebilir. Sonuç olarak ÜK hastalığında inflamasyonlu doku, 

sağlıklı doku ve kontrol grubu arasında p22phox gen ekspresyonu 

arasında bir ilişki saptanmamıştır. Aynı zamanda bu hastalardan 

alınan örnekler klinik, laboratuvar ve kolonoskopik bulgular, 

cinsiyet ve yaş göz önüne alınarak gruplandırıldığında da p22phox 

gen ifadesi açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır.

NADPH oxidase p22phox gene expression in ulcerative 
colitis

Neşe Bülbül1, Elif Pala2, Yusuf Ziya İğci2, Bülent Göğebakan3, 

Serdar Öztuzcu2, Beyhan Cengiz4, Recep Bayraktar2, Muhammet 

Sait Dağ5, Musa Aydınlı5

1Nizip State Hospital, Department of Internal Medicine, Gaziantep, Turkey

2University of Gaziantep, Faculty of Medicine, Department of Medical 

Biology, Gaziantep, Turkey

3Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Medical 

Biology, Hatay, Turkey

4University of Gaziantep, Faculty of Medicine, Department of Physiology, 

Gaziantep, Turkey

5University of Gaziantep, Faculty of Medicine, Department of 
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Nicotine amide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) oxidase 

enzyme, responsible for reactive oxygen species (ROS) generation 

in phagocytic cells, consists of five subunits; p67phox, p47phox, 

p40phox, p22phox, and gp91phox. Oxidative stress resulting from 

accumulation of ROS and/or defective removal by antioxidants 

may contribute to chronic inflammation. The disruption of the 

colonic mucosa due to dysregulation of antioxidant/transformation 

enzymes may involve in pathogenesis of ulcerative colitis (UC) 

and exert clinical features of the disease. In this study, we aimed 

to determine NADPH oxidase p22phox gene expression levels in 

the colonic mucosa in order to test the possible contribution on 

the pathogenesis of UC. mRNA expression levels of inflamed and 

non-inflamed colonic mucosa determined by colonoscopy from 

22 patients with UC and normal mucosa from 22 healthy controls 

were analyzed by using Real-Time PCR method. No significant 

difference in terms of expression levels between inflamed and non-

inflamed mucosa (p>0.05) and also between inflamed intestinal 

mucosa and healthy controls (p>0.05) were detected. Although 

our data suggest that p22phox expression is not associated with 

chronic inflammation in UC, other mechanisms besides p22phox 

expression could affect the oxidative stress in these patients. 

As a result p22phox expression is not associated with chronic 

inflammation in patients with UC. Correspondingly, no significant 

difference was determined in terms of p22phox gene expression 

levels versus their clinical, laboratory, and colonoscopic findings, 

gender, age of the patients.
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Romatoid artrit (RA) obezlerde daha fazla görülen bir bağ dokusu 

hastalığı olup toplumun yaklaşık %1’ini etkilemektedir. Etyolojisi 

tam olarak bilinmemesine rağmen iflamasyonun tetiklediği 

eklem kıkırdağının geri dönüşümsüz yıkımıyla karakterizedir. 

Matriks metaloproteinazlar (MMP) hücre dışı matriks yıkımının 

ana düzenleyicilerindendir. Gelatinazlar (MMP-2 ve MMP-9) ise 

kollajen ve diğer matriks bileşenlerinin yıkımından sorumlu olan 

MMP’lerdir. İnflamatuar bir adipokin olan rezistin başlıca adipoz 

doku tarafından salgılanır ve obezlerde serum seviyesinin arttığı 

rapor edilmiştir. MMP-2 ve MMP-9 seviyelerinin RA hastalarda 

arttığı ve bu genlerdeki polimorfizmlerin RA ile ilişkili olduğu 

bilinmektedir. Bu çalışmada RA’da arttığı bilinen resistinin, MMP-

2 ve MMP-9 gen ifade seviyelerine etkisi araştırılmıştır. İnsan 

kondrosit hücresi belirli dozlarda (100 ve 250 ng/ml), rekombinant 

rezistin protein ile 6, 12 ve 24 saat sürelerince muamele edildi. 

İnkübasyon sonunda hücrelerden toplam RNA izole edilip, 2 µg RNA 

primerler aracılığıyla cDNA’ya transkribe edildi. MMP-2 ve MMP-9 

gen ifadeleri Real-Time PCR yöntemiyle analiz edilip sonuçlar aktin 

gen ifadesine göre standardize edildi. Rezistin insan kondrosit 

hücresinde MMP-2 ve MMP-9 gen ifade seviyelerini arttırmakla 

birlikte en fazla artış 250 ng/ml dozda 24 saat inkübasyonunda 

gerçekleşti. İnflamasyonun tetiklediği hücre dışı matriksin geri 

dönüşümsüz yıkımının etyolojisinin aydınlatılması RA için yeni 

tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir. 

Obeziteyle birlikte artan RA insidansının sebepleri arasında rezistin 

gibi inflamatuar adipokinlerin aşırı sentezlenmesi ihtimaline binaen 

yapılan bu araştırmada rezistinin MMP-2 ve MMP-9 gen ifadelerini 

arttırdığı bulunmuştur. Obeziteyle birlikte artan rezistin, MMP-2 ve 

MMP-9 gen ifadelerini arttırmak suretiyle RA’in fizyopatolojisinde 

yer aldığı düşünülebilir. Fakat bu sonuç yapılacak yeni çalışmalarla 

desteklenmelidir.

The effect of resistin on matrix metalloproteinase -2 and -9 
genes expression in human chondrocytes
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Rheumatoid arthritis (RA), a connective tissue disease affects 

about % 1 of population mostly in obese subjects. Although the 

etiology of RA is unkown, it was characterized by irreversible 

destruction of the articular cartilage triggered by inflammation. 

Matrix metalloproteinases (MMPs) are one of the main regulatory 

enzymes responsbile for the destruction of extracellular matrix 

(ECM). Gelatinases (MMP-2 and MMP-9) are responsible for 

destruction of collagen and matrix components. Resistin, 

inflammatory adipokines is secreted by adipose tissue, and the 

elevated serum level was reported in obese subjects. The association 

between RA and gelatinases at protein and genetic levels were 

reported. In this study, the effect of resistin on gelatinases genes 

expression was investigated. Human chondrocytes was stimulated 

by resistin at 100 and 250 ng/ml concentrations for 6h, 12h and 

24h. 2 µg RNA was reverse-transcribed by primer after RNA 

extraction. Gelatinases expressions were analyzed by Real-Time 

PCR and standardized by actin expression. The expression levels 

of gelatinases were increased and peak at 250 ng/ml dose for 

24 hours. The clarification of etiology for irreversible destruction 

of ECM is vital to develop new treatment strategies for RA. The 

reason for increasing incidence of RA with obesity might be 

inflammatory adipokines like resistin. This study was aimed to 

investigate it, and the increased levels of gelatinases expression 

were founded. The elevated level of resistin with obesity may 

involve in RA pathophysiology by increasing MMP-2 and MMP-

9 genes expression. However, it should be supported by other 

investigations.

Bu proje, Düzce Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (DÜBAP) 

Koordinatörlüğünce 2012.04.03.123 numaralı proje olarak 

desteklenmiştir.
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Steroid 5α-redüktaz testosteronu daha aktif bir androjen olan 

dihidro testosterona (DHT) katalizler. Testosteronun DHT’a 
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dönüşümü geri dönüşümsüz bir reaksiyon olup 5α-redüktazın iki 

izoenzimi; steroid 5α-redüktaz tip I ve steroid 5α-redüktaz tip II 

enzimleri tarafından katalizlenmektedir. Steroid 5α-redüktaz tip 

II (SRD5A2) genindeki resesif mutasyonlar 46, XY infantta, izole 

hipospadiastan ciddi maskulinizasyon kusurlarına kadar değişen 

spektrumda kuşkulu genital yapıya neden olabilmektedir. Steroid 

5α-redüktaz tip II enzim geni (SRD5A2) 2. kromozomda (p23 region) 

lokalizedir ve beş ekson ve dört introndan oluşmuştur. Bu enzimin 

eksik olduğu hastalarda SRD5A2 geninin kodlama bölgeleri boyunca 

yayılmış çok sayıda mutasyon belirlenmiştir. Bu çalışmada şüpheli 

dış genital yapı taşıyan olgularda olası SRD5A2 gen mutasyonlarını 

araştırdık. Çeşitli derecelerde kuşkulu genitalyalı ve 46,XY karyotipli 

yirmi üç olgu çalışmaya alındı. Periferal kan örnekleri bireylerden 

alındı ve genomik DNA izole edildi. SRD5A2 geni, SRD5A2 geninin 

5 eksonu için özgül farklı primer setleri ve reaksiyonlar kullanılarak 

polimeraz zincir rekasiyonu ile amplifiye edildi. DNA dizileme ABI 

310 otomatik DNA dizileme cihazı ile yapıldı. Yirmi üç olgunun 

SRD5A2 geninin 2-5. eksonları normaldi. SRD5A2 geninin DNA 

dizilenmesi bu genin 1. eksonunda V89L polimorfizminin nadir 

alleli (lösin)’inin yüksek oranını ortaya çıkardı. Üç erkek çocuğun 

lösin alleli için homozigot dört tanesinin de heterozigot olduğunu 

belirledik. Bu sonuç valin alleli için 0.78 ve lösin alleli için de 0.22 

allel frekansına karşılık gelmektedir.

The V89L polymorphism in the SRD5A2 gene of cases with 
ambiguous genitalia

Elif Yeşilada1, Ayşehan Akıncı2, Gonca Gülbay1, Şengül Yüksel1, 

Serap Savacı1

1Department of Medical Biology and Genetics, Faculty of Medicine, Inonu 

University, Malatya, Turkey
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Steroid 5α-reductase catalyzes the conversion of testosterone 

into the more active androgen, dihydrotestosterone (DHT). The 

conversion of testosterone to DHT is an irreversible reaction 

catalyzed by the two isoenzymes of 5α-reductase, steroid 

5α-reductase type I and steroid 5α-reductase type II enzyme. In 46 

XY infants with recessive mutations in steroid 5α-reductase type 

II enzyme (SRD5A2) gene, the degree of ambiguity ranges from 

isolated hypospadias to severe undermasculinization. SRD5A2 

gene is located on chromosome 2 (p23 region) and is comprised 

of five exons and four introns. Multiple mutations distributed 

throughout the coding region of the SRD5A2 gene have been 

identified in patients with steroid 5α-reductase type II enzyme 

deficiency. We studied the SRD5A2 gene mutations in infants 

with ambiguity of external genitalia. Twenty three patients with 

46,XY karyotype and various degrees of ambiguous genitalia were 

selected for this study. Peripheral blood samples were collected 

from the subjects and genomic DNA was isolated. SRD5A2 gene 

was amplified by polymerase chain reaction using different sets 

of primers and reaction conditions specific for the 5 exon of 

SRD5A2 gene. DNA sequencing was carried out using a ABI-Prism 

automated DNA sequencer. Exons 2-5 of the SRD5A2 gene were 

normal in 23 cases. DNA sequencing of the SRD5A2 gene revealed 

that the rare allele (leucine) of the V89L polymorphism in exon 1 

was over represented. We detected three boys being homozygous 

for the leucine allele, 4 were heterozygous. This corresponds to 

an allele frequency of 0.78 for the valine allele and 0.22 for the 

leucine allele.
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FMR1 (fragile X mental retardation 1) geni CGG tekrar artışı frajil 

X sendromu, frajil X-ilişkili tremore/ataksi sendromu ve frajil-X 

ilişkili prematüre ovaryen yetmezliği hastalıklarından sorumludur. 

Çalışmamızda Frajil-X ve Prematüre ovaryen yetmezliği (POF) 

sendromuna sahip olgularda FMR1 gen mutasyonu taraması 

yapılmıştır. Bu çalışmada, frajil-X ve prematüre ovaryen yetmezliği 

(POF) tanısına sahip 39 olgu incelenmiştir. Çalışılan örneklere 

Frajil-X olgularının ebeveynleride dahil edilmiştir. Olgulardan 

11’i (%17,94) POF, 15’i (%82,05) frajil-X öntanısına sahiptir. 

Olgulardan kit ile DNA izolasyonu gerçekleştirilmiş ve sonrasında 

tekrar sayılarının belirlenmesinde TP-PCR (Triplet Repeat Primed 

PCR) yöntemi kullanılmıştır. PCR ürünleri ABI3130 DNA dizileme 

cihazında çalışılmış ve fragman analizi gene mapper programı 

ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, frajil-X tanısı ile 

gelen hastaların normal FMR1 geni CGG allellerine sahip olduğu 

gözlenmiştir. Prematüre ovaryen yetmezliği gözlenen hastalardan 

1’inde (% 6.6) premutasyon saptanmıştır. Sonuç olarak, TP-PCR 

(Triplet Repeat Primed PCR) yöntemi yüksek CGG tekrar dizilerini 

içeren full mutasyon saptanmasında sınırlı olmasına rağmen 

premutasyon (taşıyıcı) tanısında kolay, güvenilir ve hızlı sonuç 

verilebilen bir yöntemdir.
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Subject: CGG repeat expansions in the FMR1 (fragile X mental 

retardation 1) gene are associated with fragile X syndrome, fragile 

X–associated tremor/ ataxia syndrome, and fragile X–associated 

primary ovarian insufficiency. In our study, FMR1 gene mutation 

screening was carried out in patients with Fragile-X and premature 

ovarian failure (POF). In this study, we evaluated 39 cases with 

Frajil-X and, Premature Ovarian Failure (POF). Among them 

11(%17,94) of have POF and 15 (%82,05) of them have Frajil-X. 

We also examined the parents of the Fragile-X patients. DNA was 

extracted from according to the kit procedure and the TP-PCR 

assay was performed and all amplicons were evaluated on an 

ABI3130XL Genetic Analyzer System. The data analysed by Gene 

Mapper Programme. As a result of the study, the patients referred 

with the diagnosis of fragile-X, FMR1 gene CGG normal alleles 

have been observed. Patients referred with premature ovarian 

failure premutation observed in 1 (6.6%) patients. As a result, TP-

PCR (Triplet Repeat Primed PCR) method in the diagnosis of triplet 

repeat diseases, due to the providing clear, reliable, sensitive, easy 

and fast results would be useful in the diagnosis of these diseases.
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Pulmoner arteriyel hipertansiyon hastalığının oluşmasına 
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Pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH), ortalama pulmoner arter 

basıncı ve pulmoner vasküler direnç artışıyla karakterize edilen sağ 

kalp yetersizliği ve hatta ölüme bile yol açan yıkıcı bir hastalıktır. 

PAH ile ilişkisi saptanan ve en iyi bilinen mutasyon kemik morfojenik 

protein reseptörü tip 2 (BMPR2) genindedir. BMPR2 mutasyonu, 

vasküler düz kas hücrelerinde proliferasyon artışına ve apoptozda 

azalmaya neden olur. BMPR2, genetik yatkınlık faktörü olarak 

düşünülmektedir. Kalıtsal geçiş otozomal dominant olup, değişken 

ve tam olmayan ekspresyon göstermektedir. Bu araştırmamızda 

BMPR2 geni serin/treonin kinaz bölgesinde pulmoner arteriyel 

hipertansiyon hastalığına neden olan mutasyonların frekanslarının 

ve fenotipik ifadelerinin arştırılması hedeflenmiştir. PAH tanısı 

almış 50 olguda(26kadın, 24 erkek, yaş ort: 36) BMPR2 geni serin/

treonin kinaz bölgesindeki mutasyonlar sekanslama yöntemiyle 

ABI 3100 cihazında araştırılmıştır. Tanımlayıcı istatistik ve tek 

yönlü varyans analizi ile sonuçlar değerlendirilmiştir. İncelenen 

50 olgunun biri, C347Y germline mutasyonu açısından heterozigot 

genotipe sahip olduğu belirlenmiştir. TGT>TAT kodonu değişimine 

neden olan bu mutasyon yanlış anlamlı mutasyon olup, sisteini 

tirozine dönüştürerek hastalığa neden olur. Sistol sonu çapı (LVESD) 

değeri açısından anlamlı p değeri (p: 0,013) bulunmuştur. BMPR2 

mutasyonu, hastalığın ortaya çıkışında major genetik faktördür. 

BMPR2 mutasyonu taşıyan hastalar, kalsiyum kanal engelleyicileri 

ile tedavi edilememektedir. Bu nedenle BMPR2 mutasyonları 

tespit edilmelidir. Ayrıca hastalığın doğru sınıflandırılması için 

mutasyonların tespiti gereklidir.

Sequencing of mutation in serine/threonin kinase domain 
of bone morphogenetic protein receptor type 2 gene that 
causes pulmonary arterial hypertension
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Pulmonar arterial hypertension (PAH) is a destructive illness which 

leads right heart failure and even death. PAH is characterized by 

increased pulmonary artery pressure and pulmonary vascular 

resistance. The most well-known PAH related mutation is bone 

morphogenic protein receptor type 2 (BMPR2) that causes an 

increase in proliferation of vascular smooth muscle cells and a 

reduction in apoptosis. BMPR2 is considered as a factor of genetic 

risk for PAH. Its genetic transformation is autosomal dominant 

and BMPR2 shows variable and incomplete expression. In this 

study, we aimed to evaluate the frequencies of mutations which 

causes pulmonary arterial hypertension in serine-threonine 

kinase domain of BMPR2 gene and we investigated its phenotypic 

expressions. The mutations of BMPR2 gene, in serine-threonine 

kinase domian was investigated with DNA sequencing method in 

ABI 3100 device in 50 patients diagnosed with PAH (26 woman, 24 
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men, average age: 36 ±13) The results were evaluated by ANOVA 

and descriptive statistics. It was determined C347Y heterozygous 

germline mutation in one of the 50 patients. These mutation 

is missense mutation that change TGT>TAT codon and convert 

cysteine to tyrosine causes the disease. Based on end-systolic 

diameter rate (LVESD), p value (p: 0.013) was found significant. 

BMPR2 mutation that causes PAH process is defined as a major 

genetic factor. Patients with mutant BMPR2 did not affect from 

the treatment of blocking calcium channels. Therefore, to chose 

the right treatment for the patients, mutations in BMPR2 must 

be determined. Also BMPR2 mutation detection is very critical for 

accurate classification of PAH.
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Ailevi Akdeniz Ateşi; Akdeniz çevresinde yaşayan toplumlarda sık 

görülen, tekrarlayan, kendi kendini sınırlayan, benzeri deri lezyonları 

ve zamanla amilosidoz gelişimi ile karakterize edilen otozomal 

resesif geçişli otoinflamatuar hastalıktır. Bu çalışma Hatay ilimizde 

yaşayan farklı ailelerden M694V ve E148Q gen mutasyonlarının 

yaygınlığını belirlemek amacıyla yapıldı. Kliniklerde Ailevi Akdeniz 

Ateşi (FMF) hastalığı ön tanısı alan, 19 aileden toplam 78 birey ve 

100 kişilik kontrol grubu incelendi. Araştırmaya dahil her aileden 

en az biri FMF ön tanısı konulmak şartıyla, bütün aile bireylerinden 

tam kan örnekleri alındı. Alınan kan örneklerinden DNA izolasyonu 

yapıldı ve izole edilmiş DNA örnekleri ilgili mutasyon gen primerleri 

kullanılarak Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile taraması yapıldı. 

Daha sonra PCR ürünleri agaroz Jel Elektroforezi yürütülerek 

FMF ile ilişkili nokta mutasyonlarının bu gruplardaki sıklığı jel 

resimleri yardımıyla belirlendi. Bulgularımızda 19 aileden toplam 

78 kişinin hepsinde M694V mutasyonu (%100) görüldü. Çalışılan 

100 kişilik kontrol grubunda ise 26 (%26) kişide M694Vmutasyonu 

gözlendi. Bu bulgular hastalığın otozomal resesif geçişli olduğunu 

doğrulamaktadır. Ayrıca incelenen tüm aile bireylerinde E148Q 

mutasyonu 28 (%35.89) kişide kontrollerde ise bu mutasyon 8 (%8) 

kişide görüldü. M694V mutasyonu ve E148Q mutasyonu ikisi birlikte 

FMF‘in klinik seyrini etkileyebilmektedir. Araştırmamızda E148Q 

mutasyonu Türkiye için yapılan ilk çalışma olduğu için ülkemiz FMF 

klinik tanılarında önemli katkı sağlayacağı görüşündeyiz.

Distribution of familial mediterran fever with patients and 
family members some of MEFV Gene mutation
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Familial Mediterranean Fever(FMF) is disease which is common 

recurrent at communities living around the Mediterranean, 

self-limiting, skin lesions, and with time an autosomal recessive 

autoinflammatory characterized by the development of amilosidoz

This research was made to estimate frequency of mutation of 

M694V and E148Q gene from family members in Hatay. A total of 

78 members from 19 different families, who have the FMF disease 

diagnosed in clinics, and a control group consist of 100 members 

were examined in this research The member who has clinically 

diagnosed with FMF gene had attracted our intention to take blood 

examples from whole family members. The DNA isolation was 

carried out from family member’s blood examples. Polymerase 

chain reaction procedure was applied to isolated DNA examples 

by using primer pairs to identify mutations. The jel electrophoresis 

procedure was used to visualize the presence of point mutations in 

FMF and control group. The results revealed that M694V mutations 

were seen in all the 78 members of 19 different families. Among 

100 members of control group, 26 (%26) had M694V. This rate of 

diagnoses confirm the autosomal ressesif transition. Besides that 

E148Q mutation was seen in 28 (%35.89) members of FMF and 8 

(%8) members of control group. M694V of mutation and E148Q of 

mutation together can affect FMF of clinical process To the extend 

of our knowledge, this is the first study target E148Q mutation 

for MEFV gene in Turkey, so this research assumed to have crucial 

importance in clinics to diagnose FMF.

Bu çalışma MMF-61 nolu proje ile KAÜ / BAP tarafından 

desteklenmiştir.
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prostate cancer
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Defective DNA repair capacity which is due to inherited 

polymorphisms might be associated with cancer susceptibility. 

One of the major repair pathways is nucleotide excision repair 

pathway (NER). We investigated XPC PAT, XPC exon 15 excision 

repair polymorphisms with the risk of prostate cancer. 85 

histopathologically confirmed prostate cancer patients and 100 

benign prostate hyperplasia controls were recruited in this survey.

The genotypes were determined by PCR-restriction fragment 

length polymorphism (RFLP) method. Our results indicated that 

there were no significant differences between the BPH and patient 

groups for the XPC PAT, XPC exon 15 NER gene polymorphisms.

NER gene polymorphisms were not associated with the risk 

of developing prostate cancer in Iranian Patients. There is no 

association between different alleles and grade, stage, PSA plasma 

levels, but it looks that further samples is needed to produce more 

significant results.
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Obstrüktif uyku apne sendromu gündüz aşırı uyku hali veya 

değişmiş solunum fonksiyonu ile birlikte, uyku sırasında 

tekrarlanan bölümeler olarak tanımlanır. Bu çalışma Kars ilinde 

yaşayan obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda Beta-2 

Adrenerjik Reseptör Gen (ADRB2)’inin Arg16Gly ve Gln27Glu 

polimorfizmlerinin dağılımlarını araştırmak amacıyla yapıldı.

Çalışmamızda uyku laboratuvarında obstrüktif uyku apne tanısı 

almış 52 hasta ve bu sendrom ile ilişkili olmayan 78 birey incelendi. 

Polisomnografi sonuçlarına göre obstrüktif uyku apne tanısı almış 

hastalardan ve kontrollerden tam kan örnekleri alındı. Alınan 

kan örneklerinden DNA izolasyonu yapıldı ve izole edilen DNA 

örneklerinde gen polimorfizmlerini araştırmak amacıyla ilgili 

bölgeler polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile çoğaltıldı. Çoğaltılan 

PCR ürünleri polimorfizmleri belirlemek amacıyla restriksiyon 

enzimleri ile kesildi. Kesilen PCR ürünleri agaroz jel elektroforezinde 

yürütüldü ve polimorfizm oranları jel resimlerinden yararlanılarak 

belirlendi. ADRB2 geni Arg16Gly polimorfik bölgesinin görülme 

oranı 52 hastadan 18’inde (%35), kontrol gruplarında ise aynı 

polimorfik bölge 78 kişiden 23’ünde (%30) gözlendi. ADRB2 

geni Gln27Glu polimorfik bölgesini görülme oranı 52 hastadan 

21’inde (%40) kontrol gruplarında ise aynı polimorfik bölge 78 

kişiden 28’inde (%35) gözlendi. Araştırmamızda hastalar ve 

kontrol grupları arasındaki polimorfik oranlar karşılaştırıldığında 

istatistiksel bir farkın olmadığı belirlendi. Genomik düzeydeki 

bulgularımızın klinikte obstrüktif uyku apne sendromu tanısında 

şimdilik önemli bir katkı sağlayamayacağı görüşündeyiz. Ancak 

hastalarda vücut kitle indeksi 30’dan büyük olanlar dikkate 

alındığında Arg16Gly ve Gln27Glu polimorfizmlerinin dağılımlarının 

obeziteyi tetikleyebileceğini düşünmekteyiz. Obstrüktif uyku apne 

sendromu için hastalık parametreleri değiştirilerek ve daha fazla 

polimorfik bölgeler genomik düzeyde incelenirse farklı sonuçlara 

ulaşılabileceği kanısındayız.

Investigation of beta-2 adrenergic reseptor gene 
polymorphisms in patients with obstructive sleep apnea
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Obstructive sleep apnea syndrome is defined as repeated episodes 

of obstructive apnea and hypopnea during sleep, with daytime 

excessive sleepiness or altered cardiopulmonary function. 

This study was performed to determine distribution of Beta-2 

Adrenergic Reseptor Gene in patients with OSA syndrome as well 

as a control group in Kars. To aim, total of 52 patients diagnosed 

with OSA in sleep laboratory and a total of 78 individuals were not 

associated with the syndrome as control group were examined. 

Peripheral blood samples were taken from the patients diagnosed 

with OSA by polysomnography results. DNA was extractad from 

samples and were amplified PCR. PCR products were digested 

with restriction enzymes to invastigate of gene polymorhisms. 
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Restriction products were gained electrophoresis and 

polymorhisms was analyzed gel images. Arg16Gly polymorhism 

was observed in 18 of 52 (%35) patients and in the control group 

23 out of 78 people (%30). Gln27Glu polymorphic region was 

observed in 21 of 52 patients and in the control group 28 out of 

78 people for the same polymorphic region. In our study, there 

is no statistical significance to compared polymorphic frequencies 

between patient and control groups. Based on the results we 

are opinion that our genomic findings were not contributed to 

diagnosis of this syndome. However, we think that the distribution 

of Arg16Gly ve Gln27Glu polymorphisms could trigger obesity 

considering patients with a body mass index greater than 30. We 

think if parameters for OSA disease by changing and anaylyzing 

more polymorphic regions we can find different results

Bu çalışma FEF-52 nolu proje ile KAÜ/BAP tarafından 

desteklenmiştir. 
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Oksijen, oksijenli solunum metabolizmasında anahtar bir role sahip 

olmasına rağmen yüksek reaktivitesinden dolayı Reaktif Oksijen 

Türleri (ROS) üretiminin ana kaynağıdır. ROS seviyesi hücrede 

dramatik olarak arttığında biyomoleküllerle etkileşir ve onların 

konformasyonlarını değiştirir. Bu hücre yapısında ciddi hasarlar 

ve vücut hücrelerinin ölümüyle sonuçlanabilir. Hücreler kendi 

kendilerini ROS’un zararına karşı glutatyon sisteminde anahtar bir 

enzim olan Glutatyon redüktaz gibi antioksidan enzimlerle savunur. 

GSH/GSSG oranı hücre hayatı için gerekli olan glutatyon sistemi 

tarafından dengelenir. Bu dengenin bozulmasının kanser, Parkinson, 

alzaymır, diyabetler, apoptosis ve yaşlanma gibi nörodejeneratif 

pek çok metabolik sendroma sebep olduğu bilinmektedir. TIP60, 

metabolizmada apoptosisinde dahil olduğu pek çok fonksiyonu ile 

histon asetil transferaz MYST protein ailesinin bir üyesidir. TIP60’ 

ın, ROS tarafından zarar verilmiş hücrelerde apoptotik yolları 

başlattığı bilinmektedir. Bu yüzden TIP60 ve GSR arasında bir ilişki 

olabileceğini düşündük. Bu konuyu açıklamak için bu çalışmada 

karaciğer spesifik Tip60 nakavt fareler kullanıldı. Koşullara bağlı 

nakavt fareler Cre/LoxP sistemi kullanarak üretildi ve silinme 

etkinliği Southern blot ile kontrol edildi. Karaciğer dokularında 

Gsr’nin mRNA ekspresyon seviyeleri Real-Time PCR ile analiz edildi. 

Glutatyon redüktaz aktivitesi spektrofotometrik olarak 25 oC’de 

Carlberg ve Mannervik’in modifiye edilmiş metodu ile ölçüldü. 

Sonuç olarak nakavt farede GSR ekspresyonu hem mRNA hem de 

protein seviyesinde arttı.

The effect of Tip60 gene on glutathione reductase gene 
expression and enzyme activity
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Although oxygen has a key role in aerobic respiration metabolism 

due to its high reactivity, oxygen is the main source of reactive 

oxygen species (ROS) production. When ROS levels increase 

dramatically in cell, it interacts with biomolecules and changes 

their conformations. This may result in significant damage to 

cell structures and causes death of body cells. The cells defend 

themselves against ROS damage with enzymes such as Glutathione 

reductase (GSR) which is the key enzyme of glutathione system. 

GSH/GSSG ratio is balanced by the glutathione system which is 

indispensable for cell survival. It is well known that breakdown 

of this balance causes many methabolic syndromes such 

as neurodegenerative disorder, cancer, Parkinson’s disease, 

Alzheimer’s disease, diabetes, apoptosis, and aging. TIP60 is a 

member of the MYST protein family of histone acetyltransferases 

(HATs) with multiple functions in metabolism including apoptosis. 

It is believed that TIP60 initiates apoptotic patways in cells 

damaged by ROS. Therefore, we thought that there might be 

an interaction between TIP60 and GSR. In order to explain this 

issue, liver-specific Tip60 conditional knockout mice were used 

in this study. Conditional knockout mice were produced using the 

Cre/LoxP system, and knockout rate was controlled by southern 

blotting. The mRNA expression levels of Gsr was analyzed by 
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Real-Time PCR in liver tissues. Glutathione reductase activity 

was measured spectrophotometrically at 25°C by the modified 

method of Carlberg and Mannervik. Consequently, GSR expression 

was increased in both mRNA and protein level in Tip60 knockout 

mouse.
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Histon asetiltransferaz (HATs) MYST protein ailesinin bir üyesi 

olan TIP60’ın transkripsiyonel regülasyon, DNA hasar tamiri, 

apoptosis, sirkadian sistem gibi birçok metabolik fonksiyonu 

vardır. Alzheimer hastalığında görülen demir düzensizliklerinden 

sorumlu olduğu düşünülen Amiloid Prekürsör Protein (APP) ile 

Tip60 arasındaki ilişki yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Özellikle 

ferroportin ile etkileşim halinde demir transportunda görev 

alan APP, ferrooksidaz aktiviteye sahiptir. Bu aktivite sayesinde 

demirin hücre içinden dışarıya taşınmasında görev almaktadır. 

APP proteini ile ilişkisi olan TIP60’ın demir metabolizmasında 

da fonksiyon gösterebileceğini düşünerek yola çıktık. Hepsidin 

ağırlıklı olarak karaciğerde üretilen sisteince zengin, peptid yapılı 

küçük katyonik bir hormondur ve insan gibi diğer memelilerde de 

demir homeostasisinin düzenlenmesinden sorumludur. TIP60’ın 

metabolizmada birçok fonksiyonu bilinmesine rağmen demir 

düzenleyici hormon hepsidin üzerindeki rolü hakkında literatürde 

yayınlanmış herhangi bir bilgi mevcut değildir. Hepsidin hormonu 

ile Tip60 arasındaki ilişkinin gösterilmesinin amaçlandığı bu 

çalışma ile elde edilen bulgular, Anemi ve Alzheimer gibi demire 

bağımlı rahatsızlıkların mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasında 

katkı sağlayabilir. Bu çalışmada, Real-Time PCR tekniği kullanılarak, 

hepsidin gen ekspresyon seviyesi günün farklı zaman dilimlerinde 

toplanan kontrol grubu ve karaciğere spesifik Tip60 kontrollü nakavt 

fare dokularıyla çalışılarak gösterilmiştir. Yapılan çalışma sonucu 

hepsidin gen ekspresyonunun kontrol grubuyla karşılaştırıldığında 

Tip60 kontrollü nakavt fare karaciğer dokularında azaldığı 

bulunmuştur. Ayrıca hepsidin hormonunun gün içinde beslenme, 

egzersiz gibi günlük ritimlerle düzenlendiği bilinmektedir. Bu 

sebepten dolayı karaciğerde hepsidin (Hamp) geninin sirkadian 

ekspresyon profilini analiz ettik. Sonuçta hepsidin gen ekspresyon 

seviyesinin, 12 saat aydınlık 12 saat karanlık döngüde ışığa bağımlı 

değişimi ve bu değişimde karanlık fazın dördüncü saatinde 

maksimum seviyeye ulaştığı gösterildi.

An investigation of the effect of Tip60 gene on the iron 
regulatory hormone hepcidin
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TIP60 is a member of the MYST protein family of histone 

acetyltransferases (HATs) with multiple functions in metabolism 

such as transcriptional regulation, DNA damage repair, apoptosis, 

and circadian system. It has already been published that there 

is an interaction between TIP60 and APP protein. APP possesses 

ferroxidase activity, facilitating iron export through interaction with 

ferroportin. We thought that if Tip60 has a relationship with APP 

protein, TIP60 might have a function in iron metabolism. Hepcidin 

is a peptide hormone produced by the liver, and appears to be 

the master regulator of iron homeostasis in mammals. Although 

many functions of TIP60 are known very well, there aren’t any 

information in literature about its effects on iron regulatory 

hormone called “hepcidin”. The findings from this study might 

provide a deeper understanding of reasons for iron-dependent 

disorders such as Anemia and Alzheimer. In the present study, the 

expression levels of hepcidin gene were analyzed by Real-Time PCR 

in liver tissues which were collected from the liver-specific Tip60 

conditional knockout and control group mice at different time 

points of the day. The results revealed that mRNA expression of 

Hamp was reduced due to conditional deletion of Tip60 in mouse 

liver. Additionally, it is known that the amount of hepcidin in liver 

is daily arranged by exercise and nutrition. Thus, we examined 

the circadian expression profiles of hepcidin (Hamp) in liver. The 

results showed that hepcidin reached maximum level during the 

fourth hour of the dark phase of the 12 hr light:12 hr dark.
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Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD), gelişmiş ülkelerde 

ciddi görme kaybının en önemli nedenlerinden birisidir. Genetik 

ve çevresel faktörler, hastalığın patogenezinde rol oynamaktadır. 

Yapılan çeşitli çalışmalar immün sistem elemanları ve inflamasyon 

mekanizmalarının YBMD gelişmesinde başlıca rol oynadığını ortaya 

koymaktadır. Çalışmamızın amacı, immün sistemde önemli rolü 

olan Toll-like reseptör (TLR) genlerindeki polimorfizmler ile YBMD 

riski arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu vaka-kontrol çalışması 

183 YBMD hastası (90 Kuru tip ve 93 Yaş tip) ve 122 kontrol 

olgusundan oluşturulmuştur. TLR2 Arg753Gln, TLR4 Asp299Gly 

ve TLR4 Thr399Ile gen polimorfizmlerinin analizi, real time-PCR 

tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda, TLR2 753 

Arg/Gln genotipinin (OR = 4.77; %95 CI = 1.80-12.65; p = 0.01) ve 

Gln allelinin (OR = 4.26; %95 CI = 0.88-20.59; p = 0.05) YBMD için 

risk genotipi ve alleli olduğunu gösterdik. Benzer risk bulgusunun, 

hastalığın hem kuru hem de yaş tipleri için de geçerli olduğunu 

gösterdik. Haplotip analizinde, ACA ve GCG haplotiplerinin YBMD 

için risk haplotipleri olduğunu gösterdik (P=0,0003, P=0,0107). 

Sonuç olarak, TLR2 Arg753Gln polimorfizmi YBMD hastalığına 

yatkınlıkta önemli rol oynamaktadır.

The importance of toll-like receptors in age-related 
macular degeneration
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Age-related macular degeneration (AMD) is one of the most 

important causes of severe vision loss in developed countries. 

Genetic and environmental factors play a role in the pathogenesis 

of disease. Many studies have revealed that immune system 

compounds and inflammation mechanisms play a major role in 

the development of AMD. The aim of our study was to investigate 

the association between the AMD risk and genetic polymorphisms 

of toll-like receptors (TLRs) gene, which has an important role in 

immune system. This case-control study consisted of 183 AMD 

patients (90 with dry and 93 with wet AMD subtypes) and 122 

control subjects. TLR2 Arg753Gln, TLR4 Asp299Gly and TLR4 

Thr399Ile gene polymorphisms were detected by using real time-

PCR technique. In our study, we demonstrated that TLR2 753 

Arg/Gln genotype (OR = 4.77; 95% CI = 1.80-12.65; p = 0.01) and 

Gln allele (OR = 4.26; 95% CI = 0.88-20.59; p = 0.05) were risk 

genotype and allele for AMD. Also, we have shown that TLR2 753 

Arg/Gln genotype and Gln allele were risk factors for dry and wet 

forms of AMD. Furthermore, ACA and GCG were risk haplotypes 

for AMD (P=0,0003, P=0,0107). Consequently, TLR2 Arg753Gln 

polymorphisms plays an important role in AMD susceptibility.
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Ateroskleroz gelişiminde makrofaj diapedezi önemli bir süreçtir. 

Endotel hücre bağlantılarında yer alan JAM-A (Bağlantı adezyon 

molekülü-A) ile lökosit yüzeyinde yer alan LFA-1 (Lökosit 

fonksiyon ilişkili antijen-1) etkileşimi monositlerin endotelden 

intimaya göçüne neden olur, burada makrofajlara farklılaşan 

monositler ateroskleroz gelişimine katkıda bulunur. Çalışmamızda 

ateroskleroz patojenezinde monosit göçünde yer alan JAM-A 

ve LFA-1 proteinlerine ait genlerdeki rs790056 ve rs8058823 

varyasyonlarının koroner kalp hastalarında incelenmesi ve 

hastalığın gelişiminde risk faktörü olarak bireysel ve kombine 

etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma gruplarımız 153 
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koroner kalp hastası ve 124 sağlıklı kontrolden oluşmuştur. JAM-A 

ve LFA-1 genotipleri polimeraz zincir reaksiyonu, restriksiyon 

fragmanı uzunluk polimorfizmi ve agaroz jel elektroforezi 

teknikleri kullanılarak belirlenmiştir. Koroner kalp hasta grubunda 

kontrol grubuna göre JAM-A rs790056 normal TT genotipi ve T 

allel frekansı ve LFA-1 rs8058823 normal AA genotipi ve A allel 

frekansı yüksek bulunmuştur (sırasıyla p=0,03, p=0,007; p=0,000, 

p=0,000). Kontrol grubunda AA genotipine sahip kadınlarda GG 

ve AG genotipini taşıyanlara göre serum total kolesterol düzeyleri 

yüksek gözlenmiştir. (p=0,000; p=0,026). Yapılan regresyon 

analizinde, rs8058823 AA genotipi, sigara kullanımı, diastolik kan 

basıncı >=80 mmHg, total kolesterol >=5,18 mmol/L’nin koroner 

kalp hastalığı gelişiminde risk oluşturduğu doğrulanmıştır. Sonuç 

olarak, çalışmamızda JAM-A rs790056 ve LFA-1 rs8058823 genotip 

ve allel dağılımları incelendiğinde normal genotip ve allellerin 

koroner kalp hastalığı açısından risk oluştururken, nadir genotip ve 

allelerin sağlıklı kontrollerde yüksek olduğu ve dolayısı ile koruyucu 

olabileceği gözlenmiştir.

Investigation of JAM-A and LFA-1 gene variations as a risk 
factor in coronary heart disease patients
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Macrophage diapedesis is an important process in atherosclerosis 

development involved in CHD etiopathogenesis. Interaction 

between junctional adhesion molecule-A (JAM-A) which is found 

in endothelial cell junctions and leukocyte function associated 

antigen-1 (LFA-1) which is found on surface of leukocytes 

causes monocyte migration from endothelium to intima, where 

monocytes that differentiate into macrophages contribute to 

atherosclerosis.In our study, we aimed to investigate JAM-A 

rs790056, LFA-1 rs2230433 and rs8058823 in CHD patients 

and determine their individual and combined effects on CHD 

development as a risk factor. Our study groups consisted of 153 

patients and 124 controls. JAM-A and LFA-1 genotypes were 

determined by PCR-RFLP. JAM-A rs790056 normal TT genotype 

and T allele frequency and LFA-1 rs8058823 normal AA genotype 

and A allele frequency were higher in CHD group than in controls 

(p=0,03,p=0,007; p=0,000,p=0,000 respectively). No difference 

was observed in LFA-1 rs2230433 genotype and allele distribution 

between CHD patients and controls (p>0,05). In control group, 

women with rs8058823 AA genotype showed higher levels of 

serum total-cholesterol than women with GG and AG genotypes 

(p=0,000; p= 0,026). Regression analysis confirmed that rs8058823 

AA genotype, smoking, diastolic blood pressure>= 80 mmHg, total-

cholesterol >=5,18 mmol/L are risk factors for CHD. CGG haplotype 

(rs790056 C allele- rs2230433 G allele- rs8058823 G allele) was 

found to be lower in CHD patients, suggesting that it is protective 

(p=0,0023). In conclusion, JAM-A rs790056 and LFA-1 rs8058823 

normal genotypes and alleles were observed to create a risk for 

CHD and mutant genotypes and alleles were higher in controls, 

thus being protective.

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: 20283
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Pulmoner ve ekstrapulmoner tüberküloz hastalarında 
CCL1 rs159294 T/A gen polimorfizminin araştırılması
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Bu çalışmada amaç, pulmoner ve ekstrapulmoner tüberküloz 

hastalarında, inflamatuar bir kemokin olan CCL1’in rs159294 

T/A polimorfizminin tüberküloza yakalanma riski oluşturup 

oluşturmadığını ortaya koymaktır. Çalışmamızda Elazığ ili yöresinde 

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları polikliniğine 

başvuran, tüberküloz teşhisi konmuş 160 hasta ve 160 sağlıklı 

bireyden oluşan kontrol grubuna ait kişilerden, EDTA içeren tüplere 

2 cc periferal kan örnekleri alınmıştır. Bu kan örneklerinden DNA 

izolasyonu gerçekleştirilerek, CCL1 rs159294 T/A polimorfizmi 

PCR-RFLP analizi yapılarak belirlenmiştir. CCL1 rs159294 T/A 
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polimorfizmi için 160 tüberkülozlu hastanın 98’inde (%61.25) TT 

genotipi, 58’inde (%36.25) TA genotipi, 4’ünde (%2.5) AA genotipi, 

71 pulmoner tüberkülozlu hastanın 50’sinde (%70.42) TT genotipi, 

20’sinde (%28.16) TA genotipi, 1’inde de (%1.40) AA genotipi, 

89 ekstrapulmoner tüberkülozlu hastanın 48’inde (%53.93) TT 

genotipi, 38’inde (%42.69) TA genotipi, 3’ünde de (%3.37) AA 

genotipi tespit edilmiştir. Kontrol grubunda ise 160 sağlıklı bireyin 

100’ünde (%62.50) TT genotipi, 58’inde (%36.25) TA genotipi, 

2’sinde de (%1.25) AA genotipi belirlenmiş olup istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanamamıştır. Sonuç olarak CCL1 rs159294 

T/A polimorfizmi, populasyonumuzda tüberküloz hastalığına 

yatkınlık oluşturmamaktadır.

Investigation of CCL1 rs159294 T/A gene polymorphism in 
pulmonary and extrapulmonary tuberculosis patients
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Ebru Kara Şenli5, Funda Bulut6, Figen Deveci7
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The purpose of this study is to reveal whether CCL1 rs159294 T/A 

polymorphism in pulmonary and extrapulmonary tuberculosis 

patients pose a risk to catch tuberculosis or not. In the study, 

peripheral blood samples from the control group, which includes 

160 patients, who consulted to Fırat University, Faculty of 

Medicine, Chest Diseases policlinic in Elazığ province and who 

were diagnosed with tuberculosis; and 160 healthy individuals, 

were taken and put into tubes containing EDTA. Each tube 

contained 2 cc blood samples. DNA isolation was made from these 

blood samples and CCL1 rs159294 T/A polymorphism was defined 

with PCR-RFLP analysis. For CCL1 rs159294 T/A polymorphism, 

TT genotype was found in 98 patients (61.25%), TA genotype 

was found in 58 patients (36.25%), AA genotype was found in 

4 patients (2.5%) among 160 patients with tuberculosis; and TT 

genotype was found in 50 patients (70.42%), TA genotype in 20 

patients (28.16%), AA genotype was found in 1 patient (1.40%) 

among 71 patients with pulmonary tuberculosis; TT genotype 

was found in 48 patients (53.93%) TA genotype was found in 

38 patients (42.69%) and AA genotype was found in 3 patients 

(3.37%) among 89 extrapulmonary tuberculosis patients. And in 

control group, among 160 healthy individuals, TT genotype was 

found in 100 individuals (62.50%), TA genotype was found in 58 

individuals (36.25%), AA genotype was found in 2 individuals 

(1.25%) and no statistically significant difference was found. As a 

result, CCL1 rs159294 T/A polymorphism do not form an inclination 

to tuberculosis in our population.

Bu çalışma, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

(FÜBAP) tarafından desteklenmiştir; (Proje no: FF.10.01).
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Uncoupling protein 2 ve 3 miyokardiyal iskemi-reperfüzyon 
hasarına katkıda bulunur
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Myokardial iskemi-reperfüzyon (I/R) hasarı kompleks bir 

patofizyolojik olaydır. Mitokondrial oksidatif strese karşı korumada 

rol alan Uncoupling protein 2 (UCP2) ve UCP3’ün kalp dokusunda 

ekprese olduğu belirlenmesine rağmen bu genlerin İR hasarında 

temel bir rol oynayıp oynamadıkları bilinmemektedir. Bu çalışmada 

İ/R hasarında ve İ/R’de tedavi amaçlı olarak kullanılan rosuvastatin 

ve fluvastatinin’nin UCP2 ve UCP3 mRNA düzeylerine etkisinin 

araştırılması amaçlandı. Çalışmada Spraque-Dawley cinsi erkek 

ratlar kontrol (n=7), İ/R grubu (n=10), İ/R+Rosuvastatin (İ/R-R) grubu 

(n=10) ve İ/R+Fluvastatin(İ/R-F) grubu (n=10) olmak üzere 4 gruba 

ayrıldı. İR cerrahi uygulama ile gerçekleştirildi. Gen ekpresyonlarının 

tespitinde Real time PCR kullanıldı. UCP2 ve UCP3 ekpresyonlarının 

kontrolle karşılaştırıldığında İ/R grubunda istatistiki olarak anlamlı 

oranda azaldığı, İ/R-R ve İ/R-F gruplarında ise anlamlı oranda arttığı 

tespit edildi. IR’ye göre İ/R-R ve İ/R-F gruplarında UCP2 ve UCP3 

ekpresyonlarının anlamlı olarak arttı. Kalp dokusunda sentezlenen 

mitokondrial UCP2 ve UCP3 gen ekpresyonlarının I/R’de azalması 

kalp İ/R hasarında bu genlerin oldukça önemli roller oynadıklarının 

en önemli göstergesidir. Rosuvastatin ve Fluvastatin’nin antioksidan 
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özellikleri UCP2 ve UCP3 ekpresyonlarını artırmada önemli bir 

mekanizma olbilir. Rosuvastatin ve Fluvastatin I/R hasarına karşı 

UCP2 ve UCP3 ekpresyonlarını artırarak kalbi koruyabilir. UCP2 ve 

UCP3 düzenlenmesinin moleküler mekanizmalarının değiştirilmesi 

UCP2 ve UCP3 ilişkili I/R hasarını engelleyecek tedavi seçeneklerinin 

temelini oluşturabilir.

Uncoupling protein 2 and 3 contribute in the myocardial 
ischemia-reperfusion injury

Ebru Önalan Etem1, Elif Onat2, Deniz Erol3, Engin Şahna2

1Firat University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, 

23119, Elazig, Turkey,

2Firat University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology, 23119, 

Elazig, Turkey

3Firat University, Faculty of Medicine, Department of Medical Genetic, 

23119, Elazig, Turkey

Myocardial ischemia-reperfusion (I/R) injury is a complex 

pathophysiological event. Despite the determination of expression 

in heart tissue of Uncoupling Protein 2 UCP2) and UCP3 having 

a role in protecting against mitochondrial oxidative stres, it is 

unknown whether these genes have a major role in I/R injury. 

This study aims to investigate of the effects of rosuvastatin and 

fluvastatin used for treatment on UCP2 and UCP3 mRNA levels in I/R 

injury. In study, Spraque-Dawley type male rats were divided into 4 

groups including control (n=7), I/R group (n=10), I/R+Rosuvastatine 

(I/R-R) group (n=10) and I/R+Fluvastatine (I/R-F) group (n=10). 

I/R was performed with surgery practice. RT-PCR was used in the 

determination of gene expressions. Comparing with the control, it 

was detected a statistically significant decrease in I/R group and a 

statistically significant increase in I/R-R and I/R-F groups in terms 

of the expression of UCP2 and UCP3. The expression of UCP2 and 

UCP3 were significant increase in I/R-R and I/R-F groups according 

to I/R. Downregulation of UCP2 and UCP3 gene expressions in 

I/R were most important indication that these genes have a very 

important role in I/R injury. Antioxidant properties of Rosuvastatin 

and Fluvastatine may be an important mechanism in the increasing 

UCP2 and UCP3 genes expression. Rosuvastatine and Fluvastatine 

may be protected to heart by increasing expression of UCP2 and 

UCP3 against I/R injury. Interruption of the molecular mechanisms 

of UCP2 and UCP3 regulation may be applied as the basis of 

therapeutic strategies for preventing UCP2 and UCP3-related 

ischemia-reperfusion injury.
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Lateral epikondilitli hastalarda COL1A1 1546G/T gen 
varyantlarının analizi
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Lateral epikondilit (tenisçi dirseği), dirseğin dış tarafındaki lateral 

epikondilde ağrı ve hassasiyetle karakterize edilen bir hastalıktır. 

El bileği ekstansör kaslarının aşırı kullanımı sonucunda epikondile 

yapışan tendonların kollajenöz yapılarında bozulmalar meydana 

gelmektedir. Tendonların majör protein içeriği, COL1A1 ve COL1A2 

genleri tarafından kodlanan tip I kollajendir. COL1A1 genindeki tek 

nukleotid değişimlerinin, farklı yumuşak doku yaralanmaları ile 

ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, COL1A1 geninin 

intronik bölgesinde Sp1 transkripsiyon faktörü bağlanma bölgesi 

polimorfizminin (SNP rs1800012; 1546 G/T) lateral epikondilit 

ile ilişkisinin araştırılmasıdır. Çalışmaya lateral epikondilitli 103 

hasta ve kontrol grubu olarak 103 sağlıklı birey katılmıştır. Hasta 

ve kontrol grubundan alınan kan örneklerinden yapılan DNA 

izolasyonunu takiben PCR-RFLP yöntemi kullanılmıştır. 103 hastanın 

69’u (67%) GG, 32’si (31.06%) GT ve 2’si (1.94%) TT genotipine 

sahipken, GG, GT ve TT genotiplerine kontrol grubunda sırası ile 

61 (59.02%), 35 (33.98%) ve 7 (6.8%) bireyde rastlanmıştır. Hasta 

ve kontrol grubunda G allel frekansı 82.5% ve 76.21% iken T allel 

frekansı 17.5% ve 23.79% bulunmuştur. Hasta ve kontrol grubu 

arasında genotip (p=0.17) ve allel (p=0.11) frekansları açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. COL1A1 geninin 

intronik bölgesindeki Sp1 bağlanma bölgesi polimorfizmi ile lateral 

epikondilit hastalığı arasında bir ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır.

Analysis of COL1A1 1546G/T gene variants in lateral 
epicondylitis patients
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Balikesir
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Lateral epicondylitis (tennis elbow) is characterized by pain and 

tenderness over the lateral epicondyle of the elbow. With overuse 

of wrist extensor muscles, the collagenous structures of the 

tendons which are attached to epicondyle is degenerated. The 

major protein constituent of tendons is type 1 collagen which 

is encoded by COL1A1 and COL1A2 genes. Single nucleotide 

variations within the COL1A1 gene has been shown to be related 

with soft musculoskeletal tissue injuries The aim of the study 

was to investigate the association of the Sp1 transcription factor 

binding site polymorphism (SNP rs1800012; 1546 G/T) within 

the intronic region of COL1A1 gene with lateral epicondylitis. 103 

patients with lateral epicondylitis and 103 healthy subjects as a 

control group were enrolled in the study. PCR-RFLP method was 

used after DNA isolation of both patient and control group. Of 103 

patients, 69 (67%) had GG genotype, 32 (31.06%) had GT and 2 

(1.94%) had TT genotype. GG, GT and TT genotypes were found 

in 61 (59.02%), 35 (33.98%) and 7 (6.8%) of healthy subjects. G 

allele frequency in patients and controls were 82.5% and 76.21%, 

and T allele frequency was 17.5% and 23.79% respectively. There 

were no observed statistical differences in the genotype (p=0.17) 

or allele (p=0.11) distributions between the groups. It was found 

that Sp1 binding site polymorphism within the intronic region of 

COL1A1 gene was not associated with lateral epicondylitis
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Türk popülasyonunda MDR1 C3435T ve G2677T/A 
polimorfizmlerinin plazma trombosit aktive edici faktör 
düzeyleri ve koroner arter hastalığı riski ile ilişkisi
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Periferik proinflamatuvar mediatörlerinin artmış düzeyleri koroner 

arter hastalığının (KAH) gelişimine katkıda bulunabilir. Trombosit 

active edici faktor (PAF) önemli bir proinflamatuvar mediatördür 

ve plazma PAF düzeyleri çoklu ilaç direnci 1 P-glikoproteini (MDR1 

Pgp) ekspresyonu ve aktivitesi ile ilişkilidir. MDR1 polimorfizmleri 

P-gp’nin ekspresyonunu ve aktivitesini değiştirerek plazma PAF 

düzeylerini etkileyebilir. Bu çalışma anjiyografik olarak belgelenmiş 

198 vakadan oluşmuştur. Hasta grubu olarak kabul edilen bireylerin 

113 tanesi en az 1 koroner arterinde >=%50 lümen çapı darlığına 

sahipti. Normal koroner anjiyografiye sahip 85 birey ise kontrol 

grubuna dahil edildi. MDR1 C3435T ve G2677T/A polimorfizmlerine 

ait genotipler polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon parça 

uzunluk polimorifzmi (PCR-RFLP) yöntemi ile saptandı. Plazma 

PAF düzeyleri enzim bağlı immünosorbent testi (ELISA) ile tespit 

edildi. Hasta ve kotrol grupları arasında MDR1 C3435T ve G2677T 

polimorfizmlerine göre pasma PAF düzeylerinde anlamlı bir 

fark saptanmadı (P>0,05). Bu her iki grup arasında MDR1 gen 

polimorfizmlerine ait genotip ve allel sıklıkları dağılımları açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (P>0,05). Ayrıca, 

MDR1 haplotip analizi artmış plazma PAF düzeyleri ile KAH riski 

arasında herhangi bir ilişki göstermedi. Bizim bulgularımız plazma 

PAF düzeylerinin MDR1 gen polimorfizmleri ile ilişkili olmadığını 

bildirmektedir. Türk hastalarda MDR1 C3435T ve G2677T/A 

polimorfizmleri ve KAH riski arasında bir ilişki bulunmamıştır.

The association of MDR1 C3435T and G2677T/A 
polymorphisms with plasma platelet-activating factor 
levels and coronary artery disease risk in Turkish population

Gülsel Ayaz1, Bahadır Batar1, Gönül Kanıgür1, Mehmet Güven1, 

İlhan Onaran1, Bilgehan Karadağ2, Barış İlerigelen2, Ahmet Dirican3, 
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2Department of Cardiology, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University, 

Istanbul, Turkey

3Department of Biostatistics, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul 

University, Istanbul, Turkey

Increased levels of peripheral proinflammatory mediators can 

contribute to the development of coronary artery disease (CAD). 

Platelet activating factor (PAF) is an important proinflammatory 

mediator and plasma levels of PAF correlates with transmembrane 

transporter Multidrug resistant 1 P-glycoprotein (MDR1 Pgp) 

expression and activity. MDR1 polymorphisms can effect the 

expression and activity of Pgp and plasma PAF levels. Therefore, 

we investigated the possible relationship between MDR1 C3435T 

and G2677T/A polymorphisms and plasma PAF levels and the 

risk of CAD. The study population consisted of 198 patients 
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angiographically documented CAD, including 113 cases with at 

least 1 coronary artery with >=50% luminal diameter stenosis 

and 85 control subjects with strictly normal coronary angiograms. 

Genotypes of the MDR1 C3435T and G2677T/A polymorphisms 

were determined by polymerase chain reaction (PCR) followed 

by restriction fragment lenght polymorphism (RFLP). Plasma PAF 

levels were detected by enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA). There was no significant differences among plasma PAF 

levels in regard to MDR1 C3435T and G2677T polymorphisms in 

CAD patients and controls. No statistically significant difference 

was found for the genotypic and allelic distributions of the 

polymorphisms in the MDR1 gene between the patients and the 

control subjects. Furthermore, analysis of MDR1 haplotypes did not 

show any associations with increased plasma PAF levels and risk of 

CAD. Our results suggest that plasma PAF levels are not associated 

with MDR1 gene polymorphisms. There is no association between 

MDR1 C3435T and G2677T/A polymorphisms and the risk of CAD 

in Turkish patients.

PS-06 74

IL-4 intron 3 VNTR ve IL-6 -597G/A polimorfizmleri ile 
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Amaç Obezite; genler, çevresel faktörler ve her ikisinin etkileşimi 

sonucu ortaya ve çıkan enerji denge mekanizmalarını tutan 

bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Adiposit ve monosit gibi 

metabolik hücrelerde başlayan pro-inflamatuar bir süreç sonucunda 

da ortaya çıkmaktadır. IL-4 ve IL-6 gibi sitokinlerin de içerisinde yer 

aldığı bir biyoaktif sistem, obezite ve inflamasyonun patogenezinde 

etkilidir. Bu çalışma ile IL-4 geni intron 3 VNTR ve IL-6 gen promotor 

-597 G/A polimorfizmlerinin obezite patogenezindeki rollerini 

araştırılması amaçlamıştır. Yöntem Çalışma kapsamında 127 

obezite hastası (beden kitle indeksi, BMI>30 kg/m2) ve 110 sağlıklı 

kontrol bulunmaktadır. Genomik DNA izole edilmiş ve polimeraz 

zincir reaksiyonunu (PCR) takiben restriksiyon fragment length 

polimorfizm (RFLP) yöntemi ile IL-4 geni intron 3 VNTR ve IL-6 geni 

promotor -597 G/A polimorfizmlerinin genotiplendirilmesi yapıldı. 

Sonuçlar Obezite hastaları ve kontroller arasında her iki 

gen polimorfizmi açısından allel ve genotip frekanslarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). 

Bunun yanında, IL-4 geni intron 3 VNTR ve IL-6 geni promotor 

-597 G/A polimorfizmlerinin combine genotip analizlerinde de 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır(p>0.05). Tartışma 

Bulgularımız IL-4 geni intron 3 VNTR ve IL-6 geni promotor -597 

G/A polimorfizmlerinin obezite gelişimine kişisel bir yatkınlık 

oluşturmadığını göstermiştir. Bu çalışma obezite gelişimi ile IL-4 

geni intron 3 VNTR ve IL-6 geni promotor -597 G/A polimorfizmleri 

arasındaki ilişkilerin araştırıldığı ilk çalışma özelliğindedir.

Lack of association between obesity susceptibility with IL-4 
gene intron 3 VNTR and IL-6 gene -597G/A polymorphisms

Akın Tekcan1, Serbülent Yiğit2, Aydın Rüstemoğlu2, Çelik Gürel2, 

Server Şahin3, Türker Taşlıyurt4
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Obesity presents as a disorder of the mechanisms of energy 

balance that caused the genes, environmental factors and 

interaction between genes and environment. Obesity results in 

a proinflammatory state starting within the metabolic cells as 

adipocyte, monocyte. The bioactive system, including cytokines 

as IL-4 and IL-6, contributes to the pathogenesis of conditions 

associated with obesity and favors inflammation. This study aimed 

to investigate the role of IL-4 gene intron 3 VNTR polymorphism and 

IL-6 gene promoter -597 G/A polymorphism in the pathogenesis of 

obesity. The study included 127 patients with obesity (body mass 

index, BMI>30 kg/m2) and 110 healthy controls. Genomic DNA 

was isolated and genotyped using polymerase chain reaction (PCR) 

followed by restriction fragment length polymorphism (RFLP) 

analysis for IL-4 gene intron 3 VNTR and IL-6 gene promoter -597 

G/A polymorphism. There was no statistical significant difference in 

the allele and genotype frequencies of both genes polymorphism 

in obesity patients and control groups (p>0.05). Additionally, there 

was no statistical significant difference in the combine genotype 

analysis of IL-4 gene intron 3 VNTR and IL-6 gene promoter -597 

G/A polymorphism (p>0.05). Our findings showed that there are 

not any associations of IL-4 gene 70 bp VNTR and IL-6 gene -597 

G/A polymorphism with susceptibility of a person for development 

of obesity. This is the first report that investigates the relationships 

between susceptibility of obesity and IL-4 gene intron 3 VNTR, IL-6 

gene promoter -597 G/A polymorphisms.
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Kronik hiperglisemi ile seyreden Tip1 Diyabet (T1D) yaşam kalitesi 

ve süresini olumsuz etkileyen metabolik bir hastalıktır. Tüm 

hücreler ekstraselüler matriks (ECM) ile çevrelenmiştir. ECM, 

bir iskelet oluşturmasının yanısıra farklılaşma, canlılığın devamı, 

proliferasyon, hücre ölümü gibi hücresel aktiviteleri düzenlemede 

aktif rol oynar. Bu hücresel aktiviteler proteoglikan gibi özelleşmiş 

ECM proteinleri ve glikoproteinler tarafından yürütülür. Yakın 

zamanda keşfedilen ADAMTS matriks proteazlarının; ECM’in 

proteolitik modifikasyonundan sorumlu olduğu, bazı dokularda 

inflamasyon varlığında indüklendiği, anjiogenezin inhibisyonu gibi 

hayati proseslere katıldığı literatürde rapor edilmiştir.Otoimmun 

ve polijenik bir hastalık olan T1D’in gelişim süreci ve moleküler 

biyolojisi henüz bilinmemektedir. Çalışmamızda, organogenezden, 

doku tamir mekanizmalarına kadar birçok biyolojik aktiviteyi regüle 

ettiği bilinen ADAMTS1 ve ADAMTS4 proteinleri western blot 

yöntemi ile çalışılmıştır. Bu amaçla diyabetik ratlar kullanılmıştır. 12 

saat aç bırakılan, 8-12 haftalık Wistar ratlara(n=5) Streptozotosin(45 

mg/kg) intraperitonel enjekte edildi. 72 saat sonra kan glikoz 

değerleri 250 mg/dl ve üzeri ölçülen ratlar diyabetik kabul edildi. 

Kontrol grubu(n=5) açlık kan glikozları 70-100 mg/dl ölçülen, işlem 

görmemiş ratlardan oluşturuldu. Gruplara pankreatektomi yapıldı. 

Pankreas dokuları homojenize edildi. Homojenize dokudan, liziz 

tamponu ve proteaz inhibitörü kullanılarak protein izolasyonu 

yapıldı. Spektrofotometrik protein kantitasyon tayini yapıldı. 

ADAMTS1, ADAMTS4 ve β-aktin proteinleri Western Blotlama 

yöntemiyle araştırıldı. Normoglisemik ve diyabetik ratlarda protein 

ifadeleri, β-aktin ifadesiyle oranlandığında, ADAMTS1 proteininin 

diyabetik rat pankreasında azaldığı, ADAMTS4 proteininin ise 

diyabetik ve non-diyabetik gruplar arasında anlamlı bir değişiklik 

göstermediği bulundu. Bu sonuç anti-anjiogenik bir molekül olan 

ADAMTS1 proteazının diyabet fizyopatolojisinde rol alabileceğini 

göstermektedir. İlerki çalışmalarımız bu proteazın diyabet 

patogenezindeki rolünü araştıracaktır.

ADAMTS1 and ADAMTS4 protein analyses in hyperglisemic 
rat pancreas
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Type1 Diabetes(T1D) is metabolic disorder results in chronic 

hyperglysemia and complications. Hormonal replacement therapy 

doesn’t suffice actual in vivo response of functional pancreatic islets 

to variying glucose concentration. Including pancreas, all tissue cells 

are surrounded by Extracellular Matrixs(ECM) which takes active 

role in regulation of cellular activities: scaffolding, differentiation, 

cell death. Members of ADAMTS family are involved in vital 

processes: proteolytic modifications of ECM, induced inflammatory 

conditions, etc. We’ve designed series of experiments to deduce 

ADAMTS profile in T1D and began with comparison of ADAMTS1 

and ADAMTS4 proteins in diabetic and non-diabetic rats. Major 

purpose of the experiments is to investigate the leading cause of 

diabetes and/or effected pathways by diabetes. Following 12 h 

starvation, STZ(45mg/kg) injected to Wistar rats(8-12 week, n=5). 

Rats of which blood glucose level measured above 250 mg/dl are 

accepted as diabetic group. Untreated healthy rats used as control 

group. Rats undergone pancreatectomia. Pancreas tissue was 

homogenized, pancreatic proteins were isolated and quantified 

spectrophotometrically. ADAMTS1, ADAMTS4 and β-actin proteins 

were investigated by Western Blotting. When compared pancreatic 

proteins acquired from diabetic and non-diabetic rats, we found 

decrease in the ADAMTS1 protein; nevertheless, there were no 

meaningful variation in ADAMTS4 protein. This outcome indicate 

the fact that ADAMTS1, an anti-angiogenic molecule, takes active 

role in physiopathology of diabetes. With further investigations, 

we will search for the role of the proteases in pathogenesis of 

diabetes.
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Meme kanseri hastalarının normal dokularında radyasyon 
tedavisine bağlı gelişen akut yan etkilerin DNA tamir gen 
ekspresyonu ve DNA hasarı ile ilişkisi
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Tedavi dozlarında iyonize radyasyona maruz kalan kanser 

hastalarında, normal doku yanıtları bireyler arası değişkenlikler 

göstermektedir. DNA tamir proteinlerinin bireysel farklılıklarda 

belirleyici olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızda meme kanseri 

hastalarının normal dokularında radyasyon tedavisine bağlı 

gelişen akut yan etkilerin, XRCC1 ve PARP1 gen ekspresyon 

düzeyleri, protein düzeyinde oluşabilecek değişiklikler ve DNA 

hasar düzeyleri ile olan ilişkilerini araştırmayı amaçladık. Toplam 

40 meme kanserli kadın hasta çalışmaya dâhil edildi. Bu hastalar 

iki gruba ayrıldı; normal dokularında akut yan etki gelişen 20 

kişilik bir “vaka grubu” ve akut yan etki gelişmeyen 20 kişilik bir 

“kontrol grubu”. Gen ve protein ekspresyon analizleri, vaka ve 

kontrol gruplarındaki hastaların lenfosit örneklerine 72 saatlik 

kültür sonrası in vitro 2Gy γ-radyasyon uygulamasını takiben qRT-

PCR ve western blot yöntemleri ile gerçekleştirildi. DNA hasar 

düzeyleri ise in vitro 2Gy γ-radyasyon uygulanan lenfositlerde 

hücre kültürünü takiben mikronükleus (MN) sıklığı olarak tespit 

edildi. Çalışmamızda kontrol grubundaki XRCC1 ve PARP1 mRNA 

ekspresyon düzeylerinin vaka grubuna göre istatistiksel olarak 

anlamlı derecede yüksek olduğunu saptadık (P<0,001). MN 

sıklıkları açısından vaka ve kontrol grupları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark saptamadık (P=0,206). Diğer yandan, vaka 

(r=-0,469, P=0,037) ve kontrol (r=-0,734, P<0,001) gruplarında, 

XRCC1 protein ekspresyon düzeyleri ile MN sıklıkları arasında 

anlamlı negatif yönde bir korelasyon saptadık. Bu sonuçlar, 

radyasyon tedavisi uygulanan meme kanseri hastalarında azalmış 

XRCC1 mRNA/protein ve PARP1 mRNA ekspresyon düzeylerinin 

akut yan etkiler riski ile ilişkili olabileceğini bildirmektedir. Ayrıca, 

XRCC1 protein ekspresyon düzeyleri ile radyasyona bağlı MN sıklığı 

ilişkinin saptanmış olması, XRCC1 proteininin DNA tamiri ile ilişkili 

akut yan etkiden korunmada PARP1’e kıyasla daha belirleyici 

olduğunu göstermektedir.

The association of DNA repair gene expression and DNA 
damage with radiotherapy-induced acute side effects in 
normal tissues of breast cancer patients
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Exposure to therapeutic doses of ionising radiation reveals an 

inter-individual variability of normal tissue responses in cancer 

patients. It is considered that DNA repair proteins play a decisive 

role in individual differences. In our study, we aimed to investigate 

the assocation between radiotherapy-induced acute side effects 

and XRCC1 and PARP1 gene expression levels, the alterations in 

protein expression levels and DNA damage levels in patients with 

breast cancer. The study consisted of 40 women with breast cancer. 

We created two groups; “case group” which has acute side effects 

and “control group” which has no acute side effects. After 72 h of 

lymphocyte culture, cells were irradiated in vitro 2 Gy γ-radiation 

and gene and protein expressions were analyzed by qRT-PCR and 

western blotting. Cells were irradiated in vitro 2Gy γ-radiation and 

followed by 72 h of lymphocyte culture and DNA damage levels 

were accessed as micronucleus (MN) frequency. In our study, we 

found that statistically significant increased XRCC1 and PARP1 

mRNA expressions in control group than case group (for both, 

P<0.001). We did not find any statistically differences between 

case and control groups in according to MN frequencies (P=0.206). 

We determined negative correlation between XRCC1 protein 

expressions and MN frequency in cases (r=-0.469, P=0.037) and 

controls (r=-0.734, P<0.001). These results suggest that reduced 

XRCC1 mRNA/protein and PARP1 mRNA expression levels are 

associated with the risk of radiation-induced acute side effects in 

breast cancer patients. XRCC1 protein is more decisive than PARP1 

protein in protection from DNA repair-related acute side effect.

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi tarafından desteklenmiştir; Proje No: 9728
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Mayotik rekombinasyon, insan populasyonlarinda haplotiplerin 

cesitliliginde onemli bir rol oynar. Populasyonlarda ve ailelerdeki 

varyasyonlarin tanimlanmasinda, rekombinasyon dinamikleri 

hakkindaki bilgilerimiz buyuk bir olcude limitlidir. PRDM9, insan ve 

fare mayotik rekombinasyon sicak nokta (hotspot) lokasyonlarinin 

hotspot sekans motifleri tarafindan belirlenmesinde onemli bir 

rol oynar. Bu calismada, 13-bp’lik spesifik sekans motifinin (cis-

regulator) ve trans-regulator PRDM9’in kromozom frekanslari 

ve dagilimlari uzerindeki etkisini incelemek uzere, HapMap 

veritabanini kullanarak tanimlanan Hotspot DA incelenmistir. Bu 

hotspot, motifi bozan tek baz polimorfizmiyle birlikte merkezde 

yer alir. Baglanti dengesizligi unite analizleri, hotspotun 1-2 kb 

araliginda oldugunu dogruladi. Krosover frekansi (~8 X10-4), 

Hotspot DA’nin ortalama krossover oraniyla birlikte, otozomlarda 

calisilan hotspotlar arasinda standart bir hotspot oldugu gosterdi. 

“Motif bozan” tek baz polimorfizmi icin heterozigot olan 

donorlerin sperm krossover durumlarinin oranlari ve dagilimlari 

karsilastirildiginda, iki allel arasinda “motif-bozan” allelin tamamen 

hotspot aktivitesini baskilamasiyla birlikte cok buyuk bir asimetri 

gorulmustur. Hotspot DA’da hem krosoverler icinde ve hem de 

non-krossoverler de yogun tercihli gen modifikasyonu (biased 

gene conversion) bulunmustur. Krosover ve non-krosoverr hotspot 

aktivitesini etkileyen tercihli gen modifikasyonu, PRDM9 allel A ile 

baglantili oldu gosterildi. Hotspot DA’da, hotspotun yasam suresi 

diger hotspotlar icin major faktor olan trans-regulator PRDM9 

yerine daha cok “motif-bozan” tek baz polimorfizminin sebep 

oldugu cis-regulasyonuna bagli oldugu belirtildi. Hotspot DA, 

insan krosover hotspot regulasyonu icin, “motif-bozan” tek hucre 

polimorfizinin sebep oldugu cis-regulasyonuna sahip bugune dek 

gosterilmis tek bulgudur.

Control of meiotic recombination at a human crossover 
hotspot
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Meiotic recombination plays a key role in reshuffling haplotypes 

in human populations. However, our understanding of 

recombination dynamics is largely limited to descriptions of 

variation in populations and families. PRDM9 plays a key role in 

specifying meiotic recombination hotspot locations in humans 

and mice via recognition of hotspot sequence motifs. To examine 

the effects of both the 13-bp sequence motif (cis-regulator) and 

trans-regulator PRDM9 on crossover frequencies and distribution, 

we studied Hotspot DA identified from HapMap data. This hotspot 

had the motif at its centre, and a single nucleotide polymorphism 

(SNP) that disrupts the motif. Linkage disequilibrium unit analysis 

confirmed the location of the hotspot to a 1-2-kb interval. The 

crossover frequency showed Hotspot DA to be a regular hotspot 

with an average crossover rate (~8 X10-4) among hotspots 

assayed on autosomes. Our results show that, comparing the 

rates and distributions of sperm crossover events between donors 

heterozygous for the disrupting SNP showed that there was a 

huge asymmetry between the two alleles, with the derived, motif-

disrupting allele completely suppressing hotspot activity. Intensive 

biased gene conversion, both in to crossovers and non-crossovers, 

has been found at Hotspot DA. Biased gene conversion that 

influences crossover and non-crossover hotspot activity correlates 

with PRDM9 allele A. In Hotspot DA, the lifetime of the hotspot 

mostly depends on the cis-regulatory disrupting SNP, and on the 

trans-regulatory factor PRDM9. Overall, our observation showed 

that Hotspot DA is the only evidence for human crossover hotspot 

regulation by a very strong cis-regulatory disrupting SNP.

Bu çalışma medical research council (MRC), the Welcome Trust 
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Diabetik anne bebeklerinde meydana gelen tromboembolik 

olayların polisitemi nedeni ile artmış viskozite kaynaklı olduğu 

düşünülmekte ise de bu hipotez tek başına tromboemboliyi 

açıklayamaz. Bu nedenle diyabetik anne bebeklerinde 

tromboembolinin önemli bileşenlerinden olan trombositlerin 

fonksiyonlarını etkileyebilecek faktörlerin ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. 22 diabetik, 37 sağlıklı anne bebeği olmak üzere 

toplam 59 yeni doğan çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm bebeklerin 

kordon kanında tam kan sayımı yapılmıştır. Ayrıca trombosit 

agregasyon analizi agregometrik yöntem ve platelet faktör 4(PF4) 

analizi ise ELISA yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Diabetik anne 

bebeklerinin hematokrit değerleri kontrol grubuna göre anlamlı 

olarak yüksek(p=0,001) ve PF4 değerleri ise kontrol grubundan 

farksızdı. Diabetik anne bebeklerinin trombosit sayıları kontrol 
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grubuna göre düşük bulunmasına rağmen, trombosit agregasyon 

hızları daha yüksek bulunmuştur. Diabetik annelerin açlık glukoz 

değerleri ile bebeklerinin trombosit agregasyonları arasında 

pozitif korelasyon saptanmıştır(p=0,01, r=0,791). Diyabetik anne 

bebeklerinin trombositlerinde saptanan bu durum; gestasyonel 

diyabetin varlığının yenidoğanlarda tromboemboli gelişiminde 

etkili bir faktör olarak yorumlanmasına neden olmuştur. Ayrıca 

saptanan pozitif korelasyon da bu bulguyu destekler niteliktedir. 

Literatürde benzer başka bir çalışmanın olmamasının yanında, 

diabetik anne bebeklerinde hemostazın fibrinolitik kaskadı ile 

ilgili önemli çalışmalar mevcuttur. Bulgularımız, diyabetik anne 

bebeklerinde görülen tromboembolinin oluşum mekanizmasının 

açıklanmasında trombosit fonksiyonlarının artarak polisitemi ile 

birlikte tromboemboliye katkıda bulunduğu yönündedir; üçüncü 

trimester öncesi gebelerin obstetrik kontrollerinde, açlık kan şekeri 

takibinin yapılmasının, gestasyonel diyabetin tromboembolik 

etkisini değerlendirmek amacı ile kullanılabilir bir yöntem 

olabileceğini düşündürmektedir.

Increased platelet aggregation in the infant of diabetic 
mothers
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Thromboembolic events occurred in infants of diabetic mothers 

is considered to be related to increased viscosity as a result of 

polycythemia, although, this hypothesis by itself is not enough 

to explain thromboemboly. We aimed to reveal the factors that 

may affect platelet function which are important components of 

thromboembolism in infants of diabetic mothers. 22 infants of 

diabetic mothers and 37 heathy ones as a control group with a total 

of 59 infants were included in study. Platelet aggregation analysis 

was performed by using agregometric method and platelet factor 

4(PF4) analysis was performed by using ELISA method. Hematocrit 

values in infants of diabetic mothers were significantly higher 

than the control group(p=0.001) and PF4 values were same as 

the control group. Infants of diabetic mothers had lower platelet 

counts as compared with the control group, however, platelet 

aggregation rates were higher. Positive correlation was determined 

between fasting blood glucose levels of diabetic mothers and 

platelet aggregation levels of their infants(p=0.01,r=0.791). 

As a result of this determination in the platelets of newborns 

of diabetic mothers, the presence of gestational diabetes has 

been interpreted as an influential factor in the development of 

thromboembolism. Our findings suggest that, while explaining the 

formation mechanism of thromboemboly seen on the infants of 

diabetic mothers, increased platelet functions accompanied by 

Polycythemia, contributes to thromboemboly. It’s suggested that 

fasting blood glucose monitoring, while the obstetric controls of 

pregnants before the third trimester, may be valuable method in 

order to assess the thromboembolic effects of gestational diabetes.
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OUAS(obstruktif uyku apne sendromu) uyku sırasında tekrarlayan 

apne ve hipopnelerle karakterize olan ve bu ataklar sırasında 

kan oksijen saturasyonunda düşme görülen bir sendromdur. Kan 

oksijen saturasyonunun düşmesi oksidatif stresin artmasına ve 

beraberinde tromboz ve inflamasyon riskinin de artmasına sebep 

olabilir. OUAS’da trombosit aktivasyonuna yönelik çalışmalar 

mevcut olmakla birlikte OUAS’ın şiddetiyle trombosit aktivasyonu 

ve P-selektin arasındaki ilişki yeterince açık olmadığından bu 

ilişkiye ışık tutabilmek amaçlanmıştır. Horlama ve uykuda nefes 

alamama şikayetleri ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 

Uyku Polikliniği’ne başvuran 59 hasta Polisomnografi(PSG) 

sonuçlarına göre dört grup olarak çalışmaya dahil edilmiştir. 

PSG’den hemen sonra trombosit fonksiyonları agregometre 

ve akan hücre ölçer (AHÖ) cihazı ile çalışılmıştır. Trombosit 

fonksiyonları ADP ile uyarılarak değerlendirilmiştir. CD62P(P 

selektin), CD41b, CD42b moleküllerini taşıyan trombositlerin 

oranları AHÖ cihazıyla belirlenmiştir. Trombosit agregasyonunda 

ağır OUAS grubunda, basit ve hafif gruba göre anlamlı düzeyde 

artış saptanmıştır(p<0.05). CD41b oranı, orta ve ağır OUAS 

grubunda, CD42b oranı ağır OUAS grubunda daha düşük; CD41b- 

CD62P+ trombosit oranları ise orta ve ağır OUAS gruplarında 

daha yüksek saptanmıştır. Sonuç olarak sigara, yaş ve cinsiyetten 

bağımsız olarak P selektin düzeyi orta ve ağır OUAS grubunda daha 

yüksek bulunmuştur. Bu durum orta ve ağır OUAS’ta trombosit 

aktivasyonu ve agregasyonunun diğer gruplara göre daha aktif 
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olduğunu göstermektedir. Benzer olarak trombosit aktivasyonunun 

diyabet, ateroskleroz, astım, strok gibi bazı hastalıklarda artarak 

hastalığın seyrini önemli derecede etkilediği yapılan çalışmalarda 

bildirilmiştir. Bulgularımız doğrultusunda; özellikle orta ve ağır 

OUAS olgularında kardiovasküler ve serebrovasküler hastalıklara 

yatkınlık olabileceği, bu sürece trombosit aktivitesinin önemli katkı 

sağlayabileceği değerlendirilmektedir.

Obstructive sleep apnea syndrome is the relationship 
between platelet activation and P-selectin

Çiğdem Bayram Gürel1, Engin Korkmaz2, Suzan Adın Çınar3, 

Gülsel Ayaz1, Gönül Kanıgür1, Günnur Deniz3, Turgut Ulutin1, 

Bülent Tutluoğlu2

1Department of Medical Biology, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul 

University, Istanbul, Turkey

2Department of Pulmonary Medicine, Cerrahpasa Faculty of Medicine, 

Istanbul University, Istanbul, Turkey

3Department of Immunology, Institute for Experimental Medicine(DETAE) 

Istanbul University. Istanbul, Turkey

OSAS(obstructive sleep apnea syndrome) is a syndrome that 

which is characterized by recurrent apneas and hypopneas, and 

decreasing blood oxygen saturation level during this attacks. We 

intended to shed light the association of severity of OSAS related 

to platelet activation and P-selectin which is not apparently 

explained. 59 patients has been included in the study as a group 

of 4 according to Polysomnography(PSG). Platelet functions were 

examined by aggregometry and flow cytometre(FC). The rates of 

platelets including CD62P(P-selectin), CD41b, CD42b molecules 

were determined with FC. Significant increase were detected in 

the severe OSAS group compared to the simple and light group 

of platelet aggregation (p<0.05). The ratio of CD41b in Moderate 

and severe OSAS groups and the ratio of CD42b in the severe 

OSAS group were detected as lower than that of the other groups; 

CD41b-CD62P+ platelet ratios were detected as higher than in the 

moderate and severe OSAS groups. As a result, smoking, age and 

gender independent P-selectin levels were detected as high in 

patients with moderate and severe OSAS group. This finding show 

that platelet activation and aggregation in moderate and severe 

OSAS group were more active than that of the other groups. 

Similarly it was reported that platelet activation increased in some 

diseases like diabetes, atherosclerosis, asthma to favorably effect 

the development of disease. In accordance with our assesment, 

especially patients with moderate and severe OSAS may predispose 

to cardiovascular and cerebrovascular diseases and platelet activity 

may provide a significant contribution to this process.

İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu uzmanlık tez projesi 

kapsamında desteklenmiştir.
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Akromegalili olgularda MTR A2756G ve MTRR A66G gen 
polimorfizmlerinin kardiyovasküler komplikasyon gelişimi 
üzerindeki etkilerinin araştırılması

Aslı Tetik Vardarlı1, Ayhan Zengi2, Vildan Bozok Çetintaş1, Muammer 
Karadeniz3, Ali Şahin Küçükaslan1, Füsun Saygılı2, Zuhal Eroğlu1

1Ege Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

2Ege Üniversitesi, Endokrinolji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı İzmir

3Şifa Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinolji ve Metabolizma 

Hastalıkları Bilim Dalı İzmir

Akromegali, artmış büyüme hormon seviyeleri ile ilişkili olan kronik 
bir hastalıktır. Akromegalili olgularda; kardiyovasküler hastalık 
gelişimi nedeni ile mortalite 2-3 kat artmaktadır ve ortalama 
yaşam sürelerinin kısalmasına neden olmaktadır. Folat siklusunda 
homosistein remetilasyonunda görev alan 5-metiltetrahidrofolat-
homosistein metiltransferaz (MTR) ve 5-metiltetrahidrofolat-
homosistein metiltransferaz reduktaz (MTRR) enzimlerini kodlayan 
genlerde meydana gelen polimorfizmler, kardiyovasküler hastalık 
riskinin artışı ile ilişkilendirimektedir. Çalışmamızda akromegalili 
olgularda MTR A2756G ve MTRR A66G gen polimorfizlerinin 
kardiyovasküler komplikasyon gelişimi üzerindeki etkisi 
araştırılmıştır. Çalışma grubumuz Ege üniversitesi Tıp Fakültesi 
Endokrinoloji polikliniğine başvuran 104 akromegalili olgu ve 127 
sağlıklı bireyden oluşmaktadır. Tüm bireylerden EDTA’ lı tüplere 
alınan periferik kan örneklerinden, genomik DNA izolasyonları 
gerçekleştirilmiştir. İzole edilen DNA’lardan MTR A2756G ve 
MTRR A66G gen polimorfizmlerinin analizi için spesifik primerler 
ve enzimler kullanılarak polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon 
fragment uzunluk polimorfizm metodu ile moleküler analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Genotipleri wild type, heterozigot ve mutant 
olarak belirlenmiştir. Akromegalili olgularda MTRR A66G gen 
polimorfizminin heterozigot (AG) frekansının yüksek olduğu 
bulunmuştur. (p<0,05). Bununla birlikte akromegalili olgular, MTR 
A2756G gen polimorfizmi açısından incelendiğinde anlamlı bir ilişki 
saptanamamıştır (p>0,05). Kardiyovasküler hastalık gelişim riski 
yüksek olan akromegalili olgularda yüksek risk taşıyan bireylerin 
saptanması ve koruyucu önlemlerin alınarak kardiyovasküler 
komplikasyon gelişim riskinin azaltılması için MTR A66G gen 
polimorfizminin potansiyel bir belirteç olabileceği sonucuna 
varılmıştır.

Detectıon of the effects of MTR A2756G and A66G 
gene polymorphısms on developıng cardıovascular 
complıcatıons wıth acromegaly patıents

Aslı Tetik Vardarlı1, Ayhan Zengi2, Vildan Bozok Çetintaş1, 

Muammer Karadeniz3, Ali Şahin Küçükaslan1, Füsun Saygılı2, 

Zuhal Eroğlu1
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Acromegaly is a chronic disease which associated with 

elevated growth hormone (GH) level. In patients with 

Acromegaly, due to cardiovascular complications mortality 

have increase 2-3-fold and cause reduced life expectancy. 

5-methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase (MTR) 

and 5-methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase 

reductase (MTRR) enzymes are involved in homocycteine 

remetylation in the folate cycle. Some of the mutations in 

the MTR and MTRR gene polymorphisms are associated with 

an increased risk of cardiovascular diseases. In our study, we 

determine the relationship between MTR A2756G and MTRR 

A66G gene polymorphisms and development of cardiovascular 

complication risk in acromegaly patients. Our study group includes 

104 acromegaly patients being followed up by Ege University 

Endocrinology department and 127 healty individual. Blood 

specimens were collected in tubes containing EDTA and genomic 

DNA was extracted from peripheral leukocytes of the subjects. 

Molecular analysis of MTR A2756G ve MTRR A66G from isolated 

DNAs were performed by Polymerase Chain Reaction/ Restriction 

Fragment Length Polymorphism (PCR/RFLP) method by using 

specific primers and enzymes. Genotyping were identified as wild 

type, heterozygote and mutant. Patients with acromegaly had a 

higher frequency of the heterozygote MTRR A66G genotype (AG 

(p<0,05). However we did not detect any association between 

acromegaly patiens and genotypes of the MTR A2756G gene 

polymorphism (p>0,05). We conclude that MTRR A66G gene 

polymorphisms may be a potential marker to detect the acromegaly 

patients who has a higher risk developing cardiovascular 

complications and to reduce the developing cardiovascular disease 

by taking protector precaution.

PS-06 81

Yeni nesil DNA dizi analizi metodu ile taranan FMF 
olgularında MEFV gen mutasyonlarının sıklığı

Duygu Aydın, Nilüfer Üzülmez, Büşra Nigiz, Deniz Sünnetçi, 

Seda Eren, Naci Çine, Hakan Savlı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Kocaeli

Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF (Familial Meditarian Fever)); aralıklı 

olarak tekrar eden ateş, karın, göğüs, eklem ağrıları, artrit ve 

zamanla amiloidoz gelişimi ile karakterize otozomal resesif 

geçişli bir hastalıktır. MEFV geni 16. kromozomun kısa koluna 

(16p13.3) lokalize olmuştur ve bu gen 10 ekzon bölgesine sahiptir. 

Çalışmamızda, Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 

Laboratuvarı’na Eylül 2012 –Nisan 2013 tarihleri arasında FMF 

tanısı almak için gönderilen 210 hasta yer almıştır. Yeni Nesil DNA 

Dizi Analizi metodu ile taranan hastaların MEFV geninde saptanan 

mutasyonların sıklıklarının saptanması ve hastalık ön tanı kriterleri 

ile saptanan mutasyonların ilişkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yeni Nesil DNA Dizi Analizi metodu genom üzerindeki çoklu sayıda 

hedef bölgenin veya tüm genomun dizilenmesi amacıyla yüksek 

veri çıkışlı dizileme teknolojisidir. Genetikteki en son ve duyarlı olan 

bu metod ile klonlama yapılmaksızın 10 saat gibi kısa bir sürede 

MEFV geninin tümü taranabilmektedir. Toplam 210 hastanın 

128’inde (%61) mutasyon saptanmış, 82’sinde (%39) ise mutasyon 

saptanmamıştır. Yapılan analizler sonucu hastalarımızda en sık 

olarak R202Q, M694V, E148Q, V726A, M680I G/C mutasyonları 

sırasıyla %31 (n=65), %12 (n=25), %12,5 (n=26),%8 (n=17), %5,7 

(n=12) oranlarında heterozigot, %7,6 (n=16), %3,8 (n=8) ve 

%0,5 (n=1) oranlarında homozigot olarak saptanmıştır. Tüm gen 

taraması FMF hastalığında sık ve ender görülen mutasyonların 

beraber saptanabilmesine olanak tanımakta, bu sayede hastalık 

için tanı koyma kapasitesini arttırabilmektedir. Bu teknik geniş 

hasta gruplarında kullanıldığında, Türk toplumuna ait mutasyon 

sıklık çalışmalarının daha anlamlı olacağı ve literatüre katacağı 

yarar bakımından oldukça önemli bir yer teşkil edebileceği 

düşünülmektedir.

The frequency of the MEFV gene mutations determined 
with next generation sequencing method in FMF patients

Duygu Aydın, Nilüfer Üzülmez, Büşra Nigiz, Deniz Sünnetçi, Seda 

Eren, Naci Çine, Hakan Savlı

Medical Genetics Department, Medicine Faculty of Kocaeli University, 

Turkey

Familial Mediterranean Fever is an autosomal recessive disorder 

characterized by recurrent attacks of fever, abdominal pain, 

arthralgias, arthritis and development of amyloidosis. MEFV gene 

is located on the short arm of chromosome 16 (16p13.3) and 

consists of 10 exons. In our study, 210 patient who were send 

to Medical Genetics Department of Kocaeli University, between 

September 2012-April 2013 for routine diagnosis taken part. 

We aimed to determine the mutation frequency of the patients 

MEFV gene who were scanned with the Next Generation DNA 

Sequencing method and relationship between diagnostic criteria 

and detected mutations. Next Generation DNA Sequencing method 

is high throughput sequencing technology for sequencing of whole 
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genome or targeted area on the genome. Whole MEFV gene is 

scanned with the latest and highly sensitive method in genetics 

in 10 hours without cloning. Among 210 patients, mutations were 

detected in 128(%61), no mutations were detected in 82(%39). 

R202Q, M694V, E148Q, V726A, M680I G/C mutations with the ratio 

of %31(n=65), %12(n=25), %12,5(n=26), %8(n=17), %5,7(n=12) 

as heterozygote and with the ratio of %7,6(n=16), %3,8(n=8), 

%0,5(n=1) as homozygote were detected frequently in our patients 

respectively. Diagnostic power is thought to be increased with the 

scanning of whole gene with detection of major and rare mutations 

in FMF disease. Using this method in large number of patients are 

considered to be more meaningful in mutations frequency of the 

Turkish population studies and constitute very important place in 

literature.

PS-06 82

Herediter nöropatili 100 hastada PMP22 geni delesyon ve 
duplikasyon analizi sonuçları

Sezen Güntekin Ergün, Mehmet Ali Ergün, Emriye Ferda Perçin

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Charcot-Marie-Tooth hastalığı (CMT1A) ve Herediter Basınca 

Duyarlı Nöropati (HNPP), otozomal dominant geçişli herediter 

nöropatidir. Her iki hastalık için sorumlu gen 17p12’de lokalize 

PMP22 genidir. Bu gene ait duplikasyonlar; CMT1A’nın %70’inden 

ve delesyonlar ise HNPP vakalarının %50’sinden sorumludur. Bu 

çalışmada, CMT1A/HNPP ön tanısıyla anabilim dalımıza gönderilen 

100 hastada PMP22 genindeki duplikasyon ve delesyonlar PCR-RFLP 

yöntemiyle araştırılmıştır. Herediter nöropati ön tanısıyla başvuran 

100 hastanın analizi sonucu; 8 hastada PMP22 gen duplikasyonu 

saptanması sonucu CMT1A, 18 hastada ise PMP22 gen delesyonu 

saptanması sonucu HNPP tanısı doğrulanmıştır. PMP22 gen 

duplikasyon/delesyon analizi, herediter nöropatili hastalarda 

tanının doğrulanması için önemli olduğu kadar asemptomatik 

yakınlarına da etkili bir genetik danışmanlık verilmesi açısından 

büyük önem taşımaktadır.

The results of PMP22 gene deletion and duplication 
analysis in 100 patients with hereditary neuropathy

Sezen Güntekin Ergün, Mehmet Ali Ergün, Emriye Ferda Perçin

Gazi University Faculty of Medicine Department of Medical Genetics

Charcot-Marie-Tooth disease (CMT1A) and Hereditary neuropathy 

with liability to pressure palsies(HNPP) are hereditary neuropathies 

inherited by an autosomal dominant trait. The responsible gene 

for both diseases is PMP22, localized on chromosome 17p12. The 

duplications for this gene are responsible of 70% of CMT1A and 

and the deletions are responsible for 50% of HNPP cases. In this 

study, duplications and deletions of PMP22 gene were investigated 

by PCR-RFLP in 100 patients admitted to our department with 

the diagnosis of CMT1A/HNPP. The results of the analysis of 100 

patients admitted with the diagnosis of hereditary neuropathy 

revealed PMP22 gene duplication in 8 patients and PMP22 

gene deletion in 18 patients; diagnosed as CMT1A and HNPP 

respectively.The PMP22 gene duplication/deletion analysis is very 

important both for the confirmation of the diagnosis in patients 

with hereditary neuropathy, and giving an effective genetic 

counseling to the asymptomatic relatives of the patients.

 

PS-06 83

Meme kanserli hastalarda endocan (Esm-1) geninde sekans 
tekniği ile saptanan mutasyonların analizi

Serap Dede, Muradiye Acar, Murat Öznur, Gökhan Nas, Ömer Faruk 

Hatipoğlu, Mehmet Gündüz, Esra Gündüz

Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, Ankara

Endotelyal hücreler tarafından salgılanan endocan (ESM-1: 

Endothelial cell-specific molecule-1) çözünebilir bir proteoglikandır. 

ESM-1genin ekspresyonu sitokinler tarafından düzenlenmektedir. 

Endotelyal ve epitelyal hücrelerdeki ekspresyonu VEGF, TNFα, 

LPS ve IL-1β uyarısı ile artmaktadır. Tümör anjiyogenezi ve 

büyümesinde önemli bir rolü olduğu saptanan ESM-1genin 

akciğer, karaciğer, mide ve meme gibi kanserlerin patogenezinde 

rol oynadığı tespit edilmiştir. Son yıllardaki araştırmalarda ESM-

1 geninin hücre çoğalması, hücre göçü, invazyon ve kanser 

hücrelerinin yayılmasına sebep olan metastaz oluşumunda da 

etkin rolü olduğu belirtilmiştir. Dünyada akciğer kanserinden 

sonra en sık görülen ikinci kanser türü olan meme kanseri 

gelişmiş ülkelerde kadınlarda kanser ölümlerinin önde gelen 

nedenlerindendir. Son yıllarda meme kanseri oluşumuna yol 

açan ya da ilerlemesini hızlandıran birçok faktör ileri sürülmüş ve 

beraberinde hastalıkla ilişkilendirilen pek çok gen tespit edilmiştir. 

Bu çalışmada meme kanserinde etkili olabilecek ESM-1 geni 

mutasyonlarının tespit edilmesi hedeflenmiştir. Meme kanserli 

hastaların parafin doku örneklerinden DNA’ları izole edilerek üç 

ekzondan oluşan ESM-1 genine yönelik mutasyon analizi sekans 

tekniği kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde 

edilen verilerin analizinde bir vakada 2.ekzonda daha önce tespit 

edilmemiş bir sessiz mutasyon bulunmuştur. Bir başka vakada ise 

yine 2.ekzonda polimorfizm tespit edilmiştir. Çalışmamızda dokuz 

vakada 3.ekzonun poli-A bölgesinde polimorfizm saptanmış olması 

dikkat çekici olarak değerlendirilmiştir. Bu bölgeye miRNA’ların 

bağlanması, söz konusu polimorfizmin önemli olabileceğini 
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düşündürmektedir. Yine de ESM-1 geninin meme kanseri üzerine 

etkisinin net bir şekilde gösterilebilmesi için örnek sayılarının daha 

fazla olacağı yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Analyze of mutations which have detected by sequence 
technique in endocan (Esm-1) gene in breast cancer 
patients

Serap Dede, Muradiye Acar, Murat Öznur, Gökhan Nas, Ömer Faruk 

Hatipoğlu, Mehmet Gündüz, Esra Gündüz

Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Turgut Ozal 

University, Ankara

Endocan (ESM-1: endothelial cell-specific molecule-1) is a 

proteoglycan secreted by endothelial cells. Expression of this gene 

is regulated by cytokines. In endothelial and epithelial cells ESM-1 

expression is stimulated by VEGF, TNFa, LPS and IL-1β. ESM-1 has 

been identified as playing a pathogenic role in cancers including 

lung, liver, and stomach and breast cancer, among others. In 

recent studies, ESM-1 was indicated as playing an active role in 

cell growth, migration and invasion thus implicating it in cancer 

metastasis. Breast cancer is one of the most common types 

of cancer in the world. In recent years, many genes have been 

identified which are suspicious of being involved in breast cancer 

development. In this study, it was aimed to identify the mutations 

in the ESM-1 gene which might play a role in breast cancer. DNA 

samples were isolated from paraffin-embedded tissue samples of 

breast cancer patients and the three exons of the ESM-1 gene were 

sequenced to identify possible mutations. In one of the samples, 

a previously not identified silent mutation was found in exon two. 

In another sample, a polymorphism in exon two was identified. 

Based on the sequencing results, a polymorphism was identified 

in the poly-A region of exon three in nine of the samples. As this 

is a region in which miRNAs are known to bind, this polymorphism 

could be important. To determine the effect of ESM-1 in breast 

cancer a more comprehensive study is necessary.

PS-06 84

Obstrüktif uyku apne / hipopne sendrom (OSAHS)’lu 
bireylerde leptin reseptör genine ait polimorfizmlerin 
haplotip analizi

İlknur Çınar1, Sümeyra Çetinkaya1, Serkan Küççüktürk1, 

Şebnem Yosunkaya2, H. Gül Dursun1, A. Bülent Turhan1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Konya

2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya

OSAHS özellikle orta yaşlı obez erkeklerde yaygın görülen bir 

hastalıktır. Leptin, hipotalamus ve periferal dokularda spesifik 

reseptörüne bağlanıp aktive ederek besin alımını azaltan, enerji 

harcanmasını arttıran adiposit kaynaklı bir hormondur. Bu 

çalışmanın amacı OSAHS’lı bireylerde leptin reseptör genine 

ait 326A>G (rs1137100), 1968G>C (rs8179183), 3057T>C 

(rs1805096) polimorfizmlerinin genotiplerini belirleyip, haploview 

4,2 programı ile bu bölgelerin OSAHS gelişimi üzerindeki etkisini 

değerlendirmektir. Bu vaka-kontrol çalışması, OSAHS’lı 154 

hasta ve 38 sağlıklı kontrol bireyden oluşmaktadır. Seçilen üç 

SNP, PCR-RFLP ve ARMS-PCR moleküler yöntemleri kullanılarak 

genotiplendirildi. Haploview 4,2 yazılımı; bağlantı dengesizliği (LD) 

çiftlerinin belirlenmesi, hardy-weinberg dengesinden sapmanın 

tespit edilmesi, haplotiplerin oluşturulması, haplotip frekanslarının 

hesaplanması ve OSAHS ile haplotipler arasındaki ilişkinin 

tahmin edilmesinde kullanıldı. LD faktörü ile haplotip frekansları 

tahmin edildi (p<0,05, istatistiksel olarak anlamlı sayıldı). Her iki 

çalışma grubunda da tüm SNP’lerin hem allel hem de genotip 

frakanslarının hardy-weinberg dengesinde olduğunu gözlemledik. 

Haploview sonuçlarına göre hasta ve sağlıklı bireyler arasındaki 

allel dağılımlarında istatistiksel olarak fark yoktu [326A>G 

(p=0,507); 1968G>C (p=0,1142); 3057T>C (p= 0,0638)]. Mevcut 

SNP’ler için haplotip analizi sonucu; 326A>G ve 1968G>C (D’= 

0,33), 326A>G ve 3057T>C (D’= 0,28), 1968G>C ve 3057T>C (D’= 

0,34) lokusları arasında LD’nin zayıf olduğu görüldü. Bu nedenle 

rs1805096 (TT/TC+CC; p=0,01), OSAHS yatkınlığına bağımsız 

olarak katkıda bulunabilirken; rs1137100 (AA/AG+GG; p=0,326) ve 

rs8179183 (GG/GC+CC;p=0,09) ‘de ise OSAHS üzerinde böyle bir 

etki göstermeyeceği düşünülmektedir.

Haplotype analysis of polymorphisms belonging to leptin 
receptor gene in individual with obstructive sleep apnea/
hipopnea syndrome (OSAHS)

İlknur Çınar1, Sümeyra Çetinkaya1, Serkan Küççüktürk1, 

Şebnem Yosunkaya2, H. Gül Dursun1, A. Bülent Turhan1

1Necmettin Erbakan University, Department of Medical Biology, Konya

2Necmettin Erbakan University, Department of Chest Disease, Konya

OSAHS is common disease especially in middle-aged obese males. 

Leptin is an adipocyte-derived hormone that acts increase energy 

expenditure, reduce food intake by binding and activating its 

specific receptor in the hypothalamus and peripheral tissues. The 

purpose of this study is to determine the 326A>G (rs1137100), 

1968G>C (rs8179183), 3057T>C (rs1805096) polymorphism genes 

belonging to leptin receptor gene in individuals with OSAHS and 

to evaluate the impact of these zones on OSAHS development 

through Haploview 4,2 program. In this case-controlled study 

consist of 154 patients with OSAHS and 38 healty controls subjects. 

Selected three SNPs were genotyped by using the PCR-RFLP and 
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ARMS-PCR molecular methods. Haploview 4,2 software were used 

to estimate pairwise linkage disequlibrium (LD), detect departure 

from the Hardy-Weinberg equlibrium, construct haplotypes, 

calculate haplotype frequencies and estimate associations between 

haplotypes and OSAHS. Haplotype frequencies were estimated with 

LD coefficient (p<0,05 was considered as statistically significant). 

We observed that both allelic and genotypic frequencies of all 

SNPs were in Hardy-Weinberg equilibrium in both study groups. 

According to haploview results there was no statistical difference 

in the allele distribution between patients and controls [326A>G 

(p=0,507); 1968G>C (p=0,1142); 3057T>C (p= 0,0638)]. Haplotype 

analysis results for available SNPs; There were weak LD between 

loci 326A>G and 1968G>C (D’= 0,33), 326A>G and 3057T>C (D’= 

0,28), 1968G>C and 3057T>C (D’= 0,34). Therefore rs1137100 

(AA/AG+GG; p=0,326) and rs8179183 (GG/GC+CC; p=0,09) not 

contributed independently toward OSAHS susceptibility while 

rs1805096 (TT/TC+CC; p=0,01) may contributed to OSAHS.
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Manisa ve yöresindeki Retinitis pigmentosa’lı bireylerde 
RPE65 geninden seçilmiş ekzonların sekans yöntemiyle 
taranması

Özge Sarıca Yılmaz1, Nuray Altıntaş1, Ali Soylu1, İlker Biçer2, 

Mustafa Öztatlıcı1

1Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Manisa

2Manisa Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Manisa

Çalışmamızda Manisa ve yöresinde Retinitis pigmentosa 

(RP)’lı bireylerde, sekans yöntemi ile, RPE65 geninden seçilmiş 

ekzonların moleküler araştırmasıyla elde edilen verilerin bölgesel 

veri tabanına ilk kez kaynak oluşturması amaçlanmıştır. 2010-

2013 yılları arasında, klinik tanısı Manisa Devlet Hastanesi Göz 

Hastalıkları Bölümü’nde onaylanmış, etik kurul onayı alınmış, 

otozomal resesif geçişli 50 RP’lı birey ve RP öyküsü bulunmayan 

gönüllü sağlıklı 50 birey çalışma grubunu oluşturmuştur. RPE65 

geninin 14 ekzonundan, 4-5-10-11-13. ekzonları mutasyon taraması 

için seçilmiştir. DNA örnekleri ABI Prism Genetic Analyzer 310 

cihazında sekanslanarak, SeqScape software ile mutasyon tabloları 

kullanılarak analiz edilmiştir. 50 hasta bireyin %40’ı kadın, %60’ı 

erkektir. 50 sağlıklı bireyin %54’ü kadın, %46’sı erkektir. Sekans 

taraması sonucunda 1 hasta kadın bireyde (%2) RPE65 geninin 

Ekzon 4’ünde R91Q G>A heterozigot mutasyonu, 7 hasta bireyde 

(%14) (3 kadın – 4 erkek) RPE65 geninin Ekzon 10’unda E352E G>A 

polimorfizmi saptanmıştır (1,2). Leber congenital amaurosis (LCA), 

tüm retinal distrofilerin %5’ini, RPE65 mutasyonlarının %16’sını 

oluşturmaktadır. Çalışmamızda, LCA’e neden olan, Exon 4’de R91Q 

G>A heterozigot mutasyonu ve Exon 10’da E352E G>A polimorfizmi 

bulunmuştur (1,2). Araştırma sonuçlarımız, Manisa ve yöresinden 

bölgesel olarak ilk kez elde edilmiş verilerdir.

Screening by sequencing method of selected exons from 
gene RPE65 of individuals with Retinitis pigmentosa in 
Manisa province

Özge Sarıca Yılmaz1, Nuray Altıntaş1, Ali Soylu1, İlker Biçer2, 

Mustafa Öztatlıcı1

1Department of Medical Biology, Celal Bayar University, Medical School, 

Manisa, Turkey

2Ophthalmology Clinic, Manisa State Hospital, Manisa, Turkey

In our study we aimed that datas serve as source to the regional 

database which obtained from molecular research of the selected 

exons of RPE65 gene with sequencing method in Retinitis 

pigmentosa (RP) patients at Manisa province for the first time. 

50 individuals who had autosomal recessive inheritance RP and 

whose ethics committee approval were recieved and clinical 

diagnosis were approved in Manisa State Hospital, Department 

of Ophthalmology, and 50 healthy volunteer individuals who had 

without RP anamnesis were consisted the study group between 

2010-2013 years. 4-5-10-11-13 exons which are 14 exons of RPE65 

gene were selected for the mutation screening. DNA samples were 

sequenced with ABI Prism 310 Genetic Analyzer instrument and 

were analyzed with SeqScape software by using the mutation 

tables. 40% of 50 individual patients were female, 60% male. 54% 

of healthy individuals were female, 46% male. As a result of the 

sequence screening, R91Q G>A heterozygote mutation in Exon 4 of 

RPE65 gene in 1 woman patient (2%), E352E G>A polymorphism in 

Exon 10 of RPE65 gene in 7 individual patients (14%, 3 women – 4 

men) were detected (1,2). Leber congenital amaurosis (LCA) has 

generated 5% of all retinal dystrophies, 16% of RPE65 mutations. 

In our study, R91Q G>A heterozygote mutation in Exon 4 and E352E 

G>A polymorphism were found in Exon 10 which cause LCA (1,2). 

Our research results are firstly datas which were obtained from 

Manisa province regionally. REFERENCES 1)Simovich M.J., Miller 

B., Ezzeldin H., Kirkland B.T., McLeod G., Fulmer C., Nathans 

J., Jacobson G.S., and Pittler J.S. Four Novel Mutations in the 

RPE65 Gene in Patients With Leber Congenital Amaurosis Human 

Mutation 2001 Aug;18(2):164. 2)Venkata R.A., Sekhar R.K.C., Pokala 

S., Debashish D., Ramesh N. RPE65 gene mutation: A rare event 

in Lebers Congenital Amaurosis patients in Indian subcontinent 

Research Journal of Biotechnology 2012 May Vol.7(2)

Bu çalışma Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu 

tarafından desteklenmiştir (2010-089 no lu proje). 
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MLD (Metakromatik lökodistrofi) fenotipi gösteren yeni bir 
ARSA mutasyonu!
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Aril sulfataz A eksikliğinden kaynaklanan metakromatik lökodistrofi, 

otozomal resesif bir hastalık olup hücrelerde sulfatidlerin 

birikmesiyle karakterize edilir. Özellikle etkilenen hücreler sinir 

sistemi hücreleridir. Sulfatidlerin birikimi sinir sistemindeki ak 

maddenin, myelin üreten hücrelerin ve duyu hücrelerinin progresif 

olarak yok edilmesine yol açar. Bu hastalığı olan kişilerde motor 

ve intellektiül kabiliyet ilerleyerek kötüleşir. Periferal nöropati, 

konuşamama, nöbetler, duyma ve görme kaybı ve paraliz gelişir. 

ARSA genindeki mutasyonlar hem MLD’ye hem de aril sulfataz 

A pseudodeficiency’ye (ASA-PD) neden olabilir. ASA-PD ve MLD 

arasındaki fark için genetik test yapılması gerekmektedir. 12 

yaşındaki hasta ellerde titreme ile pediatrik nöroloji bölümüne 

başvurur. İncelemeler sonrasında ARSA aktivitesinin düşük olduğu 

görülür (42 nmol/s/mgpr). EMG sonucunda alt ekstremitelerde 

normal sınırın altında bir sinir iletim hızı gözlemlenir. MRI ise genel 

difüz hiperintensite gösterir. Moleküler FISH sonucunda delesyon 

saptanmazken karyotip normaldir. Çarpıcı olarak, sekans analizi 

hastanın ASA-PD alleli (p.N350S; c. 1524+95A>G) için heterozigot 

olduğunu gösterir. Bu güne kadar ASA-PD allelikastalığa neden 

olmayan bir allel olarak düşünülüyordu çünkü ASA-PD alleli normal 

Avrupalı nüfusun %2’sinde homozigot olarak bulunmaktadır. 

Hastanın 16 yaşındaki kardeşi yaklaşık bir yıl sonra yürüme 

problemleri ve benzer bir MRI ile gelince bu mutasyonun önemi 

daha da belirgin hale geldi.

New ARSA mutation with a MLD (Metachromatic 
leukodystrophy) phenotype!

Umut Fahrioğlu1, Amber Eker2, Süha Akpınar3, Eray Dirik4, 

Nedime Serakıncı1

1Near East University, Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, 

Nicosia

2Near East University, Faculty of Medicine, Department of Neurology, 

Nicosia

3Near East University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, 

Nicosia

4Near East University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric 

Neurology, Nicosia

Metachromatic leukodystrophy (MLD), caused by the deficiency of 

arylsulfatase A (ARSA) enzyme, is an autosomal recessive disorder 

that is characterized by the accumulation of sulfatides in cells. 

The cells mainly affected are the cells of the nervous system. The 

accumulation of sulfatides leads to progressive destruction of the 

white matter of the nervous system, the myelin producing and 

the sensory cells. Individuals with this disorder exhibit progressive 

deterioration of their motor skills and intellectual ability. Peripheral 

neuropathy, inability to speak, seizures, loss of hearing and sight 

and paralysis will develop. Mutations in ARSA is associated with 

both MLD and arylsulfatase A pseudodeficiency (ASA-PD). A 

genetic test is required to distinguishing between MLD and ASA-

PD. A 12 year old patient presented to the pediatric neurologist 

with shaky hands. Upon investigation the patient had low ARSA 

activity (42 nmol/s/mgpr). The EMG revealed lower than normal 

nerve conduction at the lower extremities. The MRI showed 

diffuse generalized hyperintensities. Molecular FISH revealed no 

deletions and the karyotype was normal. Strikingly, the sequence 

analysis showed that the patient has the heterozygote ASA-PD 

allele (p.N350S; c. 1524+95A>G). To date, a heterozygous ASA-

PD mutation is thought to be non-disease causing since ASA-PD 

homozygosity is found in 2% of the normal European population. 

Significance of this mutation became more apparent when nearly 

a year after testing patient’s 16 year-old brother presented to the 

clinic with walking problems and a similar MRI to his brother.
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Vitamin D reseptör gen polimorfizminin metabolik 
sendrom ve obezitedeki rolü

Meral Karafistan Kızılkanat1, Eda Becer2, Umut Fahrioğlu1, 
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D vitamini, vücutta kemik ve kalsiyum homeostazinin kontrolünden 

için sorumludur. D vitamininin (1,25-dihydroxyvitamin D, calcitriol) 

aktif formu, kalsiyum dengesinin ve metabolik yulaklarin hemen her 

yönü üzerindeki genomik eylemlerine aracı eden özel bir reseptör 

ile hareket eder. D vitamini reseptörü (VDR) geninin ekspresyonu, 

bir çok farklı dokularda görülebilir. Karşılığında bu ifade genlerin 

ekspresyonunu düzenlemektedir. VDR gen polimorfizmi ve D 



-332-

vitamini eksikliğinin rolü daha önce obezite gibi bir çok metabolik 

sendrom ile ilişkili olduğu gösterildi. Bu çalışmanın amacı, D vitamini 

reseptör gen polimorfizmi ve obezite arasındaki olası ilişkiyi 

araştırmaktır. Polimeraz zincir reaksiyonu- restriksiyon fragment 

uzunluğu polimorfizmi (PCR-RFLP), FokI Ekson2 (T/C) (rs2228570), 

BsmI Ekson7/Intron8 (A/G) (rs1544410), ApaI Intron8 (A/C) ve TaqI 

Exon9, kodon 352 (C/T) (rs731236) VDR gen polimorfizimlerini 

belirlemek üzere 110 obez ve 90 obez olmayan kişiden alınan DNA 

örnekleri çalışildı. Sonuçlarımız, obezite ve VDR gen polimorfizmleri 

arasında bir korelasyon olduğunu göstermektedir.

Role of vitamin D receptor polymorphisms in metabolic 
syndrome and obesity

Meral Karafistan Kızılkanat1, Eda Becer2, Umut Fahrioğlu1, 

Mahmut Çerkez Ergören1, Güldal Mehmetçik2, Nedime Serakıncı1

1Near East University, Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, 

Nicosia

2Near East University, Faculty of Pharmacy, Department of Biochemistry, 

Nicosia

Vitamin D is responsible for the control of bone and calcium 

homeostasis in the body. The active form of the vitamin D 

(1,25-dihydroxyvitamin D, calcitriol) acts through a specific 

receptor to mediate its genomics actions on almost every aspect 

of calcium homeostasis and metabolic pathways. The expression 

of the Vitamin D receptor (VDR) gene can be seen in many different 

tissues. This expression in return regulates the expression of 

other genes. The role of VDR gene polymorphisms and Vitamin D 

deficiency were previosly shown to be associated with metabolic 

syndrome, which includes obesity. The aim of this study was to 

investigate the correlation between vitamin D receptor gene 

polymorphisms and obesity. Polymerase chain reaction-restriction 

fragment length polymorphism (PCR-RFLP) was carried out on 

110 obese and 90 non-obese subjects to determine the following 

VDR gene polymorphisms; FokI Exon2 (T/C) (rs2228570), BsmI 

Exon7/Intron8 (A/G) (rs1544410), ApaI Intron8 (A/C) and TaqI 

Exon9, codon 352 (C/T) (rs731236). Our study shows a correlation 

between obesity and VDR gene gene polymorphisms
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Adiponektin genindeki +45T>G ve +276G>T polimorfizmlerinin Türk 

populasyonunda koroner arter hastalığı ile ilişkisinin araştırılması
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Koroner arter hastalığı ve en önemli komplikasyonlarından olan 

miyokard infarktüsü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadın 

ve erkek ölümlerinin en önemli nedeni olarak gösterilmektedir. 

Multifaktöriyel bir hastalık olduğu bilinmekle beraber hastalıkla 

ilgili bilinen genler ve genetik risk faktörleri sınırlı sayıdadır. 

Adiponektin gen polimorfizmleri, koroner arter hastalığının genetik 

belirleyicilerine yönelik son yıllarda yapılan birçok çalışmanın ilgi 

konusudur. Çalışmamızda, adiponektin genindeki +45T>G ve 

+276G>T polimorfizmlerinin koroner arter hastalığının gelişimine 

etkilerinin araştırılması amaçlandı. Çalışmamıza 125 koroner 

arter hastası ve 122 sağlıklı birey dahil edildi. +45T>G ve +276G>T 

polimorfizmleri PCR-RFLP tekniği ile tarandı. Genotiplendirme 

verileri ve demografik özellikler istatistiksel olarak SPSS 18.0 

programı ile analiz edildi. p<0.05 istatistiki olarak anlamlı kabul 

edildi. Aditif, dominant ve resesif modeller kurularak yapılan ilişki 

analizlerinde +45T>G ve +276G>T polimorfizmlerinin hastalık 

gelişimi üzerine herhangi bir etki göstermediği tespit edildi 

(P>0.05). +45T>G genotipleri bakımından hasta ve kontrol grubu 

Hardy-Weinberg dengesinde iken (P>0.05), +276G>T genotipleri 

bakımından her iki grupta da sapma olduğu gözlendi (P<0.05). Yağ 

asiti oksidasyonunu stimüle eden yolakları düzenleyen, adiposite 

özgü bir hormon olan adiponektini kodlayan gendeki değişimlerin 

hastalıkla ilişkili olması muhtemeldir. Bugüne kadar birçok 

populasyonda insülin direnci, tip 2 diyabet ve koroner hastalığının 

ortak genetik zemininde yer aldığı gösterilen adiponektin geni ve 

varyantlarının bizim toplumumuzdaki koroner arter hastalarında 

herhangi bir etkisi tespit edilmemiştir. Ayrıca +276G>T değişiminin 

Hardy-Weinberg dengesinden sapma göstermesi ve populasyon 

büyüklüğümüzün küçük olması çalışmamızın sınırlayıcı özellikleri 

olduğundan daha geniş populasyonlarda yapılacak replikatif 

çalışmalara gereksinim vardır.

Investigation of the association between +45T>G and 
+276G>T polymorphisms in Adiponectin gene and coronary 
artery disease in Turkish population
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Coronary artery disease (CAD) and myocardial infarction, the most 

important complication of CAD, are major cause of death in men 

and women in our country as well as all over the world. Although 

the disease is known to be a multifactorial disease, known genes 

and genetic risk factors associated with disease are limited. In 

recent years, Adiponectin gene polymorphisms are of interest as 

a genetic determinant of CAD in many studies. In our study, the 

effects of +45T>G and +276G>T polymorphisms in adiponectin gene 

on CAD were investigated and 125 CAD patients and 122 healthy 

controls were included. +45T>G and +276G>T polymorphisms 

were screened by PCR-RFLP technique. Genotyping data and 

demographic characteristics were analyzed by the SPSS18.0 

program. p<0.05 was considered statistically significant. No effect 

of +45T>G and +276G>T polymorphisms on CAD was detected 

in association analysis under additive, dominant and recessive 

models (P>0.05). While +45T>G genotype distributions were 

in Hardy-Weinberg equilibrium (P>0.05) in patient and control 

group, a deviation was observed in both groups for +276G>T 

(P<0.05). Variations in the gene coding adiponectin, an adipose 

specific hormone, which regulates pathways stimulating fatty acid 

oxidation, are possibly associated with CAD. Adiponectin gene and 

its variants, shown having role in common genetic background of 

insulin resistance, type 2 diabetes and CAD in several populations, 

had no effect on CAD in our society. Also, deviation from Hardy-

Weinberg equilibrium for +276G>T variant and relatively small 

sample size of our population are limitations of the study, therefore 

replicative studies in larger populations are needed.
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Transkripsiyon faktörü 7 benzeri-2 genindeki rs7903146 
(C/T) polimorfizminin Türk populasyonunda koroner arter 
hastalığı ile ilişkisi bakımından taranması
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Transkripsiyon faktörü 7 benzeri-2 (TCF7L2) geni birçok farklı genin 

transkripsiyonunu etkileyen ve bu nedenle hücre içinde oldukça 

geniş çeşitlilikte fonksiyonları olan bir transkripsiyon faktörüdür. 

TCF7L2 genindeki varyantların (özellikle rs7903146C>T) Tip 2 

diyabet ile ilişkili olduğuna dair birçok faklı çalışmadan elde edilen 

güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Diabetes mellitus’u olan hastalar 

koroner hastalığını (KAH) içeren kardiyovasküler hastalıklar 

açısından yüksek risk altındadırlar. Kardiyovasküler hastalıklar 

dünya çapında, mortalite ve morbiditenin majör nedeni olma 

yolunda gittikçe artan bir rol üstlenmektedir. Multifaktöriyel bir 

hastalık olan KAH ve hastalığın en önemli komplikasyonu olan 

miyokard infarktüsü ile ilgili genetik faktörlerin ortaya çıkarılması 

hastalığın patogenezisi açısından önemlidir. Çalışmamızda koroner 

arter hastalığı ile TCF7L2 genindeki en yaygın çalışılan genetik 

belirteç olan rs7903146C>T polimorfizmi arasındaki ilişkinin 

araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamıza 125 koroner arter hastası 

ve 122 sağlıklı birey dahil edildi. rs7903146C>T polimorfizminin 

genotiplemesi PCR-RFLP yöntemi ile gerçekleştirildi. Elde edilen 

genotiplendirme verileri ve demografik özellikler istatistiksel olarak 

analiz edildi. Tüm istatistiksel analizlerde p<0.05 anlamlı kabul edildi. 

rs7903146 genotipleri bakımından her iki grupta Hardy-Weinberg 

dengesindeydi. Dominant, resesif ve aditif modeller kurularak 

yapılan ilişki analizlerinde rs7903146 polimorfizmi ile hastalık 

arasında herhangi bir ilişki tespit edilmedi (P>0.05). Yaş, cinsiyet, 

sigara içme gibi faktörlerle birlikte yapılan değerlendirmede de 

rs7903146C>T hala ilişkisiz (P>0.05) bulunurken yaş (P=0.000) 

ve erkek cinsiyet olma (P=0.011) hastalıkla ilişkili öne çıkan risk 

faktörleri olarak belirlendi. Tip 2 diyabetin genetik zemininde rol 

oynadığı kabul gören TCF7L2 geni rs7903146C>T polimorfizminin 

toplumumuzda KAH ile ilişkisi tespit edilmemiştir.

Screening of association between rs7903146 (C/T) 
polymorphism in transcription factor 7 like-2 gene and 
coronary artery disease in Turkish population

Hilal Arıkoğlu1, Dudu Erkoç Kaya1, Nilay Ersöz İşitez2, Seyran 

Zeybek1, Seren Ebru Ünal1, Funda İşçioğlu3, İlknur Can4
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Transcription factor 7-like-2 (TCF7L2) gene is a transcription 

factor which affects the transcription of several genes, therefore 

have functions of an extensive range in the cell. There is strong 

evidence obtained from many different studies that variants 

in TCF7L2 gene (especially rs7903146C>T) are associated with 

type 2 diabetes (T2D). Individuals with T2D have a higher risk of 
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cardiovascular complications, including coronary artery disease 

(CAD). Cardiovascular diseases as a major cause of morbidity and 

mortality throughout the world are increasing rapidly. Detection of 

the genetic factors related to CAD, which is a multifactorial disease, 

and myocardial infarction, the most important complication of 

CAD, is important in the pathogenesis of the disease. In our study, 

it is aimed to investigate the association between rs7903146C>T 

polymorphism, the most commonly studied genetic marker in 

TCF7L2 gene, and CAD. 125 individuals with CAD and 122 healthy 

individuals were included in the study. rs7903146C>T genotyping 

was done by PCR-RFLP. Genotyping data and demographic features 

were analyzed statistically considering p<0.05 was statistically 

significant. rs7903146C>T genotype distributions were in Hardy-

Weinberg equilibrium in patient and control groups. No association 

was determined between rs7903146C>T and CAD after analyzing 

carried out using dominant, additive, and recessive models 

(P>0.05). When evaluating together with factors such as age, sex 

and smoking, rs7903146C>T remained disassociated (P>0.05) 

while age (P=0.000) and male sex (P=0.011) was determined 

as prominent factors associated with disease. rs7903146C>T 

polymorphism, accepted as having important role in T2D genetic 

background, has not been associated with KAH in our population.
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Manisa ve çevresindeki retinitis pigmentosa’lı bireylerde 
RPGR geni seçilmiş ORF15 ekzonu dizilenmesi
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Çalışmamızda DNA dizi analizi yöntemi ile Manisa ve çevresinde 

Retinitis pigmentosa (RP)’lı bireylerde,RPGR geni ekzon ORF15 

mutasyonlarının moleküler araştırmasıyla elde edilen verilerin 

bölgesel veri tabanına ilk kez kaynak oluşturması amaçlanmıştır.

Etik kurul onayı alındıktan sonra,2010-2013 yılları arasında,Manisa 

Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği’nde klinik tanısı 

konmuş,X’e bağlı geçiş gösteren 50 RP’lı birey ve RP tanısı almamış 

gönüllü sağlıklı 50 birey çalışma grubunu oluşturmuştur.DNA 

örnekleri ABI Prism Genetic Analyzer 310 cihazında DNA dizi analizi 

yapılarak,SeqScape software ile analiz edilmiştir. 50 hasta bireyin 

% 36’sı kadın,% 64’ü erkektir.50 sağlıklı bireyin % 54’ü kadın, % 

46’sı erkektir.Sekans taraması sonucunda, 2 hasta kadın bireyde 

(%4) RPGR geni ekzon ORF15 de ORF15+1478T>A heterozigot 

mutasyonu, 2 hasta erkek bireyde (%4) RPGR geni ekzon ORF15’de 

ORF15+1643 ve ORF15+1677 polimorfizmi saptanmıştır(1,2). Klinik 

ve fenotipik olarak ayrılan X’e bağlı retinopatilerde 200 farklı RPGR 

mutasyonu rapor edilmiştir.Bu mutasyonlar nonsense veya RPGR 

ORF15 proteininde erken kesilme nedeni ile delesyon/insersiyon 

ile sonuçlanan frameshift mutasyonlardır. Çalışmamızda Exon 

ORF15 ‘de; ORF15+1478 T>A heterozigot mutasyonu, X’e bağlı RP 

‘e (XLRP) neden olan ORF15+1643 ve ORF15+1677 polimorfizmi 

bulunmuştur(1,2). Araştırma sonuçlarımız RP’lı bireyler için 

bölgesel veri tabanına kaynak oluşturabilecek, ilk kez elde edilmiş 

verilerdir.

Sequencing of selected ORF15 Exon from RPGR gene of 
individuals with retinitis pigmentosa in Manisa province

Ali Soylu1, Nuray Altıntaş1, Özge Sarıca Yılmaz1, İlker Biçer2, 

Mustafa Öztatlıcı1

1Department of Medical Biology, Celal Bayar University, Medical School, 

Manisa, Turkey

2Ophthalmology Clinic, Manisa State Hospital, Manisa, Turkey

In our study we aimed that datas serve as source to the regional 

database which obtained from molecular research of the RPGR 

gene ORF15 exon’s mutations with DNA sequencing method in 

Retinitis pigmentosa (RP) patients at Manisa province for the first 

time. After ethics committee approval was recieved, 50 individuals 

who had X-linked inheritance RP and whose clinical diagnosis were 

approved in Manisa State Hospital, Department of Ophthalmology 

and 50 healthy volunteer individuals who had without RP 

anamnesis were consisted the study group between 2010-2013 

years. DNA samples were sequenced with ABI Prism 310 Genetic 

Analyzer instrument and were analyzed with SeqScape software.

36% of 50 individual patients were female, 64% male. 54% of 

healthy individuals were female, 46% male. As a result of the 

sequence screening, ORF15+1478T>A heterozygote mutation in 

ORF15 exon of RPGR gene in 2 women patients (4%), ORF15+1643 

and ORF15+1677 polymorphisms in ORF15 exon of RPGR gene 

in 2 men patients (4%) were detected (1,2). 200 different RPGR 

mutations have reported in X-linked retinopathies that have 

separated to clinical and phenotypical. These mutations are 

nonsense or due to the eary cut of RPGRORF15 protein, resulting 

in deletion/insersion which cause frameshift mutations. In our 

study, ORF15+1478 T>A heterozygote mutation in ORF15 exon, 

ORF15+1643 and ORF15+1677 polymorphisms which cause 

X-linked RP (XLRP) were detected (1,2). Our research results are 

firstly obtained datas that might be serve as source to the regional 

database for RP individuals. REFERENCES 1)Murga-Zamalloa 

C.A., Swaroop A. and Khanna H. 2009 RPGR-containing protein 

complexes in syndromic and non-syndromic retinal degeneration 

due to ciliary dysfunction. J. Genet. 88, 399–407 2)Bader I., 

Brandau O., Achatz H., et al. 2003 X-linked petinitis pigmentosa: 



-335-

RPGR mutations in most families with definitive X linkage and 
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Familial Mediterranean fever (FMF) is an autosomal recessive 

disorder characterized by recurrent febrile attacks accompanied 

by serosal and synovial membrane inflammation. FMF is caused 

by mutations in the MEFV gene and are found usually among 

Mediterranean populations, Armenians, Turks, Arabs and Jews. 

The aim of this study was to determine the frequency of MEFV 

gene mutations among FMF patients in the Azeri Turk population 

in North-West of Iran. In this descriptive study, 130 FMF patients 

with Azeri Turk origin were screened for mutations in four exons 

(2, 3, 5 and10) of MEFV gene. Genomic DNA was extracted from 

whole blood and entered in ARMS-PCR and PCR-RFLP reactions. 

When cases were negative in ARMS-PCR and PCR-RFLP, the exons 

were amplified and subjected to direct sequencing. Our results 

showed that the most common mutations in this study population 

was M694V (40.19%) followed by E148Q (17.64%), V726A 

(13.72%), M680I (12.74%) and M694I (2.94%) mutations. Four 

new mutations including K618N, K716M, S614F and G136E were 

identified in our study. The prevalence of five common mutations 

in our study was highly similar to previous studies analyzing the 

Mediterranean basin populations. Investigation by sequencing 

also revealed four new variants in the study population. The main 

genotype- phenotype correlation finding was the presence of 

M694V mutation in homozygote or compound heterozygote state 

in the patients with renal manifestations.

This work was supported by a Grant from Drug Applied Research 

Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
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Orak hücreli anemi hastalarında herditer hemokromatozis 
geni (HFE) H63D ve C282Y mutasyonlarının demir birikimi 
üzerindeki etkisi
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Hemokromatozis, transfüzyon ile ilişkili olmayan demir birikiminin 

önemli nedenlerinden biri olan otozomal resesif bir hastalıktır. 

Hastalıktan sorumlu HFE geni barsaktan demir emilimini 

düzenleyen transferrin reseptörü bağlayıcı proteini kodlamaktadır. 

Orak hücreli anemi, hemoglobin genindeki homozigot mutasyon 

sonucu ortaya çıkan bir hemoglobinopatidir. Bu hastalığın 

tedavisinde eritrosit transfüzyonu sıklıkla kullanılmaktadır. 

Transfüzyonun yarattığı demir yükü diğer hemoglobinopatilerde 

olduğu gibi orak hücreli anemi hastalarının mortalite ve 

morbiditesinde önem kazanmaktadır. Bu çalışmada transfüzyona 

bağlı demir yüklenmesi olan homozigot sickle cell hastalığı olan 

olgularda HFE geni H63D ve C282Y mutasyonlarının kalp ve 

karaciğer demir yükü üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışma, 

homozigot hemoglobin S mutasyonu olan hastalarda 2008-2013 

yıllarını kapsayan prospektif, tek merkezli kesitsel çalışma olarak 

planlandı. Hastalar şelasyon tedavisi alan (n=31) ve almayan (n=13) 

olarak iki gruba ayrıldı. Hastalarda direk ve indirek demir yükü 

sırasıyla MRI ve biyokimyasal olarak analiz edildi ve alınan periferik 

kandan izole edilen genomik DNA örneklerinde PCR-RFLP yöntemi 

ile HFE geni mutasyon analizi gerçekleştirildi. İstatistik analizi 

Independent Samples Test uygulanarak gerçekleştirildi. Şelasyon 

tedavisi almayan grupta olan 10 (%32,3), şelasyon tedavisi alan 

grupta ise 1 (%7,7) hastada HFE geninde H63D mutasyonu 

saptandı. Demir birikimi açısından gruplar karşılaştırıldığında 

karaciğerde demir birikiminin şelasyon tedavisi almayan grupta 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür 

(p<0.05). Ayrıca şelasyon tedavisi almayan grupta, mutasyonu 

olan bireylerde olmayanlara göre karaciğerdeki demir birikiminin 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür 

(p=0,05). Demir emiliminin düzenlenmesinde görev alan HFE 

genindeki mutasyonların, karaciğerde demir birikimi üzerinde etkili 

olduğu, özellikle tekrar eden şekilde eritrosit transfüzyonu yapılan 

hastalarda demir yükünü azaltacak tedavilerin uygulanması önem 

taşımaktadır.
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Hemochromatosis is an autosomal recessive disease which is one 

of the major causes of transfusion unrelated iron accumulation. 

HFE gene encodes a transferrin receptor binding protein which 

regulates iron absorption from intestine. Sickle cell anemia (SCA) is 

a hemoglobinopathy. Erytrocyte transfusion is frequently used in 

the treatment of this disease. Transfusion related iron deposition 

becomes important for mortality and morbidity in SCA patients. In 

the current study, the effects of H63D and C282Y mutations of the 

HFE gene in sickle cell patients were investigated. The study was 

designed as a prospective, cross sectional, single center and a total 

of 44 patients with homozygous hemoglobin S mutation followed 

through a five years period (2008-2013) were included in the study. 

The patients divided into two groups; 31 patients were receiving 

chelation therapy and 13 patients were not. Direct and indirect 

iron load were analyzed by MRI and biochemical methods. HFE 

mutation analysis was performed by PCR-RFLP. Statistical analysis 

was made by independent samples t test. We detected H63D 

mutation in the HFE gene in 10 patients (32,3%) in the untreated 

group and in 1 patient (7,7%) in the chelation treatment group. 

Iron deposition in liver was found to be higher in the untreated 

group and the difference was statistically significant (p<0,005). In 

the untreated group, iron deposition was higher in the patients 

with HFE mutation, and the difference was statistically significant 

(p=0,005). HFE gene mutations influence iron deposition in liver 

and chelation therapy is important especially in patients who 

receive recurrent transfusion.
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Ala513Pro polimorfizmlerinin insülin direnci ve tip 2 
diyabet riski üzerine etkilerinin araştırılması
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İnsülin direnci, 21. yüzyılın yükselen epidemik bir hastalığı 

olan tip 2 diyabetin (T2D) gelişiminde merkezi rol oynayan bir 

bozukluk olup, normal insülin düzeyine hedef hücre cevabındaki 

hassasiyetin azalması olarak tanımlanmaktadır. İnsülin sinyal 

yolağında sinyalin ilerletilmesi ve kontrolünde kritik rol oynayan 

insülin reseptör substrat (IRS)1 proteinindeki polimorfizmlerin 

insülin direnci gelişiminde önemli yere sahip olduğu çok sayıda 

aday gen çalışmaları ve sonrasında yapılan genom boyu ilişki 

çalışmaları ile ortaya konmuştur. Çalışmamızda T2D’nin oldukça 

sık görüldüğü Konya bölgesinde IRS1 genindeki Gly972Arg/

Ala513Pro polimorfizmlerinin insülin direnci gelişimi ve T2D riski 

üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya T2D 

tanısı konmuş 169 birey ile yaş/vücut kitle indeksi eşleştirilmiş 119 

sağlıklı birey olmak üzere toplam 288 obez-olmayan birey alındı. 

Her bir birey için biyokimyasal parametreler analiz edildi ve insülin 

direnci (HOMA indeksi) hesaplandı. HOMA indeksi 2.5’in üzerinde 

olan bireyler insüline dirençli kabul edildi. Genotipleme analizleri 

PCR-RFLP tekniği ile yapıldı. İstatistiksel analizler SPSS18.0 

programı kullanılarak gerçekleştirildi. P<0.05 istatistiki olarak 

anlamlı kabul edildi. Gly972Arg/Ala513Pro polimorfizmlerinin 

T2D riski ve fenotipler üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı 

tespit edildi (p>0.05). Hasta ve kontrol grubu Hardy-Weinberg 

dengesindeydi (p>0.05). IRS1 genindeki Gly972Arg ve Ala513Pro 

polimorfizmleri, çeşitli populasyonlarda yapılan ilişki analizlerinin 

aksine populasyonumuzda hastalığın gelişimi ile ilişkili bulunmadı. 

Poligenik bir hastalık olması, T2D ve onun temel bozukluklarından 

insülin direncinin altında yatan genetik mimariyi anlaşılmaz 

kılmaktadır. Bu nedenle ilişkili olduğu bilinen ya da biyolojik 

işlevinden dolayı ilişkili olması muhtemel olan IRS1 geni ve 

polimorfizmlerinin hastalığın genetik temelindeki yerini ortaya 

koyabilmek için daha büyük populasyonlarda değerlendirilmesine 

ihtiyaç vardır.

Investigation of the effects of Gly972Arg and Ala513Pro 
polymorphisms in insulin substrate 1 gene on insulin 
resistance and type 2 diabetes risk
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1Department of Medical Biology, Selcuk University Faculty of Medicine, 

Konya, Turkey

2Department of Endocrinology, Selcuk University Faculty of Medicine, 

Konya, Turkey

3Department of Statistics, Ege University Science Faculty, İzmir, Turkey



-337-

Insulin resistance (IR) is an impairment which plays a central role in 

the development of type 2 diabetes (T2D), an emerging epidemic 

disease of the 21st century, and defined as reduction in sensitivity 

of target cells’ respond to normal insulin levels. A large number of 

candidate gene studies and subsequently genome-wide association 

studies have revealed that the polymorphisms in insulin receptor 

substrate (IRS) gene, which plays a critical role in insulin signaling 

and its regulation, has an important place in IR development. 

In our study, we aimed to investigate the effects of Gly972Arg/

Ala513Pro polymorphisms in IRS1 gene on IR development and 

T2D risk in Konya region. This work included 288 non-obese 

individuals totally, which of 169 subjects with T2D and 119 healthy 

matched for age/body mass index. Biochemical parameters were 

analyzed for each individual, and IR (HOMA index) was calculated. 

Individuals with HOMA-IR index higher than 2.5 were considered 

resistant to insulin. Genotyping was performed by PCR-RFLP 

technique. Statistical analysis was performed using SPSS18.0 

program. P<0.05 was considered significant. Gly972Arg/Ala513Pro 

polymorphisms had no effect on T2D risk and phenotypes (p>0.05). 

Patient and control groups were in Hardy-Weinberg equilibrium 

(P>0.05). Gly972Arg/Ala513Pro polymorphisms in IRS1 gene were 

not associated with the development of the disease in contrast 

to reports from different populations. Understanding the genetic 

architecture underlying T2D and IR is incomprehensible due to 

polygenic nature of the disease. Thus, IRS1 gene polymorphisms, 

known associated or possibly associated because of biological 

functions, should be evaluated in larger populations to determine 

their effects.
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Toll-like reseptörler (TLR) doğal bağışıklık sisteminde görev alan 

ve etkin immün yanıtını başlatan patojen tanıyan reseptör (PRR) 

ailesindendir. TLR’ler PAMP (patojen-ilişkili moleküler pattern) adı 

verilen molekülleri tanıyarak, efektör moleküller olan kemokinler 

ve sitokinleri uyarırlar. Ateroskleroz, monositler ve makrofajların 

önemli rol oynadığı inflamatuvar bir hastalıktır. TLR üyesinden 

olan TLR2 ve TLR4 aterosklerotik hastalığın başlangıcında ve 

ilerlemesinde önemli rol oynar. Biz de çalışmamızda, TLR2 

(Arg753Gln) ve TLR4 (Asp299Gly ve Thr399Ile) polimorfizmleri 

ile koroner arter hastalığının (KAH) ciddiyeti arasındaki ilişkiyi 

incelemeyi amaçladık. Çalışma grubumuzu, koroner anjiyografisi 

yapılan 200 koroner arter hastası oluşturdu. Koroner arter hastaları, 

tıkalı damar sayılarına göre gruplara ayrıldılar. Hastalardaki TLR2 

(Arg753Gln) ve TLR4 (Asp299Gly ve Thr399Ile) polimorfizmleri 

Real-time PCR yöntemiyle tespit edildi. KAH’nın ciddiyeti ile TLR 

polimorfizmleri arasında herhangi bir ilişki tespit edilmemiştir. 

TLR2-753 Arg/Gln genotipinin (OR = 0,16; 95% CI = 0,03-0,88; p = 

0.03) KAH’lığı açısından koruyucu rolü olduğunu saptadık. Ayrıca 

haplotip analizinde, ACA haplotipinin KAH için koruyucu haplotip 

olduğunu tespit ettik (p=0,04). TLR gen polimorfizmleri arasından 

özellikle TLR2-Arg753Gln polimorfizmi koroner arter hastalığı 

açısından önemli bir rol oynamaktadır.

The association between toll-like receptors polymorphisms 
with severity of coronary artery disease

Selin Ünal1, Bahadır Batar1, Ziya İsmayıloğlu2, Zeki Öngen2, 
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Toll-like receptors (TLRs) are family of patern recognition 

receptors that serve as a key part of the innate immune system 

and initiating sufficient immune responses. PAMPs (recognition 

of pathogen-associated molecular patterns) by TLRs activates 

signaling events that induce the expression of effector molecules, 

such as cytokines and chemokines, controlling the adaptive 

immune responses. Atherosclerosis is an inflammatory disease in 

which monocytes and macrophages play an essential role. TLRs, 

and especially TLR2 and TLR4, are involved in the initiation and 

progression of atherosclerotic disease. Therefore, we focused 

the possible relationship between TLR2 (Arg753Gln) and TLR4 

(Asp299Gly ve Thr399Ile) polymorphisms and severity of coronary 

artery disease (CAD). Materials and Metods: 200 patients who 

had coronary angiography were received in our study. Subgroup 

analysis was performed according to severity of CAD. The presence 

of polymorphisms of TLR2 (Arg753Gln) and TLR4 (Asp299Gly 

ve Thr399Ile) in patients was defined with a Real-time PCR 

method. There was no statistical difference in the prevalance of 

polymorphisms between patients and the severity of CAD. In our 

study, we demonstrated that TLR2-753 Arg/Gln (OR = 0,16; 95% CI 

= 0,03-0,88; p = 0.03) is protective genotype for CAD. Furthermore, 

we showed that ACA haplotype was protective role against CAD. 

There was no difference in the distiribution of TLR4-Asp299Gly 

and TLR4-Thr399Ile polymorphisms between patients and the 

severity of CAD. Especially TLR2-Arg753Gln polymorphism of TLRs 

polymorphisms plays a important role in terms of the severity of 

CAD.
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Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB); sosyal, iletişimsel ve bilişsel 

gelişimde gecikmenin izlendiği nöropsikiyatrik bir bozukluktur. 

OSB genetik temelli nöropsikiyatrik bozukluklardan en sık 

görülenlerinden biri olup prevalansı yaklaşık %0,6’dır. OSB’nin 

etiyolojisinde kromozomal anomaliler, kopya sayısı değişiklikleri 

(CNV) ve tek gen mutasyonları önemli bir yer tutmaktadır. 

Kromozamal anomalilerin OSB olgularının %3-6’sında tabloya eşlik 

ettiği gösterilmiştir. Kromozomal düzensizlik ve CNV’lerin etkilediği 

genlerin belirlenmesine yönelik çalışmalarından yola çıkılarak 

bugüne kadar 10’un üzerinde gen OSB ile ilişkilendirilmiştir. 

Bu çalışmada; otizmin genetik etiyolojisinin araştırılması 

hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, DSM-IV tanı kriterlerine göre OSB 

tanısı konulan ve Childhood Autism Rating Scale (CARS) ölçeğine 

göre şiddet değerlendirmesi yapılmış olan 160 bireyde periferik 

kandan konvansiyonel sitogenetik analiz yapılmıştır. Çalışmaya 

dahil edilen 160 bireyden 118’inin karyotipi belirlenirken 42’sinin 

analiz edilebilecek kalitede metafaz plağı elde edilemedi. Karyotip 

analizi sonucunda iki bireyde, içerdiği SHANK3 geni mutasyonlarının 

ve delesyonlarının OSB’ye neden olduğu bilinen “22q13.31-qter” 

delesyonu gözlendi. İki bireyde dengeli translokasyon [46,XY,t(1;5)

(p12;p15)] ve [46,XY,t(1;9)(q?;q?)] gözlenirken bir bireyde sağlıklı 

populasyonda da sıklıkla gözlenen ve herhangi bir fenotip ile 

ilişkilendirilmemiş olan 46,XY,inv(9)(p13;q21) karyotipi görüldü. 

Yirmi iki bireyde ise çeşitli kromozomal polimorfik değişiklikler 

gözlendi. Sonuç olarak, dört bireyde (%3.4) OSB ile ilişkili olabilecek 

kromozomal anomali gözlemlendi. Literatürle uyumlu olarak 

“22q13.31-qter” delesyonunun OSB’nin etiyolojisinde önemli bir 

yere sahip olduğu görüldü. Gözlemlenen dengeli kromozomal 

düzensizliklerin ise OSB ile ilişkili yeni genlerin tanımlanması 

sürecinde kritik öneme sahip olduğunu düşünmekteyiz ve 

bu düzensizliklerdeki kırık bölgelerini tanımlamaya yönelik 

çalışmalarımız devam etmektedir.

Chromosomal anomalies in the etiology of autism 
spectrum disorders

Banu Öztürk1, Selma Hesapçıoğlu2, Bayram Toraman3, 

Zeynep Göker2, Çilem Bilginer2, Tuba Dinçer3, Gülden Yorgancıoğlu1, 

Ceren Sümer1, Adem Yıldırım1, Orhan Sezgin1, Figen Seymen1, 

Tülay Köseahmet3, Fatmagül Yenisey3, Sema Kandil Tanrıöver2, 

Ersan Kalay3

1Karadeniz Technical University, Institute of Health Sciences, Department of 

Medical Biology, Trabzon

2Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of 

Pediatric Psychiatry, Trabzon

3Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of 

Medical Biology, Trabzon

Autism spectrum disorders (ASD) is a neuropsychiatric 

disorder characterized by social, communicative and cognitive 

developmental delays. ASD is one of the most frequent inherited 

neuropsychiatric disorder with prevalence of about 0,6%. 

Chromosomal anomalies, copy number variations (CNV) and point 

mutations play important role in the etiology of ASD. In about 

3-6% of ASD patients chromosomal rearrangements were shown 

and evaluation of these rearrangements revealed more than 10 

genes associated with ASD. In order to investigate the genetic 

etiology of ASD we applied conventional cytogenetic analysis to 

160 ASD patients who were diagnosed as ASD and further ranked 

for the severity of disease according to DSM-IV diagnosis criteria 

and Childhood Autism Rating Scale (CARS) respectively. Here, we 

karyotyped 118 of 160 ASD patients. In 42 patients appropriate 

metaphase plates for karyotyping could not be obtained. In two 

patients, deletion of 22q13.31-qter region including SHANK3 gene 

were found. While in two individuals, balanced translocation 

[46,XY,t(1;5)(p12;p15)] and [46,XY,t(1;9)(q?;q?)] were observed, 

46,XY,inv(9)(p13;q21) karyotype which is frequently observed 

in healthy population was seen in one case. In 22 individuals 

various known polymorphic chromosomal changes were seen.

Consequently, here we found four (3.4%) different chromosomal 

anomalies that might be related to ASD. Consistent with the 

literature, “22q13.31-qter” deletion has important contribution 

to the etiology of ASD in our study. Both balanced translocations 

were considered as critically important finding that might provide 

remarkable opportunity to identify new genes associated with ASD. 

Therefore, our studies that focus on determination of breakpoints 

of these rearrangements are still going on.
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Patogenezi henüz tam olarak aydınlatılamamış olan psoriasisin 

gelişiminde genetik yatkınlık ile birlikte immünolojik faktörlerin 

ve enfeksiyon, travma, ilaç ve çevresel bileşikler gibi çevresel 

faktörlerin kritik rol oynadığı bilinmektedir. N-asetiltransferaz 2 

(NAT2) ilaç, çevresel toksin ve karsinojenlerin metabolizmasında 

işe karışan ksenobiyotik bir enzimdir. Bu enzimi kodlayan NAT2 

genindeki varyasyonlar enzimin aktivitesinde ya da stabilitesinde 

değişikliklere ve bunun sonucunda “yavaş” ya da “hızlı” asetilasyon 

fenotiplerinin ifade bulmasına yol açmaktadır. Çalışmada, psoriasis 

vulgaris ve NAT2 arasındaki bu ilişkiden hareketle NAT2 gen 

polimorfizmlerinin hastalığın patogenezi üzerinde etkili olup 

olmadığını araştırmayı amaçladık. Çalışmaya 260 psoriasis vulgaris 

hastası ve 200 sağlıklı birey dahil edilmiştir. NAT2 geninin c.481C>T, 

c.590G>A and c.857G>A polimorfizmlerinin genotiplemesi Gerçek-

zamanlı PCR yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin istatistiksel 

analizi için SNPStats programı ve haplotip analizi için Haploview 

4.2 versiyonu kullanılmıştır. Güncel NAT2 terminolojisine göre 

asetilasyon fenotipleri belirlenmiştir. Çalışılan polimorfizmlerin 

genotip ve allel frekansları psoriasis vulgaris hastaları ve kontroller 

arasında karşılaştırıldığında p değerlerinin 0.20-0.88 arasında 

değiştiği belirlendi. Asetilasyon fenotiplerinin dağılımı hasta 

grubunda %51.15 hızlı:%48.85 yavaş asetilatör; kontrol grubunda 

%45 hızlı:%55 yavaş asetilatör olarak bulundu (OR=1.28, %95 

CI=0.88-1.85, p=0.19). Haplotip analizinde; CAG için OR=1.06, %95 

CI=0.77-1.46, p=0.73; CGG için OR=0.90, %95 CI=0.65-1.24, p=0.51; 

CGA için OR=0.73, %95 CI=0.36-1.47, p=0.38 olarak tespit edildi.

Genotip ve allel frekansları ile asetilasyon fenotiplerinin dağılımı 

hasta ve kontrol grubu arasında önemli bir farklılık göstermedi. 

Haplotip analizinde haplotiplerin hiçbirisi ile psoriasis vulgaris 

arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Çalışmanın sonuçları NAT2 

geninin 481C>T, 590G>A and 857G>A polimorfizmlerinin psoriasis 

vulgarisin patogenezi üzerinde primer bir etkiye sahip olmadığını 

göstermiştir.

Association of N-acetyltransferase 2 gene polymorphisms 
with psoriasis vulgaris

Hatice Gül Durakbaşı Dursun1, Recep Dursun2, Ayşe Gül Zamani3, 
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Turhan1, Deniz Seçkin5
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Although the pathogenesis of psoriasis is still not completely 

understood, it is generally agreed that in presence of a genetical 

background, immunological and environmental factors (drugs and 

environmental compounds) play a critical role in development 

of disease. N-acetyltransferase-2 (NAT2) is xenobiotic enzyme 

that involved in the metabolism of drugs, environmental toxins 

and carcinogens. The variations in the NAT2 gene can lead to 

the alterations in activity or stability of the enzyme, as “slow” 

or “rapid” acetylation. We aimed to investigate whether NAT2 

gene polymorphisms have any effect on the pathogenesis of 

psoriasis vulgaris. The study group consisted of 260 psoriasis 

vulgaris patients and 200 healthy controls. c.481C>T, c.590G>A 

and c.857G>A polymorphisms of NAT2 gene were genotyped by 

Real-time PCR System. Statistical analysis and haplotyping were 

performed by SNPStats programme and by Haploview version 4.2. 

When genotype and allele frequencies of three SNPs compared 

between patients and controls, p values ranged from 0.20 to 

0.88. The distribution(%) of acetylation phenotypes was as rapid/

slow:51.15/48.85 in the patients, and rapid/slow:45/55 in the 

controls (OR=1.28, 95% CI=0.88-1.85, p=0.19). Results of haplotype 

analysis were as follows: CAG:OR=1.06, p=0.73; CGG:OR=0.90, 

p=0.51; CGA:OR=0.73, p=0.38. The frequencies of ghenotype 

-allele and acetylation phenotypes between cases and controls 

did not show any difference. None of the haplotypes had shown 

association with psoriasis vulgaris. The results of study show that, 

481C>T, 590G>A and 857G>A polymorphisms of NAT2 gene have 

not a primer effect on pathogenesis of psoriasis vulgaris.

Çalışma Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.
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İnfertilite, cinsel yönden aktif ve kontrasepsiyon uygulamayan bir 

çiftin bir yıl içerisinde gebelik elde edememesi durumudur (WHO). 

İzah edilemeyen erkek infertilitesinde kronik stres, çevresel 

kirlenmeye bağlı endokrin bozukluklar, oksidatif stres ve genetik 

bozukluklar gibi çeşitli faktörlerin rolü olduğu bildirilmektedir. 

Nükleer faktör kappa-B (NF-kB) ökaryotik hücreler tarafından 

kullanılan bir transkripsiyon faktörüdür. En çok çalışılmış NF-

kB kompleksi p50 ve p65 alt ünitelerini içeren heterodimer 

yapısıdır. Bu bilgiler doğrultusunda NF-kB1 promotör bölgesindeki 

fonksiyonel polimorfizminin (-94ins/delATTG poimorfizmi) 

ilişkili gen ekspresyonu ve buna bağlı proteinin ekspresyonu ile 

aktivitesindeki düzensizliklerin, sperm ve diğer ilişkili hücrelerde 

adhezyon molekülleri ekspresyonunu etkilemesi beklenebilir. 

Bunun sonucu olarak da ilgili polimorfizm spermatogenez ve/

veya fertilizasyon süreçlerini etkileyerek erkek infertilizasyon 

patogenezinde bir rol oynayabilir. NF-кB1 (p50) ile infertilite 

arasındaki ilişkiyi gösteren bir çalışma bulunmadığından dolayı 

çalışmamızda, erkek infertilesinde NF-кB1 -94ins/delATTG 

polimorfizminin etkisinin araştırılması amaçlandı. Çalışma 100 

infertil erkek hasta ve 120 fertil kişide yapılmıştır. Tüm araştırma 

grubu bireylerinin kan örneklerinden DNA izolasyonu yapılarak, 

PCR-RFLP, elektroforez yöntemleri uygulanarak, NF-кB1 -94ins/

delATTG polimorfizm genotipleri ve NF-кB1’in inhibitörü olan NF-

кB1A geni 3’UTR A→G bölge polimorfizm genotipleri tayin edildi. 

Hasta ve kontrol grupları Hardy-Weinberg istatistiğine uygun 

olup Graphpad Prism 5 programı kullanılarak sonuçlara ki-kare 

testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda Ki-kare testine göre, 

erkek infertilitesi hastaları ile kontrol grubu arasında NF-kB1 geni 

promotör bölgesi -94ins/del ATTG polimorfizmi ve NF-kB1A geni 

3’UTR A→G bölge polimorfizmi bakımından önemli bir farklılık 

bulunmadı (p>0.05). 

Bu çalışma pilot çalışma olup; çalışma devam etmektedir.

Is NF-KB1 -94 ins / del ATTG polymorphism a risk factor for 
infertility?

Fatma Kübra Tombultürk1, Pınar Aydoğdu1, Gönül Kanıgür1, 

Hamdi Özkara2

1Istanbul University, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of 

Medical Biology, Istanbul, Turkey

2Istanbul University, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of 

Urology, Istanbul, Turkey

Infertility is the inability of a sexually active, non-contracepting 

couple to achieve pregnancy in one year (WHO). The role of 

various factors such as chronic stress, endocrine disorders due to 

environmental pollution, oxidative stress and genetic disorders is 

reported on unexplained male infertility. Nuclear factor kappa-B 

(NF-kB) is a transcription factor used by eukaryotic cells. The 

most well studied NF-kB complex is a heterodimer consisting 

of subunits p50 and p65. In the light of these informations, 

functional polymorphism in the promoter of NF-kB1 (-94ins/

delATTG polymorphism) is associated with gene expression 

and protein expression and activity of related disorders, and 

other cells associated with the sperm cells can be expected 

to affect the expression of adhesion molecules. As a result of 

these, polymorphism on processes of spermatogenesis and / 

or fertilization may play a role by affecting the pathogenesis 

of male infertilization. the investigation of the effect of NF-kB1 

-94ins/delATTG polymorphism on the male infertility is aimed. In 

this study, 100 infertile male patients and 120 control subjects 

without any history of infertility were recruited. DNA was isolated 

from blood samples of the patients and controls. NF-kB1 -94ins/

delATTG polymorphism genotypes and NF-kB1A gene which is 

inhibitor of NF-kB1, 3’UTR A→G region polymorphism genotypes 

were identified by PCR-RFLP. The chi-square test was applied to the 

results. The results of the experiment according to the chi-square 

test, there were no significant differences between NF-kB1 -94ins/

delATTG polymorphism, and NF-kB1A gene 3’UTR A→G region 

polymorphism in the control and infertile male patients groups 

(p>0.05).
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Türk popülasyonunda psödoeksfoliasyon sendromu ve 
psödoeksfoliasyon glokomunda LOXL1 polimorfizmlerinin 
ve APO-E genotiplerinin araştırılması

Fulya Yaylacıoğlu Tuncay1, Zeynep Aktaş1, Sezen Güntekin Ergün2, 

Mehmet Ali Ergün2, Berati Hasanreisoğlu1
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Psödoeksfoliasyon sendromu (PES) açık açılı glokomun tespit 

edilebilen en sık nedenidir. Lysyl-oxidase like 1 (LOXL1) 

geninde yer alan üç sekans varyantının (rs2165241, rs3825942, 

rs1048661) farklı populasyonlarda psödoeksfoliasyon sendromu 

ve psödoeksfoliasyon glokomu (PEG) ile ilişkisi saptanmıştır. 

Apolipoprotein-E (APO-E) genotipleri ile PES ve PEG arasında ilişki 

Türk populasyonunda yapılan bir çalışmada saptanmış ancak diğer 

populasyonlarda yapılan çalışmalarda bu ilişki gösterilememiştir. 

Bu çalışmada biz Türk populasyonunda LOXL1 geninde yer alan tek 

nükleotid polimorfizmlerinin (SNP) ve APO-E genotiplerinin PES ve 

PEG ile ilişkili olup olmadığını araştırmayı amaçladık. Bu çalışmada 

vaka grubunda 40 PEG hastası ve 40 glokom saptanmayan PES 

hastası yer aldı. Kontrol grubunda ise 80 sağlıklı gönüllü yeraldı. 

LOXL1 geninde yer alan SNP’lerin ve APO-E’nin genotiplendirmesi 

RFLP yöntemi kullanılarak tespit edildi.  İntronik SNP olan 

rs2165241 ve ekzonik SNP’lerden biri olan rs3825942’ nin allel ve 

genotip frekanslarının PES ve PEG ile istatistiksel olarak anlamlı 

ilişkisi olduğu görüldü. Rs2165241’in T alleli (OR [95% CI]:6.83 

[4.2-11.2]) ve rs3825942’nin G alleli (OR [95%CI]: 13.6 [4.1-45.4]) 

PES için risk alelleri olarak saptandı. Diğer ekzonik SNP olan 

rs1048661’ün çalışma populasyonumuzda PES ya da PEG ile ilişkisi 

saptanmadı (p: 0.623). Hasta ve kontrol grupları arasında APOE alel 

ve genotip sıklıkları arasında anlamlı fark izlenmedi. (p>0,05).  Türk 

populasyonunda LOXL1 geninde yer alan intronik SNP rs2165241 

ve ekzonik SNP rs3825942 PES hastalığı ile anlamlı olarak ilişkilidir. 

Risk allel ve genotipleri Avrupa ve Amerika’da yapılan çalışmalarla 

benzerdir ancak Asya ülkelerinde yapılan çalışmalardakilerden 

farklıdır. Daha önce Türkiye’de yapılmış olan çalışmanın aksine 

APO-E genotipleri ve PES arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır.

LOXL1 polymorphisms and APOE genotypes in 
pseudoexfoliation syndrome and pseudoexfoliation 
glaucoma in Turkish population

Fulya Yaylacıoğlu Tuncay1, Zeynep Aktaş1, Sezen Güntekin Ergün2, 

Mehmet Ali Ergün2, Berati Hasanreisoğlu1

1Ophthalmology Department, Gazi Medical Faculty, Ankara,Turkey
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Pseudoexfoliation syndrome (XFS) is the most common identifiable 

cause of open-angle glaucoma worldwide.Three common sequence 

variants (rs2165241, rs3825942, rs1048661) in the lysyl-oxidase like 

1 gene (LOXL1) were found to be associated with pseudoexfoliation 

glaucoma (XFG) and XFS in various populations. In this study we 

investigate whether single nucleotide polymorphisms (SNPs) in 

the LOXL1 gene and genotypes of APOE gene are associated with 

XFS and XFG in the Turkish population. This case-control study 

comprised of 80 patients with XFS (including 40 patients with XFG) 

and 80 control subjects. Genotyping of LOXL1 SNPs and APOE was 

done by RFLP method. Allele and genotype frequencies of the 

intronic SNP rs2165241 and one of the exonic SNP rs3825942 were 

found to be significantly associated with XFS and XFG individually. 

The T allele of rs2165241 (OR [95% CI]:6.83 [4.2-11.2]) and the G 

of rs3825942 (OR [95%CI]: 13.6 [4.1-45.4]) were risk alleles for XFS. 

The other exonic SNP rs1048661 were not found to associated with 

XFS in our study population (p: 0.623). We found no significant 

association between allele and genotype frequencies of APOE and 

XFS and XFG (p>0.05). The intronic SNP rs2165241 and one exonic 

SNP rs3825942 have a significant association with XFS cases in 

Turkish population. The risk alleles and genotypes have a similar 

pattern with Caucasian and not with the Asians. In contrast with 

the previous study in Turkish population our data showed that 

APOE genotypes are not associated with XFS and XFG in Turkish 

population.
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Artritin en sık görülen formu Osteoartrittir (OA). OA’nın etiyolojisinde 

genetik faktörlerin önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir. Büyüme 

Diferansiasyon Faktörü 5 (GDF5)’in insan ve farelerde iskelet 

gelişimi ve eklem morfogenezinde önemi vurgulanmıştır. GDF5 

(rs143383)’in OA ile ilişkili fonksiyonel bir “Tek Nükleotid 

Polimorfizmi” (TNP) belirlenmiştir. Bu çalışmadaki amacımız 

sözkonusu GDF5 TNP’nin Türkiye’nin Doğu populasyonunda OA 

olguları ile ilişkili olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu amaçla 

hasta ve kontrol olmak üzere toplam 172 kişinin +104T/C TNP 

genotipine bakıldı. Bunlardan 95’i idiyopatik OA hastası grubunu 

77’si ise kontrol grubunu oluşturdu. DNA eldesi çalışmaya dahil 

edilen bütün bireylerin periferal lenfositlerinden salting out 

metoduyla gerçekleştirilmiştir. GDF5 TNP nin T/C genotip ve allel 

frekansı yönünden hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel 
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fark görülmemiştir, ancak hasta grubunda homozigot CC ve C allel 

dağılımı daha yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak, çalışmamız +104 

T/C GDF5 polimorfizmi ile Türkiye’nin Doğu populasyonundaki 

OA arasındaki ilişkiyi teyit etmedi. Ancak, OA patogenezinde 

yukarıdaki polimorfizmin etkisini açıklığa kavuşturmak için daha 

bağımsız büyük çalışmaların gerekliliğini vurgulamaktadır.

Is growth differentiation factor 5 gene promoter 
polymorphism associated with osteoarthritis in the 
eastern of Turkey population?

Yasin Tülüce1, İbrahim Halil Yıldırım2, Halil Özkol1, Levent Ediz3, 
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Osteoarthritis (OA) is the most common form of arthritis. Genetic 

factors have been shown to play an important role in the etiology 

of OA. The gene growth differentiate factor 5 (GDF5) has been 

implicated in skeletal development and joint morphogenesis in 

humans and mice. A functional single nucleotide polymorphism 

(SNP) +104T/C in the 5’-UTR of GDF5 (rs143383) was reported to 

be associated with osteoarthritis susceptibility. Our objective was 

to assess whether this SNP was also associated with OA in a Eastern 

of Turkey population sample. The +104T/C SNP was genotyped in 

a total of 172 case–control cohort; 95 patients with idiopathic OA 

and 77 controls were used. DNA extraction was realized by salting 

out method from peripheral blood lymphocytes of all subjects 

included study. No significant differences were found in genotype 

or allele frequencies of the +104T/C SNP of GDF5 gene between 

cases and controls ( p<0.05). But homozygote CC genotype and 

C allele was higher in OA group. In conclusion, our study did not 

confirm the association between the +104T/C GDF5 polymorphism 

and OA in Eastern of Turkey population. However, it emphasizes 

the necessity of more independent large studies to clarify the 

effect of the above polymorphism in OA pathogenesis.

Bu çalışma YYU BAP tarafından 2010-TF-B019 nolu proje olarak 

desteklenmiştir.
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Enflamasyonu inhibe edici bir organizatör olan Pyrin/marenostrin, 

Mediterranean Fever (MEFV) geni tarafından kodlanır. Bu gendeki 

mutasyonların Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) hastalığına sebebiyet 

verdiği bilinir. MEFV geninin mutasyonları ile romatolojik hastalıklar 

arasında bir ilişki olduğu ileri sürülmüştür. Bu çalışmanın amacı 

MEFV geninin en sık rastlanan 4 mutasyonun frekansını Türkiye’nin 

doğusunda yaşayan 110 Romatoid artrit (RA) hastasında ve 

98 sağlıklı kontrol (SK) bireylerinde araştırmaktı. DNA eldesi 

çalışmaya dahil edilen bütün bireylerin periferal lenfositlerinden 

salting out metoduyla gerçekleştirilmiştir. 10.ekzonun PCR 

amplifikasyonu uygun primerler yardımıyla yapılmıştır ve tek 

nükleotid polimorfizimleri (TNP) mutasyonel veya yabanıl tip DNA 

bölgelerini tanıyan spesifik restriksiyon endonükleazlar yardımıyla 

belirlenmiştir. RA hastalarının mutasyon frekansı SK bireylerinden 

daha yüksek bulunmuştur. Ancak bu sonuç istatistiksel olarak 

anlamlı değildi ((P > 0.05). RA hastalarının MEFV geninde daha 

yüksek mutasyon oranı belirledik ancak sonuçlarımıza göre 

MEFV geninin ürünü olan “pyrin” RA’nın temel sebebi değildir. 

Şunu söyleyebiliriz ki RA hastalığının oluşum ve gelişiminde bazı 

enflamatuvar genler ve epigenetik değişikliklerin rolü olabilir.

The prevalence of “MEFV” gene mutations in rheumatoid 
arthritis patients inhabiting in Van province and 
surroundings

Halil Özkol1, İbrahim Halil Yıldırım2, Yasin Tülüce1, Levent Ediz3, 
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Pyrin/marenostrin, an inhibitory organizer of inflammation, is 

encoded via Mediterranean Fever (MEFV) gene. Mutations of 

this gene are known to be cause of Familial Mediterranean Fever 

(FMF) disease. A relation between mutations of MEFV gene and 

rheumatic diseases was suggested. The aim of present study was 

to investigate the frequency of four common mutations of MEFV 

gene in 110 Rheumatoid Arthritis (RA) patients and 98 healthy 

controls (HC) inhabiting in a region of East Turkey. DNA extraction 

was realized by salting out method from peripheral blood 

lymphocytes of all subjects included study. PCR amplification 

of exon 10 was performed by appropriate primers and single 

nucleotide polymorphisms (SNPs) were detected by specific 

restriction endonucleases that recognize the mutational DNA 

region or wild type DNA region. Mutation frequency of RA patients 

was found higher than HC but this result was not statistically 

significant (P > 0.05). We confirmed the higher mutation rate of 

MEFV gene in RA disease, but the product of MEFV gene “pyrin”, 

is not the main reason of RA according to our results. We suggest 

that, some other inflammatory genes or epigenetic changes may 

have roles in formation or development of RA disease.

Bu çalışma YYU BAP tarafından 2010-TF-B020 nolu proje olarak 

desteklenmiştir.
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Fatih Eren1, Yusuf Yılmaz2, Mustafa Akkiprik4, Özlen Atuğ2, 

Can Erzik4, Kader Kılıç3, Emel Güner5, Neşe İmeryüz2, Ayşe Özer4, 

Hakan Akın4

1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı ve 

Gastroenteroloji Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

2Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı ve 

Gastroenteroloji Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

3Marmara Üniversitesi, Gastroenteroloji Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

4Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, 

Türkiye

5Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji ve Genetik 

Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Tiopurin ilaçları halen İBH tedavisinin bel kemiğidir. Bu ilaçların 

metabolize olmasını katalizleyen Tiopurin S-Metil Transferaz 

(TPMT) enzimi toksisite gelişiminde önemli rol oynamaktadır. TPMT 

enzimini kodlyan gendeki varyasyonlar, TPMT enzim aktivitesinin 

orta ve düşük düzey yetmezliği ile ilişkilendirilmişlerdir. TPMT 

lokusundaki heterozigotluk (TPMT 1*/2; 1*/*3A; *1/*3B.etc) ve 

homozigotluk (TPMT *2/*2; *3A/*3A etc) myleosüpresyon gibi 

ciddi yan etkilere yol açabilmektedir. Bu yüzden tedavi öncesi 

TPMT genotiplemesinin muhtemel toksisiteler için koruyucu 

etkisi olabilir. Bununla birlikte bu etki populasyonlardaki allelik 

varyantların presentasyonuna bağlıdır. Bu çalışmanın amacı İBH’lı 

Türk hastalarda TPMT genotip frekansını belirlemektir. Çalışma 

populasyonu 106 ülseratif kolitli (61 erkek/45 kadın; ortalama 

yaş: 45,7± 14,2) ve 183 Crohn hastasından (108 erkek/75 kadın; 

ortalama yaş: 38,2± 11,8) oluşmaktadır. Genomik DNA İBH’lı 

hastaların periferal kanlarından izole edildi. Sonrasında TPMT 

allellerin saptanması için Light Cycler’da real-time PZR ve erime 

eğrisi analizi yapıldı. TPMT geni *1/ *3A genotipi frekansı % 

2,07 ve *1/*3C genotipi frekansı %.0.69’du. Tüm polimorfizmler 

heterozigot olarak saptandı. TPMT*2 and *3B allelik varyantlar 

gözlenmedi. Türkiyede tedavi öncesi tüm İBH’lı hastalara, TPMT 

polimorfizmi tayininin uygulanıp uygulanmayacağı cevaplanması 

gereken bir sorudur. Bu yüzden ön bulgularımız klinik uygulama 

için ilk büyük önemli veridir.

The first analysis of TPMT allele frequencies in a large 
population of Turkish patients with inflammatory bowel 
disease (IBD)
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The thiopurine drugs are still backbone therapy for inflammatory 

bowel disease (IBD). Thiopurine S-methyltransferase (TPMT) enzyme 

catalysing the metabolization of these drugs plays important role 

in the development of toxicity. The variations in the gene encoding 

TPMT enzyme have been associated the intermediate and low 

level deficiency of TPMT activity. The heterozigosity (TPMT 1*/2; 

1*/*3A; *1/*3B.etc) and homozygosity (TPMT *2/*2; *3A/*3A 

etc) at the TPMT locus can lead to adverse effects such as severe 

myelosupression. Therefore, TPMT genotyping before the therapy 
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may have preventive effect for possible toxicity. However, this 

effect depends on presentation of allelic variants in populations. 

The aims of study were to detect genotype frequencies of TPMT 

in Turkish IBD patients. The study population consisted of 106 

patients with ulcerative colitis (61 male/45 female; mean age: 

45,7± 14,2) and 183 patients with crohn disease (108 male/75 

female; mean age: 38,2± 11,8). Genomic DNA was extracted from 

peripheral blood in patients with IBD. Then real-time polymerase 

chain reaction (RT-PCR) and melting curve analysis on LightCycler 

were used to determine the TPMT alleles. The frequencies of 2 

genotypes of TPMT gene, are*1/ *3A (2,07 %) and *1/*3C (0.69 

%). All polymorphisms were detected in a heterozygous state. 

TPMT*2 and *3B allelic variants were not observed. In Turkey, 

the question whether TPMT polymorphism testing should be 

applied to all patients with IBD before the therapy remains to be 

answered. Therefore, our preliminary findings is first important 

data for clinical practice.
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Monosodyum glutamat kan glukozu ve tannik asit
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Monosodyum glutamat lezzet ve kıvam artırıcı olarak hazır 

gıdalarda oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Aşırı 

monosodyum glutamat tüketiminin glukoz metabolizması, obezite 

ve koroner hastalıklarda etkili olabileceği çeşitli araştırmalarda 

bildirilmiştir. Bu nedenle, çalışmamızda, kan glukozu üzerine etkisi 

henüz bilinmeyen bir doğal bileşen olan tannik asidin rolünü 

araştırmayı planladık. Çalışmamızda 28 Spraque Dawley cinsi dişi 

sıçan 4 gruba (n=7) ayrıldı. Birinci gruba serum fizyolojik, ikinci 

gruba tannik asit (50 mg/kg), üçüncü gruba monosodyum glutamat 

(2g/kg), dördüncü gruba tannik asit ve monosodyum glutamat 

intraperitoneal olarak uygulandı. Deney bitiminde hayvanlar 

anestezi altında sakrifiye edildi. Deney gruplarından kan örnekleri 

toplandı ve ölçümler gerçekleştirildi. Sonuçlar Tek Yönlü Varyans 

Analizi ile istatistiksel açıdan değerlendirildi. Araştırmamızda 

monosodyum glutamat öncesi ve devamında uygulanan tannik 

asidin kan glukoz değerlerini azalttığı ve bu azalışın monosodyum 

glutamat (p=0,029) uygulanan gruba göre istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu bulundu. Sonuç olarak, monosodyum glutamatın 

artırdığı kan glukozu değerlerinin düşmesinde tannik asit etkili 

olmuştur. Tannik asidin kan glukozunu azaltmadaki olumlu bu 

etkisinin mekanizmasının anlaşılması için yapılacak daha detaylı 

araştırmalara ihtiyaç vardır.

Monosodium glutamate blood glucose and tannic acid

İbrahim Uğur Çalış1, Didem Turgut Coşan1, Faruk Saydam1, 

Umut Kolaç1, Ahu Soyocak1, Zeynep Özdemir1, Hülyam Kurt1, 

Hasan Veysi Güneş1, Fezan Şahin Mutlu2, İrfan Değirmenci1
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Monosodium glutamate is commonly used as a flavor enhancer 

in fast food industry. Excessive consumption of monosodium 

glutamate has been known detrimental effects on certain organs, 

blood glucose, body weight and coronary heart disease. Therefore, 

in this study, we were planned to investigate the role of tannic acid 

which is a natural ingredient unknown effect on blood glucose yet.

In our study, 28 female Sprague Dawley rats were divided into 4 

groups (n=7). The first group of saline, the second group of tannic 

acid (50 mg / kg), the third group of monosodium glutamate (2g/

kg), the fourth group tannic acid and monosodium glutamate 

administered intraperitoneally. At the end of the experiment 

the animals were sacrificed under anesthesia. Level of the blood 

glucose was determined in blood samples were collected from the 

experimental groups. In this study, tannic acid and monosodium 

glutamate together administered decreases the level of glucose 

in blood and this decrease was found to be statistically significant 

according to monosodium glutamate (p=0.029) administered 

group. As a result, tannic acid was effective in the decrease level 

of blood glucose that makes increase monosodium glutamate. 

Further studies are needed to understand the mechanism of this 

positive effect on blood glucose of tannic acid.
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Mitokondriyal nikotinamid adenin dinükleotit 
dehidrogenaz 5 (ND5) geni mt12361A/G polimorfizminin 
nonalkolik yağlı karaciğer hastalığındaki klinik önemi
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Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), aşırı alkol tüketimi 

olmadan gelişen yağlanma, nonalkolik steatohepatit ve sirozu 

kapsayan bir hastalık spektrumudur. Gelişmiş ülkelerin çoğunda, 

yaygın bir halk sağlığı sorunudur. NAFLD için risk faktörleri tam 

olarak belirlenmiş olmasına rağmen patogenezi tam olarak 

anlaşılamamıştır. Genetik faktörlerin hastalığın gelişiminde ve 

ilerlemesinde önemli bir rol oynadığını gösteren çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Ayrıca mitokondriyal fonksiyon bozukluğunun 

da hastalığın gelişimine katkı yapabileceği bildirilmektedir. Bizim 

hipotezimiz; mt12361A/G polimorfizminin NAFLD ile ilişkili 

olabileceğidir. Bu çalışmada 160 NAFLD ve 189 kontrol bireyin 

periferal kanlarından genomik DNA izole edildi. Sonrasında 

polimorfik allellerin saptanması için Light Cycler’da real-time 

PZR ve erime eğrisi analizi yapıldı. Minör G alleli sadece kontrol 

grubunda saptandı ve frekansı ise 2/378’di. Genotip ve allel 

frekansları Hardy–Weinberg eşitliğine uymamaktaydı (P<0.0001). 

Çin populasyonunda orta ve şiddetli NAFLD için bir risk faktörü 

olarak gösterilmesine karşın mt12361A/G polimorfizminin Türk 

populasyonunda NAFLD ile ilişkili olmayan bir mutasyon olduğu 

düşünülebilir. Sonuç olarak ND5 geni mt12361A/G polimorfizmi 

Türk populasyonunda NAFLD için uygun bir belirteç değildir

Clinical signifiance of mt12361A/G polymorphism 
in mitochondrial nicotinamide adenin dinükleotide 
dehidrogenase 5 (ND5) gene in nonalcoholic fatty liver 
disease
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NAFLD presents a spectrum of disease includes steatosis, non-

alcoholic steatohepatitis (NASH) and cirrhosis without an excessive 

alcohol consumption. it is common health problems in most 

developed countries. Although the risk factors for NAFLD are well 

established, NAFLD pathogenesis is not well understood. There 

are numerous studies suggest that genetic factors play important 

role in the disease pathogenesis and progression. Moreover it is 

reported that mitochondrial dysfunction may also contribute to 

the disease pathogenesis. We hypothesizes that mt12361A/G 

polymorphism is associated with NAFLD. In this study genomic 

DNA was extracted from peripheral blood in 160 patients with 

NAFLD and 189 control subjects. Then real-time polymerase chain 

reaction (RT-PCR) and melting curve analysis on LightCycler were 

used to determine the polymorphic alleles. Minor G allel was only 

detected in control group and its frequency was 2/378. Genotype 

and allele frequencies were deviated from Hardy–Weinberg

equilibrium. (P<0.0001). Although it is suggested that the carriage 

of mt12361G allele in Chinese population is risk factor for the 

moderate and severe NAFLD, mt12361A/G polymorphism is 

thought to be a mutation that is not associated with NAFLD in 

the Turkish population. İn conclusion, the mt12361A/G in the 

ND5 gene is not an appropriate marker for the NAFLD in Turkish 

population.
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Mülleryan Aplazi, diğer adıyla Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser 

(MRKH) Sendromu (OMIM 277000); uterus, serviks ve üst vajinanın 

2/3’ünün konjenital aplazisi ile karakterize bir hastalıklıktır. Hastalığın 

insidansı, kadınlarda 1/4000-5000 olarak belirlenmiştir. Poligenik 

ve multifaktöryal olduğu düşünülen hastalıkla ilgili aday gen tarama 
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sonuçları, henüz hastalığın genetik etiyolojisini tanımlamak için 

yeterli değildir. Bugüne kadar, hastalıkla ilişkisi gösterilen tek gen 

Wingless-type MMTV integration site family, member 4 (WNT4, 

NM_ 030761.4) genidir. WNT4, nüklear reseptörü ile integrasyonu 

sonucu, testis belirleyici faktöre antagonist etki göstererek dişi 

yönünde gelişim ve testis oluşumunun engellenmesinde önemli 

rol oynar. Wnt4 knock-out hayvan modellerinde gonadal gelişimin 

olmadığı gösterilmiştir. Çalışmamızda, kromozomal açıdan 

normal olan Mülleryan aplazi tanısı almış 20 Türk olguda WNT4 

geninin dizi analizi gerçekleştirilmiştir. Bu olgular, kopya sayısı 

varyasyonları (CNV) açısından, Affymetrix Cytoscan HD mikroarray 

platformunda değerlendirilerek, hastalıkla ilişkili olabilecek yeni 

aday genlerin belirlenmesi üzerinde çalışılmaktadır. Belirlenen 

aday genler arasından Hepatosit Nüklear Faktör 1 beta (HNF1B, 

NM_000458.2) ve LIM Homeobox 1 (LHX1, NM_005568.3) 

genlerinde de dizi analizi yapılmıştır. Olguların hiçbirinin WNT4 

geninde varyasyon saptanmamıştır. HNF1B geni intron 2 

bölgesinde c.545-49_50insTGTC (n:5) ve LHX1 geni ekzon 5’de 

c.1162G>T (A388S) (n:5) varyasyonları saptanmıştır. Saptanan 

varyasyonların paternal ya da maternal geçiş göstermesi ve bazı 

kız kardeşlerde de tespit edilmesi dolayısıyla patolojik oldukları 

düşünülmemektedir. Mülleryan Aplazi tanısı almış bireylerin sayısı 

arttırılarak, aday genlerin tanımlanması, konjenital kadın üreme 

sistemi anomalilerinin tanı ve tedavisine yardımcı olabilecektir.

Candidate gene determination studies in cases with 
mullerian aplasia
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Mullerian aplasia, in other words Mayer-Rokitansky-Kuster-

Hauser Syndrome (OMIM 277000) is characterised by congenital 

agenesis of uterus, cervix and upper two-thirds of the vagina. 

The incidance of the disease is determined as 1/4000-5000. 

Candidate gene analysis studies are insufficient to reveal genetic 

etiology. Up to date, Wingless-type MMTV integration site family, 

member 4 (WNT4, NM_ 030761.4) is the only gene which was 

shown to be related with the disease. WNT4 acts an important 

role in female gonadal development through antagonization of 

testis determining factor. It was shown that there is no gonadal 

development in Wnt4 knock-out animal models. Sequencing 

analysis of WNT4 gene was performed in chromosomally normal 

20 Turkish cases diagnosed with Mullerian aplasia. Our studies for 

determination of new candidate genes is going on by analysis these 

cases in terms of copy number variations (CNV) using Affymetrix 

Cytoscan HD microarray platform. Among these candidate genes, 

Hepatocyte Nuclear Factor 1 Beta (HNF1B, NM_000458.2) and LIM 

Homeobox 1 (LHX1, NM_005568.3) were sequenced as well. None 

of the cases have variation in their WNT4 gene. Variations of c.545-

49_50insTGTC (n:5) in the intron 2 of HNF1B gene, c.1162G>T 

(A388S) (n:5) in the exon 5 of LHX1 gene were detected. These 

variations were assumed as non-pathologic due to maternal or 

paternal inheritance of the variations and also be found in some 

sisters. Detection of the candidate genes by expanding the patient 

group will be able to help diagnosis and treatment of the congenital 

female reproductive system anomalies.
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Bu araştırmada; antioksidan enzimlerden olan SOD2, GPX1 ve 

PON1 enzimlerini kodlayan genler üzerinde gözlenen ve enzim 

aktivitelerinde değişikliğe neden olan SOD2 Ala-9Val, GPX1 

Pro198Leu, PON1 L55M ve PON1 Q192R polimorfizmlerinin Behçet 

hastalığının patogenezindeki rolünün incelenmesi amaçlanmıştır.

Çalışmanın hasta grubunu 110 Behçet hastası, kontrol grubunu 

ise 100 sağlıklı birey oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan bireylerin 

tam kan örneklerinden DNA izolasyonu yapılmıştır. Genotipleme 

Real-Time PCR yöntemi ile hibridizasyon problar kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda erime eğrisi analizi yapılarak 
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SOD2 Ala-9Val, GPX1 Pro198Leu, PON1 L55M ve PON1 Q192R 

polimorfizmleri tespit edilmiştir. Elde edilen verilerle genotip 

frekansı, allel frekansı ve genotip frekansına göre göreceli risk 

oranları hesaplanarak hasta ve kontrol grupları istatistiksel olarak 

karşılaştırılmıştır. SOD2 Ala-9Val, PON1 L55M ve PON1 Q192R 

polimorfizmlerinde hasta ve kontrol grupları arasında genotip 

frekansı, allel frekansı ve genotip frekansına göre göreceli risk 

oranlarında istatistiksel olarak anlam bulunmamıştır. Hasta 

grubunda GPX1 Pro198Leu polimorfizminde gözlenen Leu allel 

frekansı kontrol grubuna göre anlamlı şekilde artmıştır (P=0,037, 

OR=1,52, 95% CI (1,02-2,27)). Aynı zamanda Leu allelini heterozigot 

veya homozigot olarak taşıyan bireylerde (Pro/Leu+Leu/Leu) 

Behçet hastalığı için artmış risk tespit edilmiştir (P=0,048, OR=1,75, 

95% CI (1,0005–3,06)). Behçet hastalarında ilk defa incelenen 

GPX1 Pro198Leu polimorfizminin Behçet hastalığı için genetik bir 

risk faktörü olabileceği gösterilmiştir.

Evaluation of some antioxidant enzyme polymorphisms in 
Behçet’s patients

İsmail Benli1, İskender Parmaksız2, Şemsettin Şahin1, 

Hüseyin Ortak3, Mehmet Şahin1, Gülşen Boztepe4
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2Gaziosmanpasa University, Faculty of Science and Art, Department of 
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SOD2, GPX1 and PON1 are antioxidant enzymes. SOD2 Ala-9Val, 

GPX1 Pro198Leu, PON1 L55M and PON1 Q192R polymorphisms 

are located on the genes that coding these enzymes and cause 

decrease in enzyme activity. In this study, we aimed to investigate 

the role of these polymorphisms in Behçet’s disease. 110 Behçet 

patients and 100 healthy control subject were included in this 

study. DNA was isolated from whole blood samples of individuals 

who participated in the study. Genotyping was performed Real-

Time PCR using hybridization probes. SOD2 Ala-9Val, GPX1 

Pro198Leu, PON1 L55M and PON1 Q192R polymorphisms were 

detected with melting curve analyzing. Genotype frequency, allele 

frequency and relative ratio of genotype frequency were obtained. 

Patients and control groups were compared statistically using these 

findings. No significant difference was found in allel frequency, 

genotype frequency and relative ratio of genotype frequency of 

SOD2 Ala-9Val, PON1 L55M and PON1 Q192R polymorphisms 

between patient and control subjects. A significant difference in 

the allele frequency of the GPX1 gene was found between patient 

and control subjects; the frequency of the Leu allele in the patients 

was significantly higher than in the control subjects (P=0.037, 

OR=1.52, 95% CI (1.02-2.27)). Increased risk for Behçet’s disease 

was determined in individuals carrying Leu allele heterozygous 

or homozygous (Pro/Leu+Leu/Leu) (P=0.048, OR=1.75, 95% CI 

(1.0005–3.06)). GPX1 Pro198Leu polymorphism that is studied for 

the first time in Behçet’s disease, might be a genetic risk factor for 

Behçet’s disease.
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İnfertil Türk erkeklerinde Y kromozomu 
mikrodelesyonlarının saptanması
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Aslı Tetik Vardarlı1, Zeynep Mutlu1, Murat Ulukuş3, Bülent Semerci2, 

Zuhal Eroğlu1
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Bu çalışmanın amacı azospermi ve oligozoospermi infertil 

Türk erkeklerinde ve sağlıklı kontrol olgularında Y kromozom 

mikrodelesyonlarının sıklıklarının belirlenmesidir. Bu çalışmaya 

64 azospermi ve 51 oligozoospermi infertilite olgusu ve herhangi 

bir yardımcı üreme tekniği olmadan doğal yollardan çocuk sahibi 

olduğu bilinen 70 sağlıklı erkek dahil edildi. Olguların periferik 

kan örnekleri toplanarak DNA izolasyonunu takiben on beş farklı 

primer dizisi kullanılarak multipleks PCR gerçekleştirildi. Agaroz 

jel elektroforezi sonrasında Y kromozomun AZFa, AZFb, ve AZFd 

bölge mikrodelesyonları belirlendi. Azospermi grubundaki 8 

(%12,5) olguda ve oligozoospermi grubundaki 3 (%5,9) olguda 

Y kromozom mikrodelesyonu belirlendi. İnfertil olguların tümü 

değerlendirildiğinde ise mikrodelesyon oranı %9,6 olarak bulundu. 

İnfertilite olgularının 4’ünde (%3,48) AZFa, 2’sinde (%1,74) AZFb, 

3’ünde (%2,61) AZFc ve 7’sinde (%6,09) AZFd bölge delesyonu 

saptandı. Kontrol grubundaki sağlıklı olgularda ise Y kromozom 

mikrodelesyonu belirlenmedi. Azospermi ve oligozoospermi infertil 

erkeklerde Y kromozom mikrodelesyonlarının bulunması nedeniyle 

yardımcı üreme teknikleri öncesinde rutin genetik testlerin 

yapılmasının ve genetik danışmanlık verilmesinin gerekliliğini 

ortaya koyduğunu önermekteyiz.
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Identification of Y chromosome microdeletions in infertile 
Turkish men

Ali Şahin Küçükaslan1, Vildan Bozok Çetintaş1, Raşit Altıntaş2, 

Aslı Tetik Vardarlı1, Zeynep Mutlu1, Murat Ulukuş3, Bülent Semerci2, 
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The aim of this study was to determine the frequencies of 

Y chromosome microdeletions in infertile azoospermic and 

oligozoospermic Turkish men and in healthy control subjects.

Sixty-four azoospermic and 51 oligozoospermic patients with 

infertility and 70 healthy men who had a child naturally without 

assisted reproductive technology were included in this study. 

DNA was extracted from peripheral blood samples collected 

from the patients. Following multiplex PCR performed with 15 

different primer sequences, Y chromosome AZFa, AZFb, AZFc 

and AZFd region microdeletions were determined by agarose gel 

electrophoresis. Y chromosome microdeletions were detected 

in 8 (12.5%) patients in the azoospermia group and 3 (5.9%) 

patients in the oligozoospermia group. The overall prevalence 

of Y chromosome microdeletions in infertile men was 9.6%. 

Y chromosome microdeletions were not found in the healthy 

control group. Among the infertile cases, there were 4 (3.48%) 

AZFa, 2 (1.74%) AZFb, 3 (2.61%) AZFc and 7 (6.09%) AZFd region 

microdeletions. The presence of Y chromosome microdeletions 

among azoospermic and oligozoospermic infertile males suggests 

that routine genetic testing and genetic counseling prior to the use 

of assisted reproduction techniques are necessary.
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Erkek infertilitesinde metiyonin sentaz A2756G ve 
metiyonin sentaz redüktaz A66G gen polimorfizmlerinin 
etkisi
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Spermatogenez birçok genin kontrol ettiği karmaşık bir olaydır. 

DNA metilasyonu ve folat metabolizması bu karmaşık olayda 

önemli rol oynar. Folat metabolizmasında rol oynayan MTR ve 

MTRR gen polimorfizmleri erkek infertilitesi için risk faktörüdür. Bu 

çalışmada metiyonin sentaz (MTR) ve metiyonin sentaz redüktaz 

(MTRR) A2756G ve A66G gen polimorfizmlerinin infertilite ile 

ilişkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla 66 azospermi 

ve 51 oligozoospermi olmak üzere toplam 117 infertilite olgusu 

ile 70 sağlıklı bireyin kan örnekleri toplanarak MTR A2756G ve 

MTRR A66G genotiplendirmeleri yapılmıştır. Kontrol ve çalışma 

grubunda MTR A2756G genotipleri sırasıyla %64 AA, %34 AG, 

%1 GG ve %54 AA, %39 AG, %7 GG olup, G allelinin artışı kontrol 

grubuna oranla çalışma grubunda istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p<0.05). MTRR A66G genotipleri açısından analiz 

edildiğinde gruplar arasında anlamlı fark gözlenmemiştir (kontrol 

ve çalışma grubu için sırasıyla %9 AA, %79 AG, %13 GG ve %4 

AA, %73 AG, %23 GG, p>0.05). Erkek infertilitesi gelişiminde MTR 

A2756G polimorfizminde G allelin sadece hasta grubunda yüksek 

bulunması daha ileri ve daha fazla sayıda hastaya sahip çalışma 

grubunun incelenmesinin yararlı olacağını göstermesi açısından 

önemlidir.

Effect of methionine synthase A2756G and methionine 
synthase reductase A66G gene polymorphisms in male 
infertility

Ali Şahin Küçükaslan1, Raşit Altıntaş2, Vildan Bozok Çetintaş1, 

Aslı Tetik Vardarlı1, Murat Ulukuş3, Bülent Semerci2, Zuhal Eroğlu1
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Spermatogenesis is a complex process controlled by many genes. 

DNA methylation and folate metabolism plays a crucial role in this 

complex process. The MTHFR, MTRR and MTR gene polymorphisms 

involved in folate metabolism are risk factors for male infertility. In 

this study, we investigated whether methionine synthase (MTR) 

A2756G and methionine synthase reductase (MTRR) A66G gene 

polymorphisms were related with infertility. Blood samples of 117 

infertile (66 azoospermia, 51 oligozoospermia) cases and 70 healthy 

men were collected and genotyped for MTR A2756G and MTRR 

A66G polymorphisms. In control and study groups MTR A2756G 

genotypes were 64% AA, 34% AG, 1% GG and 54% AA, 39% AG, 

7% GG, respectively, and the frequency of the G allele in the study 

group was increased compared to control group (p<0.05). MTRR 

A66G genotypes were 9% AA, 79% AG, 13% GG in control group 

and 4% AA, 73% AG, 23% GG in control group without statistically 

significant difference (p>0.05). MTR A2756G gene polymorphism 
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may have an important effect on the evolution of male infertility. 

Finding of increased G allele frequency of study group will lead to 

further and larger sample-size studies.
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Obezite ve koroner arter hastalığında kalp viseral ve 
subkutan yağ dokusu adipokinlerinin regülasyonu 
bozulmuştur
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CAD hastalarında epikardiyal, omental ve subkutan adipoz 

dokularından salınan adipokinlerin patojenik gen ekspresyon 

profilleri, CAD patogenezinde lokal ve sistemik kronik inflamasyona 

olan katkılarını göstermektedir.AMAÇ: Diabet olmayan CAD 

hastalarında ve CAD olmayan hastalarda üç farklı; epikardiyal, 

mediastinal ve subkutan yağ dokuları arasında herhangi bir fark 

olup olmadığını belirlemek için ilgili on altı adipokinin mRNA 

seviyesine ve onlarla ilişkili inflamatuvar markerların serum 

seviyelerini inceledik. Elektif kardiyak cerrahi geçiren diabet 

olmayan 27 CAD hastası yapılan ve kapak replasmanı geçiren 23 

CAD olmayan hastalar (kontrol) yapılan çalışmaya dahil edildi.EAT, 

MAT ve SATbiyopsi örnekleri ameliyatla toplanmıştır. 11β–HSD-

1,Glukokortikoid reseptör(GCR),plazminojen aktivatör inhibitorü-

1(PAI-1), anjiotensinojen (ANG), C3, anjiotensin reseptör-2 

(ANGR2), leptin (LEP), leptin reseptör (LEPR), vaskular endotelial 

büyüme faktör (VEGF), adiponektin (ADPQ), retinol bağlayıcı 

protein-4 (RBP-4), CD68, CD45, altı transmembran protein 

prostate 2 (STAMP2), tumor nekrosis faktor-α (TNF-α), yağ asidi 

bağlayıcı protein-4 (FABP-4) genlerinin mRNA seviyeleri qRT-PCR 

ile gerçekleştirildi.Serum örneklerinden hs-CRP, TNF-α, IL-6 IL-

18 ve leptin seviyeleri ELISA kullanılarak ölçüldü. Adipokinlerin 

büyük oranda EAT, MAT ve SAT’den kaynaklandığı onayladık. CAD 

ve obezite, epikardiyal, mediastinal ve subkutan adipokinlerin 

farklı ekspresyonları ile ilişkilidirilmiştir. Epikardiyal, mediastinal 

ve subkutanda 11β-HSD-1, AGT, CD68, FABP4, GCR, LEP ve RBP4 

gen ekspresyonları CAD ve obezite ile ilişkili bulunmuştur.Farklı 

hastalıklara sebep olan adipokinlerin doku spesifik ekspresyonlarını 

açıklamak için yolaklar ve hastalığa özgü yolak düzenliyicileri 

arasında yeni cross-talk’lar göstermek için çalışmalar devam 

etmektedir.

Cardiac visceral and subcutaneous adipose tissue 
adipokines are dysregulated in obesity and coronary artery 
disease
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Pathogenic gene expression profile of adipokines have been 

demonstrated in epicardial(EAT), omental and subcutaneous 

adipose tissue (SAT) of CAD patients indicating the contribution of 

the local and systemic chronic infammation to the pathogenesis 

of CAD.AIM: We proposed to determine the difference between 

epicardial, mediastinal (MAT) and SAT in non-diabetic patients with 

CAD and non-CAD in terms of sixteen related adipokine expressions 

and their associations with inflammatory markers. Non-diabetic 

twenty-seven CAD patients undergoing elective cardiac surgery 

and twenty-three without CAD patients(controls) undergoing valve 

replacement were included.Paired sample biopsies of EAT, MAT and 

SAT were obtained during the surgery. mRNA expression levels of 

11b–HSD-1,Glucocorticoid receptor (GCR), plasminogen activator 

inhibitor-1 (PAI-1), angiotensinogen (ANG), C3, angiotensin 

receptor-2 (ANGR2), leptin (LEP), leptin receptor (LEPR), vascular 

endothelial growth factor (VEGF), adiponectin (ADPQ), retinol 

binding protein-4 (RBP-4), CD68, CD45, six-transmembrane protein 
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of prostate 2 (STAMP2), tumor necrosis factor-a (TNF-a), fatty acid 

binding protein-4 (FABP-4) were determined by SYBR green-based 

qRT-PCR using a LightCycler 480.Serum hs-CRP, TNF-α, IL-6 IL-18 

and leptin levels were assayed by ELISA. We confirm that EAT, 

MAT and SAT are abundant sources of adipokines.CAD and obesity 

are differentially associated with the expressions of epicardial, 

mediastinal and subcutaneous adipokines.The epicardial, 

mediastinal and subcutaneous expressions of 11β-HSD-1,AGT, 

CD68, FABP4, GCR, LEP and RBP4 were found to be associated 

with CAD and obesity.The study is still ongoing to determine new 

cross-talks between pathways and the disease specific pathway 

regulators in order to explain the tissue specific expression of the 

adipokines which eventually lead to different diseases.

PS-06 109

IL28B Geni rs12979860 polimorfizminin HCV 
enfeksiyonunda etkisi
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Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonu tüm dünyada ve Türkiye’de 

yaygın bir sağlık sorunudur. Akut HCV enfeksiyonların yaklaşık 

%20-25’i kendiliğinden iyileşirken, %75-80’i kronik hepatite 

dönüşmektedir. Enfeksiyonun iyileşmesinde ve enfeksiyona karşı 

dirençte çeşitli genetik faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir.

Sitokinler enfeksiyonlara karşı dirençte önemli rol oynamaktadır. 

İnterferon λ-3 olarak da bilinen İnterlökin-28B (IL-28B)’nin 

HCV enfeksiyonunda önemli rol oynadığı ileri sürülmektedir. 

Bu çalışmada IL-28B geni rs12979860 polimorfizmi ile HCV 

enfeksiyonu arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmaya 99 HCV 

hastası (26 kendiliğinden iyileşme gösteren + 73 kronik HCV 

hastası) ve 97 kontrol dahil edilmiştir. IL-28B geni rs12979860 

polimorfizmi PCR-RFLP yöntemi ile incelenmiştir. Sonuçlar SPSS 

16.0 ve OpenEpi 2.2 yazılımları kullanılarak incelenmiştir. Öncelikle 

hasta ve kontrol grubu arasında rs12979860 polimorfizmi genotip 

dağılımları genel olarak karşılaştırılmış ve iki grup arasında anlamlı 

fark tespit edilmiştir (χ2=8.93, p=0.003). Genotipler ve alleller 

ayrı ayrı değerlendirildiğinde, T alleli taşıyan genotiplerin (TT+CT) 

(p=0.004; OR 2.39, 95% CI 1.30-4.38) ve T allelinin sıklığı hastalarda 

anlamlı derecede yüksek olduğu gözlenmiştir (p=0.002; OR 1.84 

95% CI 1.22-2.76). Hastaları kendi içerisinde değerlendirdiğimiz 

zaman, kendiliğinden iyileşme gösteren hastalarda kronik 

hepatitli hastalara nazaran CC genotipinin anlamlı olarak yüksek 

olduğu gözlenmiştir (p=0.047; OR 2.63, 95% CI 1.00-6.93). Aynı 

zamanda C alleli tedaviye hızlı yanıt veren hastalarda anlamlı 

olarak yüksek bulunmuştur (p=0.002; OR 3.20, 95% CI 1.48-6.93).

Elde edilen bulgular IL28B geni rs12979860 polimorfizminin HCV 

enfeksiyonunda etkili bir rol oynadığını göstermektedir. Hem 

sağlıklı grupta, hem de tedavisiz iyileşme gösteren hasta grubunda 

C allelinin yüksek bulunması, bu allelin hastalığa karşı dirençte 

etkili olduğunu, dolayısıyla da T allelinin hastalığa yatkınlık 

oluşturduğunu göstermektedir.

The effect of IL28B gene rs12979860 polymorphism on the 
HCV infection
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1Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa 
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Viral hepatitis C (HCV) infection is one of common health problem 

in the worldwide and Turkey. Approximately 20-25% of acute HCV 

infections heal by the spontaneous clearance, and 75-80% turns 

into to the chronic hepatitis. Various genetic factors may be effective 

on the infection. Cytokines play an important role in resistance to 

infections. IL-28B has been suggested to play an important role on 

the HCV infection. We were investigated the relationship between 

HCV infection and IL-28B gene rs12979860 polymorphism. Totally 

99 HCV patients and 97 healthy control subjects were included 

in the study. The IL-28B gene rs12979860 polymorphism were 

investigated by the PCR-RFLP methods. Genotype distributions of 

rs12979860 polymorphism were investigated between patients 

and controls, and detected significantly difference between 

them (χ2=8.93, p=0.003). Genotypes and alleles were evaluated 

separately, frequency of genotypes which have T allele (TT+CT) 

(p=0.004; OR 2.39, 95% CI 1.30-4.38), and frequency of T allele were 

detected significantly higher in the patients (p=0.002; OR 1.84 95% 

CI 1.22-2.76). The CC genotype was observed significantly higher in 

patients with spontaneous clearance than in patients with chronic 

hepatitis (p=0.047; OR 2.63, 95% CI 1.00-6.93). Also, the C allele 

was significantly higher in patients with rapid treatment response 

(p=0.002; OR 3.20, 95% CI 1.48-6.93). The findings show that, IL-

28B gene rs12979860 polymorphism plays an effective role on the 

HCV infection. Because of, in healthy control and spontaneous 

clearance groups the C allele were high, shows that this allele was 

effective in resistance, thereby, the T allele predisposes to the 

disease.
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17-beta östradiolün erkek rat kalbinde büyüme faktörleri 
üzerindeki etkisi; immunohistokimyasal çalışma
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2Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik AD, Konya

Premenapozal kadınlar, aynı yaştaki erkeklere ve postmenapozal 

kadınlara göre daha düşük oranda koroner arter hastalığı 

riski taşımaktadırlar. Bu durum östrojenlerin kardiyovasküler 

sistemdeki (KVS) koruyucu etkilerine dikkat çekmektedir. Ancak 

bu koruyucu etkilerin mekanizması tam olarak bilinmemektedir. 

Östrojenlerin, KVS’de büyüme, differensiasyon ve fonksiyonunun 

düzenlenmesinde önemli rolleri vardır. Büyüme faktörleri, intimal 

hiperplazi ve ateroskleroz gelişmesinde etkili faktörlerden birisidir. 

Bu çalışmanın amacı, 17-beta östradiolün (E2), erkek rat kalbinde 

büyüme faktörleri üzerindeki rolünü araştırmaktır. Çalışmamız, ilk 

kez olarak, orşiektomi yapılan erkek rat kalbinde E2’nin etkilerinin 

araştırılması açısından önemlidir. Deneylerde 28 adet, 3 aylık 

Wistar Albino türü erkek rat kullanıldı. Planlanan amaç için, 4 

deney grubu oluşturuldu; kontrol (Kon), kastrasyon yapılan grup 

(E-), kastrasyon sonrası taşıyıcı (susam yağı) verilen grup (ET), 

kastrasyon sonrası E2 verilen grup (EX). Tüm gruplar 30 gün sonunda 

sakrifiye edilerek kalp dokuları çıkarıldı. Rutin parafin takip sonrası, 

dokulardan kesitler alındı. TGF-β, PDGF, bFGF ve IGF-I için primer 

antikorlar kullanılarak immunohistokimyasal boyama yapıldı. 

Büyüme faktörlerinin ekspresyonları, boyanmanın yoğunluğuna 

göre 4 gruba ayrılarak skorlandı; negatif boyanma, zayıf pozitif 

boyanma, orta derecede pozitif boyanma ve kuvvetli pozitif 

boyanma. Ortalama antikor ekspresyonları deney grupları arasında 

istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Büyüme faktör ekspresyonlarının 

E- grubunda, kontrol grubuna göre azaldığı tespit edildi. TGF-β, 

PDGF ve bFGF ekspresyonları, EX grubunda, E- grubuna göre azalma 

gösterirken, IGF-I ekspresyonunun ise EX grubunda değişmediği 

gözlendi. Büyüme faktörlerinin tümü için, E- ve ET gruplarının 

ekspresyonları arasında herhangi bir fark yoktu. Sonuç olarak E2, 

kalpte büyüme faktör ekspresyonlarını azaltmaktadır ki, bu, E2’nin 

KVS’deki koruyucu etkilerini gerçekleştirme mekanizmalarından 

birisi olabilir.

The effect of 17-beta estradiol on the growth factors in the 
male rat heart; immunohistochemical study

Duygu Dursunoğlu1, Murat Ayaz2, Ender Erdoğan1

1Selcuk University, Medicine Faculty, Department of Histology-Embryology, 

Konya, Turkey

2Selcuk University, Medicine Faculty, Department of Biophysics Konya, 

Turkey

Premenopausal women have lower risk of coronary artery 

disease suggesting that estrogens have protective effects on the 

cardiovascular system (CVS). The underlying mechanism of this 

protection remains unknown. Estrogens have an important role 

for the regulation of growth, differentiation and function in the 

CVS. The aim of this study is to investigate the effect of 17-beta 

estradiol (E2) on the growth factors in the male rat heart. To best 

our knowledge this is the first study which investigate effects of E2 

on the orchiectomized male rat heart. Experiments were carried 

out on 28 male Wistar Albino rats. For the planed purpose, four 

experimental groups were organized: Control (Con), Castrated (M-

), vehicle given to castration (MT) and E2 given to castration (MX). 

Sacrification was done on the 30th day. After standard procedures, 

sections were taken from the tissues. Immunohistochemical 

staining was performed with primary antibodies for TGF-β, PDGF, 

bFGF and IGF-I. The expressions of growth factors were scored 

according to the intensity of the staining; negative, weakly positive, 

moderately positive and strongly positive staining. The expressions 

were found to be suppressed in M- group compared to Con group. 

While the expressions of TGF-β, PDGF and bFGF decreased in 

MX group compared to M- group, the expression of IGF-I did not 

change in MX group. There were not differences between M- and 

MT groups for expressions of all growth factors. In summary, E2 

decreased the expressions of growth factors and this might be one 

of mechanisms of cardioprotective effects of E2.
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Genetic variation RPOILLS gene encoding RNA Polymerase 
II largest subunit from leishmania major
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Background- In the Old World, cutaneous leishmaniasis is usually 

caused by Leishmania major, Leishmania tropica, and Leishmania 

aetiopica complex which 90% of cases occurring in Afghanistan, 
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Algeria, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Syria, Brazil, and Peru. Recently, 

some reports showed that some strains of Leishmania major 

have internal transcribed space (ITS-1) with differential size 

exhibiting homology with the related gene in a divergent genus 

of kinetoplastida, the Crithidia. This prompted us to analyze the 

mentioned gene in 100 isolates obtained from patients with 

suspected cutaneous leishmaniasis. Materials and Methods- 

After obtaining samples from 100 patients, DNA extraction was 

performed and ITS-1 was analyzed using PCR-RFLP. These samples 

were sequenced for verifying their homology. Then, RPOIILS 

gene was analyzed in the samples that their ITS-1 gene exhibiting 

homology with the related gene in Crithidia. Results- Results 

showed that 10% of the isolates have ITS-1 exhibiting different size 

with the routine ones. Sequencing of them showed their similarity 

to the one from Crithidia fasciculata. Discussion - RPOIILS gene 

encoding RNA polymerase II largest subunit analysis showed 

genetic diversity. This study might also help in solving the problems 

concerning Leishmaniasis outbreak currently facing in Iran and 

some other endemic regions of the world. Conclusion- Finally, 

the PCR-RFLP approaches used in this study detected a genetic 

variation of RPOIILS gene among different isolates of the species L. 

major, therefore this gene could be used for genotyping of L. major 

at least in one of the hyper endemic foci, Isfahan.
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Leptin gen ve protein ekspresyonlarının deneysel obezite 
modeli oluşturulan farelerde incelenmesi

Özlem Timirci Kahraman1, Ümit Zeybek1, Arzu Ergen1, Faruk Çelik1, 

Muhammed Oğuz Gökçe1, Leman Melis Yurdum1, Nihal Yozgatlı1, 

Aydın Çevik2

1İ.Ü. DETAE Moleküler Tıp Anabilim Dalı, İstanbul

2İ.Ü. DETAE Deney Hayv. Biyol. ve Biyomed. Uyg. Tek. Anabilim Dalı, İstanbul

Çalışmamızda, obezite modeli oluşturulan C57BL/6J soyu farelerin 

karaciğer dokusu ve serumlarında leptin gen ve protein ekspresyon 

düzeylerinin birlikte incelenmesi hedeflendi. Bu amaçla, İstanbul 

Üniversitesi, DETAE, Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal 

Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı ‘ndan temin edilen C57BL/6J 

soyuna ait ve kontrol grubu olarak kullanılan fareler (20) %10 kcal/ 

yağ katkılı pürifiye yem (PurinaTestDiet®) ile, 1. deney grubu (D1) 

hayvanları (20) 3 ay, 2. deney (D2) grubundaki hayvanlar (20) ise 

6 ay süreyle %60 kcal/ yağ katkılı pürifiye yem ile beslendi. Gen 

ekspresyon seviyesini belirlemede Real Time PCR yöntemi, protein 

varlığını ve seviyesini belirlemede ise Western Blot Tekniği ve 

Luminex sistemi kullanıldı. Real Time PCR uygulaması verilerine göre, 

3 aylık diyet grubunun karaciğer dokularında leptin ekspresyonu 

kontrol grubuna kıyasla 2,45 kat artarken, 6 aylık diyet uygulanan 

hayvanlarda aynı dokuda 2,99 katlık bir artış gözlendi. Western Blot 

yöntemi sonuçlarına göre, birinci deney grubunun leptin protein 

seviyesi, kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu. Bununla 

birlikte birinci deney grubunun leptin protein miktarlarının, ikinci 

deney grubuna göre daha fazla olduğu saptanırken, 6 aylık gruba 

ait protein yoğunluğu kontrol grubuna göre daha yüksek olarak 

belirlendi. Luminex analizlerinde ise ikinci deney grubu ortalama 

değerleri, birinci deney grubundan daha düşük bulundu. Ayrıca 

her iki grubun leptin serum düzeyleri kontrol grubundan yüksektir. 

Çalışmamız sonucu ortaya çıkan verilere göre, leptin molekülünün 

beslenme tarzı ve genetik yapı ilişkisi açısından karaciğer dokusu 

ve periferik kanda kontrol grubuna göre düzeyinin artarak obezite 

gelişimine katkıda bulunduğu, buna karşılık 3 aylık ve 6 aylık 

beslenme süreleri karşılaştırıldığında anlamlı bir fark olmadığı 

belirlendi.

Study of leptin gene and protein expression in experimental 
obesity model of mice

Özlem Timirci Kahraman1, Ümit Zeybek1, Arzu Ergen1, Faruk Çelik1, 

Muhammed Oğuz Gökçe1, Leman Melis Yurdum1, Nihal Yozgatlı1, 

Aydın Çevik2

1Istanbul University, Institute of Experimental Medicine, Department of 

Molecular Medicine, Istanbul

2Istanbul University, Institute of Experimental Medicine, Experimental 

Animal Biology and Biomedical Application Techniques, Istanbul

In our study we aimed to investigate the leptin gene and protein 

expression levels in liver tissue and serum of C57BL/6J strain 

mice animal model of obesity. For this purpose, three groups of 

created obesity model C57BL/6J mice animal models: Control 

group (C) mice (20) were fed with 10% kcal / fat additive purified 

feed (PurinaTestDiet ®), Experimental group 1 (E1) animals were 

fed for 3 months and Experimental group 2 were fed for 6 months 

with 60% % kcal / fat additive purified feed (PurinaTestDiet ®) were 

obtained from I.U Institute for Experimental Medicine Research, 

Experimental Animal Biology and Biomedical Application 

Techniques Department. Real Time PCR method was used for 

identifying the gene expression levels, Western Blot technic and 

Luminex system were used for determination of protein precence 

and level. According to the Real Time PCR results, in comparison 

with the control group the leptin expression in 3 months diet 

induced group are 2,54 times increased and in 6 months diet 

induced group the expression are 2,99 times increased. According 

to Western Blot method results protein levels of E1 compared with 

control group is higher. On the other hand the protein content 

of E1 is higher than E2, also it was determined that E2 protein 



-353-

concentration is higher than control group. In the luminex analisys 

the results shows that the average values of second experimental 

group is lower than first experimental group. Beside this the leptin 

serum levels of both experimental groups are higher than the 

control group. According to that data resulting from our study, 

increased leptin molecule levels on liver tissue and peripheral 

blood contribute to the development of obesity and it is related 

with type of diet and genetic based, whereas there were no 

significant difference between the 3 months diet induced group 

and 6 months diet induced group.
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Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda ace geni 
bağlantılı genetik çalışma: Sistematik derleme

A. Türkyılmaz1, S. Şimşek1, S. Tekeş1, M. Binici1, I. Yücel1, 

A. Yalınkaya2, H. Akbaş3, H. Isi1

1Dicle Üniv. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji Anabilim D. Diyarbakır

2Dicle Üniv. Tıp Fak. Kadın Doğum Anabilim D. Diyarbakır

3Harran Üniv. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji Anabilim D. Şanlıurfa

Genellikle gebeliğin 20. haftasından önce fetüsün tekrarlı bir 

şekilde sonlanması ile gerçekleşen gebelikler Tekrarlayan Gebelik 

Kaybı (TGK) olarak değerlendirilir. TGK gebe kadınları %1-5 oranında 

etkiler. Çeşitli faktörler ve trombofilik gen polimorfizmi sağlıklı 

kadınlara göre TGK olan kadınlarda gebelik kaybı riskini artıran 

duyarlılık faktörleri olarak düşünülmektedir. Başarılı implantasyon 

ve normal bir gebelik annedeki koagülasyon ve fibrinoliz arasında 

hassas dengeye bağlıdır. İnsersiyon/delesyon (I/D) polimorfizmi, 

İnsan anjiotensin I-dönüştürücü enzim (ACE) geninde intron 16 da 

tespit edildi. Çalışmamızda ACE genindeki bu polimorfizm ve TGK 

gelişme riski arasındaki ilişki araştırıldı. Çalışmaya 88 TGK olgulu 

hasta alınmıştır. Bu kişilerde ACE genotip dağılımı incelenmiştir. 

Çalışmada ACE genotip frekans aralığı TGK grubu için %42 DD, %44 

ID ve %14 II; kontrol grubu için %50DD, %38 ID ve %12 II olarak 

tespit edilmiştir. Sonuçlarımız bu ACE polimorfizminin TGK gelişimi 

ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.

Genetic association studies of ACE genes in women with 
recurrent pregnancy loss: a systematic review

A. Türkyılmaz1, S. Şimşek1, S. Tekeş1, M. Binici1, I. Yücel1, 

A. Yalınkaya2, H. Akbaş3, H. Isi1

1Dicle Üniv. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji Anabilim D. Diyarbakır

2Dicle Üniv. Tıp Fak. Kadın Doğum Anabilim D. Diyarbakır

3Harran Üniv. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji Anabilim D. Şanlıurfa

Recurrent pregnancy loss (RPL) is the occurrence of repeated 

pregnancies that end in miscarriage of the fetus, usually before 

20 weeks of gestation. RPL affects about 1-5% of women who 

conceive. Various factors have been identified as being related 

to miscarriages and thrombophilic gene polymorphisms were 

proposed as susceptibility factors that increase the risk of pregnancy 

loss in those women compared to otherwise healthy women. A 

successful implantation and normal pregnancy is dependant on 

a fine balance between maternal coagulation and fibrinolysis. An 

insertion/deletion (I/D) polymorphism was identified in intron 16 

of the gene encoding the human angiotensin I-converting enzyme 

(ACE), a candidate gene for RPL. We investigated the relationship 

between this polymorphism in the ACE gene and the risk of 

developing RPL. Eighty-eight RPL in-patients were recruited for 

this study. The distribution of ACE genotypes in these individuals 

was studied. The frequencies of ACE genotypes were found to be 

42.0% for DD, 44% for ID, and 14% for II in the RPL group and 50% 

for DD, 38% for ID, and 12% for II in the control group. Our results 

suggest that this ACE polymorphism may be associated with the 

development of RPL.
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Migren hastalarında PON1 55 and PON1 192 gen 
polimorfizmi

S. Şimşek1, S. Tekeş1, A. Türkyılmaz1, M. Binici1, I. Yücel1, 

F. Unan Ekinci2, H. Akbaş3, H. Issi1
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2Department of Neurology, Faculty of Medicine, University of Dicle, 

Diyarbakir, Turkey

3Department of Medical Biology and Genetics, Faculty of Medicine, 

University of Harran, Sanliurfa, Turkey

Migren iç veya dış ortamdaki ani değişiklikler sonucu gelişen bir 

nörovasküler tepkidir. Birçok çalışmada migrenin patogenezinde 

oksidatif stresin olası rolünün olduğu ileri sürülmüştür, bunu 

göz önüne alarak çalışmamızda migren hastalarında ve kontrol 

grubunda PON1 55 ve PON1 192 gen polimorfizmi açısından bu 

anlamda bir ilişki olup olmadığını araştırdık. Hasta grubu olarak 
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115 migrenli hasta ve 63 kontrol hastası bu çalışmanın içeriğini 

kapsamaktadır. PON1 geni polimorfizmi PCR ile amplifiye edilerek 

daha sonra ilgili enzim bölgelerini içeren restiriksiyon enzimleri ile 

kesilerek PON1 geninin genotiplendirilmesi yapıldı. Sonuç olarak 

PON1 192 polimorfizmi sıklığı hasta grubunda QQ için %50, QR için 

%37, RR için %13 ve hasta grubunda QQ için %54, QR için %36, RR 

için %10 bulundu. PON1 55 polimorfizmi sıklığı ise hasta grubunda 

LL için %35, ML için %50, MM için %15 ve hasta grubunda LL için 

%43, ML için %44 ve MM için %13 bulundu. Sonuçlar mevcut 

literatürlerdeki bulgular ile karşılaştırılarak değerlendirilecektir.

PON1 55 and PON1 192 gene polymorphisms in migraine 
patients

S. Şimşek1, S. Tekeş1, A. Türkyılmaz1, M. Binici1, I. Yücel1, 

F. Unan Ekinci2, H. Akbaş3, H. Issi1

1Department of Medical Biology and Genetics, Faculty of Medicine, 

University of Dicle, Diyarbakir, Turkey

2Department of Neurology, Faculty of Medicine, University of Dicle, 

Diyarbakir, Turkey

3Department of Medical Biology and Genetics, Faculty of Medicine, 

University of Harran, Sanliurfa, Turkey

Migraine is a neurovascular reaction to sudden changes in the 

internal or external environment. A number or reports have 

suggested a possible role of oxidative stress in the pathogenesis of 

migraine so we have investigated a possible relationship between 

PON1 55 and PON1 192 gene polymorphisms in migraine patients 

and control subjects. This study included 115 patients with migraine 

and 63 control subjects. The PON1 genotypes were determined 

by PCR amplification of the region containing the polymorphism 

followed by restriction enzyme digestion. The frequency of PON1 

192 polymorphism was found to be 50% for QQ, 37% for QR, 13% 

for RR in study group and 54% for QQ, 36% for QR and 10% for RR 

in the control group. The frequency of PON1 55 polymorphism was 

found to be 35% for LL, 50% for ML, 15% for MM in study group 

and 43% for LL, 44% for ML and 13% for MM in the control group. 

All result will evaluated with recent knowledge in literatures.
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Evaluation of metallo-beta-lactamase production in 
paseudomonas aeruginosa strains isolated from clinical 
specimens by phenotypic and molecular methods in yazd-
Iran

Hengameh Zandi1, Gilda Eslami2, Mostafa Gholamrezaee3

1Department of Microbiology, Faculty of medicine, Shahid Sadoughi 

University of Medical Sciences, Yazd, Iran

2Department of Parasitology and mycology, Faculty of Medicine, Shahid 
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Metallo-bata-lactamase(MBLs) producing Pseudomonas 

aeruginosa is responsible for nosocomial infections. MBLs have 

a board spectrum and hydrolyze Beta-lactam antibiotics. The 

IMP and the VIM types being prevalent types of MBLS. NDM is 

also a new type of MBLs. The aim of this descriptive study was 

to determine the MBL producing P.aeruginosa strains in Yazd 

by phenotypic and molecular methods. During 2 year, a total of 

100 P.aeruginosa isolates were collected from various clinical 

specimens in a teaching hospital dependent to Yazd Shahid 

Sadoughi University of medical sciences. All isolates were identified 

by conventional methods. The antimicrobial susceptibility test was 

performed by disc diffusion method. MBL producing P.aeruginosa 

were detected by E.test(imipenem/imipenem+EDTA>=8µm 

confirmed MBL production) and polymerase chain reaction(PCR) 

using specific primers for blaIMP1, blaVIM1and blaNDM. All 

tests were performed according to CLSI protocols. Out of the100 

P.aeruginosa isolates, 61% were resistant to imipenem. Among 61 

imipenem resistant P.aeruginosa strains, 31(50.8%)were found to 

be metallo-bata-lactamase producers by MBL Etest. PCR confirmed 

the occurrence of sixteen(51.6%)P.aeruginosa producing blaIMP1 

gene. blaVIM1 and blaNDM producing strains were not seen in this 

study. Out of MBL producing P.aeruginosa, 38.7% were isolated 

from urine and 35.48% from burn unit. All MBL producing isolates 

were multi drug resistant. The MBL(+)P.aeruginosa strains were 

more resistant to SXT and ceftazidim(93.55%), cefepim(90.33%) 

and cefotaxim(80.65%). Our findings shows the high frequency of 

MBLs producing P.aeruginosa, so screening of imipenem resistant 

P.aeruginosa isolates for MBLs production is necessary to prevent 

further spread of infection by P.aeruginosa
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FAS-1377 polimorfizmi ile idiyopatik azoospermi riski 
arasındaki ilişki

Mahmut Balkan1, Murat Atar2, M.emin Erdal3, İsmail Yıldız4, 
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FAS / FASLG sisteminin germ hücre apoptozunda önemli bir rol 

oynadığı ileri sürülmektedir. Bu iki genin promotor bölgelerindeki 

tekli nükleotid polimorfizmlerin (SNP) onların transkripsiyonlarını 

etkilediği ve anormal hücre apoptosisine neden olduğu, böylece 

spermatogenetik bozukluklara yol açtığı ileri sürülmektedir. Erkek 

infertilitesinde, hücre ölümü yolağındaki bu genlerin genetik 

varyantlarının rolünü açıklamak için, FAS genindeki tekli nükleotid 

polimorfizmlerini genotiplendirerek, idiyopatik azoospermi ile 

FAS-1377G / A SNP arasındaki ilişki araştırıldı. 108 idiyopatik 

azoospermili infertil erkekte ve 125 babalığı kanıtlanmış kontrolde 

bu SNP’ler Real-Time PCR yöntemi ile genotiplendirildi. Single-

marker analizinde, vaka ve kontroller arasında FAS-1377G/A 

SNP genotip frekanslarının istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

göstermediği, aynı zamanda bu polimorfizm için alel frekanslarında 

da vaka ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark olmadığı ortaya çıktı. Bulgularımız Türkiye’nin Güney 

doğusundaki erkek bireylerden oluşan çalışma populasyonomuzda 

FAS-1377G/A SNP ile erkek infertilitesi arasında istatistiksel bir 

ilişki olmadığını göstermektedir. Bu bulguları doğrulamak için daha 

büyük çalışmalar gerekmektedir.

Association of FAS-1377 polymorphism with the risk of 
idiopathic azoospermia

Mahmut Balkan1, Murat Atar2, M.emin Erdal3, İsmail Yıldız4, 

N.kemal Hatipoğlu2, M. Nuri Bodakçi2, Ozlem Izci Ay3, Sevinç Tekin3, 

M.nail Alp M.nail Alp1, Turgay Budak1
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The FAS/FASLG system has been proposed to play a key role in 

germ cell apoptosis. Single nucleotide polymorphisms (SNP) in 

the promoter regions of these two genes can influence their 

transcriptional activities and result in abnormal cell apoptosis, thus 

leading to spermatogenesis impairment. To elucidate the role of 

the genetic variants of cell death pathway genes in male infertility, 

we genotyped the single nucleotide polymorphism of FAS gene and 

investigated the association of FAS–1377G/A SNP with idiopathic 

azoospermia. These SNPs were genotyped by Real-Time PCR 

System in 108 infertile men with idiopathic azoospermia and in 125 

proven fertile controls. Single-marker analysis for FAS–1377G/A 

SNP revealed that there was no statistically significant difference 

between the genotype frequencies of cases and controls. There 

was also no statistically significant difference between the allele 

frequencies of cases and controls for this polymorphism. Our 

findings therefore suggest no individual association between 

FAS–1377G/A SNP and male infertility in this southern Turkey 

population. Larger studies are needed to verify these findings.
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Farklı Drosophila Melanogaster soylarında klorprifos-etilin 
etkilerinin belirlenmesi

Eda Özel Güneş1, Elanur Şimşek2, Meryem Bozkurt2, Tuna Uysal2

1Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu, Zonguldak

2Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Selçuklu, Konya

Klorprifos-etil, tarım ve tarım dışı alanlarda yaygın olarak 

kullanılan organofosfat insektisitlerden biridir. İnsektisit olarak 

kullanılan maddelerin artışı, insan dahil tüm canlı hücrelerde 

biyolojik süreci etkileyerek DNA, protein ve lipitler gibi makro 

moleküllerde ve dokularda hasar oluşturmaktadır. Bu amaçla 

çalışmamızda farklı konsantrasyonlarda larval besin ile alınan 

Klorprifos-etil’in Drosophila melanogaster soylarında DNA ve 

total protein seviyesindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmamızda dört farklı D. melanogaster (Meigen) (Diptera: 

Drosophilidae) soyu (wild tip, ebony, brawn ve white tip olmak 

üzere) kullanılmıştır. Klorprifos-etil’in belirlenen konsantrasyonları 

(0,015-15,0µg/l) standart Drosophila besinine karıştırılmıştır. 

Denen konsantrasyonlarla yetiştirilen böceğin her bir soyu için 

3. evre larvalarından DNA izolasyonu yapılarak DNA profilleri 

değerlendirilmiş ve protein izolasyonu yapılarak Nanodrop’la 

protein miktarları belirlenmiştir. Klorprifos-etil’in farklı 

konsantrasyonları ile yetiştirilen D. melanogaster soylarından 

elde edilen 3. evre larvalarında DNA seviyesinde kırıkların 

oluştuğu görülmüştür. Total protein analizi sonucunda Klorprifos-

etil’in denen konsantrasyonları böceğin total protein içeriğini 

değiştirmiştir. Bu çalışmada önemli bir model organizma olan 

D. melanogaster’in dört farklı soyunda larval besin ile alınan 

Klorprifos-etil’in 3. evre larvalarında DNA ve total protein seviyesini 

değiştirerek makro moleküllerde hasar oluşturduğu belirlenmiştir. 

Böylece Klorprifos-etil’in besin zinciri yoluyla organizmalara 

geçerek toksik etkiye sebep olduğunu ve böceği olumsuz yönde 

etkilediğini göstermektedir.

Determine the effects of chlorpyrifos-ethyl in different 
strains of drosophila melanogaster

Eda Özel Güneş1, Elanur Şimşek2, Meryem Bozkurt2, Tuna Uysal2

1Bülent Ecevit University, Ahmet Erdoğan Vocational High School of Health 

Services, Department of Medical Services and Techniques, Zonguldak, 

Turkey

2Department of Biology, Science Faculty, Selçuk University, Konya, Turkey

Chlorpyrifos-ethyl is one of the widely used organophosphate 

insecticides in agricultural and non-agricultural areas. Increase of 

substances used as an insecticide, the biological process affects 

macromolecules such as lipids, DNA, proteins and tissues are 

damaged in all living cells including human. For this purpose, 

Drosophila melanogaster strain was reared on an artificial diets 

containing with different concentrations of Chlorpyrifos-ethyl and 

determine the effects of DNA and total protein levels in the larvae. 

In our study, four different D. melanogaster (Meigen) (Diptera: 

Drosophilidae) strain (including type of wild, ebony, brawn and 

white) were used. Containing with different concentrations of 

Chlorpyrifos-ethyl (0.015-15.0μg/ l) are mixed Drosophila artificial 

diets. The insects DNA and protein isolation was performed in the 

third larval stage reared on different concentrations of Chlorpyrifos-

ethyl, DNA profiles were evaluated and protein concentrations 

were determined by Nanodrop. Third larval stages were composed 

of DNA breaks in D. melanogaster strain that reared with different 

concentrations of chlorpyrifos-ethyl. As a result of analysis of total 

protein, concentrations of chlorpyrifos-ethyl changed the total 

protein content of the insect. In this study, four different strain of 

D. melanogaster which is an important model organism reared on 

Chlorpyrifos-ethyl creates damage to macromolecules by changing 

DNA and total protein levels of larvae. Thus, Chlorpyrifos-ethyl 

cause toxic effects through the food chain, and Chlorpyrifos-ethyl 

is observed negative effect on insect.

PS-07 02

Delta9-tetrahidrokannabinol uygulanan tip-2 diyabetik 
sıçan pankreaslarında kannabinoid reseptör ekspresyonları

Zeynep Mine Coşkun1, Sema Bolkent2

1İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul

2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 

İstanbul

Tip-2 diyabet insulin salgılanmasındaki bozukluk ve glukoz 

artışı sonucu ortaya çıkan multifaktöriyel bir hastalıktır. Delta9-

tetrahidrokannabinolün (Δ9-THC), kannabinoid 1 (CB1) ve 

kannabinoid 2 (CB2) reseptörlerini aktive ettiği ileri sürülmektedir. 

Kannabinoid reseptörlerinin insulin salınımında ve glukoz 

homeostazında rol oynadığı bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı 

Δ9-THC uygulanmış diyabetik sıçan pankreaslarında CB1 ve CB2 

reseptörlerinin mRNA ekspresyonlarını araştırmakdı. Sprague-

Dawley sıçanlar (8-10 haftalık) dört gruba ayrıldı. Grup I: Kontrol, 

fizyolojik su intraperitonal (i.p) olarak verildi. Grup II: Δ9-THC (3 

mg/kg/gün), (i.p) 7 gün verildi. Grup III: Diyabet, streptozotosin 
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(STZ) (65 mg/kg) + Nikotinamid (NAD) (85 mg/kg) (i.p). Kan glukoz 

düzeyleri 200 mg/dL üzerinde olan sıçanlar diyabetik olarak kabul 

edildi. Grup IV: Diyabet+Δ9-THC, diyabetik sıçanlara 7 gün boyunca 

Δ9-THC (3 mg/kg/gün), (i.p) uygulandı. Pankreas dokularından 

RNA izolasyonu yapıldı. Spektrofotometrik olarak RNA kalite 

ve miktar tayini yapıldı. Random hekzamer primer kullanılarak 

cDNA sentez edildi. Eş zamanlı PCR TaqMan prob yöntemi ile 

inceleme yapıldı. Diyabetik sıçanların pankreas dokularında CB1 

reseptör mRNA seviyesinin kontrol gruba göre azaldığı gözlendi. 

Diyabet+Δ9-THC sıçan pankreas dokularında CB1 reseptör mRNA 

seviyesinde diyabetik hayvanlarınkine göre istatistiksel olarak 

anlamlı olmayan bir azalma tespit edildi CB2 reseptörüne ait 

mRNA ölçümlerinde diyabet ve Δ9-THC gruplarına ait sadece birer 

hayvanda pozitif sonuç alındı. Sonuçlarımız, CB1 gen anlatımı ve 

glukoz konsantrasyonu arasında zıt bir ilişki olduğunu, CB2 reseptör 

mRNA seviyesinin ise pankreas dokusunda tespit edilebilecek 

düzeyde olmadığını düşündürdü.

The expressions of cannabinoid receptors in delta9-
tetrahydrocannabinol administrated type-2 diabetic rat 
pancreas

Zeynep Mine Coşkun1, Sema Bolkent2

1Health Services Vocational School, Istanbul Bilim University, Istanbul, 

Turkey

2Department of Medical Biology, Faculty of Cerrahpasa Medicine, Istanbul 

University, Istanbul, Turkey

Type-2 diabetes is a multifactorial disease characterized by 

impairment of insulin secretion and increase in glucose levels. It 

is suggested that delta9-tetrahydrocannabinol(Δ9-THC) causes 

activation of the cannabinoid 1(CB1) and cannabinoid 2(CB2) 

receptors. It is suggested that cannabinoid receptors play a role on 

regulating insulin secretion and glucose homeostasis. The aim of 

this study was to determine the effects of Δ9-THC on cannabinoid 

receptors expressions of the rat pancreas. Sprague-Dawley 

rats(8-10 week-old) were divided into 4 groups. Group I: Control, 

physiological saline was administered intraperitoneally(i.p). Group 

II: Δ9-THC is given (i.p) for 7 days(3 mg/kg/day).Group III: Diabetes, 

streptozotocin(STZ) (65 mg/kg)+Nicotinamide (NAD)(85 mg/kg)

(i.p). The animals with blood glucose levels greater than 200mg/

dL were accepted for inclusion as diabetic. Group IV: Diabetes+Δ9-

THC, diabetic rats group that is given Δ9-THC(3 mg/kg/day) for 7 

days(i.p). Total RNA was isolated from frozen pancreas tissue. All 

RNA samples were showed by spectrophotometer. The first Strand 

cDNA synthesis from samples was performed using ramdom 

hexamer primer. Resulting cDNAs were used as the template for 

RT-PCR TaqMan prob. CB1 receptor mRNA levels in the pancreatic 

tissues of diabetic rats were observed to decrease in comparison 

with the control group. The levels of CB1 receptor mRNA in 

diabetes+Δ9-THC group showed an insignificant decreased as 

compared to diabetic rats. For CB2 receptor mRNA levels, a positive 

result was indicated for each diabetes and Δ9-THC groups. In 

conclusion, it is suggested that there a contrary relation between 

CB1 gene expression and glucose homeostasis, CB2 receptor 

mRNA level is not enough for determination.

 

PS-07 03

In-vito propagation study of three varieties of apricot 
(Prunus armeniaca L.) in the area of boukhmissa, region of 
M’sila, Algeria

Bahlouli Fayçal1, Zedam Abdelghani1, Tellache Slimane1, 

Tiaiba Ammar1, Slamani Amel2

1Departement of Agronomy, M’sila, Algeria

2Departement of Biology, M’sila, Algeria

The present work is to study the behaviour of three varieties of 

apricot, Prunus armeniaca L., in a micropropagation trial. The 

planned objective is to show the appropriate hormonal balance 

and ranking the tree varieties according to their ability to this type 

of reproduction. At the end of this study we found that the Tounsi 

variety is relatively able to be regenerated in vitro followed by the 

varieties Bulida and Pavit. In another word, 02 mg of AIB combined 

with 0.6 mg of kinetin is favorable to induce a caulogenesis. About 

the rhizogenesis stage, we emphasize that we could not get rooted 

plants but it seems that hormonal treatment with AIB at 06 mg and 

0.6 mg of kinetin is appropriate to the formation of callus that may 

possibly generate a roots.

PS-07 04

Superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase 
(GPx) activities in chicken model following in ovo ghrelin 
administration

Alireza Lotfi1, Habib Aghdam Shahryar2

1Young Researchers Club, Shabestar Branch, Islamic Azad University, 

Shabestar, Iran

2Department of Animal science, Shabestar Branch, Islamic Azad University, 

Shabestar, Iran
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Ghrelin is a regulatory peptide with specific anti-oxidative effects. 

The aim of this study was to investigate the activity of two 

antioxidant enzymes includes superoxide dismutase (SOD) and 

glutathione peroxidase (GPx) in erythrocyte of newly-hatched 

chicken following in ovo administration of ghrelin. The fertilized 

eggs were divided into four experimental groups; control G1 

(without injection), group G2 (in ovo injected with 50 ng/egg 

ghrelin), group G3 (in ovo injected with 100 ng/egg ghrelin), group 

G4 (in ovo injected with 150 ng/egg ghrelin). At d 10 of incubation, 

in ovo injections of ghrelin were conducted. SOD and GPx activity 

in erythrocytes were determined by laboratory analysis of whole 

blood taken from newly-hatched chicks. There were no significant 

changes in SOD activity following in ovo administration of different 

concentrations of exogenous ghrelin. But, in groups G3 and G4 

(100 ng and 150 ng ghrelin/ egg), significant elevation in activity 

of GPx has been observed (P< 0.05). It was concluded that in ovo 

administrated ghrelin can increase antioxidant defense by increase 

in GPx activity in newly-hatched chickens.

PS-07 05

Hir2 proteini saccromyces cerevisiaede sentromerik H3 
variantı Cse4 proteininin ektopik lokalizasyonu engeller

Sultan Yılmaz1, Wei Chun Au2, Joy Chang2, Anthony Dawson2, 

Lars Boeckmann2, Michael Costanzo4, Richard Baker3, 

Charlie Boone4, Munira A. Basrai2

1Mevlana Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji A.D., 42003 Konya, 

Türkiye

2Genetik Dalı, Kanser Araştırmaları Merkezi, NCI/NIH, Bethesda, MD 20889, 

ABD

3Moleküler Genetik ve Mikrobiyoloji Bölümü, Tıp Fakültesi, Massachusetts 

Üniversitesi, Worcester, MA 01655, ABD

4Banting ve Best, Tıbbi Araştırmalar Bölümü, Toronto Üniversitesi, Toronto, 

M5S3E1, Kanada

Kinetikor (sentromerik DNA ve ilişkili proteinler) kromozomların 

doğru segregasyonunda çok önemli bir rol oynar. Evrimsel olarak 

korunmuş olan histon H3 varyantı Cse4 proteininin sentromerdeki 

lokalizasyonu, S. cerevisiae’de sentromerin kimliğinin belirlenmesi 

ve kinetikor oluşumu için gereklidir. Her geçen gün artan 

çalışmalar Cse4 proteininin sentromerik olmayan lokuslardan 

çıkarılamamasının, mitoz esnasında kromozom kayıplarına yol 

açtığını ve bu fenotipin seyrettiği ağırlık Cse4 proteinin kromozom 

üzerinde bulunduğu yer ve mislokalizasyonun boyutuna göre 

değiştiğini göstermektedir. Cse4 proteinin sentromerik olmayan 

lokuslardan hangi moleküler mekanizmalarla uzak tutulduğunu 

tespit etmek için, CSE4 geninin mutant alellerini oluşturup genetik 

ve biyokimyasal olarak test ettik. Önceki çalışmalarımız N-terminal 

kuyruğu olmayan Cse4 mutantının (GAL∆129cse4) kromatinde 

arttığını, daha yüksek stabilite gösterdiğini, mislokalize olup, artan 

kromozom segregasyon defektlerine sebep olduğunu göstermişti. 

Cse4 proteinin sentromerik olmayan lokuslardan N-terminus 

kuyruğu yoluyla çıkarılmasında rol oynayan genlerin tespiti için, 

Sentetik Genetik Array (SGA) tekniğini kullanarak, GALCSE4 veya 

GAL∆129cse4 için tüm genomu kapsayan bir araştırma yaptık. 

Genetik interaksiyonların analizi neticesinde GALCSE4’e spesifik 

ubiqutin protolitik yolağında çalışan ve histone şaperon fonksiyonu 

olan genler tespit ettik. Histone şaperon mutant suşlarında Cse4 

overexpresyonunun, Cse4 proteininin kromatinde artmasına, 

stabilitesinin artmasına ve mislokalize olmasına sebep olduğunu 

gözlemledik. Bu araştırmalar, histone şaperon proteinlerinin Cse4 

proteininin sentromerik olmayan lokuslardan çıkarılmasında rol 

oynadığı hipotezini destekledi. Elde ettiğimiz sonuçlar neticesinde, 

Cse4 proteininin N-terminus kuyruğu sayesinde tanınıp, 

sentromerik olmayan bölgelerden çıkarıldığı, doğru kromozom 

segregasyonu için gerekli bir sürvelans mekanizmasının var 

olduğunu düşünüyoruz.

Hir2p acts to constrain ectopic localization of centomeric 
H3 variant Cse4p in saccromyces cerevisiae

Sultan Yılmaz1, Wei Chun Au2, Joy Chang2, Anthony Dawson2, 

Lars Boeckmann2, Michael Costanzo4, Richard Baker3, 

Charlie Boone4, Munira A. Basrai2
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2Genetics Branch, Center for Cancer Research NCI/NIH, Bethesda, MD 

20889, USA

3Dept. of Mol. Genetics and Microbiology, University of Massachusetts Med 

Sch. Worcester, MA 01655, USA

4Banting and Best Dept. of Med. Research, University of Toronto, Toronto, 

M5S3E1, Canada

Kinetochore (CEN DNA and associated proteins) plays a pivotal role 

in ensuring chromosome transmission fidelity (ctf). Centromeric 

localization of the evolutionarily conserved histone H3 variant 

Cse4p is required for centromere identity and kinetochore 

assembly in S. cerevisiae. There is increasing evidence that failure 

to exclude Cse4p from non-centromeric loci leads to chromosome 

loss during mitosis and the severity of the phenotype is dependent 

on the chromosomal location and level of mis-localization of Cse4p. 

To probe the molecular mechanisms underlying the exclusion of 

Cse4p from non-centromeric loci, we created and tested mutant 

alleles of cse4 in genetic and biochemical assays. Overexpression 
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of a CSE4 mutant lacking the entire N-terminal tail (GAL∆129cse4) 

leads to its chromatin enrichment, increased protein stability, 

mis-localization and a ctf phenotype. We performed a genome-

wide analysis on GALCSE4 or GAL∆129cse4 using the Synthetic 

Genetic Array (SGA) approach to identify genes that exclude Cse4p 

from non-centromeric loci by interaction with its N terminal tail. 

Analysis of genetic interactions specific for GALCSE4 led to the 

identification of genes required for ubiquitin-mediated proteolytic 

pathway and histone chaperone function. Our results showed that 

overexpression of CSE4 in histone chaperone mutant strains leads 

to chromatin enrichment, increased protein stability, and mis-

localization of Cse4p. These investigations supported the role of 

histone chaperones in excluding Cse4p from non-centromeric loci. 

Based on our results we propose a model in which recognition of 

the N-terminal tail of Cse4p by a surveillance mechanism results 

in its exclusion from non-centromeric loci and this is required for 

faithful chromosome segregation.

PS-07 06

Arsenik rezistansı altında yatan nokta mutasyonların ve 
gen dublikasyonların deneysel evrimle tanımlanması

İbrahim Halil Demirsoy1, Enikö Zörgö2, Jonas Warringer2, 

Per Sunnerhagen2

1Mersin Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Mersin

2Göteborg Üniversitesi, Kimya ve Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı,Göteborg, 

İsveç

Toksik metaller çevrimizde yaygın bir şekilde dağılmıştır ve 

doğa üzerinde ciddi tehditleri bulunmaktadır. Arsenik (As), 

kadmiyum (Cd) and kromiyum (Cr) hücre üzerinde toksik etkileri 

bulunan toksik metallerden bazılarıdır ve bunlar karsinojen 

olarak da sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada, arseniğe karşı direnç 

kazanılmasında rastgele meydana gelen mutasyonlardan ve gen 

dublikasyonlarından kaç tanesinin bundan sorumlu olduğu ve 

bunların her birinin ne kadar katkı sunduğu araştırılmıştır. Bira 

mayası genomunda homolog rekombinasyonla nokta mutasyonları 

gerçekleştirmek için “delitto perfetto” sistemi kullanılmıştır. Sistem 

iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada homolog rekombinasyonla 

iki seçici markır içeren“pCORE” kasedini yerleştirilir. İkinci aşamada 

ise istenilen nokta mutasyonunu içeren oligonukleotidlerle 

kasedin yer değiştirilmesidir. Homolog rekombinasyonu ile gen 

dublikasyonları oluşturmak için MoBY koleksiyonları kullanılmıştır. 

Hem drop test hem de BioScreen’de alınan sonuçlarda FPS1 ve 

ASK 10 genlerinde oluşan nokta mutasyonunun ve ACR3 geninde 

meydana gelen gen dublikasyonunun arseniğe karşı direnç 

kazanılmasında sorumlu olduğu görülmüştür.

Identifications of experimentally evolved mutations and 
gene duplications underline arsenic resistance

İbrahim Halil Demirsoy1, Enikö Zörgö2, Jonas Warringer2, 

Per Sunnerhagen2

1Department of Medical Biology,Mersin University, Mersin, Turkey

2Department of Chemistry and Molecular Biology, Gothenburg University, 

Gothenburg, Sweden

Toxic metals are widely distributed in the environment and 

have curious threats on nature. Arsenic (As), cadmium (Cd) and 

chromium (Cr) are some of metals that has been found toxic to the 

cells and classified as human carcinogen. Herein, we have tried to 

identify how many point mutations and gene duplications occurred 

randomly in yeast genome responsible for arsenic adaptive 

evolution and how much does each mutation and gene duplication 

contribute to arsenic resistance during adaptation. We have used 

delitto perfetto system to introduce site specific mutation and into 

yeast saccharomyces cerevisiae genome. It consists of two steps. 

First step is to insert the pCORE cassette containing two markers 

into the yeast genome with homologous recombination. The 

second step is to replace of pCORE cassette with oligonucleotides 

which contain the desired mutation to be introduced into the 

yeast genome. MoBY collections have been used to introduce 

specific duplications. Both drop test and bioscreen results have 

showed that point mutations occurred in FPS1 and ASK10, gene 

duplications in ACR3 contribute to arsenic adaptations.

PS-07 07

Origanum minutiflorum O Schwarz-PH davis ve juniperus 
excelsa Bieb.subsp. excelsa bitkilerinin in vivo enzim 
aktiviteleri ile karaciğer histopatolojik değişimlerin 
belirlenmesi

İsmahan Göze1, Hüseyin Aydın2, Hüseyin Saygın3, Fahrettin Göze4
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3HÜseyin Saygın Tıp fakültesi, üroloji ABD
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Çalışmamızda; Isparta yöresinde endemik ve bazı yöre halk 

hekimlerinin böbrek hastalığı tedavisinde kullandığı Juniperus 
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excelca Bieb. subsp. Excelsa (ardıç) meyvesinin uçucu yağları 

ile sindirim sistemi hastalıkları tedavisinde kullanılan Origanum 

minutiflorum Schwarz-PH Davis bitkisi (kekik) uçucu yağlarının 

ratlarda in vivo etkileri araştırıldı. Uçucu yağların farmakolojik 

dozlarını tesbit etmek için, fareler kullanıldı ve LD50 değerleri 

belirlendi. Hesaplanan farmakolojik dozlar ratlara uyarlandı (rat/

kg). OM çözücüsü olarak saf sızma zeytinyağı (ZY) kullanıldı; OM 

yağı (n=12), JE meyve yağı (n=12), karvakrol (n=12), ZY (n=12), 

serum fizyolojik (SF(n=8)) 12 gün/doz intraperitonal olarak verildi. 

Ratlardan alınan kalp kanında açlık kan şekeri, kolesterol, HDL, 

BUN, kreatin, total protein, albumin, total bilirubin ile Na, Cl, P 

elektrolit değerleri ve ALT, AST, LDH, CK, GGT, enzim aktiviteleri 

kontrol gruplarına karşı otoanalizör ile spektrofotometrik olarak 

ölçüldü. Veriler Kruskal-Wallis varyans analiziyle istatistiksel olarak 

değerlendirildi. Karaciğer örneklerinin histopatolojik bulguları 

skorlandıktan sonra X2 testi, Fisher kesin varyans analizi yapılarak 

değerlendirildi. Kekik yağının ve Ardıç meyvesi yağının uygulandığı 

grupların verileri, kontrol grubu verileri ile karşılaştırıldı. GGT ve 

CK değerleri dışında tüm enzim aktivite değerlerinde ve diğer 

verilerde gruplar arasında farkın önemli olduğu bulundu (p<0,005). 

Karaciğer örneklerinin histopatolojisinde, sinüzoidal hiperemi 

ve kapsül yapışıklığı tarzındaki histopatolojik değişiklikler, 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,005). GGT ve CK hariç 

tüm kan değerlerinde çok ciddi değişiklikler belirlendi. Enzim 

aktivitelerindeki istatistiki anlamlı değişimlere, bazı karaciğer 

değişiklikleri de eşlik etti. Buna göre, “İçtiğimiz çaylarla zehirleniyor 

muyuz?” sorusu cevap beklemektedir

The review of in vivo enzym activities of essential oils of 
Origanum minutiflorum O Schwarz-PH Davis and Juniperus 
excelsa Bieb.subsp. excelsa and histopathologic changes of 
liver

İsmahan Göze1, Hüseyin Aydın2, Hüseyin Saygın3, Fahrettin Göze4

1Vocational School of Health Services, Cumhuriyet Universty, Sivas

2Huseyin Aydin Faculty of medicine, deparment of biochemistry

3Huseyin Saygın Faculty of medicine, Department of urology

4Fahrettin Goze Faculty of medicine, Department of pathology

The aim of this study is to determine in vivo effects of essential 

oils of Juniperus excelsa Bieb. subsp. Excelsa that is used in the 

treatment of kidney disorders by public physicians. and essential 

oils of Origanum minutiflorum Schwarz-PH Davis plant (thyme) 

that is for the treatment of disease of digestive system on rats. 

Both plants are endemic in Isparta region. Essential oils were 

administered intraperitoneally (i.p.) on the basis of 12 days/doses. 

In heart blood of rats were determined levels of f blood electrolytes 

such as Na, Cl, P, and activities of enzymes such as ALT, AST, LDH, 

GGT were measuerd using autoanalyser and those values all were 

compared with control groups. The data was statistically analyzed 

through Kruskal Wallis variance analysis. The tissue samples of 

liver obtained from the rats were histopathologically examined 

and scored also, and evaluated with X2 test and Fisher variance 

analysis. Data obtained from blood of the rats that were OM and JE 

administered groups were compared with the data obtained from 

control group. All the values were significantly different except 

GGT and CK values (p<0.005). In histopathological examination of 

the liver specimens statistically significant differences were found 

in capsule adherence and sinusoidal hyperemia (p<0.005). In this 

study, significant changes on all of the blood values except GGT and 

CK values were determined. Also statistically significant changes 

were determined on enzyme activities beside histopathological 

liver changes. According to those values the question is “Are we 

poisoning with the teas?”.
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P53’ün posttranslasyonel regülatörü olan HEP27 ‘nin 
ekspresyonu LEF1 tarafından kontrol edilmektedir

Sema Sırma Ekmekci1, Neslihan Abacı1, Çağrı Güleç1, 

Zeliha Emrence1, Cumhur Gökhan Ekmekci2, Duran Üstek1

1İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim 

Dalı, Istanbul

2Memorial Şişli Hastanesi, Genetik Bölümü, Istanbul

Lenfoid Enhancer Faktör1 (LEF1), LEF1/TCF (T hücre faktörü) 

ailesine ait bir transkripsiyon faktörüdür. LEF1 highmobility grup 

protein1’e homoloji gösterir. LEF1 genellikle B-katenine bağlanarak, 

WNT sinyal yolunun ana transkripsiyon faktörü olarak fonksiyon 

gösterir. Ayrıca TGF-b3 ve Notch sinyal yolu gibi B-kateninden 

bağımsız yolaklarda da rol aldığı gösterilmiştir. LEF1’in hedef 

genlerinin araştırılması regüle ettiği yeni yolakların belirlenmesi 

açısından oldukça önemlidir. Çalışmamızda LEF1 hedef genlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için Jurkat hücre soyunda LEF1 

ekspresyonu siRNA ile baskılandı. Kontrol siRNA ile transfekte 

edilen hücreler ile LEF1 expresyonu baskılanan hücrelerdeki gen 

ekspresyonu mikroarray analizi ile karşılaştırıldı. Ekspresyonu 

değişen genlerin başında HEP27 (DHRS2) gelmekteydi ve LEF1 

baskılanmış olan hücrelerde ekspresyonunun yaklaşık olarak 11 

kat azalmış olduğu bulundu. RT-PCR analizi ile de doğrulandı. Bu 

sonuçlar HEP27 ekspresyonunun LEF1 tarafından kontrol edildiğini 

göstermektedir. Dehidrogenaz redüktaz SDR ailesinden olan  

HEP27’nin p53 protein düzeyini kontrol eden MDM2’ye bağlandığı 
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bildirilmiştir. MDM2’nin p53’e bağlanarak, ubiquitinasyon yoluyla 

degredasyonuna neden olduğu bilinmektedir. HEP27, MDM2’ye 

bağlandığında,  MDM2-p53 etkileşimini engeller ve p53’ün hücre 

içinde birikimiyle sonuçlanır. Mikroarray sonuçlarımız p53 genin de 

expresyonun LEF1 tarafından kontrol edildiğini gösterdi. Bu çalışma 

HEP27 ekspresyonunun LEF1 tarafından kontrol edildiğini gösteren 

ilk çalışmadır. Sonuçlarımız LEF1’in HEP27 yoluyla, MDM2 aracılıklı 

posttranslasyonel kontrolünde de rol aldığını göstermiştir.  Bu 

çalışma LEF1’in p53 yolağının düzenlenmesinde önemli olduğunu 

göstermektedir.  

LEF1 controls expression of HEP27, which is a 
posttranlational regulator of p53

Sema Sırma Ekmekci1, Neslihan Abacı1, Çağrı Güleç1, 

Zeliha Emrence1, Cumhur Gökhan Ekmekci2, Duran Üstek1

1Istanbul University, Institute of Experimental Medicine, Department of 

Genetics, Istanbul, Turkey

2Memorial Hospital, Department of Genetics, Istanbul, Turkey

Lymphoid Enhancer Factor1 (LEF1) belongs to LEF1/TCF (T 

cell factor) transcription factor family and is homologous to 

highmobility group protein1. In WNT signaling pathway, LEF1 

binds to B catenin and functions as a main transcription factor. 

LEF1 without binding B-catenin, independently, has a role in TGFb3 

and notch signaling pathway. Investigation of  LEF1 target genes 

is important to discover new regulated pathways. The aim of this 

study is to determine target genes of  LEF1. LEF1 expression was 

down-regulated in Jurkat cell line by siRNA. Microarray analysis 

was used to compare gene expression in LEF1 down-regulated 

and control cells. In the LEF1 down-regulated cells initially, gene 

expression of the HEP27 (DHRS2) gene changed and decreased for 

11 times. Study was confirmed by RT-PCR analysis. These results 

indicate that HEP27 expression regulated by LEF1. It has been 

reported that HEP27, a member of dehidrogenase-reductase SDR 

family, binds to MDM2, which regulates p53 protein level. It is 

known that MDM2 binds to p53 and leads to its degredation via 

ubiquitination. HEP27 binds to MDM2 and prevents to MDM2-p53 

interaction that result in p53 accumulation. Our microarray results 

showed that p53 expression also is regulated by LEF1. This is the 

first study indicating that HEP27 expression was regulated by LEF1. 

Our results show that LEF1 controls p53 protein level via HEP27-

MDM2-mediated posttranslational regulation. This study indicates 

that LEF1 has a significant role in the regulation of p53 pathway.
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Kolon kanser hücrelerinde hipoksi indüklü 5-FU ve 
doxorubicin direncinin St. John’s Wort (Hypericum 
perforatum L.) uygulamasıyla azaltılması

Mehtap Kılıç Eren1, Mustafa Birincioğlu2
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Aydın
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Kolorektal kanser dünya genelinde dördüncü en sık diagnozu olan 

kanserdir. Ne yazık ki, şu an ki tedavi yöntemleri metastatik ya da 

tekrar vuku bulan hastaları iyileştirme de başarısız kalmaktadır. 

Tümör hipoksisi, hipoksik bölgelerde ki kanser hücrelerini 

kemoterapi ve radyoterapiye dirençli hale getirmesi sebebiyle 

kolon kanseri de dahil solid tümörlerin tedavisini zorlaştıran 

en temel problemlerden birisi haline gelmiştir. St. John’s Wort 

(Hypericum perforatumL. extract) majör biyoaktif bileşenleri 

hiperforin ve hipericin olarak bilinen, bir çok kanser türünde 

proliferasyon oranını düşürmesi, apoptozisi indüklemesi ve böylece 

anti-metastatik etki göstermesiyle tanınmaktadır. Bu çalışma St. 

John’s Wort’un hipoksik kolon kanser hücre dizilerinde (HT115, 

SW48) anti-kanser etkisi ve kemosensitizer olarak potansiyelini 

ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Proliferasyon ve sitototksite 

sırasıyla WST-1 ve LDH salınım testleriyle ölçülmüştür. Apoptozis 

TUNEL boyaması ve kaspaz-3 ifadesinin analizi ile ölçülmüştür. 

Kaspaz-3 ve HIF-1alfa ifadeleri ise Western blot analizi ile test 

edilmiştir. Bu çalışma da öncelikle HT115 ve SW48 hücrelerinin 

hipoksi koşullarında apoptozise dirençli oldukları ve hipoksinin 

bu hücreleri doxorubicin ve fluorouracil indüklü apoptozdan 

koruduğu bildirilmektedir. St. John’s Wort’ un ise aynı hücrelerde 

hipokside apoptozisi indükleyebildiği bulunmuştur. Bundan başka 

St. John’s Wort’ un doxorubicin veya fluorouracil’ le kombinasyon 

muamelesinin ise hipoksi de sinerjistik etki göstererek apoptozisi 

indüklediği ve aynı zamanda bu etkinin HIF-1alpha’ nın ifadesinin 

azaltılmasıyla ilişkili olduğu da gösterilmiştir. Sonuç olarak elde 

edilen bulgular St. John’s Wort’ un kolorektal kanser terapisinde yeni 

tedavi stratejilerinin geliştirlmesinde kullanabilinecek potansiyele 

sahip bir antikanser ajanı olabileceğine işaret etmektedir.

Hypoxia induced resistance to 5-FU and doxorubicin in 
colon cancer cells is reduced by St. John’s Wort (Hypericum 
perforatum L.) treatment

Mehtap Kılıç Eren1, Mustafa Birincioğlu2
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Colorectal cancer (CRC) is the fourth most commonly diagnosed 

cancer worldwide. Unfortunately, current treatment modalities fail 

to cure CRC patients with recurrent or metastatic disease. Tumor 

hypoxia become one of the major problems in treatment of solid 

tumors, including CRC, as cancer cells in hypoxic regions acquire 

resistant to chemo- or radio therapy. St. John’s Wort (Hypericum 

perforatumL. extract) the major bio-active compounds; hyperforin 

and hypericin is known to decrease the proliferation rates, induce 

apoptosis and exert anti-metastatic effects in various cancer 

cells. Thus the aim of this study was to examine the anti-cancer 

effects of St. John’s Wort and it’ s potential as a chemosensitizer 

in hypoxic colon cancer cell lines (HT115, SW48). Proliferation 

and cytoxicity were measured by WST-1assay and LDH release 

test, respectively. Apoptosis was measured by TUNEL staining 

and Caspase-3 expression analysis. Western blot analysis was 

used to examine HIF-1alpha and Caspase-3 expressions. Here, we 

report that HT115 and SW48 cells are resistant to apoptosis under 

hypoxia and hypoxia has protective effect on apoptosis induced by 

doxorubicin or fluorouracil. Conversely, we found that St. John’s 

Wort is able to induce apoptosis in same cells in hypoxia. We also 

showed that the combination treatment of St. John’s Wort either 

with doxorubicin or fluorouracil synergistically induces apoptosis 

in hypoxia and this synergism is related to the decreased levels of 

HIF-1alpha expression. In conclusion our results suggest St. John’s 

Wort as potential anticancer agent which might be utilized for the 

development of future treatment strategies in CRC.
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İnflamatuvar hücre göçünde pyrin-PSTPIP1 ilişkisinin 
incelenmesi
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MEFV geninden kodlanan Pyrin proteininin, inflamatuvar hücre 

göçündeki işlevini belirleyebilmek için, oluşturulan hücre göçü 

modelinde, Pyrin’in aktin ve PSTPIP1 proteinleriyle olan ilişkisi 

incelendi. Hücre göçü modelinde, Pyrin ve Pyrin ilişkili proteinleri 

doğal olarak ifade eden HL-60 hücreleri kullanıldı. Hücreler %1.28 

DMSO ile nötrofil hücrelerine farklılaştırıldı. Hücrelerin nötrofile 

farklılaşma durumları FPR1 geninin ifade artışına bakılarak test 

edildi. Gen ifadesinin kat değişimi 165,89(p<0,0021) olarak 

belirlendi. Farklılaştırılan HL-60 hücreleri, nötrofil kemoatraktanı 

fMLP ile uyarıldı. 150 nM fMLP ile 2 saat inkübasyondan sonra 

hücrelerin %90’ında aktin polimerizasyonu görüldü. Normal, 

farklılaştırılmış ve göç için uyarılmış hücrelerde Pyrin-Aktin, 

PSTPIP1-Aktin ve Pyrin-PSTPIP1 proteinlerinin hücrenin polarize 

olan bölgesindeki birlikteliği immunfloresan boyama yöntemiyle 

incelendi. Preparatlar konfokal mikroskopisiyle değerlendirilip, 

profil ve korelasyon eğrileri çizildi. Bu çalışmaya ek olarak, Pyrin-

GFP ve PSTPIP1-GFP ile transfekte edilen hücrelerde canlı hücre 

görüntülemesi yapılarak proteinlerin göç sırasındaki yerleşimleri 

zamana bağlı olarak takip edildi. Göçe yönlendirilen hücrelerin, 

polarize olan ön kısmında hem Pyrin hem de PSTPIP1’in polimerize 

aktinle birlikte yerleşim gösterdiği belirlendi. Ayrıca Pyrin ve 

PSTPIP1’in göç sırasında hücrenin ön kısmında birlikte bulunduğu 

saptandı. Transfekte edilen hücrelerde ise, her iki proteinin de 

hücrenin polarize kısmına doğru ilerlediği ve o bölgede birlikte 

yerleşim gösterdiği belirlendi. Bu iki proteinin birlikteliğinin 

hücre göçüne olan etkisinin daha ayrıntılı olarak incelenmesi 

gerekmektedir. Bu doğrultuda, grubumuz tarafından yürütülen 

çalışmalarda, her iki proteinin göç sırasındaki RNA ve protein 

miktarlarındaki değişiklikler ve kolşisinin bu birlikteliğe olan etkisi 

araştırılmaktadır. Sonuç olarak, Pyrin’in PSTPIP1 ve diğer hücre 

göçü proteinleriyle olan etkileşiminin araştırılmasıyla, Pyrin’in 

AAA hastalığının patogenezinde önemli rol oynayan hücre göçü 

sürecindeki olası işlevi aydınlatılmış olacaktır.

Analyzing Pyrin-PSTPIP1 co-localization during 
inflammatory cell migration

Yeliz Zülfiye Akkaya Ulum1, Banu Balcı Peynircioğlu1, Nuhan Puralı2, 

Engin Yılmaz1

1Department of Medical Biology, Hacettepe University, Ankara, Turkey

2Department of Biophysics, Hacettepe University, Ankara, Turkey

In order to investigate possible role of Pyrin, encoded by MEFV 

gene, during inflammatory cell migration, the interaction of Pyrin, 

with actin and PSTPIP1 was analyzed using a cell migration assay.

Cell migration assay was generated using HL-60 cells. The cells were 

differentiated into neutrophil cells by using %1.28 DMSO. To test 

the efficiency of differentiation, FPR1 gene expression level was 

measured and showed 165,89(p<0,0021) fold increase. Then, cells 

were stimulated using fMLP, a chemoattractant of neutrophils. 

Cells showed 90% actin polymerization following 2-hours 

incubation with 150nM fMLP. Undifferentiated, differentiated 

and differentiated-stimulated cells were co-stained for Pyrin-

Actin, PSTPIP1-Actin and Pyrin-PSTPIP1. Slides were analyzed by 
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drawing profile and correlation curves with confocal microscopy. 

In addition, cells were transfected with Pyrin-GFP, PSTPIP1-GFP 

and time-lapse live cell imaging was performed to observe protein 

localizations. In differentiated and differentiated-stimulated 

cells, Pyrin was localized with actin and PSTPIP1 at the leading 

edge of migrating cells. Also an interaction between PSTPIP1 and 

polymerized actin was shown. In transfected cells, both of the 

proteins were moved to the polarized edge and co-localized there. 

Further functional studies in order to understand effects of these 

two proteins co-localization on cell migration are underway. We 

are also investigating RNA and protein levels of these proteins and 

the effect of colchicine on this interaction during cell migration. As 

a result, understanding interactions between Pyrin and PSTPIP1 or 

other cell migration related proteins, may lead to solve the exact 

role of Pyrin in inflammatory cell migration which is important for 

AAA pathogenesis.

Bu çalışma, TÜBİTAK 1001-SBAG-111S507 nolu proje kapsamında 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 

tarafından desteklenmiştir.
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Momordica Charantia-Kudret Narı kabakgiller familyasından olan, 

meyvesi yenen bir bitki türüdür. Gerek meyvesi, gerek yaprakları 

içerdikleri çok özel maddeler (momordicin I, momordicin II ve 

cucurbitacin B gibi) nedeni ile dünyanın farklı bölgelerinde farklı 

amaçlarla bitkisel ilaç olarak kullanılmaktadır. Bunlar arasında 

antikanser, antihelmintik, sıtma, antiviral, antidiyabetik olarak 

kullanımı ön plandadır. Bu bitkinin kullanımı 20 farklı merkez 

üzerinde tarafımızca araştırılmış ve bunun sonucunda Momordica 

Charantia’ nın yurdumuzda çoğunlukla mide ağrıları, bağırsak 

ağrıları, cilt hastalıkları, yara ve yanık iyileşmesinde kullanıldığı 

anlaşılmıştır. Mide ve bağırsak ağrılarında ağızdan alınan 

Momordica Charantia bitkisi bal ile karıştırılmakta, yara ve yanık 

için cilde sürüldüğünde zeytinyağı ile karıştırılarak uygulanmaktadır. 

Bu bitkinin yara üzerine olan etkisinin ortaya konması ve bu 

etkinin hangi genler üzerinden olabileceğinin bulunması amacı 

ile planlanan çalışmamızda Momordica Charantia meyvesi/

zeytinyağı solüsyonu günde iki kez farelerde (mus musculus) 

oluşturulan yara dokusuna uygulanmıştır. Sonuçlar sadece 

zeytinyağı sürülen kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Deneyde ilk 

elde edilen ön sonuçlar Momordica Charantia meyvesinden elde 

edilen solüsyonun farelerde oluşturulan yara iyileşmesine olumlu 

katkı sağladığı yönündedir. Deneyin bir sonraki aşamasında yara 

dokusundan alınan biyopsi materyallerindeki EGF, VEGF, PDGF ve 

FGF genlerine ait gen ekspresyon farklılıkları incelenecektir. Elde 

edilecek bulgular Momordica Charantia’ nın yara iyileşmesinde 

hangi genler üzerinden etkin olduğunu açıklayabilecek niteliktedir.

Analysing the effect of Momordica Charantia on wound 
healing in molecular grade

Funda Şahingöz1, Burçin Atasoy1, Zehra Dilşad Çoban2, Ertan Altaylı2, 

Halide Demir2, Özgür Kılıçarslan2, Emre Çavana3, Şefik Güran2

1Ankara University Science Department of Biology, Ankara, Turkey

2Gülhane Military Medical Academy Department of Medical Biology, 

Ankara, Turkey

3Gülhane Military Medical Academy Health Science Institute, Research 

Center, Ankara, Turkey

Momordica Charantia is an edible fruit from the family 

Cucurbitaceae. Both the fruit and the leaves are used in many 

regions in the world for many purposes as herbal medicine 

because of the ingredients (momordicin I, momordicin II and 

cucurbitacin B). It is used as anticancer, antihelmintic, antimalarial, 

antiviral and in diabetes. We investigated the use of this plant in 

over 20 different centers and found that Momordica Charantia is 

used for stomach pain, intestinal pain, dermatological diseases, 

wound and burn healing in our country. In stomach and intestinal 

pain, its use is with honey, in wound and burn for applying to skin 

its use is with olive oil. To find out the effect of wound healing 

and to explore which genes are effected, we planed this study. In 

our study, we applied the fruit of Momordica Charantia and olive 

oil solution on wounds made on mice. The results were compared 

with the control group that applied only olive oil on wounds. The 

preliminary results in our experiment showed that Momordica 

Charantia has positive effect on wound healing. One step further 

in our experiment will be analyzing the gene expression profiles of 

EGF, VEGF, PDGF and FGF which are important for wound healing. 

The obtained results will explain which genes are effective on the 

healing effect of Momordica Charantia.
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Kantaron yağı antiseptik özelliğiyle yarada enfeksiyonu önler, 

vazokonstriksiyon yaparak kanamayı kısa sürede durdurur, hücre 

yenileyici özelliğiyle yaranın çabuk kapanmasını sağlar. Bütün bu 

özellikleri yönüyle kantaron yağı geleneksel olarak Anadolu’ da 

yüzyıllardır birçok amaçla kullanılmıştır.Yapılan çalışmalar kantaron 

yağı çeşitli yara tiplerinde kullanılmıştır. Ancak literatürde moleküler 

düzeyde bir çalışma yoktur. Çalışmamızda amacımız kantaron 

yağının moleküler düzeyde yarattığı etkileri araştırmak olup 

kantaron yağının EGF, VEGF, PDGF ve FGF gibi yara iyileşmesinde 

etkin olduğu bilinen genler üzerindeki etkilerini araştırmayı 

planladık. Erişkin farelere steril ortamda sırt bölgesinde 4 cm’lik 

kesi oluşturularak temiz yara oluşumu sağlandı Her grupta kesi 

sütüre edilip temiz yaralar açık bırakıldı. Kontrol grubuna günlük 

pansuman hariç hiçbir uygulama yapılmadı. Çalışma grubuna 

günlük pansumanı takiben kantaron yağı yara üzerine uygulandı 

ve uygulamaya dikişler alınıncaya kadar devam edildi. Her grupta 

uygulamaların bittiği günyara yerlerinden biyopsi alındı. Biyopsi 

materyalleri gen ekspresyon analizi için kullanıldı. Sonuçta kontrol 

grubuna göre çalışma grubunda hem yara iyileşmesinde hem de 

gen ekspresyon düzeylerinde anlamlı bir artış gözlemlendi. Sonuç 

olarak kantaron yağının yara iyileşmesi üzerindeki olumlu etkisinin 

moleküler düzeyde EGF, VEGF, PDGF ve FGF genlerinin ekspresyon 

düzeylerindeki artışa bağlı olabileceğini öngören bir sonuç elde 

ettik.

Molecular view to the effect of centaury oil on wound 
healing
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Centaury oil has anticeptic effect and avoids infection in wound. İt 

causes vasoconstriction that stops bleeding in a short time. It also 

has cell reneweal effect, providing early and fast wound healing. 

It is traditionally used in Anatolia for many centuries for different 

purposes. Many studies showed the wound healing effect of this oil 

on different wound models. In literature, a molecular grade study 

is absent. In our study we aimed to find the effects at molecular 

grade by analyzing the genes VEGF, EGF, PDGF and FGF which play 

role in wound healing. In our study, clear wounds were created by 

making 4 cm dimentions cuts on the back of adult mice. In each 

group, cuts are sutured, the wound were left open. In control 

group nothing applied, in study group centaury oil was applied 

until sutures were taken. Biopsies were taken after sutures were 

taken in each group and materials were used for gene expression 

analyses. We found higher gene expression profiles in study group 

according to control group. Due to our findings, centaury oil may 

positive effect on wound healing by increasing the gene expression 

levels of VEGF, EGF, PDGF and FGF in molecular grade.
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The relationship between the C452T polymorphism 
in gamma-glutamyl hydrolase gene and response to 
methotrexate treatment in RA Algeria population, and his 
impact on the disease
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Chahinez Dahmani1, Elisabeth Petit Teixeira4, Abdallah Boudjema1
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Methotrexate (MTX) is the basic treatment of rheumatoid arthritis 

(RA). Intracellular MTX is converted to MTX polyglutamate 

(MTXPG) by folylpolyglutamatesynthase (FPGS), the opposite 

effect is obtained by gammaglutamylhydrolase (GGH). The 

C452T polymorphism in GGH gene alters the conformation of 

the molecular surface and reduces the catalytic binding affinity 

with the chains of MTXPG, which induces accumulation in the 

cell of MTX and toxicity of treatment. The aim of this study is to 

determine the impact of C452T polymorphism on response to 

MTX treatment. The association with RA was also tested. Sixty one 
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patients with RA and sixty two controls are enrolled in this study. 

Efficacy was evaluated by calculating the score of disease activity 

(DAS28). Genotyping was performed by PCR Risa / RFLP. The results 

are analyzed by the χ2 test. Our findings suggest that there is no 

evident distribution of alleles/genotypes of these polymorphisms 

between responder/non responder and toxicity/non-toxicity of 

MTX. However, the analyze of cases/controls show that; the 452T 

allele is associated with RA (0,17% vs 0.08%, p=0.05, OR= 2,09). 

These data are consistent with those reported in the literature. 

It would be of interest to increase the number of case studies 

to confirm our results, but also to explore other polymorphisms 

involved in the pharmacogenetics of MTX. We have shown for the 

first time in Algeria population; the C452T polymorphism of GGH 

gene does not influence response to MTX treatment. However, the 

T allele is associated with RA.
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Proteom analizi implant materyalinin hücre davranışı 
üzerine etkisinin anlaşılmasında kullanılabilir mi?
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3Kocaeli Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

4Kocaeli Üniversitesi, Fizik Bölümü, Kocaeli, Türkiye

5Saarland Üniversitesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği, Hamburg, Almanya

6Kocaeli Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Damar içine implante edilen cihazlarda karşılaşılan en önemli 

sorunlardan birisi restenozisdir. Kullanılan implant cihazların 

yüzey topografilerinin restenozisin oluşumuna etkisi tam 

olarak bilinmemekle birlikte restnozisden kaçınabilmek için 

farklı yüzeyler ve farklı malzemeler geliştirme çabaları devam 

etmektedir. Bu çalışmada kimyasal buhar birikimi” (CVD) yöntemi 

kullanılarak geliştirilen Al/Al2O3 nano yapılı yüzeylerin in vitro 

ortamda hücre proteomuna olan etkilerini araştırmayı amaçladık. 

Çünkü geliştirilen implant yüzeyin hücreler üzerindeki etkisi bu 

materyalin pratikte kullanılıp kullanılmayacağını öngörebilir. 

İlişkili olması nedeni ile çalışmamızda HUVSMC ve HUVEC hücre 

hatları kullanılmıştır. Lazer işlenmiş/işlenmemiş yüzeylerde uygun 

şartlarda HUVEC ve HUVSMC (5x103 hücre/cm2) hücreleri üç gün 

büyütülmüştür. Büyütülen hücreler 2DE-DIGE analizi için toplanmış 

DIGE tamponu içerisinde parçalanmışlardır. Hücrelerden elde 

edilen proteinler üç farklı Cye boyası ile işaretlenerek 11cm’lik pH5-

8 IPG striplerle rehidre edilerek 12% TGX hazır jellerde yürütülmüş 

ve farklı görüntülenmiştir (Figür 1). Jel görüntüleri karşılaştırılmış 

ve istatistiksel olarak farklılaşan spotlar kesilerek MALDI TOF-TOF 

kütle spektrometresi ile tanımlanmıştır. HUVEC hücrelerine oranla 

HUVSMC hücrelerinin oluşturulan nano ve mikro yüzeylerde 

yeterince prolifere olmadığı (%10 confluency ) saptanmış ve 

bu nedenle proteom deneyleri HUVEC hücreleri ile yapılmıştır. 

Sonuçlar lazer ile yüzeyi değiştirilmiş implant materyalinin HUVEC 

proteomunu etkilediğini ve beş adet protein spotunun miktarında 

değişime yol açtığını göstermiştir. Implant materyallerinin in vitro 

ortamdaki hücre proteomu üzerine olan etkileri bu materyallerin 

in vivo ortamda hücre proteomları üzerindeki etkilerini tahmin 

etmede yol gösterici olabilir. HUVEC hücrelerinde farklılık gözlenen 

spotlarların hücre iskeletinde görev alan proteinler olması implant 

materyalinin hücre gelişim ve motilitesini etkileyebileceğine işaret 

etmektedir.

May proteome analysis be used to predict the effect of 
implant material on cell behavior?

Gürler Akpınar1, Murat Kasap6, Dilek Ural3, Cenk Aktaş2, 

Ayman Haidar2, Karin Löw2, Hashim Abdul Khaliq5, Tuba İkier4, 

Elif Kacar4, Arif Demir4
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Restinosis is one of the major problems encountered when an 

implant is placed into a vein. The effect of surface topographies of 

implanted material on restinosis is not precisely known. However, 

there are major efforts in developing new implant materials that 

can escape from restinosis. In one of these efforts, chemical vapor 

deposition was used to develop Al/Al2O3 nano surfacwe structure. 

In this study, we aimed to test the effect of this nano-surface 

structure on HUVEC and HUVSMC cellular proteomes. The changes 

observed may be indicative of restinosis and may tell us about the 

feasibility of using this implant material. HUVEC and HUVSMC 

cells were seeded on laser-treated and non-treated implant 

materials and allowed to grow for 3 days and cell-free extracts 

were prepared for DIGE analysis. Labelled proteins were subjected 

to 2D electrophoresis. Images were taken and analyzed (Figure 

1). Regulated protein spots twere identified with MALDI-TOF-
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TOF and Mascot analysis. In comparison to HUVEC cells, HUVSMC 

cells failed to proliferate on nano and micro surfaces (only 10% 

confluency were reached). Therefore, changes only in proteome of 

HUVEC cells were monitored. There was a regulation in abundance 

of five protein spots. In vitro effect of implant materials on cell 

proteomes may be a predictive marker for their behavior in in vivo 

environment in which they are planted. The regulated proteins 

upon implant treatment were identified to be cytoskeleton and 

cell motility related indicating that implant material may have a 

significant effect on cell development and motility.

Bu çalışma TUBİTAK tarafından 110M760 nolu proje ile 

desteklenmiştir.

Şekil 1
Figure 1

DIGE analizi; Cye boyalar ile işaretleme (a), jel görüntülerinin karşılaştırılması (b), farklılaşan spotların belirlenmesi (c).

 
DIGE analysis, Cye dye labelling (a), comparasion of gel images (b), determination of protein spots (c).
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Role of ryanodine receptor in thoracic aorta response after 
simulated microgravity in wistar rats
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Microgravity results in an immediate headward shift of body fluid 

that may be responsible for several changes in cardiovascular 

function and known to cause several adaptations of the 

cardiovascular system. The aim of present study was to investigate 

the role of the ryanodine receptor (RyR)/calcium release channel 

of the sarcoplasmic reticulum (SR)on rat aorta contractility 

following acute and chronic microgravity treatment. Male Wistar 

rats were subjected to HLU for 3 and 20 days to establish ground-

based-model of microgravity. The thoracic aortas were dissected 

and suspended in Krebs-Henseleit solution under 1 g resting 

tension. Concentration response curves to cumulative doses of 

phenylephrine were obtained in endothelium-denuded rings 

from both control and HLU groups. Aorta tissues pre incubated 

by dantrolene to investigate ryanodine receptor/calcium release 

channels activity. Contractile response of 20-day HLU-treated 

tissues to phenylephrine was increased in endothelium-denuded 

rings versus control while dantrolene significantly decreased the 

contraction of both control and 20-day HLU group. There was 

no difference in vasoresponsiveness between control and 3-day 

HLU rings. Our results suggest that chronic HLU increase smooth 

muscle contracting in the thoracic aorta. It is proposed that these 

effects may be related to the fluid shifts in microgravity condition. 

Our results further suggests that chronic microgravity affects the 

calcium homeostasis in smooth muscle cells. Briefly, studies of 

vascular function are of particular importance in elucidating the 

mechanisms underlying vascular adaptation to microgravity and its 

gravity based countermeasure.
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Sağlıklı sıçanların kan ve beyin dokularında bazı 
mikroRNA ekspresyon düzeylerinin CT Yöntemi (ΔΔCT) ile 
karşılaştırmalı analizi
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MikroRNA (miRNA)’lar, yaklaşık 19-22 nükleotid uzunluğunda, 

kodlanmayan küçük RNA molekülleridir. İnsanda gen 

regülasyonunun düzenlenmesinde, proliferasyonda ve apoptozisde 

görev aldığı belirlenen çok sayıda miRNA tanımlanmıştır. 

miRNA’ların birçok genin çalışmasında düzenleyici rol aldıkları 

bildirilmektedir. Bu çalışmada, 8 adet 10-haftalık Wistar-Albino 

dişi, sağlıklı sıçanların kan ve beyin dokularında bazı miRNA’ların 

ekspresyon düzeyleri karşılaştırmalı olarak araştırıldı. Kan ve 

beyin doku örneklerinden RNA izolasyonu yapılarak her örneğin; 

rno-miR-9-5p, rno-miR-29a-3p, rno-miR-106b-5p, rno-miR-107 

ve rno-miR-125a-3p gen ekspresyon düzeyleri Real-Time PCR ile 

karşılaştırmalı CT yöntemi (ΔΔCT) ile belirlendi. Elde edilen veriler 

Wilcoxon Sign testi kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirildi. 

rno-miR-9-5p, rno-miR-29a-3p, rno-miR-106b-5p, rno-miR-107 ve 

rno-miR-125a-3p genlerine ait ekspresyon düzeyleri bakımından 

kan ve beyin dokuları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 

bulundu (p<0,05). Sağlıklı sıçanlara ait kan ve beyin dokusunda 

çalışılan miRNA’lardan; rno-miR-9-5p, rno-miR-29a-3p, rno-

miR-107 ve rno-miR-125a-3p beyin dokusunda, rno-miR-106b-

5p ise kan dokusunda daha fazla eksprese olduğu gözlendi. Bu 

çalışmada; beyin dokusundaki miRNA ekspresyon düzeylerinin 

belirlenmesinde kullanılan biyolojik materyalin önemli olduğu 

gözlendi. Farklı dokular için benzer çalışmaların yapılmasının uygun 

olacağı sonucuna varıldı.

The comparative analysis with CT method (ΔΔCT) of certain 
microRNA expression levels in blood samples and brain 
tissues of healthy rats

Mehmet Emin Erdal1, Şenay Görücü Yılmaz1, Coşar Uzun2, 

Mehmet Tuğhan Kızıltuğ1, Hale Güler1, Bahar Taşdelen3, 

Nurten Erdal2
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MicroRNAs (miRNAs) are short non-coding RNA molecules of 

19–22 nucleotides in length. Numerous miRNA determined to 

take charge in arrangement of gene regulation, proliferation and 

apoptosis was identified in human. It has been reported that 

miRNAs take a regulatory part in function of many genes. In this 

study, it was researched as comparative the expression levels 

of certain miRNAs in blood samples and brain tissues of eight 

numbers, ten-week Wistar-Albino female rats with healthy. After 

RNA isolation was performed in blood and brain tissue samples of 

each sample; the gene expression levels of rno-miR-9-5p, rno-miR-

29a-3p, rno-miR-106b-5p, rno-miR-107 ve rno-miR-125a-3p was 

designated by comparative CT method (ΔΔCT) with Real-Time PCR. 

Obtained datas were statistically evaluated by Wilcoxon Signed-

Rank Test. Significant difference between blood samples and brain 

tissues in terms of the expression levels of rno-miR-9-5p, rno-miR-

29a-3p, rno-miR-106b-5p, rno-miR-107 ve rno-miR-125a-3p genes 

were statistically found (p<0,05). It was observed that rno-miR-

9-5p, rno-miR-29a-3p, rno-miR-107 and rno-miR-125a-3p were 

overexpressed in brain tissue compared with blood sample from 

miRNAs carried out in blood sample and brain tissue of rats with 

healthy, although rno-miR-106b-5p was overexpressed in blood 

sample compared with brain tissue. As a conclusion, It was stated 

that biologic sample used the determination of miRNA expression 

levels in brain sample was important in this study. It was deduced 

that similar studies would be adapted for different tissues.
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DPP-4 inhibitörü olan vildagliptin neonatal STZ diyabetik 
sıçanlarda STZ pankreas beta hücrelerinin regenerasyonunu 
uyarır

Gamze Argun, Fatma Kayadağıstanlı, Melek Öztürk

İstanbul Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Bu çalışmada yeni doğan STZ-diyabetik sıçanlarda, Dipeptidil-

peptidaz 4 (DPP-4) inhibitörü olan Vildagliptin (VG)’in pankreas 

adacık morfolojisi ve beta hücre rejenerasyonu üzerine etkileri 

incelendi. Yeni doğan sıçanlardan 3 grup oluşturuldu. 1.grup; yd2-

STZ diyabetik (100mg/kg tek doz STZ, doğumun 2.günü), 3.grup; 

yd2-STZ+VG (60 mg/kg/gün oral; 8 gün), 3.grup; sağlıklı kontrol. 

Pankreas doku kesitlerine insülin, glukagon, somatostatin ve PCNA 

antikorları kullanılarak immünohistokimya yöntemi uygulandı. 

Açlık kan glukozu seviyeleri ve vücut ağırlıkları ölçüldü. Morfometri 

ve diğer verilere istatistiksel analiz yapıldı. Deney sonunda yd2-STZ, 

yd2-STZ+VG grupların kan glukoz seviyelerinde kontrol grubuna 

göre anlamlı bir artış (p<0,001) gösterirken vücut ağırlıkları anlamlı 

olarak düşük (p<0.001) bulundu. İnsülin pozitif hücrelerin kapladığı 

alan ve adacık büyüklüğü yd2-STZ+VG uygulanan grupta, yd2-STZ 

grubuna kıyasala artış saptandı (p<0,05). VG ugulanan y2+STZ 

grubunda ekzokrin doku içerisinde ve pankreas kanallarının epitel 

hücreleri arasında, ayrıca kanal çevresinde tek tek yada küçük 

kümeler halinde insülin immün pozitif hücreler gözlendi. Kontrol 

grubuna ait adacıklarda genelde perifere yerleşen glukagon ve 

somatostatin immun pozitif hücrelerin STZ diyabetik grupta merkeze 

doğru yayılım gösterdiği ve kontrole göre hücrelerin anlamlı olarak 

artmış olduğu saptandı (p<0,001). VG tedavili diyabetik grupta ise 

glukagon immün pozitif hücrelerin büyük bir kısmı kontrol gruptaki 

gibi adacık periferine yerleşmişti. Ayrıca bazı küçük adacıklar 

glukagon pozitif hücrelerden oluşmuştu. Adacıklarda PCNA pozitif 

hücre sayısının yd2-STZ+VG grupta diğer gruplara göre anlamlı 

olarak artığı saptandı. Yenidoğan-STZ diyabetik sıçan modelinde, 

Vildagliptinin adacık hücrelerinin proliferasyonunu uyardığı ve 

endokrin hücre dağılımının düzeltilmesine katıldığı, beta hücre 

rejenerasyonu ve yeni adacık oluşumunu uyardığı sonucuna varıldı.

Vildagliptin as a DPP4 inhibitor induces pancreatic beta 
cell regeneration in neonatal streptozotocin diabetic rats

Gamze Argun, Fatma Kayadağıstanlı, Melek Öztürk

Medical Biology of Istanbul University, Istanbul, Turkey

In this study we aimed to observe the effects of Vildagiptin 

(VG) on beta cell regeneration and islet morphology in neonatal 

streptozotocin (STZ)-diabetic rat model. Animals were assigned to 

three groups; control group, post natal STZ-vehicle and neonatal 

STZ-VG group. The second and third groups recieved a single i.p 

injection of 100 mg/kg STZ on the second day after birth. The VG 

(60mg/kg/day) treatment continued for 8 days starting from day 

three third. The pancreatic tissue sections were immunostained 

with insulin, glucagon, somatostatin and PCNA antibodies. Body 

weight and blood glucose levels of were measured in each group. 

In n2-STZ and n2-STZ+VG groups, blood glucose levels were 

significantly increased(p<0,001) whereas body weights were 

decreased compared to control. The insulin positive cells area 

and islets size increased in the n2-STZ+VG group compared with 

that in the n2-STZ group(p<0,001). We observed immunopositive 

insulin cells and cell clusters scattered in exocrine tissue in n2-
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STZ+VG group. In the n2-STZ and n2-STZ+VG groups the glucagon 

immunpositive cell area significantly increased(p<0.001) in islets 

compared with control group. The glucagon cells were localized 

centrally in the islets, whereas in the n2-STZ+VG group they were 

found to be similarly localized as the control group. The number 

of PCNA immunopositive cells within the islet were detected to 

be higher in the n2-STZ+VG group than the n2-STZ and control 

group(p<0,001). Our results show that vildagliptin promotes 

pancreatic islets cell proliferation and beta cell regeneration, 

and also induce morphological reorganization of islet cells in STZ 

diabetic rats.
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Lucilia sericata larva salgısı tedavisi ile iyileşen yaralarda 
ECM gen ifadelerinin incelenmesi
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İyileşmeyen yaraların tedavisi için uzun yıllardır kullanılan birçok 

topikal yöntem bulunmakla birlikte günümüzde hala iyileşmeyen/

zor iyileşen yaralar önemli bir sağlık problemidir. Larva tedavisi yara 

iyileşmesi tedavisinde kullanılırlığı araştırılan etkili bir yöntemdir. 

Her ne kadar Lucilia sericata larvalarının yara iyileşmesini bazı 

büyüme faktörlerinin seviyesini değiştirerek yaptığına dair bulgular 

bulunsa da bu bulgular larvaların yara iyileştirme mekanizmasını 

açıklamak için yeterli değildir. Yara iyileşmesi çok fazla hücre ve 

faktörün katıldığı bir süreç olması nedeniyle larvanın bu sürece 

katılan genlerden hangilerini ne yönde değiştirdiğinin ortaya 

çıkartılması mekanizmasının açıklanmasında önemli bir aşama 

olabilir. İdeal bir iyileşmede hücre dışı matriks yapım ve yıkım 

dengesinin sağlanması önemlidir. Çalışmamızda larva salgısı 

tedavisinin yara iyileşmesi sürecine katıldığı bildirilmiş olan hücre 

dışı matriks genlerinin ifadesi üzerine etkilerinin araştırılması 

amacıyla Wistar albino sıçanların sırt bölgesine tam kat deri defekti 

yara modeli oluşturuldu. 4. 7. ve 10. günlerde yaralara larva salgısı 

tedavisi uygulandı ve biyopsi ile yara alanından doku örnekleri alındı. 

Alınan doku örneklerinden elde edilen total RNA’lar kullanılarak 

Real Time-PCR metodu ile çeşitli kollajenler, ekstraselüler matriks 

şekillendirici enzimler, hücre adhezyonu ve sitoiskelet ile ilişkili 

genlerin ifadesindeki değişiklikler iki tekrarlı olarak incelendi. Elde 

edilen bulgular larva salgısı tedavisi uygulanmayan sıçanlardan 

alınan örnekler ile karşılaştırılmıştır. 2-ΔΔCT yöntemi ile kat 

değişimleri hesaplandığında ve eşik -2/2 olarak alındığında toplam 

31 adet genin ifadesinde değişimler tespit edilmiştir. Bu genler 

arasında kollajen genlerinin artmış ifadeleri ile yıkım enzimleri 

ve adhezyon moleküllerinin azalmış ifadeleri göze çarpmaktadır. 

Çalışmamızın bulguları larva salgısı tedavisinin normal iyileşme 

sürecinden farklı olarak ECM genlerinin ifadelerini değiştirdiğini 

göstermektedir.

Analysis ECM gene expression in healing wounds with 
treatment Lucilia sericata larvae secretion
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Wound healing aberrations are still a-major health problem 

although there’re several topical method used for the treatment 

non-healing wounds for many years. Maggot therapy is an-efficient 

method which was studied in treatment of wound healing. Several 

mechanisms’ve been suggested to reveal the real pathway maggots 

use to increase the wound healing process. Present findings are 

not sufficient to explain the mechanism of-wound healing. Wound 

healing is a-multi-factorial process so it maybe an-important stage 

to explain which genes’re regulated by larvae to identify maggots’ 

healing mechanism. For an-ideal healing, it’s important to balance 

extracellular matrix formation and degredation. In this respect, 

we studied the effects of the larvae secretion on the ECM genes 

which were known to be involved in the wound healing process. 

For this purpose, we used male Wistar albino rats and created 

full thickness wound defect on their dorsum. Larval secretion/

extraction is treated to wounds on days 0 and 4 post wounding. 

Wound tissues were collected on days 4, 7 and 10 post wounding. 

Total RNA was isolated from tissues and used to analyze the change 

of ECM genes’ expression by using RT-PCR, twice. The findings were 

compared with the samples from the rats with no-treatment. Fold 

changes were calculated by using 2-ΔΔCT method and treshold 
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was assumed -2/2, disregulations of 31 genes were established. 

While collagen genes were found to increase, others were found 

to decrease in expression. Our findings show that larvae secretion 

treatment change the expression of ECM genes compared to the 

normal healing process.
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Keratit-iktiyozis-sağırlık (KID) sendromuna neden olan gap 
Junction beta 2 (connexin26) mutasyonlarının fonksiyonel 
analizleri

Gülistan Meşe Özçivici, Veysel Bay, Hande Aypek

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 

İzmir, Türkiye

Oluklu bağlantılar birbirine komşu olan hücreler arasında küçük 

moleküllerin geçişini sağlarlar. Omurgalılarda connexin protein 

ailesinin üyeleri hücreler arasında kurulan bu kanalların temel 

yapı taşlarını oluştururlar. Oluklu bağlantıların insan fizyolojisi 

için önemi, connexin’lerdeki mutasyonlara bağlı farklı genetik 

hastalıkların bulunmasıyla gösterilmiştir. Mesela GJB2’deki, 

Connexin26 (Cx26)’nın kodlandığı gendeki, mutasyonlar hem 

sendromik olmayan hem de sendromik sağırlığa birbirlerinden 

farklı mekanizmalar kullanarak neden olmaktadır. Bu çalışmada 

Keratit-İktiyozis-Sağırlık (KID) sendromuna neden olan Cx26 

mutasyonlarının moleküler mekanizmalarını anlama amacıyla, 

bu hastalığa neden olan dört yeni Cx26 mutasyonu (Cx26-

A88V, Cx26-D50A, Cx26D50Y ve Cx26-I30N) kullaılmıştır. Oluklu 

bağlantılarla yapılan iletişim eksikliği olan hücrelerde, mutant 

ve normal Cx26’nın protein lokalizasyonu ve fonksiyonu sırasıyla 

immunohistokimyasal ve boya alım deneyleri kullanılarak bulunmuş 

ve gruplar arasında karşılaştırılmıştır. Buna göre, mutant proteinler 

hücre içinde normal Cx26 proteinine göre farklı bir dağılım 

göstermektedir; mutant proteinler normal Cx26’dan farklı olarak 

hücrelerin birbirlerine komşu olduğu bölgelerde oluklu bağlantı 

plakaları kuramamaktadır. Ek olarak, mutant proteinleri ifade eden 

hücreler, normal Cx26 bulunan hücrelere göre hücre dışından 

hücre içine neurobiotin molekülünü %40-80 arasında oranlarda 

daha verimli bir şekilde alabilmektedir. Bunun sonucunda, Cx26-

A88V, Cx26-D50A, Cx26D50Y ve Cx26-I30N mutasyonlarının sürekli 

faal olan yarım kanallar oluşturarak KID sendromuna neden olduğu 

düşünülmektedir. Hücreler bu açık kanallarla, hücre içinden dışına 

istenmeyen molekülleri salgılayarak ya da hücre dışından içine 

istenmeyen molekülleri alarak kendilerinin ya da komşu hücrelerin 

iç döngülerini değiştirebilirler.

Functional analysis of gap junction beta 2 (Connexin26) 
mutations causing keratitis-ichthyosis-deafness (KID) 
syndrome

Gülistan Meşe Özçivici, Veysel Bay, Hande Aypek

Department of Molecular Biology and Genetics, İzmir İnstitute of 

Technology, İzmir, Turkey

Gap junctions facilitate the exchange of small molecules between 

neighboring cells and connexin family of proteins are the building 

blocks of these intercellular junctions in vertebrates. The importance 

of gap junctions for human physiology was demonstrated by the 

association of different connexins with various human hereditary 

disorders. For example, mutations in GJB2, the gene encoding 

Connexin26 (Cx26), are responsible for both non-syndromic and 

syndromic deafness which are generated by different mechanisms. 

Here, we aimed to decipher the molecular mechanisms of Cx26 

mutations leading to syndromic deafness associated with a skin 

disorder, Keratitis-ichthyosis-deafness (KID) syndrome. For this, 

we selected four newly identified Cx26 KID syndrome mutations, 

Cx26-A88V, Cx26-D50A, Cx26D50Y and Cx26-I30N. Using gap 

junctional communication deficient cell lines, protein localization 

and channel functionality was compared between mutant and 

wild-type Cx26 proteins by using immunohistochemistry and dye 

uptake assays, respectively. As a result, we demonstrated that 

the localization of Cx26 mutant proteins were altered compared 

to wild-type Cx26 where mutant proteins were not able to form 

gap junction plaques at the cell-cell junctions. In addition, cells 

expressing the mutant channels were able to take up neurobition 

from the extracellular environment into the cell interior between 

40-80% more efficiently than wild-type Cx26 expressing cells. We 

concluded that Cx26-A88V, Cx26-D50A, Cx26D50Y and Cx26-I30N 

mutations play role in KID syndrome by causing the generation of 

constitituvely active hemichannels, that could lead to release of 

molecules into the extracellular space or uptake of molecules into 

the cells, interfering with their or neighboring cells homeostasis.

Bu çalışma 210T035 No’lu TÜBİTAK projesi tarafından 

desteklenmektedir.
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Deneysel diyabet modelinde anjiyotensin tip-1 reseptör 
blokerinin böbrek dokusu oksidatif stres ve element 
düzeyine etkisi

Derviş Özçelik1, Matem Tunçdemir2, Melek Öztürk2
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Diyabete bağlı olarak gelişen protein glikasyonu ve glikoz 

oksidasyonu, çeşitli dokularda artmış oksidatif strese yol açan 

reaktif oksijen türleri üretimini arttırabilen başlıca faktörler olarak 

bilinmektedir. Diyabetin komplikasyonlarından olan diyabetik 

nefropatinin böbrek hemodinamik fonksiyonlarındaki belirgin 

değişimlerine bağlı olarak eser elementlerin homeostazınında 

bozulduğu tartışmalı olarak belirtilmektedir. Anjiyotensin 

dönüştürücü enzim inhibitörleri(ACEİ) ve Anjiyotensin Reseptör 

blokerleri diyabetik nefropatinin ilerlemesini önlemede önemli 

rol oynarken bunların doku element düzeylerine etkileri hakkında 

literatür bilgisi oldukça sınırlıdır. Çalışmamızda, Anjiyotensin 

Reseptör-I blokeri(AT-1R) irbesartan’ın, Streptozotocin(STZ)-

diyabetik sıçan modelinde böbrek doku oksidatif stres ve eser 

element(Cu,Fe,Zn ve Mg) düzeylerine etkisinin morfolojik 

inceleme ile karşılaştırmalı araştırılması amaçlandı. Araştırma, 

Wistar tipi erkek albino sıçanlardan oluşturulan 3 grupta yapıldı. 

Grup I; sağlıklı kontrol(n:8), Grup II; STZ-diyabetik(60 mg/kg,i.p,tek 

doz;n:8) ve Grup III; STZ+irbesatan uygulanan(İrbesartan;15mg/kg/

gün, intragastrik;n:8). Deney süresi sonunda(30.gün) sıçanlardan 

alınan böbrek doku örneklerinin; elment(Cu,Fe,Zn ve Mg), lipid 

peroksidasyon(MDA), antioksidan(SOD ve GSH) konsantrasyonları 

ölçüldü ve morfolojik değişimleri incelendi. STZ-diyabetik sıçanların 

böbrek dokularında Fe ve Cu konsantrasyonlarının kontrollere göre 

anlamlı olarak artmış(sırası ile p<0.05,p<0.01), Zn ve Mg seviyelerin 

ise azalmış(p<0.01) olduğu saptandı. STZ-diyabetik grupta ölçülen, 

MDA seviyesinde kontrollere kıyasla artma(p<0.01), SOD aktivitesi 

ile GSH konsantrasyonunda ise anlamlı olarak azalma(p<0.01) 

tespit edildi. STZ-diyabetik grubun böbrek dokusunda glomerül 

ve tubüllerde dejenaratif morfolojik değişimler olduğu görüldü. 

Tedavisiz diyabetik gruba kıyasla irbesartan uygulanan diyabetik 

grubun böbrek doku Zn düzeylerinde anlamlı artma(p<0.05), 

Cu seviyesinde ise anlamlı(p<0.01) azalma, Mg ve Fe 

konsantrasyonlarında ise anlamlı farklılık olmadığı tespit edildi. 

İrbesartan uygulanan grubun böbrek dokularında STZ-diyabetik 

gruba kıyasla MDA seviyesinde azalma(p<0.05), SOD ve GSH 

seviyelerinde ise anlamlı düzelme(p<0.05) olduğu görüldü. Bu 

grubun böbrek dokularının histopatolojik değerlendirmesinde 

tedavisiz diyabetik gruba kıyasla glomerüler ve tubüler hasarın 

azaldığı gözlendi. Çalışmamız, deneysel diyabetik nefropatide 

Anjiyotensin Reseptör-I blokeri irbesartan uygulamasının, diyabete 

bağlı Zn ve Cu değişimlerini önleme ve lipid peroksidasyonunu 

azaltmasına bağlı olarak, diyabetik nefropatinin önlenmesi üzerine 

olumlu etkilerinin olabildiğini göstermektedir.

Effects of angiotensin type-1 receptor blockers on element 
levels and oxidative stress of kidney tissue at experimental 
diabetes model

Derviş Özçelik1, Matem Tunçdemir2, Melek Öztürk2
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Istanbul

2Istanbul University Cerrahpasa Medical School Medical Biology 
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Protein glycation and glucose oxidation resulting from diabetes 

known as the main factors for increasing the production of 

reactive oxygen species, which is causes increased oxidative 

stress in various tissues. Diabetic complications cause diabetic 

nephropathy. It is controversially explained that as a result of 

diabetic nephropathy, trace element homeostasis can be disrupted 

by the significant difference of hemodynamic functions of kidney. 

Angiotensin converting enzyme inhibitors(ACEI) and angiotensin 

receptor blockers have an important role for preventing the 

progrssion of diabetic nephropathy, but the information is very 

limited abaut their relation between tissue element levels. In 

this study, we aimed to investigate the effects of irbesartan, 

which is angiotensin receptor-1 blocker(AT-1R), on kidney tissue 

oxidative stress and trace element(Cu,Fe,Zn and Mg) levels 

with the morphological examination on Streptozotocin(STZ)-

diabetic rat model. The research perform on male Wistar Albino 

rats on three groups. Group I; healthy control(n:8), Grup II; STZ-

diabetic(60 mg/kg,i.p,single dose;n:8) ve Grup III; STZ+irbesatan 

executed(Irbesartan;15mg/kg/day,intragastric;n:8). At the end of 

the experimental period(30 day) elements(Cu,Fe,Zn and Mg), lipid 

peroxidation(MDA), antioxidants(SOD and GSH) concentrations 

were measured from rat’s kidney tissues and morphological 

changes were examined. It is seen that, kidney tissues of 

STZ-diabetic rats Fe and Cu concentrations was significantly 

increased(p<0.05,p<0.01 respectively), while Zn and Mg levels 

decreased(p<0.01) compared to controls. At the STZ-diabetic group 

there was a significant increment at MDA levels(p<0.01) when it 

compared to control group and also a significant decrement was 

seen at GSH concentration and SOD activity(p<0.01) compared 

to control group. However, degenerative morphological changes 

were seen at glomeruli and tubules of STZ-diabetic group’s 

kidney tissue. When the irbesartan executed group compared to 

untreated diabetic group, the significant increament(p<0.05) of 

Zn level at irbesartan executed group kidney tissue was seen and 

Cu levels were significantly decreased(p<0.01) at the same group. 

There was no significant difference at Mg and Fe concentrations. 

However, compared to irbesartan applied goup, MDA level in 

kidney tissue decreased in STZ-diabetic group(p<0.05) and a 

significant improvement in levels of SOD and GSH(p<0.05) was 

observed. Histopathological examination of kidney tissues of this 
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group compared to untreated diabetic goup showed a decrease in 

glomerular and tubulin damage. The study showed that, execution 

of irbesartan to experimental diabetic nephropathy prevents the 

changing of Zn and Cu levels due to diabetes and reduce lipid 

peroxidation as a result of this this could be a positive effects on 

prevention of diabetic nephropaty.
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Piridoksin’in streptozotocin diabetli sıçanların pankreas 
adacıkları üzerine etkileri
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Araştırmamızda nörotrofik etkileri bilinen ve Diabetes Mellitus’ta 

eksikliğinden söz edilen piridoksinin, streptozotocin (STZ) diabetik 

sıçanların pankreas adacık hücreleri üzerine etkilerini incelemeyi 

amaçladık. Araştırmada 24 adet Wistar türü erişkin dişi sıçan 

kullanıldı. Birinci grup kontrol grubu olarak ayrıldı. Diğer deney 

hayvanlarına tek doz halinde (50mg/kg) STZ i.p. enjekte edildi. 

Kontrol grubunu oluşturan sıçanlara eşit miktarda sitrat tamponu 

enjekte edildi. STZ verilen sıçanlar iki gruba ayrıldı. Bunlardan 

biri tedavi uygulanmayan diabetik grubu oluştururken (2. grup), 

geri kalanlara 30 gün süreyle piridoksin i.p.olarak (5mg/kg/gün) 

uygulandı (3.grup). Deney hayvanlarından alınan kan örneklerinde 

glukoz düzeyleri tayin edildi. Alınan pankreas doku kesitlerine insülin, 

glukagon, somatostatin, pdx-1, PCNA ve sinaptofisin antikorları 

kullanılarak immünohistokimya yöntemi uygulandı.  STZ+Piridoksin 

grubunda kan glukoz düzeylerinde STZ grubuna kıyasla anlamlı bir 

düşüş saptandı. Pankreas doku kesitlerinin immünohistokimyasal 

olarak incelenmesi sonucunda, STZ+Piridoksin grubunda pankreas 

adacıklarında insülin, pdx-1 ve PCNA immünpozitif hücre sayısının 

tedavisiz STZ grubuna kıyasla artmış olduğu gözlendi(p<0,001). 

Piridoksin tedavili ve tedavisiz STZ diabetik gruplarda, glukagon 

ve somatostatin immünpozitif hücrelerin sayılarının kontrol 

grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı(p<0.001). 

Sağlıklı kontrol grubunda adacık periferinde yerleşim gösteren 

glukagon ve somatostatin hücrelerinin, STZ diabetik grupta 

adacık merkezine doğru da dağıldığı gözlendi. Piridoksin tedavili 

diabetik grupta ise bu hücrelerin çoğu adacıkta kontrol grubuna 

daha yakın bir dağılım gösterdiği tespit edildi. Ayrıca tüm deney 

gruplarına ait adacıklardaki endokrin hücrelerin tamamının 

sinaptofisin ekspresyonu yaptıkları tespit edildi. Piridoksin 

uygulamasının diabetik pankreas Langerhans adacıklarında beta 

hücre çoğalmasını uyardığı ve bozulmuş olan adacık içi hücre 

dağılımının yeniden düzenlenmesine katkıda bulunduğu saptandı. 

Bu etkilerin B hücreleri ve nöronlar arasındaki müşterek özelliklere 

bağlanabileceği düşünüldü.

Effects of pyridoxine administration on pancreatic islets in 
streptozotocin-induced diabetic rats

Fatma Kaya Dağıstanlı1, Matem Tunçdemir1, Hüsrev Hatemi2, 

Selma Yılmazer1
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In this study our aim was to investigate the effects of pyridoxine 

which has neurotrophic effects and is known to be deficient in 

diabetes mellitus on pancreatic islet cells of streptozotocin (STZ)- 

induced diabetic rats. Adult female Wistar rats (n=24) each weighing 

200-250 g. were used. The first group was the control group. The 

second and third groups were injected single dose of streptozotocin 

(i.p, 50 mg/kg). Second group was not given any treatment. The 

third group received, 5 mg/kg/day prydoxine for a period of one 

month. The pancreatic tissue sections were immunostained with 

insulin, glucagon, somatostatin, pdx-1, PCNA and synaptophysin 

antibodies. Body weight and blood glucose levels of the animals 

in all groups were measured. All values were analyzed with 

statistical methods. Blood glucose levels of STZ+Pyridoxine groups, 

were significantly decreased (p<0,001) when compared with 

the untreated STZ group. The number of insülin, pdx1 and PCNA 

immunopositive cells within the islet was detected to be higher 

in the STZ+ Pyridoxine group than the STZ group (p<0,001). In the 

treated and untreated STZ diabetic groups number of glucagon and 

somatostatin immunpositive cells significantly increased (p<0.001) 

compared to the control group. The glucagon and somatostatin 

cells were centrally localized in the islets of STZ group, whereas 

their localisation in the STZ+Pyridoxine group were similar to the 

control group. Synaptophysin immuno reactivity was detected in 

all of the endocrine cells of islets in all groups. We concluded that 

pyridoxine induced beta cell proliferation.This effect might depend 

on the neuronal like properties of pancreatic B cells.
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(AML)’de genom boyu metilasyon profilinin belirlenmesi
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Myelodisplastik sendrom (MDS); hematopoiezisin bozulması 

ile ortaya çıkan, inefektif hematopoiezise karşın kemik iliğinde 

hematopoietik serilerde genellikle hiperplazi ve klinik olarak 

sitopeni ile karakterli, heterojen özellik gösteren bir klonal kök 

hücre bozukluğudur. Genetik ve epigenetik değişimlerin etkin rol 

oynadığı MDS’de hastaların %35-%40’ında Akut Myeloid Lösemi 

(AML)’ye dönüşüm görülmektedir. Bu çalışmada MDS veya 

MDS kökenli AML hastaları ile sağlıklı kontrollere ait metilasyon 

profillerinin karşılaştırılması ile farklı metilasyon profili gösteren 

gen bölgelerinin belirlenmesi, anormal metilasyon ile susturularak 

hastalığa neden olan genlerin tespit edilmesi, tanı ve tedavide 

başarı sağlayacak yeni moleküler hedeflerin tanımlanması 

amaçlanmaktadır.MDS veya MDS kökenli AML tanılı 14 hasta ve 3 

sağlıklı bireyden 30 ml kemik iliği aspiratı alınmıştır. Kemik iliğinden 

öncelikle mononükleer hücreler ardından da MACS-Lineage 

Cell Depletion Kit kullanılarak CD34+/CD117+/CD133+ hücreler 

ayrıştırılmıştır. Bu hücrelerden Fenol-Kloroform-İzoamilalkol 

yöntemiyle DNA izole edilmiştir. İmmünopresipitasyon ile 

çöktürülen metilli DNA genom boyu amplifiye edilmiş ve Human 

DNA Methylation 2.1 Deluxe Promoter mikrodizinleri ile hibridize 

edilmiştir. Farklı metilasyon gösteren kromozom bölgeleri R 

Bioconductor platformunda Charm algoritması ile belirlenmiştir. 

DAVID arayüzü ile ilgili genlerin ontoloji ve yolak analizleri 

yapılmıştır. R platformunda gerçekleştirilen biyoinformatik analizler 

sonucunda hasta ve kontrol grupları arasında farklı metilasyon 

gösteren 1155 kromozom bölgesi ve bu bölgelerde yer alan 165 gen 

belirlenmiştir. Belirlenen genler üzerinden yapılan ontoloji ve yolak 

analizleri sonucunda gen ekpresyonunun post transkripsiyonel 

modifikasyonunda rol oynayan miRNA genlerinin, transkripsiyon 

sonrası RNA’ların modifikasyonunda fonksiyon gören snoRNA’ları 

kodlayan genlerin ve splaysozom mekanizmasında işlev gören bazı 

genlerin ön plana çıktığı görülmüştür.

Genome-wide methylation profiling in myelodysplastic 
syndrome (MDS) and acute myeloid leukemia (AML)
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Myelodysplastic syndrome (MDS) is a clonal stem-cell disorder 

characterized by ineffective haematopoiesis, cellular dysfunction 

and peripheral blood cytopenias with hyperplastic bone marrow. 

Several genetic and epigenetic variations may play role in the MDS 

development. It is known that about %35 to %40 of the cases 

transform to AML. We aim to compare the methylation profile of 

MDS and transformed AML patients and healthy controls to identify 

genes which are potentially silenced in differentially methylated 

regions (DMRs) and play role in MDS pathology and eventually to 

identify novel diagnostic and therapeutic molecular markers. 30 ml 

bone marrow aspirates from 14 patients who were diagnosed as 

MDS or transformed AML and three healthy controls were collected. 

First mononuclear cells were isolated from bone marrow aspirates 

and then CD34+/CD117+/CD133+ cells were isolated. Genomic 

DNA was extracted by a standard phenol-chloroform extraction 

protocol from these cells. Immunoprecipitated methylated 

DNA was genomewide amplified and hybridized on Nimblegene 
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Human DNA Methylation 2.1 Deluxe Promoter array. We identified 

differentially methylated regions (DMRs) using CHARM algorithm 

on R Bioconductor platform. DAVID software was used to perform 

gene ontology and pathway analysis. 165 genes were determined 

on 1155 differentially methylated regions identified in microarray 

analysis. Our analysis revealed mostly the expressions of miRNA 

genes which have functions in post-transcriptional regulation of 

gene expression, the genes coding snoRNA which guide the RNA 

modification after transcription and some genes involved in the 

spliceosome show striking differences between the healthy and 

disease groups.

PS-08 02

Trabectedin’in meme kanseri hücre kültürlerinde DNA 
metiltransferaz ve Histon deasetilaz aktiviteleri üzerindeki 
etkileri

Harika Atmaca1, Emir Bozkurt1, Selim Uzunoğlu1, Rüçhan Uslu2, 

Bülent Karabulut2, Burçak Karaca2

1Celal Bayar Üniversitesi, Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı, Manisa

2Ege Universitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İzmir

Bu çalışmanın amacı, önceki çalışmalarımızda meme kanseri hücre 

kültürlerinde sitotoksik ve apoptotik etkili olduğunu gösterdiğimiz 

Trabectedin molekülünün, DNA metiltransferaz (DNMT) ve Histon 

deasetilaz (HDAC) aktiviteleri üzerindeki etkilerini belirlemektir. 

Trabectedin’in artan konsantrasyonlarıyla (10-12-10-6 M) 48 saat 

süresince muamele edilen meme kanseri hücre kültürlerindeki 

DNMT ve HDAC aktiviteleri ELISA tabanlı EpiQuik DNMT Activity/

Inhibition Assay ve EpiQuik HDAC Activity/Inhibition Assay 

kitleri kullanılarak ölçüldü. DNA Metiltransferaz 1 (DNMT1) ve 

Histon Deasetilaz 1 (HDAC1) genlerinin mRNA düzeyleri, Real 

Time Quantitative PCR Assay kullanılarak belirlendi. DNMT 

ve HDAC aktivitelerinde kontrol grubuna göre her iki meme 

kanseri hücre hattında da doza bağlı azalış tespit edildi (p<0.05). 

Trabectedin’in IC25 (1.98 nM) ve IC50 (4.8 nM) konsantrasyonları 

ile 48 saat muamele edilen MCF-7 hücre hattında DNMT1 mRNA 

düzeyinde 3.0 azalış, HDAC1 mRNA düzeyinde ise 4.6 kat azalış 

tespit edildi (p<0.05). Trabectedin’in IC25 (1.18 nM) ve (2.5 nM) 

konsantrasyonları ile 48 saat muamele edilen MDA-MB-453 hücre 

hattında ise DNMT1 mRNA düzeyinde 3.4 kat azalış, HDAC1 mRNA 

düzeyinde ise 3.8 kat azalış tespit edildi (p<0.05). Trabectedin’in 

toksik olmayan dozlarında meme kanseri hücrelerinde DNMT ve 

HDAC aktivite düzeylerinde azalmaya yol açtığı ilk defa bu çalışma 

ile gösterildi. Epigenetik modifikasyonlar geri dönüşümlü olmaları 

nedeniyle kanser tedavisinde kullanılabilecek potansiyel hedefler 

olarak kabul edilir. Bu perspektiften, Trabectedin’in epigenetik 

düzenlemede rol alan bu iki enzim üzerinde aktivite azalmasına 

yol açması, onun epigenetik bir modulatör olabileceğini ima 

etmektedir.

Effects of trabectedin on DNA methyltransferase and 
Histone deacetylase activity in breast cancer cell cultures

Harika Atmaca1, Emir Bozkurt1, Selim Uzunoğlu1, Rüçhan Uslu2, 

Bülent Karabulut2, Burçak Karaca2

1Department of Molecular Biology, Celal Bayar University, Manisa

2Division of Medical Oncology, Ege University School of Medicine, Izmir

The aim of this study is to investigate the effect of trabectedin, 

which is shown to be cytotoxic and apopotic effects on breast cancer 

cells, on epigenetic mechanisms such as DNA methyltransfrase 

(DNMT) and Histone deacetylase (HDAC) activities. DNMT and 

HDAC activities of breast cancer cells treated with increasing 

concentrations (10-12-10-6 M) of trabectedin for 48 h were 

evaluated using EpiQuik DNMT Activity/Inhibition Assay and 

EpiQuik HDAC Activity/Inhibition Assay kits. mRNA levels of DNA 

methyltransfrase 1 (DNMT1) and Histone deacetylase 1 (HDAC1) 

genes were investigated by Real Time Quantitative PCR Assay. Dose 

dependent decrease was observed in DNMT and HDAC activities in 

both breast cancer cell lines (p<0.05). mRNA level of DNMT1 was 

decreased by 3.0 fold, mRNA level of HDAC1 was decreased by 4.6 

fold in MCF-7 cells treated with IC25 (1.98 nM) and IC50 (4.8 nM) 

concentrations of trabectedin for 48 h (p<0.05). In MDA-MB-453 

cells treated with IC25 (1.18 nM) and IC50 (2.5 nM) concentrations 

of trabectedin for 48 h, mRNA level of DNMT1 was decreased by 

3.4 fold, mRNA level of HDAC1 was decreased by 3.8 fold (p<0.05).

This study demonstrated for the first time that sub toxic doses of 

trabectedin decreased the DNMT and HDAC activities in breast 

cancer cells. Epigenetic modifications which are reversible are 

accepted as potential targets for cancer therapy. In this perspective, 

these data suggest that trabectedin may be an epigenetic 

modulator with inhibitory effects on these two enzymes involved 

in epigenetic regulation.

PS-08 03

Prostat kanser hücre hatlarında WNT/β-katenin sinyal 
yolağının DNMT1 ifadelenmesi üzerine etkisi

Nuray Varol1, Ece Konaç1, Cenk Yücel Bilen2

1Gazi Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı, Ankara

2Hacettepe Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara
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Prostat kanseri, genetik bir hastalık olmakla birlikte, epigenetik 

mekanizmaların da hastalığın etiyolojisinde önemli rol 

oynadığı bilinmektedir. DNA metilasyonunun en önemli 

epigenetik mekanizmalardan biri olduğu düşünülmekte ve 

DNA metiltransferazlar (DNMTs) tarafından katalizlenmektedir. 

Artmış DNMT1 birçok insan kanserlerinde görülmektedir ancak 

bu artışın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmamızda, 

prostat hücrelerinde WST-1 aracılığıyla SB216763’in uygun doz ve 

süresi belirlendikten sonra CCND1, GSK3β, USP7 ve UHRF1 hedef 

genlerinin ifadelenme düzeylerindeki değişimler Real-time PCR 

yöntemiyle araştırıldı. GSK3β inhibitörü düşük dozlarda prostat 

hücrelerinde hücre proliferasyonunu arttırırken yüksek dozlarda 

ise hücre proliferasyonunu inhibisyonuna neden olmaktadır. Her 

iki durumda da CCND1 mRNA düzeyinin arttığı GSK3β düzeyinin 

azaldığı saptanmış olup bu süre ve doz aralıklarında USP7 ve UHRF1 

düzeylerinin down regüle (p<0,001) olmaktadır.  GSK3β inhibisyonu 

sonrasında CCND1’in artışı DNMT1’in transkripsiyonuna neden 

olmaktadır fakat bu artış önemli düzeyde değildir. Ayrıca, DNMT1’in 

stabilizasyonundan sorumlu USP7 ve UHRF1 genleri aynı doz ve 

zamanda GSK3β inhibisyonu sonrasında down-regüle olmaktadır. 

Bizim sonuçlarımız, Wnt/β-katenin sinyal yolağının moleküler 

etkilerinin DNMT1 üzerine etkilerinin tam olarak belirlenmesini 

prostat kanserinin tedavisi için yeni moleküler hedeflerin 

tanımlanmasına olanak sağlamaktadır.

Bu proje Gazi Üniversitesi BAP birimi 01/2013-06 nolu projesiyle 

desteklenmiştir.

Effect of The WNT/β-catenin signal pathway on DNMT1 
expression levels in prostate cancer cell lines

Nuray Varol1, Ece Konaç1, Cenk Yücel Bilen2

1Gazi University, Department of Medical Biology and Genetics, Ankara, 

Turkey

2Hacettepe University, Department of Urology, Anakara, Turkey

Prostate cancer has traditionally been accepted as a genetic 

disease, however it is known that the epigenetic mechanisms 

also play an important role in the etiology of these diseases. 

DNA methylation is considered as the most important epigenetic 

mechanism and is catalyzed by DNA methyltransferases (DNMTs). 

DNMT1 abundance has been seen in many human cancers but the 

reasons for these increased are not well understood. In this study, 

it is aimed to explore, certain dose and time-points of SB216763 

in human prostate cancer cell lines LNCaP and PC3 using WST1, 

expression aberration of target genes CCND1, GSK3β, UHRF1 

and USP7 that are responsible for activating of DNMT1 using 

real-time PCR method. Our results indicated that GS3β inhibitor 

caused an increased cell proliferation at low dose in the meantime 

high dose caused a decreased cell proliferation. In both cases, 

SB216273 was decreased GSK-3β mRNA and as a result CCND1 

mRNA level increased. Also, USP7 and UHRF1 down-regulated 

at the same doses (p<0,01). Consequently, we determinate that 

GSK3β inhibition caused DNMT1 transcription before CCND1 but 

not significantly. Moreover USP7 and HAUSP7 down-regulated 

after GSK3β inhibition that are increased by GSK3β inhibitor 

are responsible for stabilization of DNMT1, decreased but no 

change in mRNA expression of DNMT1. Our findings may offer 

a new approach determination of molecular effect of Wnt/β-

catenin signal pathway on DNMT1 would allow us to identify new 

molecular targets for treatment of the prostate cancer.

 

PS-08 04

İnsan mesane kanseri hücre hattında (T24) wnt 
antagonistlerinin epigenetik düzenlenmelerle apoptoz 
yolağındaki genlerin ifade edilmesine olan etkileri

Nuray Varol1, Ece Konaç1, Hacer İlke Önen1, Serhat Gürocak2, 

Ebru Alp1, Akın Yılmaz1, Sevda Menevşe1, Sinan Sözen2

1Gazi Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı, Ankara

2Gazi Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Wnt/β-katenin yolağındaki anormal aktivasyon, mesane kanserinin 

patogenezinde rol oynayan oldukça önemli mekanizmalardan biridir. 

Wnt antagonistlerinin epigenetik baskılanması, hem β-kateninin, 

hem de hücre proliferasyonu, metastaz ve anjiyogenezde 

önemli rol oynayan hedef genlerin aktivasyonuna yol açar.Bu 

çalışmada amacımız, Decitabine (DAC), Trichostatin A (TSA) ve 

Gemsitabin+Sisplatin kemoterapötik ajanlarının tek başlarına ve/

veya kombinasyonlarının kullanımının, insan mesane kanser hücre 

hattı T24’de transkripsiyonel ve protein düzeyinde apoptotik yolak 

üzerindeki sinerjik etkilerini araştırmaktır. Gemsitabin+sisplatin, 

DAC ve TSA’nın tek başlarına ve birlikte kullanımlarının hücre 

canlılığı üzerine olan etkisi, sitotoksik ve apoptotik dozlar ile 

H3 histonunun asetilasyon düzeylerinin belirlenmesinde ELISA 

yöntemini temel alan kitler kullanılmıştır. Wnt antagonist geninin 

(WIF-1) metilasyon profilleri ile DAC ve TSA ajanlarının tek başlarına 

ve birlikte kullanımları sonrasındaki epigenetik değişiklikler MSP 

ile değerlendirilmiştir Belirtilen ilaçların tek başlarına ve birlikte 

kullanımları durumlarında hedef genlerinin transkripsiyonel ifade 

düzeylerindeki farklılıklar kantitatif eş zamanlı PCR yöntemiyle 

belirlenmiştir. Bulgularımıza göre DNA metilasyonunun inhibe 
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edilmesi aracılığıyla β-katenin ifadelenmesi, Wnt antagonist 

reaktivasyonu ve ayrıca kanonikal Wnt/β-katenin yolağının hedef 

genleri, c-myc ve siklin D1 ifadelenme düzeyleri azalmaktadır. 

Antiapoptotik gen Bcl2L1 ifadelenmesi, DAC ve TSA kombinasyonu 

kullanımı sonrasında önemli derecede azalmakta iken, Bcl-2 

ifadelenmesi kontrole göre artmaktadır. Aynı zamanda, Cas3 mRNA 

ve aktif Kaspaz 3 protein düzeyleri kontrole göre artmaktadır.

DAC, TSA, Gemcitabin+Sisplatin kombinasyonunun uygulanması 

sonrasında kanonikal Wnt sinyal yolağının inhibisyonuyla, hücre 

proliferasyonunda azalma meydana gelmiştir. Bu sonuçlar 

doğrultusunda bulgularımızın mesane kanseri tedavisinde yeni bir 

yaklaşım sunabileceğini düşünmekteyiz.

The epigenetically-regulated effects of wnt antagonists 
on the expression of genes in the apoptosis pathway in 
human bladder cancer cell line (T24)

Nuray Varol1, Ece Konaç1, Hacer İlke Önen1, Serhat Gürocak2, 

Ebru Alp1, Akın Yılmaz1, Sevda Menevşe1, Sinan Sözen2

1Gazi University, Department of Medical Biology and Genetics, Ankara, 

Turkey

2Gazi University, Department of Urology, Anakara, Turkey

Aberrant activation of Wnt/β-catenin signal pathway is one of the 

most important mechanisms which plays a role in the pathogenesis 

of bladder cancer. The epigenetics suppression of Wnt antagonists 

cause the activations both β-catenin and target genes which play 

an important role in cell proliferation, metastasis and angiogenesis. 

It is aimed to investigate, the synergic effects of unaccompanied 

and/or combined use of Decitabine (DAC), Trichostatin A (TSA) 

and Gemcitabine+Cisplatin chemotherapeutic agents on the 

apoptotic pathway of human invasive bladder cancer cell line 

T24. Kits based on ELISA method was used to analyze the effects 

of gemcitabine+cisplatin, DAC and TSA separately or together on 

cell survival and determination of cytotoxic and apoptotic dosages 

at the level of H3 histone acetylation. MSP was used to evaluate 

methylation profiles of Wnt antagonist gene (WIF-1) and after 

specified drugs treatment, the variation in the expression levels 

of target genes was determined by quantitative real-time PCR.

Our results indicate that through inhibition of DNA methylation, 

expression of β-catenin and Wnt antagonist reactivation as well 

as expressions of canonical Wnt/β-catenin pathway target genes, 

c-myc and cyclin D1 decreased. Following the use of DAC and 

TSA combination, antiapoptotic gene Bcl2L1 down-regulated 

significantly while Bcl-2 expression increased. Meanwhile, both 

Cas3 mRNA and active Caspase 3 protein levels increased with 

respect to control. Use of DAC+TSA+Gemcitabine+Cisplatin 

combination led to a reduced inhibition of canonical Wnt/β-catenin 

pathway and reduced cell proliferation. Our findings may offer a 

new approach to consider in the treatment of bladder cancer.

Bu proje TÜBİTAK-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini 

Destekleme Programı (1001)-Proje No: SBAG 110S137 tarafından 

desteklenmiştir.
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Mesane kanserinde tümör baskılayıcı genlerin dna 
metilasyon paternlerinin multipleks ligasyon-bağımlı prob 
amplifikasyonu (MLPA) yöntemi ile belirlenmesi

Sıdıka Boztaş1, Levent Elmas1, Akif Ayaz2, Emre Tepeli2, 

Nilay Şentürk3, Levent Tuncay4, Ali Ersin Zümrütbaş4, Vildan Caner1, 

Gülseren Bağcı2

1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Denizli

2Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Denizli

3Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Denizli

4Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Denizli

Mesane kanseri Türkiye’de erkeklerde en sık görülen 3. kanser 

türü olup, kadınlarda ölüm oranı daha yüksektir. Bu veriler 

mesane kanserinin ülkemizde önemli bir halk sağlığı problemi 

olduğunu göstermektedir. Mesane kanserinin etyolojisinde 

ve/veya progresyonunda rol oynayan epigenetik değişimlerin 

en azından tümör baskılayıcı genlerin sessizleşmesine neden 

olarak karsinogenez sürecine katıldıkları ile ilgili veriler artmakla 

birlikte, bu değişimlerden hangilerinin malign fenotipe katıldıkları 

ile ilgili ortak bir konsensus sağlanamamıştır. Bu çalışmada, 

mesane kanserlerinde 25 farklı tümör baskılayıcı genin promoter 

metilasyon paternlerinin belirlenmesi amaçlandı. Bu çalışmada 

2009-2012 yılları arasında ürotelyal karsinom tanısı alan 80 olgu 

değerlendirildi. Olgulara ait FFPE dokulardan ticari kit yardımı ile 

DNA izolasyonu gerçekleştirildi. Metilasyona-özgün MLPA (MS-

MLPA) yöntemi ile BRCA1, BRCA2, ATM, TP53, PTEN, MGMT, 

PAX5, CDH13, TP73, WT1, VHL, GSTP1, CHFR, ESR1, RB1, MSH6, 

MGMT-2, THBS1, CADM1, STK11, PYCARD, PAX6, CDKN2A, GATA5, 

RARβ, CD44 ve RB1-2 genlerinin promotor metilasyon paternleri 

belirlendi. MS-MLPA analizi sonucunda MSH6 (%36.25), WT1 

(%33.75), RB1 (%27.5), CDH13 (%21.25), TP53 (%7.5), TP73 

(%6.25), PAX5 (%3.75), RARβ (%3.75), CADM1 (%2.5), GATA5 

(%2.5) ve CD44 (%2.5), PTEN (%1.25) ve ESR1 (%1.25) genlerinde 

metilasyon saptanırken, BRCA1, BRCA2, ATM, MGMT, VHL, GSTP1, 

CHFR, THBS1, STK11, PYCARD, PAX6 ve CDKN2A tümör baskılayıcı 
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genlerinde metilasyon saptanmadı. Metilasyon paternleri 

olgulara ait klinikopatolojik verilerle karşılaştırıldı. Bu çalışmada 

değerlendirilen ürotelyal karsinom olgularında MSH6, WT1, RB1 ve 

CDH13 genlerinde metilasyon sıklıklarının yüksek olduğu gözlendi. 

Bu verilerin, daha önce yapılan çalışmaların verileri ile uyumlu 

olduğu belirlendi. Ayrıca, MLPA yönteminin tümör dokularında 

birçok hedef genin metilasyon paternlerinin moleküler belirteçler 

olarak kullanılabileceği durumlarda, önemli bir avantaja sahip 

olduğu değerlendirildi.

Determination of DNA methylation patterns of tumor 
suppressor genes in bladder cancer using multiplex 
ligation-dependent probe amplification (MLPA) method

Sıdıka Boztaş1, Levent Elmas1, Akif Ayaz2, Emre Tepeli2, 

Nilay Şentürk3, Levent Tuncay4, Ali Ersin Zümrütbaş4, Vildan Caner1, 

Gülseren Bağcı2

1Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Pamukkale University, 

Denizli, Turkey

2Faculty of Medicine, Department of Medical Genetic, Pamukkale University, 

Denizli, Turkey

3Faculty of Medicine, Department of Pathology, Pamukkale University, 

Denizli, Turkey

4Faculty of Medicine, Department of Urology, Pamukkale University, Denizli, 

Turkey

Bladder cancer is the third most common cancer among men 

in Turkey and the death rates for women are higher than those 

for men. These data show that bladder cancer is a major public 

health problem in our country. Although epigenetic modifications 

including at least transcriptional silencing of tumor suppressor 

genes are believed to be a contributing factor to the etiology and/

or progression of bladder cancer, there is no scientific consensus as 

to which modifications contributes to the malignant phenotype of 

bladder cancer. In this study, we aimed to determine the promoter 

methylation status of twenty five tumor suppressor genes in bladder 

cancer. In this study, a total of 80 patients diagnosed as bladder 

cancer were evaluated. Genomic DNA was extracted from FFPE 

tissue samples using a commercial kit. Promoter DNA methylation 

patterns of 25 tumor suppressor genes were analyzed using MS-

MLPA assay. Promoter methylation was found in the following 

genes: MSH6;36.25%, WT1;33.75%, RB1;27.5%, CDH13;21.25%, 

TP53;7.5%, TP73;6.25%, PAX5;3.75%, RARβ;3.75%, CADM1;2.5%, 

GATA5;2.5%, CD44;2.5%, PTEN;1.25% and ESR1;1.25% while 

twelve genes, BRCA1, BRCA2, ATM, MGMT, VHL, GSTP1, CHFR, 

THBS1, STK11, PYCARD, PAX6 and CDKN2A, displayed no promoter 

methylation in MS-MLPA assay. The methylation results from the 

bladder cancer specimens were compared with clinicopathological 

characteristics. In this study, aberrant promoter methylation in 

MSH6, WT1, RB1 and CDH13 genes was observed. These results 

were similar to previous reports. It was also considered that MS-

MLPA has an important advantage in case of using the methylation 

status of multiple genes as molecular markers in tumor tissues.



İmmünobiyoloji ve İmmünogenetik
Immunobiology and Immunogenetics
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Mutational analysis of immunoglobulin e-binding epitopes 
of the mite allergen Der p 5
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Idir Bitam1, Dimatri Gilis3, Marie Eve Dumez2, Moreno Galleni2
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Bougara de Boumerdès, Algeria

2Centre d’ingénierie des protéines (CIP), Université de Liège, Belgium

3Unité de Bioinformatique génomique et structurale, Université Libre de 

Bruxelles, Belgium

Group 5 dust mite allergens Der p 5, Der f 5 and Blot 5 were 

provided the most important allergen group and causes 

allergic disease. Based on the structure of Blo t 5, linear and 

conformational epitopes of this allergen were identified. We sought 

to characterized B-cell conformational epitopes of Der p 5 allergen 

from Dermatophagoides pteronyssinus by using the web-server 

SEPPA and experimental validation of these results.To predict the 

B-cell epitopes of the Der p 5 allergen from Dermatophagoides 

pteronyssinus two web-servers SEPPA and DiscoTop have been 

used, Two antigenic determinants: N57-K70 and R91-I100; the 

major surface-exposed charged residues in this regions have 

been selected for site-directed mutagenesis. Single and multiple 

mutations in Alanine have been introduced by PCR. Mutants have 

been produced in Pichia pastoris, purified and their stability, IgE 

binding capacity have been compared. The data obtained shows 

that the different mutants are stable at 37 °C. compared to rDer p 

5,these mutants rDer p 5 E61A, rDer p 5 K65A, rDer p 5 K70A and 

rDer p 5 Q94AR95A have been displayed a very week IgE reactivity 

measured by sandwich ELISA. These results will contribute to the 

determination of B-cell-epitope in order to developed of variants 

hypoallergenic of Der p 5 suitable for use in allergen-specific 

systemic immunotherapy or desensibilisation.

PS-09 02

Tumor suppressive mechanism of human macrophage 
microvesicles

Doo Sik Kim, Yeon Hyang Kim, Hee Doo Lee

Department of Biochemistry, College of Life Science and Biotechnology, 

Yonsei University, Seoul, Korea

Human macrophages protect the bodies from foreign 

microorganisms and tumors in immune response. In this study, 

we investigated the role of microvesicles released from human 

macrophages. It was found that human macrophages not only 

express ADAM (a disintegrin and metalloproteinase) 15, the only 

ADAM protein having an RGD (Arg-Gly-Asp) motif in its disintegrin-

like domain, on the cell surface but also release ADAM15 into 

the extracellular space as a microvesicle component. The release 

of ADAM15 from macrophages is significantly elevated by 

lipopolysaccharide (LPS) stimulation, indicating that the ADAM15 

release is closely related with macrophage activation. Microvesicles 

rich in ADAM15 display enhanced binding affinity for integrin 

αvβ3 in an RGD-dependent manner and inhibit vitronectin- or 

fibronectin-induced adhesion, growth and migration of tumor 

cells. On the other hand, the microvesicles induce proliferation 

and migration of macrophages. Experimental results demonstrate 

that the macrophage microvesicles strongly suppress tumor 

growth and prolong the survival of tumor-bearing mice, indicating 

anti-tumor activity of the microvesicles. This work suggests the 

functional significance of ADAM15-containing microvesicles in 

tumor suppression.

PS-09 03

Glutatyon S-transferaz polimorfizmlerinin ve anti-GSTT1 
antikorların renal allograft fonksiyonları üzerindeki etkileri

Sebahat Usta Akgül1, Yaşar Kerem Çalışkan2, Ayşe Erol1, 

Demet Kıvanç1, Aydın Türkmen2, Fatma Savran Oğuz1

1İstanbul Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

2İstanbul Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı

Glutatyon S-transferaz (GST) enzim sistemi böbrek nakli alıcılarında 

immunosupresif ilaçların ve ksenobiyotik bileşiklerin neden olduğu 

toksisiteyi önlemede önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, 

GST enzimi polimorfizmleri ve anti-GSTT1 antikorları ile böbrek 

nakli sonrasında akut veya kronik rejeksiyon gelişimi arasındaki 

olası ilişkiyi araştırmaktır. Çalışmamıza canlı vericiden böbrek 

nakli yapılmış 122 hasta ve 51 sağlıklı kontrol dahil edildi. GSTM1 

ve GSTT1 polimorfizmlerine polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) 

ile bakıldı. GSTP1 polimorfizmine PCR-RFLP yöntemi ile bakıldı. 

Anti-GSTT1 antikoru ELISA yöntemi ile araştırıldı. Alıcı, donör ve 

kontrol gruplarında GSTT1, GSTM1, GSTP1 polimorfizmlerinin alel 

ve genotip sıklığı değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlılık 

saptanmadı. Rejeksiyonlu grupta GSTM1 null genotipi taşıyıp, 

siklosporin A kullanan hastalarda, tacrolimus kullananlara kıyasla 

rejeksiyon sıklığı daha yüksek bulundu (p=0.029). Tüm hasta 
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grubundan, GSTT1 null genotipine sahip 46 hastada anti-GSTT1 

antikoruna bakıldı. Bu hastalardan akut rejeksiyon atağı geçiren 

8 hastanın %62,5’inde anti-GSTT1 antikoru saptandı (p=0.04). 

Kalsinörin inhibitörü açısından değerlendirildiğinde anti-GSTT1 

antikoru, siklosporin A tedavisi alan grupta tacrolimus alan gruba 

kıyasla istatistiksel anlamlılık olmasa da daha yüksek bulundu 

(p=0.16). Bu çalışma, GSTM1 genotipinin CsA detoksifikasyonunda 

ve ilaç nefrotoksisitesine bağlı allograft sonlanımda önemli 

olabileceğini ve nakil sonrasında HLA sistemi dışında GSTT1 

proteini gibi antijenlerinde alloimmun yanıt için hedef olabileceğini 

göstermektedir.

The effect of glutathione S-transferase polymorphisims 
and anti-GSTT1 antibodies on renal allograft functions

Sebahat Usta Akgül1, Yaşar Kerem Çalışkan2, Ayşe Erol1, 

Demet Kıvanç1, Aydın Türkmen2, Fatma Savran Oğuz1

1Department Of Medical Biology, Istanbul University,Istanbul, Turkey

2Department of Nephrology, Istanbul University,Istanbul, Turkey

Glutathione S-transferase (GST) enzyme system has an important 

role in preventing toxicity in renal transplant patients caused by 

immunosuppressive drugs and xenobiotic compounds. The aim 

of this study is to investigate the relationship of GST enzyme 

polymorphisms and anti-GSTT1 antibodies with occurrence of acute 

or chronic rejection after renal transplantation. 112 patients that 

received renal transplant from living donor and 51 healthy controls 

were included in our study. GSTM1 and GSTT1 polymorphisms 

were analyzed by PCR. GSTP1 polymorphism was analyzed by PCR-

RFLP method. Anti-GSTT1 antibody was investigated with ELISA 

method. When the allele and genotype frequencies of GSTT1, 

GSTM1, and GSTP1 polymorphisms in receiver, donor and control 

groups were assessed, no significance was detected between the 

groups. Among the group of patients with rejection, the ones that 

have GSTM1 null genotype and use cyclosporine A was found to 

experience rejection more frequently compared to the ones using 

tacrolimus (p=0.029). Among the entire patient group, 46 patients 

with GSTT1 null genotype were analyzed for anti-GSTT1 antibody. 

Among these patients, 62.5% of the 8 patients that experienced 

acute rejection was detected to have anti-GSTT1 antibody (p=0.04). 

When assessed by means of calcineurin inhibitor, GSTT1 antibody 

was found higher, though not statistically significant, in the group 

taking cyclosporine A treatment than the group taking tacrolimus 

treatment (p=0.16). This study shows that GSTM1 genotype 

may be important in CsA detoxification and drug nephrotoxicity-

dependent allograft outcome and that after transplantation, apart 

from HLA system antigens like GSTT1 protein may be a target for 

alloimmune response.

PS-09 04

Psöriasis hastalarında sitokin gen polimorfizmlerinin 
belirlenmesi

Çiğdem Kekik1, Gonca Emel Karahan1, Serpil Permit2, 

Nahide Onsun2, Fatma Savran Oğuz1

1İstanbul Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

2Vakıf Gureba Hastanesi Dermatoloji Bölümü

Psöriasisde inflamasyondan sorumlu Th hücrelerin ürettikleri 

sitokinler hastalığın patogenezinde önemli yer tutarlar. AMAÇ: 

Psöriasis hastalığı ile patogenezde rol alan sitokinlerin (TNF-α, IL-

10, IFN-γ, IL-6, TGF-β) gen polimorfizmleri arasındaki olası ilişkiyi 

saptamaktır. Çalışmaya psöriasis tanısı konmuş 89 hasta ile 201 

sağlıklı birey dahil edildi. İki grubun sitokin gen polimorfizmleri 

PCR-SSP yöntemi ile saptandı. Psöriasis hastalarını kontrol grubu ile 

karşılaştırdığımızda TGF-β TT/GC haplotipi hastalarda anlamlı olarak 

yüksek bulundu (p<0.05). Ayrıca TT/GC haplotipi artrit gelişmiş 

hastalar ile orta ve şiddetli hastalık belirtisi gösteren bireylerde de 

anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). Geç başlangıçlı hastaları 

kontrol grubu ile karşılaştırdığımızda ise CC/GG haplotipi anlamlı 

olarak düşük saptandı (p<0.05). Geç ve erken başlangıçlı grupları 

karşılaştırdığımızda IFN-γ AA genotipi erken başlangıçlı hastalarda 

anlamlı olarak yüksek değerlendirildi (p<0.05). Çalışmamızda 

başlangıç yaşı ile sitokin gen polimorfizmi incelendiğinde ise IFN-γ 

AA (düşük üretici) genotipi erken başlangıçlı hastalarda yüksek 

olarak değerlendirildi. Th1 sitokinler ve keratinositler üzerinde 

etkisi olan TGF-β gen polimorfizmi ile hastalık başlangıç yaşı 

arasında yapılan çalışmada TC/GG ve CC/GG haplotipleri erken 

başlangıçlı hastalarda yüksek bulunurken TT/GG haplotipinin 

ise geç başlangıçlı hasta grubunda anlamlı olduğu gözlenmiştir. 

Yaptığımız çalışmada ise TT/GC (orta üretici) haplotipi hastalarda 

anlamlı olarak yüksek saptandı. CC/GG (orta üretici) haplotipi ise 

erken başlangıçlı hastalarda yüksek bulundu.

Investigation cytokine gene polymorphisms in patients 
with psoriasis vulgaris

Çiğdem Kekik1, Gonca Emel Karahan1, Serpil Permit2, 

Nahide Onsun2, Fatma Savran Oğuz1

1Department Of Medical Biology, Istanbul University,Istanbul, Turkey

2Department of Dermatology, Vakıf Gureba Hospital

Psoriasis is associated with cutaneous and systemic over expression 

of several proinflammatory cytokines. The aim of this study is to 

evaluate the polymorphisms of TNF-α, INF-γ, IL-10, IL-6 and TGF-β 
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in susceptibility to psoriasis. Eighty-nine patients with psoriasis 

and 201 healthy controls were enrolled into the study. The patient 

group was divided into 2 subgroups as early-onset (GroupI) and 

late-onset (GroupII). The cytokine gene polymorphisms of each 

group were determined by PCR-SSP. When the whole and only 

GroupI patients were compared to the controls, TGF-β TT/GC 

genotype was significantly high in the whole and GroupI patients. 

The comparison of GroupI with GroupII revealed a significantly 

IFN-γ AA genotype frequency in GroupI which lost significance 

after Bonferroni correction. Patients with moderate symptoms had 

significantly high frequency of IL-10 GCC/GCC genotype that did 

not remain significant after correction. These data from our small 

group of patients demonstrated that the only significant difference 

between the whole patient group and the controls was for TGF-

beta TT/GC genotype with a higher frequency in the patients. Due 

to the involvement of many other genes relating to the activity 

of Th1 cytokines, further studies are required to determine 

completely the molecular basis of the susceptibility to psoriasis.
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Kırım-Kongo kanamalı ateşi’nde (KKKA) IFNA5 and IFNA10 
gen polimorfizmleri ile hastalık prognozu ve mortalite 
ilişkisinin incelenmesi

Meral Yılmaz1, Nazif Elaldı2, Binnur Köksal3, İzzet Yelkovan4

1Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Araştırma Merkezi, Sivas

2Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Sivas

3Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı, Bartın

4Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Sivas

Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) %15-50 ölüm oranına sahip akut 

viral kanamalı bir hastalıktır. Günümüzde, KKKA’nın patogenetiğive 

kötü prognozunun tam mekanizması tam olarak açıklanamamıştır. 

KKKA patogenetiğinde, yetersiz ve/veya gecikmiş konak antiviral 

yanıttan kaynaklandığı ve böylece konak immün yanıtın dolaylı 

etkilerinin viral yük artışı ve enfekte doku hasarına neden olduğu 

ileri sürülmektedir. Bu çalışmada, bizler bazı viral enfeksiyonlara 

karşı konak immün yanıtta ortaya çıkan başlıca interferon türleri; 

interferon alfa 5 (IFNA5), IFNA10 genlerinin polimorfizimlerini 

ve hastalık seyri ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Genotipleme 

polimeraz zincir reaksiyonu ve restriksiyon fragment uzunluk 

polimorfizmi metodları kullanılarak yapılmıştır. Çalışmamızda, 

150 KKKA hastası ve kontrol grubu olarak 170 sağlıklı birey 

değerlendirilmiştir. Bizler Swanepoel kriterlerine göre, 83 hastayı 

hafif olgu, kalan 67 hastayı ağır olgu olarak tanımladık. Ayrıca 

çalışmaya ölen 19 KKKA hastası da dahil edilmiştir. Bizler bu gen 

polimorfizmlerinn genotip-allel sıklıkları ile hasta-kontrol grupları, 

ağır-hafif olgu ve ölen-yaşayan hastalar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı herhangi bir birliktelik bulamadık (p>0.05). Sonuç olarak, 

bu gen polimorfizmlerinin KKKA gelişimi ve hastalık şiddeti üzerine 

direk bir etkiye sahip olmadıkları, buna karşın diğer sitokin gen 

ve reseptör polimorfizmleri ile birlikte hastalık seyri ve mortalite 

üzerinde dolaylı etkilerinin olabileceği düşünülmüştür.

Bu çalışma, Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Komitesi (CÜBAP, 

Proje no:T-429) tarafından desteklenmiştir. 

Investigation of IFNA5 and IFNA10 gene polymorphisms 
and relation with prognosis and mortality in Crimean-
Congo hemorrhagic fever (CCHF)

Meral Yılmaz1, Nazif Elaldı2, Binnur Köksal3, İzzet Yelkovan4

1Research Center, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

2Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of 

Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

3Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Science, Bartin 

University, Bartin, Turkey

4Department of Medical Biology, Medicine Faculty, Cumhuriyet University, 

Sivas, Turkey

Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is an acute viral 

hemorrhagic disease with a mortality rate of 13-50%. To date, 

exact mechanism of pathogenesis and poor prognosis of CCHF 

can not be completely clarified. It has been supposed that CCHF 

pathogenesis may be resulted from insufficient and/or delayed 

host antiviral response. In this study, we aimed to investigate 

polymorphisms of interferone alpha 5 (IFNA5) and IFNA10 which 

are mainly interferon types emercing in host immune response 

against some viral infections, and their relationship with the disease 

course. Genotyping was made using polymerase chain reaction 

and restriction fragment length polymorphism methods. One 

hundred and fifty patients with CCHF and 170 healthy individuals 

as control group were evaluated in our study. We identified that 

83 patients as mild cases and remaining 67 patients as severe 

cases according to Swanepoel’s criteria. In addition, fatal nineteen 

patients with CCHF were included in the study. We did not found 

any statistically significant association amoung genotype-allele 

frequencies of these gene polymorphisms and patient-control 

groups, severe-mild cases and fatal-non fetal patients (p>0.05). 

As a result, It has been suggested that these gene polymorphisms 

have not direct effects on development of CCHF and severity of 
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the disease whereas the gene polymorphisms together with other 

cytokine gene and receptors polymorphisms may have indirect 

effects on course of the disease and mortality.

This work was supported by a grant from Cumhuriyet University 

Research Committee (CUBAP, Project no: T-429).
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Programlı hücre ölümü (PDCD1) geni polimorfizmleri ve 
Ankilozan Spondilit arasındaki ilişkinin Türk hastalarında 
araştırılması
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Fadime Mutlu İçduygu1, İsmail Şimşek2, Hakan Erdem2, Salih Pay2
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2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İç Hastalıkları AD, Romatoloji BD

3Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD

Ankilozan spondilit (AS), patogenezinde çevresel ve genetik 

faktörlerin rolü olan kronik enflamatuar bir hastalıktır. Programlı 

hücre ölümü 1 (PDCD1) geni otoimmün hastalıkların oluşumunda 

rolü olduğu düşünülen aday genlerden birisidir. Çalışmamızda sık 

görülen PDCD1 geni polimorfizmlerinin (PD-1.1, PD-1.3, PD-1.5, 

PD-1.9) AS hastalarındaki sıklığının araştırılması amaçlanmıştır. 

Çalışma kapsamında 150 Türk AS hastası ve 144 kontrol bireyi 

ilgili tek nükleotid polimorfizmleri açısından PCR-RFLP metodu 

kullanılarak incelenmiştir. PD-1.1’in analizi sonucunda hastaların 

%87.8’u ve kontrollerin %88.9’i GG normal genotipte, hastaların 

%0.7 ve kontrollerin %0.7’si AA mutant genotipte saptanmıştır. PD-

1.3’ün analizi sonucunda hastaların %80.7’si ve kontrollerin %76.4’ü 

GG normal genotipte, hastaların %3.3 ve kontrollerin %0.7’si 

AA mutant genotipte saptanmıştır. PD-1.5’in analizi sonucunda 

hastaların %46.9’u ve kontrollerin %41.7’si CC normal genotipte, 

hastaların %9.5 ve kontrollerin %11.1’i TT mutant genotipte 

saptanmıştır. PD-1.9’un analizi sonucunda hastaların %87.9’u 

ve kontrollerin %87.5’i CC normal genotipte, hastaların %0.7 ve 

kontrollerin %0.7’si AA mutant genotipte saptanmıştır. Hasta ve 

kontrollerin genotip analizleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. Çalışmamızda, çalışılan PDCD1 SNP’leri ve 

AS açısından Türk AS hastalarında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Çalışmamız, Türk AS hasta populasyonunda PDCD1 geni ile ilgili ilk 

verileri sunmaktadır.

Investigation of the association between programmed 
cell death 1 (PDCD1) gene polymorphisms and ankylosing 
spondylitis in Turkish patients

Yasemin Soysal1, Muhammed Çınar2, Nazlı Şensoy3, Sedat Yılmaz2, 

Fadime Mutlu İçduygu1, İsmail Şimşek2, Hakan Erdem2, Salih Pay2

1Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Department of Medical 

Genetics

2Gulhane Military Medical Academy School of Medicine, Division of 

Rheumatology,

3Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Department of Family 

Medicine

Ankylosing spondylitis (AS) is a chronic inflammatory disease 

sharing genetic and environmental factors. Programmed cell death 

1 (PDCD1) is one of the candidate genes in the development of 

autoimmune diseases. This study was performed to investigate 

the effects of most frequent polymorphisms (PD-1.1, PD-1.3, PD-

1.5, PD-1.9) of the PDCD1 gene in AS patients. In this study, 150 

Turkish patients with AS and 144 normal controls were studied by 

using PCR-RFLP method for the single nucleotide polymorphisms 

of PDCD1 gene. Analysis of PD-1.1 revealed that 87.8% of patients 

and 88.9% of controls had GG genotype while 0.7% of both 

patients and controls were AA mutant genotype. Analysis of PD-

1.3 revealed that 80.7% of patients and 76.4% of controls had 

GG genotype while 3.3% of patients and 0.7% of controls were 

AA mutant genotype. Analysis of PD-1.5 revealed that 46.9% of 

patients and 41.7% of controls had CC genotype while 9.5% of 

patients and 11.1% of controls were TT mutant genotype. Analysis 

of PD-1.9 revealed that 87.9% of patients and 85.7% of controls 

had CC genotype while 0.7% of patients and 0.7% of controls were 

TT mutant genotype. Comperision of the genotype frequencies 

between patients and controls were statistically not significant. 

There was no evidence of association for PDCD1 SNPs with AS in 

Turkish AS patients in our study. This study was the first reseach 

giving the Turkish AS patient’s results of PDCD1 gene.
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Myricetin’in radyoprotektif etkisinin mikronukleus 
yöntemiyle in vitro şartlarda incelenmesi

Damla Eker, Funda Sıbel Pala

Trakya Universitesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Edirne

Günümüzde radyasyon, birçok hastalığın tanı ve tedavisinde 

kullanılmaktadır. Uygulanan radyasyon, genetik materyalde doza 

bağlı olarak hasarlar meydana getirebilmektedir.  Myricetin, 

bitkisel kaynaklı, antioksidan özelliği olduğu bilinen bir flavonoiddir. 

Bu nedenle radyasyon sonucu oluşan serbest radikalleri kendine 

bağlayarak DNA’da oluşacak oksidatif hasarı engelleyebileceği 

beklenmektedir.  Bu çalışmada Myricetin’in, radyasyonun meydana 

getirdiği oksidatif hasarı engelleyip engellemediği mikronükleus 

yöntemi ile incelendi. 3 sağlıklı erkek gönüllüden alınan kan 

örneklerine 2 farklı konsantrasyonda myricetin (100 µM ve 200 

µM) uygulandı ve örnekler 2 Gray (Gy) ve 4 Gy dozlarda ışınlandı. 

Kültürler Moorhead ve arkadaşlarının mikro kültür yöntemine göre 

yapıldı ve hücreler Fenech’in sayım kriterlerine göre değerlendirildi. 

İlk olarak, 2 Gy ve 4 Gy dozlarda radyasyon öncesi ve sonrası 

uygulanan Myricetin’in MN sıklıkları üzerine etkisi gruplar 

arasında karşılaştırıldı. Radyasyon öncesi ve sonrasında uygulanan 

myricetinin MN sıklığı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark oluşturmadığı gözlendi. İkinci olarak, uygulanan myricetin 

konsantrasyonlarında radyasyon dozunun azaldığı ancak bu 

azalmanın gruplar arasında anlamlı bir fark oluşturmadığı bulundu 

(P>0.05). Radyasyon öncesi ve sonrası arasında fark bulunmadığı 

için myricetinin antioksidan etkisinden daha çok, DNA tamirini 

uyararak etki ettiği ya da radyasyon sonucu hücrede oluşan hasar 

miktarına göre hücreyi apoptoza götürdüğü düşünüldü. Sonuç 

olarak, kanser hastalarında myricetinin radyoterapi tedavisine 

ek olarak kullanılabilmesi için daha ileri çalışmaların yapılması 

gerektiği önerilmektedir.

Investıgatıon of the radıoprotectıve effects of Myrıcetın 
wıth mıcronucleus assay ın vıtro condıtıons

Damla Eker, Funda Sibel Pala

Trakya University, Department Of Medical Biology, Edirne

Nowadays the radiation is used in the diagnosis and treatment 

of many diseases. The radiation is able to cause damage the cell 

depending on its dose in genetic material. Myricetin is, a plant-

derived, a flavonoid that’s known as an antioxidant featured. 

Therefore, it is expected that occur in the DNA may inhibit the 

oxidative damage by binding the free radicals produced by 

radiation. In this study myricetin, whether prevents the oxidative 

damage caused by radiation were investigated by the method of 

micronucleus. Two different consentration of myricetin (100µM 

and 200µM) were applied to blood samples from 3 healthy male 

volunteers and samples were irradiated at 2 Gy and 4 Gy. MN 

cultures were performed according to micro-culture technique 

described by Moorhead et al. and cells were assessed according to 

Fenech scoring criteria. At first, effects of pre-and post-treatment 

of myricetin on frequency of MN were compared in of 2 Gy and 

4 Gy radiation doses. Myricetin that applied before and after 

radiation was not observed statistically significant difference in 

MN frequency. As a second, It was found that, applied myricetin 

concentrations decreased radiation doses but this decreasing was 

not different between groups (P>0.05). Since there is no difference 

between pre-and post-irradiation, instead of antioxidant effect, 

myricetin was thought working via inducing DNA repair or 

by triggering apoptosis by the amount of damage in the cell.

Consequently, it is suggested that there is need to further studies 

to be able to use myricetin in addition to radiotherapy in patients 

with cancer.

PS-10 02

In vitro evaluation of the anti oxidant protective effect 
of cord blood RBCs on chromosomal breakage in fanconi 
anemia
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Fanconi anemia (FA) is an autosomal recessive genetic disorder 

in which patients suffer from congenital abnormalities and 

develop bone marrow failure and aplastic anemia. FA can be 

accurately diagnosed using DEB induced chromosome breakage. 

Chromosome breakage has been related to increased oxidative 

damage with impairment of DNA repair system. This study aim 

to compare the effect of RBCs extracted from cord blood versus 

normal adult blood against chromosome instability in patients 
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with Fanconi anemia and to evaluate the importance of cord RBCs 

as a potent antioxidant agent that may replace the adult blood in 

transfusion. The study was carried out on 15 FA patients. The cord 

blood was collected from the placenta & umbilical cord at the time 

of delivery. The adult blood was collected from normal individuals.

The cytogenetics results of the DEB test with autologous RBCs 

giving mean break/cell 6.12 and with adult RBCs giving mean br/

cell 2.89 and with cord RBCs giving mean br/cell 2.14. The addition 

of either adult or cord RBCs gave a statistically highly significant 

reduction of number of breaks/cell (P = 0.001 & 0.001 respectively) 

compared to autologous RBCs and the addition of cord RBCs 

significantly reduced the number of breaks/cell more than normal 

adult RBCs (p<0.05). Oxidative stress plays a major role in Fanconi 

anemia pathogenesis. Chromosomal breakage is one of the 

consequences of oxidative stress in this disorder. Improvement in 

oxidative stress parameters and chromosomal breakage occurred 

after using cord RBCs.
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A child with isodicentric chromosome 21 but without 
typical of trisomy 21

Mina Niusha1, Seyedali Rahmani2, Mohammad Barzegar3
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Mental retardation is a disorder that it’s symptoms are all 

behavioral. it is neuropsychiatric disorder that affecting about 3% 

of the total population. It caused by environmental factors and 

abnormal genes. About 50% of mental retardation reasons are 

genetic factors. The most important genetic abnormalities that 

caused mental retardation are Chromosomal anomalies (about 

24%). In this study we analysed the chromosomes of Mentally 

retarded children with karyotype methodes. Chromosome studies 

were carried out in peripheral blood lymphocytes cells of mental 

retardation child. We cultured blood cells with RPMI 1640 at 

37°C with phytohemagglutinin as a mitogen (0.375 mL), plus 

streptomycin/peni-cillin (0.1 mL), and an incubation period of 72 

h. Mitotic arrest wasinduced by 20min exposure to colchicine (0.1 

mL), After mitotic arrest, the cells were hypotonized with 0.075 M 

KCl for 20min and fixed with methanol/acetic acid (3:1).then Drop 

4-5 drops, from a high of approximately 50 cm onto a clean slide 

after aging at 40°C for 24 hrs the slides stained with Giemsa stain 

solution and then we analysis them with microscope. He was in 

mosaic form of Tetrasomy of chromosome 21. tetrasomy resulting 

from an additional isodicentric chromosome. He was with 

dysmorphy, severe mental retardation. The symptoms of down 

syndrome about him was rare and he was not typical of trisomy 

21. We should study about his family but there were not Available. 

We shoud study more similar cases.

PS-10 04

Parsiyel trizomi 6p ve parsiyel monozomi 18q: Bir olgu 
sunumu
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1Tıbbi Genetik Bölümü, Dr.Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
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Parsiyel trizomi 6p düşük doğum ağırlığı, büyüme ve gelişme 

geriliği, mikrosefali, blefarafimozis, blefaropitozis, microstomia, 

ve anormal kulaklar ile karakterizedir. Kırık noktaları 6p21 ile 

6p25 arasında olan 30’dan fazla vaka rapor edilmiştir. Bu vakaların 

değerlendirilmesi sonucu en kritik bandın 6p25 olduğu saptanmıştır. 

18 nolu kromozomun uzun kolunun kırıkları, 18q delesyonu 

sendromu, mental retardasyon, kısa boy, hipotoni, gelişme 

geriliği, karaniyofasiyel ve genital anomaliler, kalp defektleri, 

beyin MR görüntülemesinde beyaz cevher anormallikleri ve ayak 

deformiteleri ile karakterizedir. Tipik 18q delesyonu sendromunda 

en kritik bölgeler 18q22.3 ve 18q23 bandlarıdır. Bu vakada, parsiyel 

trizomi 6p ve partial monozomi 18q saptanan 28 günlük yeni doğan 

bir erkek bebek sunulmuştur. Hastamız gebeliğin 38. Haftasında 

c/s yoluyla 2800 gr doğum ağırlığı ile dünyaya gelmiştir. Hastamızın 

anormal fizik muayene bulguları frontal bossing, uzun filtrum, 

yarık damak, yüzde kapiller hemanjiom, geniş yerleşimli meme 

başları, sağ elde 3. parmakta fleksiyon kontraktürü vardı. EKO 

incelemesinde küçük boyutta ASD sekundum saptandı. Hastanın 

periferik kanından yapılan kromozom analizi sonucunda derivatif 

18 nolu kromozom saptandı. Derivatif kromozomun kaynağını 

araştırmak amacıyla ebeveynlerden kromozom analizi çalışıldığı 

zaman annede 18q22 ve 6p24 arasında dengeli bir translokasyon 

saptandı. Babanın karyotipi normaldi. Maternal karyotipin ışığında 

hastamızdaki anormal bulguların parsiyel trizomi 6p ve parsiyel 

monozomi 18q varlığından kaynaklandığı düşünüldü. Yapılan 

literatür incelemesinde parsiyel trizomi 6p ve parsiyel monozomi 

18q birlikteliğinin sadece bir defa rapor edildiği görülmüştür.
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A case of newborn baby with partial trisomy 6p and partial 
monosomy 18q

Tülay Tos1, Muhammed Yunus Alp2, Nurullah Okumuş3
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Partial trisomy 6p is characterised by low birth weight, mental 

and growth retardation, microcephaly, blepharophimosis, 

blepharoptosis, microstomia, and abnormal ears. Breakpoints of 

the previous cases range from 6p21 to 6p25 in more than 30 cases 

and reviews suggested that most critical segment is 6p25. Partial 

deletions of the long arm of the chromosome 18, 18q deletion 

syndrome consists of mental retardation, short stature, hypotonia, 

developmental delay, craniofacial and genital abnormalities, 

cardiac defects, white matter abnormalities in brain MRI, and foot 

deformities. Critical region of the typical 18q deletion syndrome 

is 18q22.3 and 18q23. Here we describe a newborn male infant 

(28 days) with partial trisomy 6p24 and partial monosomy 18q22. 

Patient was born at 38 weeks gestation by c/s with 2800 gr birth 

weight. He has frontal bossing, long philtrum, cleft palate, facial 

capillary hemangioma, wide spaced nipples, flexion contaracture 

of the third finger of the right hand, minor ASD secundum type. 

Cytogenetic analysis of patient from peripheral blood detected 

derivative chromosome 18. Parental karyotype analysis revealed 

mother carries a balanced reciprocal translocation between 

chromosome 18q22 and 6p24. Father has normal karyotype. It is 

concluded that abormal features of our patient are consequences 

of partial deletion of 18q and partial duplication of 6p. To the 

best of our knowledge this is the second report of combination of 

partial trisomy 6p and partial deletion 18q.
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Dismorfik yüz görünümüne sahip de novo dengeli Xq;13q 
translokasyonu: Bir olgu sunumu

Tülay Tos1, Muhammed Yunus Alp2

1Tıbbi Genetik Bölümü, Dr.Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
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2Tıbbi Genetik Bölümü, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Bursa

Bugüne kadar dengeli X;13 translokasyonuna sahip yaklaşık 

olarak 20 vaka tanımlanmıştır. Kırık noktalarına ve X inaktivasyonu 

durumuna göre bu vakaların klinik özellikleri değişkenlik 

göstermektedir; retinablostama, menkes hastalığı, hypomelanosis 

of Ito, choroideremia ve incontinentia pigmenti gibi. Bu olguda 

dismorfik yüz görünümü nedeniyle Tıbbi Genetik polikliniğimize 

sevk edilen 11 aylık bir kız çocuğu sunulmaktadır. Hastamız fetal 

distres nedeniyle gebeliğin 32 haftasında c/s yolu ile dünyaya 

gelmiştir. Doğum ağırlığı 2150 gr idi. Fizik muayenesi sırasında 

kilosu 7450 gr (3. persentil), baş çevresi 41.5 cm (<3. Persentil) 

ölçüldü. Hastamızın anormal bulguları; frontal bossing, bilateral 

büyük kulaklar, strabismus, bilateral simian çizgisi, tapered 

finger, patent foramen ovale, minor patent ductus arteriosus, sol 

kaudotalamik çentikte kist. Periferik kandan yapılan sitogenetik 

analizde 46,X,t(X;13)(q22;q12) karyotipi saptandı. Ebeveynlerin 

karyotipleri normaldi. Hastamızda var olan dengeli translokasyonun 

klinik üzerine etkisini açıklayabilmek için ileri düzey araştırmalara 

ihtiyaç olmakla birlikte, kırık noktalarındaki genlerin tahrip olması 

ve/veya X inaktivasyonu paternine bağlı olarak ortaya çıkacak 

fonksiyonel 13q monozomisi veya X dizomisinin mevcut kliniğe yol 

açtığı söylenebilir.

A case of de novo balanced reciprocal translocation Xq;13q 
associated with dysmorphic face

Tülay Tos1, Muhammed Yunus Alp2

1Department of Medical Genetics, Dr.Sami Ulus Women’s and Children’s 

Hospital, Ankara,

2Department of Medical Genetics, Ali Osman Sönmez Oncology Hospital, 

Bursa

Approximately 20 cases of X;13 translocation have been described 

untill now. Various clinical manifestations were reported 

associated with X;13 translocation, retinablostama, menkes 

disease, hypomelanosis of Ito, choroideremia, and incontinentia 

pigmenti, according to the breakpoints and X inactivation satatus.

Here we describe a patient, 11 month old female, referred to the 

Department of Medical Genetics because of dysmorphic facial 

features. She was born via cesarean section at a gestational age 

of 32 weeks due to the fetal distress. Her birth weight was 2150 

gr. Physical examination revealed that her weight was 7450 gr 

(3th percentile), head circumference 41,5 cm (< 3th percentile). 

Abnormal features are frontal bossing, bilateral prominent ears, 

strabismus, bilateral simian line, tapered fingers, patent foramen 

ovale, minor patent ductus arteriosus, left caudothalamic groove 

cyst. Cytogenetic analysis from peripheral blood of patient revealed 

translocation between chromosomes Xq22, and 13q12. Parental 

karyotypes were normal. We need further studies to explore the 

affects of balanced translocation to the phenotype, however, we 
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suggested that gene disruption due to the breakpoints, and/or 

functional monosomy 13q or disomy X caused by X inactivation 

could lead to the abnormal features.

PS-10 06

Otizm ve Y kromozomunun perisentrik inversiyonunun 
birlikteliği: Bir olgu sunumu

Tülay Tos1, Muhammed Yunus Alp2
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EAH, Ankara

2Tıbbi Genetik Bölümü, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Bursa

Otizm sosyal ilişkilerde, dil ve iletişim becerilerinde bozukluk, 

ilgi ve aktivitelerde sınırlılık ile karakterize bir nöropsikiyatrik 

gelişim bozukluğudur. Vakaların %10’undan azında kromozomal 

bozukluklar saptanmıştır. Ayrıca bu hastalarda kromozomların 

heterokromatin bölgelerindeki varyasyonlarda artış saptanmıştır. 

Bu vakada atipik otizm tanısı almış 5 yaş 8 aylık bir erkek çocuğu 

sunulmaktadır. Hastamız aralarında akrabalık olmayan ebeveynlerin 

üç çocuğundan biridir. Diğer iki kardeş sağlıklıdır. Hastamız 2 

yaşında yürümeye, 4 yaşında konuşmaya başlamış. Göz teması 

kurmayan hasta hiperaktivite özellikleri sergiliyordu. Hastanın 

kromozom analizinde Y kromozomunun perisentrik inversiyonu 

saptandı. Aynı inversiyon babada da görüldü. Y kromozomunun 

perisentrik inversiyonu 1/1000 sıklığında görülmektedir. Babadan 

kalıtılan bu varyasyonun klinik bir etkisi olmadığı düşünülmektedir. 

Daha önceki çalışmalarda da perisentrik Y inversiyonunun kişilik ve 

zeka gelişimine olumsuz etkisi olmadığı bildirilmiştir. Bugüne kadar 

otizm ile Y kromozomunun perisentrik inversiyonu arasında bir 

ilişki rapor edilmemiştir.

A case of autism with pericentric inversion of Y chromosome

Tülay Tos1, Muhammed Yunus Alp2

1Department of Medical Genetics, Dr.Sami Ulus Women’s and Children’s 

Hospital, Ankara,

2Department of Medical Genetics, Ali Osman Sönmez Oncology Hospital, 

Bursa

Autism is a pervasive developmental disorder characterised by 

impairments in social interaction, language, and communication. 

< 10% of cases are associated with chromosomal abnormalities. 

And also a significant increase in the frequency of variations in the 

heterochromatin regions of chromosomes in children with autism 

were reported. Here we report a 5 years and 8 month old boy with 

atypic autism. He was able to walk at 2 years old, and talk at 4 years 

old. He has two healthy sibs. Parents are not relatives. Cytogenetic 

analysis detected inv(Y)(p11q11) in both patient and his father. 

Fragile X analysis was negative. The prevalance of the pericentric 

inversion of Y chromosome is aproximately 1 per 1000. It is 

inherited from fathers without any clinical significance. Previous 

studies concluded that pericentric inversion Y is not associated 

with any defects in personality or intelligence. Association between 

autism and pericentric inversion Y has not ever been reported.

PS-10 07

İnsan periferal lenfositlerinde factive (gemifloksasin) 
antibiyotiğinin genotoksik etkileri

Aslıhan Ören1, Zeliha Yıldırım2, Ahmet Kayraldız1, Lale Dönbak1

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Biyoloji Ana Bilim Dalı, 

Kahramanmaraş

2Gaziantep Üniversitesi, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, İslahiye, 

Gaziantep

Bu çalışmada, kinolon grubu bir antibiyotik olan Factive’nin olası 

genotoksik etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, Factive’nin dört farklı 

(80, 160, 320 ve 640 μg/ml) konsantrasyonuyla 24 ve 48 saat süreyle 

muamele edilen insan periferal lenfositlerinde mitotik indeks (MI), 

anormal hücre yüzdesi (AH), kromozomal aberasyon (KA/hücre), 

mikronukleus (MN), mikronukleuslu binukleer hücre (MNBN) ve 

nükleer bölünme indeksi (NBI) düzeyi incelenmiştir. Elde edilen 

sonuçlar, SPSS (17.0) paket programı kullanılarak kontrol grubu 

ile karşılaştırılmıştır. factive’nin farklı dozlarıyla (80, 160,320 ve 

640 μg/ml) ile 24 ve 48 saatlik muamele sonucunda AH, KA, MN 

ve MNBN değerlerinde kontrol grubuna göre gözlenen farklılıklar 

istatistiksel olarak önemli düzeyde bulunmamıştır (p>0.05). Factive 

ile 48 saat muamele edilen hücrelerde 160 (p<0.05), 320 (p<0.01) 

ve 640 μg/ml’lik (p<0.05) dozlarda elde edilen mitotik indeks 

değeri kontrol grubuna göre önemli oranda düşük bulunmuştur. 

factive ile 48 saatlik muamele süresinde NBI değerinde 320 ve 640 

μg/ml dozlarında elde edilen değerler kontrol grubundan önemli 

derecede düşüktür (p<0.05). Sonuç olarak; bu çalışmada factive’nin 

genotoksik etkili olmadığı ancak az da olsa sitotoksik etkiye sahip 

olabileceği gözlenmiştir.
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Genotoxic effects of factive (gemifloxacin) antibiotic in 
human peripheral lymphocytes
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In this study, possible genotoxic effects of factive antibiotic were 

investigated. The levels of mitotic index (MI), aberrant cells (Ab.C), 

chromosomal aberrations (CA/cell), micronucleus (MN), binuclear 

cells with micronucleus (BNMN) and nuclear division index (NDI) 

were analysed in human peripheral lymphocytes treated with 

four different concentrations (80, 160, 320, 640 µg/ml) of factive. 

Obtained results were compared with control by using SPSS 

(17.0) package programme. In the cells treated with different 

concentrations (80, 160, 320 ve 640 ìg/ml) of factive for 24 and 

48 hours, observed differences in the levels of Ab.C, CA/cell, MN 

and BNMN were not found to be statistically significant (p>0.05). 

In the cells treated with 160, 320, and 640 µg/ml of factive, there 

was a significant reduction in mithotic index level. NDI level was 

significantly reduced in the cells treated with 320, and 640 µg/

ml factive for 48 hours, according to control group. As a result, 

obtained data indicated the weak cytotoxic effect of factive rather 

than genotoxic effect.
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Temizlik işçilerinin genotoksik risklerinin değerlendirilmesi

Emine Kaşan1, Zeliha Yıldırım2, Lale Dönbak1, Ahmet Kayraldız1
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Bu çalışmada; temizlik işçilerinin genotoksik risk altında olup 

olmadıkları araştırılmıştır. Bu amaçla çalışmaya dahil edilen 32 

temizlik işçisi ve 20 kişiden oluşan kontrol grubundan alınan 

periferal kan örneklerinde kardeş kromatid değişimi (KKD) 

ve kromozomal anormallik (KA) düzeyleri saptanmıştır. Elde 

edilen verilerin karşılaştırılmasında SPSS (17.0) paket programı 

kullanılmıştır.Gündelik temizlik işçilerinin periferal lenfositlerindeki 

KKD (p<0,05) frekansının kontrol grubuna oranla önemli derecede 

yüksek olduğu gözlenmiştir. Benzer şekilde sigara içmeyen işçilerde 

ve kontrol grubunda saptanan KKD değerleri arasındaki fark 

istatistiksel olarak önemli (p<0,05) bulunmuştur. İşçiler ve kontrol 

grubuna ait KA düzeyleri arasındaki farklılığın önemli düzeyde 

olmadığı gözlenmiştir (p>0,05). Ancak KA düzeyi ile işçilerin çalışma 

süreleri ve yaşları arasında pozitif korelasyon olduğu saptanmıştır. 

Elde edilen veriler gündelik temizlik işçilerinin mesleki olarak 

maruz kaldıkları kimyasal maddeler nedeniyle genotoksik risk 

altında olabileceklerini göstermektedir.

The investigation of genotoxic risk in cleaning workers

Emine Kaşan1, Zeliha Yıldırım2, Lale Dönbak1, Ahmet Kayraldız1

1University of Kahramanmaraş Sütçü İmam, Department of Biology, 

Kahramanmaraş

2University of Gaziantep, Department of Plantal and Animal 

Production,İslahiye, Gaziantep

In this study, we investigated the possible genotoxic risk of 

cleaning workers. For this purpose, sister chromatid exchange 

(SCE) frequency and chromosome aberrations (CA) were examined 

in peripheral blood samples taken from 32 cleaning workers 

exposed to cleaning agents and 20 healthy subjects as the control 

group. Data analysis were perfomed using SPSS (17.0) package 

programme. Statistically, significant SCE (p<0,05) formation 

was found in peripheral blood of daily cleaners in comparison 

with the control group. Similarly, the difference in the SCE value 

between non-smoker cleaners and non-smoker control group was 

statistically significant (p<0,05). However, CA value determined for 

cleaners did not show significant difference from that of control 

group (p>0,05). The CA values were correlated with both the 

working period and the ages of the cleaning workers. The results 

of this study suggest that cleaning workers may have genotoxic risk 

due to occupational exposure to various chemical agents.
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Swiss albino farelerde benzen genotoksisitesine karşı yeşil 
çayın koruyucu etkisi
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Benzen genellikle endüstriyel amaçlar için kullanılan aromatik bir 

moleküldür. Bu çalışmanın amacı, Swiss albino farelerde benzene 

bağlı genotoksisiteye karşı Yeşil çayın olası in vivo koruyucu etkilerini 
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araştırmaktır. 36 fare altı gruba ayrıldı: kontrol grubuna yalnızca 

distile su verildi, uygulama gruplarındaki farelere ise yalnızca Yeşil 

Çay (50 ya da 150 mg / kg vücut ağırlığı), yalnızca benzen (250 

mg / kg vücut ağırlığı) ve Yeşil çay + benzen uygulamaları 50 hafta 

boyunca uygulandı. Uygulama sonrasında genotoksik çalışmalar 

için kemikiliği dokuları alındı. Kemik iliği dokusu mikronükleus (MN) 

frekansı, kromozomal anormallikler (CA) ve mitotik indeks (MI) için 

analiz edildi. Yalnız benzen uygulanan farelerde kontrol grubuna 

göre MN, CA, ve anormal metafaz daha yüksek frekanslarda 

(p <.05) gözlenirken, mitotik indeksin kontrol grubuna kıyasla 

azaldığı belirlenmiştir (P<.05). Yeşil çay ile oral tedavi önemli 

ölçüde benzenin neden olduğu genotoksisiteyi azalttığı belirlendi. 

Her iki doz Yeşil çay toksisiteye karşı önemli bir koruma sağlamış 

ve bu güçlü etki 150 mg / kg doz seviyesi vücut ağırlığı arasında 

gözlenmiştir. Sonuç olarak, Yeşil Çay benzene bağlı toksisiteye karşı 

önemli bir koruyucu etkiye sahiptir, ve koruyucu etkisinin doza 

bağımlı olduğu bulunmuştur.

The protective role of green tea against genotoxicity of 
benzene in swiss albino mice

Deniz Teker1, Kültiğin Çavuşoğlu2, Emine Yalçın2

1Department of Plant and Animal Production, Alucra Turan Bulutçu 

Vocational School Giresun University Giresun, Turkey

2Department of Biology, Faculty of Science and Arts Giresun University, 

Giresun, Turkey

Benzene is an aromatic hydrocarbon often used for industrial 

purposes. The objective of the present study was to investigate the 

possible in vivo protective effects of Green Tea against benzene-

induced genotoxicity in Swiss albino mice. 36 mice were divided 

into six groups:control group received distilled water alone, 

whereas mice in the treatment groups received Green Tea alone 

(50 or 150 mg/kg of body weight), benzene alone (250 mg/kg of 

body weight), or Green Tea + benzene together for 50 weeks. After 

the treatment bone marrow tissues were isolated for genotoxic 

studies. Bone marrow tissue was analyzed for micronucleus (MN) 

frequency, chromosomal aberrations (CAs), and mitottic index 

(MI). Benzene alone–treated mice presented higher frequencies 

(P<.05) of MNs, CAs, and abnormal metaphases compared with the 

controls; moreover, the mitotic index was lower than in controls 

(P<.05). Oral treatment with Green Tea significantly reduced 

the genotoxicity induced by benzene. Both doses of Green Tea 

provided significant protection against Green Tea induced toxicity, 

and its strongest effect was observed at the dose level of 150 mg/

kg of body weight. Consequently, it was found that Green Tea has a 

significant protective effect against benzene-induced toxicity, and 

its protective effect is dose dependent.
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Mefenoxam fungusitinin Allium cepa’da biyokimyasal ve 
sitotoksik etkileri
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Mefenoksam çim ve süs bitkilerinde Oomycete mantar sınıfı 

tarafından oluşturulan hastalıkların tedavisinde kullanılan bir 

fungusittir. Bu çalışmada mefenoksam fungusitinin Allium cepa’nın 

kök meristem hücrelerine etkisi araştırılmıştır. Allium cepa kökleri 

mefenoksamın 10, 50 ve 100 ppm konsantrasyonları ile 72 saat 

muamele edilmiştir. Mefenoksam uygulaması ile birlikte A. 

cepa’da SOD, CAT enzim aktivitelerinde değişimlerle birlikte MDA 

miktarının arttığı belirlenmiştir. MDA lipid peroksidasyonunun 

bir göstergesidir ve bu sonuç fungusidin oksidatif hasara neden 

olduğunun belirtisidir. Ayrıca mitotik indeksin azaldığı ve 

mikronukleus, kromozom köprüsü, vagrant ve kalgın kromozom 

ve dağınık fazlar gibi mitotik anormalliklerin meydana geldiği 

gözlenmiştir.

The biochemical and cytotoxic effects of mefenoxam 
fungicide on allium cepa

Deniz Teker1, Kültiğin Çavuşoğlu2, Emine Yalçın2

1Department of Plant and Animal Production, Alucra Turan Bulutçu 

Vocational School Giresun University Giresun, Turkey

2Department of Biology, Faculty of Science and Arts Giresun University, 

Giresun, Turkey

Mefenoxam isa an aqueous fungicide for the control of certain 

diseases in various turf, nursery, and ornamental crops caused 

by the Oomycete class of fungi. In this study, effects of the 

Mefenoxam on the root meristem cell of Allium cepa were 

investigated. The roots of Allium cepa were treated with 10, 50 and 

100 ppm concentrations of Mefenoxam for 72 h. After Mefenoxam 

treatment, some alterations in the level of SOD, CAT enzyme 

activity and the the increase in MDA level were determined. MDA 

is an indicator of lipid peroxidation and this results showed that 

the fungicide caused oxidative damage. In addition, a decrease 

in mitotic index and formation of mitotic abnormalities such 

as micronucleus, chromosome bridge, vagrant and laggard 

chromosomes and disturbed phases were observed.
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Cytogenetics study of bone marrow and peripheral blood 
cells in chronic myeloid leukemia patients

Soheila Manaflouyan Khajehmarjany1, Seyed Ali Rahmani1, 

Seyed Hadi Chavoshi2, Ali Esfahani2, Aliakbar Movassagpour Akbari2

1Department of Genetic, Azad University, Iran, Ahar

2Department of Hematology- oncology, Medical Science University, Iran, 

Tabriz

Chronic myeloid leukemia is a myeloproliferative disease. Hallmark 

of CML is Philadelphia chromosome that is caused by t(9;22)

(q34;q11). Our aim was comparing of bone marrow and peripheral 

blood cells in order to recognize and also assess the chromosomal 

abnormalities at the moment of diagnosis and during imatinib 

therapy for monitoring therapeutic response in CML patients.

The incidence of chromosomal abnormalities was determined in 

31 patients suspected of CML using G-banding of cultured bone 

marrow and peripheral blood cells. Chromosomal analysis of 31 

CML patients demonstrated the presence of ph chromosome in 

4 cases of peripheral blood and 9 cases of bone marrow cells. In 

our cytogenetic study, among of 31 patients that suspected to 

have CML, 13 cases were Ph+. 9 and 4 cases of them was found 

respectively on bone marrow and peripheral blood cells.4 cases 

of patients were under imatinib therapy respectively for 1,3,4,5 

years. The first case of them at the moment of diagnosis was in CP 

and 100% of his bone marrow cells showed Ph chromosome while 

his peripheral blood cells were negative for every chromosomal 

abnormality. After passing one year of treatment, this patient 

progressed to BP. The other cases showed CCgR to treatment. Bone 

marrow cells are better than peripheral blood cells for diagnosis, 

monitoring and evaluation of CML disease by cytogenetic methods. 

But usage of molecular techniques to detect other variant Ph 

chromosome is recommended.
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Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemili hastalarda floresan 
i̇n situ hibridizasyon ile TEL / AML1 füzyonu ve TEL - AML1 
genlerini i̇çeren ek anomalilerin değerlendirilmesi

Çiğdem Aydın1, Zafer Çetin1, Funda Tayfun2, Alphan Küpesiz2, 

Sibel Berker Karaüzüm1

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, 

Antalya

2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Antalya

Çocukluk çağı Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL), lenfoid progenitor 

hücrelerinden kaynaklanan malign bir hastalıktır. Çocukluk çağı 

lösemiler arasında en yaygın tip olup, 2 ile 5 yaşları arasında 

görülme sıklığı artmaktadır. Çocukluk çağı prekürsör B hücreli 

ALL hastalarında t(12;21)(p13;q22) translokasyonu %25 oranında 

görülmektedir. Bu translokasyonda TEL (ETV6) ve AML1(RUNX1) 

genlerinin ürünü olan iki transkripsiyon faktörü işe karışmaktadır. 

Klinik olarak, TEL-AML1 pozitif hastalar iyi prognoza sahip olarak 

değerlendirilmektedir. Ancak, 21 nolu kromozomun ekstra kopyaları 

ve TEL geninin kaybı gibi t(12;21) ile ilişkili ek anomaliler taşıyan 

hastaların %10-20’si relaps ve/veya kötü prognoza sahip olarak 

rapor edilmiştir. Bu çalışmada, ALL tanısı almış 212 hastaya ait 

kemik iliği örneklerinde t(12;21) translokasyonunun olup olmadığı 

ve diğer ilişkili anomaliler, ETV6(TEL)/ RUNX1(AML1) ES dual 

color translokasyon probu ile floresan in situ hibridizasyon (FISH) 

tekniği kullanılarak analiz edilmiş ve aynı zamanda konvansiyonel 

sitogenetik analizleri de gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar 

klinik veriler ve literatürdeki diğer çalışmalar ile karşılaştırılarak 

değerlendirilmiştir. Çocukluk çağı ALL’li 42 hastada (%19,8) TEL 

ve AML1 ile ilişkili anomaliler belirlenmiştir. Bu anomalilerin 33’ü 

(%78,6) yapısal, 9’u (%21,4) ise sayısal değişimlerden oluşmaktadır. 

Pediatrik ALL vakalarında saptanan FISH anomalileri sırasıyla; 

t(12;21)(p13;q22) TEL/AML1 füzyonu (%6,6), AML1 amplifikasyonu 

(%6,1), Tetrazomi/Trizomi 21 (%2,4), TEL delesyonu (%1,4), 

AML1 amplifikasyonu ile birlikte TEL delesyonu (%0,9), AML1 

amplifikasyonu ile birlikte TEL amplifikasyonu (%0,9), Poliploidi 

(%0,5), AML1 delesyonu (%0,5), Azalmış TEL sinyali (%0,5). t(12;21) 

translokasyonu dışında en sık karşılaşılan yapısal değişimler AML1 

amplifikasyonu ve TEL delesyonu, sayısal değişim ise 21 nolu 

kromozomun trizomisidir. Bu bulgular literatür ile uyumlu olarak 

değerlendirilmiştir.

Evalution of TEL/AML1 fusion and additional abnormalities 
involving TEL and/or AML1 genes by fluorescence in 
situ hybridization in patients with childhood acute 
lymphoblastic leukemia

Çiğdem Aydın1, Zafer Çetin1, Funda Tayfun2, Alphan Küpesiz2, 

Sibel Berker Karaüzüm1

1Department of Medical Biology and Genetics, Akdeniz University, School of 

Medicine, Antalya,Turkey

2Department of Pediatric Hematology, Akdeniz University, School of 

Medicine, Antalya, Turkey

Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) is a malignant 

disorder of lymphoid progenitor cells with a peak incidence 

among 2-5 years of age and is the most common type of childhood 

leukemia. The t(12;21)(p13;q22) translocation occurs in 25% 

of childhood B-cell precursor ALL. This translocation involves 

two transcription factors which is encoded by TEL (ETV6) and 

AML1(RUNX1) genes. Clinically, TEL-AML1 positive patients have 
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good prognoses. However, relapses and unfavorable prognosis are 

reported to occur in 10-20% of patients, associated with t(12;21) 

bearing additional aberrations as extra copies of chromosome 21 

and lack of TEL gene. In this study, bone marrow samples were 

obtained from 212 patients with childhood ALL. We analyzed 

for t(12;21) translocation and other related abnormalities by 

fluorescent in situ hybridization technique using ETV6(TEL)/ 

RUNX1(AML1) ES dual color translocation probe and conventional 

cytogenetics. TEL and AML1 related abnormalities determined in 

42 (19,8%) of 212 patients with childhood ALL. Structural changes 

were detected in 36 (78,6%) and numerical abnormalities in 9 

(21,4%) of abnormal karyotypes. We found FISH abnormalities 

in pediatrics ALL cases were as follows; t(12;21)(p13;q22) TEL/

AML1 fusion (6.6%), AML1 amplification (6,1%), Tetrasomy/

Trisomy 21 (2,4%), TEL deletion (1,4%), TEL deletion with AML1 

amplification (0,9 %), TEL amplification with AML1 amplification 

(0,9%), Poliploidy (0,5%), AML1 deletion (0,5%), Diminished TEL 

signal (0,5%). AML1 amplification and TEL deletion were found 

the most frequent structural aberrations, and the most frequent 

numerical abnormality was trisomy for chromosomes 21, except 

t(12;21) translocation. These results were compared with clinical 

data and other studies in the literature.
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Akciğer adenokarsinomlarında ALK geni yeniden 
düzenlenmeleri

Emine İkbal Atlı1, Azra Akın2, Cengiz Yakicier1

1Acibadem Üniversitesi

2Acibadem Genetik Tanı Merkezi

Dünya genelinde akciğer kanseri kadın ve erkekler arasında kanser 

kaynaklı ölümler arasında ilk sıradadır. Akciğer kanserlerinin 

%99’dan fazlası adenokarsinomlardır. Son 10 yılda bu hasta 

grubunda moleküler hedefli tedavi seçenekleri ile sağkalım 

süresinde artış sağlanmıştır. Anaplastik lenfoma kinaz (ALK) 

nöronal hücre tiplerinde eksprese olan bir tirozin kinaz kodlar. 

ALK akciğer kanserinde (EML-4, MET, NPM, KIF5B) diğer genler 

ile füzyon oluşturarak aktif hale gelir. Bu nedenle ALK yeniden 

düzenlenmesi crizotinib tedavisi için seçici bir özellik taşır. Floresan 

insitu hibridizasyon (FISH) yöntemi crizotinib tedavisi için ALK 

translokasyonu bulunan hasta seçiminde altın standart olarak 

kabul görmektedir. 2011-2013 yılları arasında hastanelerimize 

başvuran akciğer adenokarsinom hastasına ait parafine gömülü 

183 tümör dokusu ile çalışılmıştır.Bu grup içinden 66 hastanın DNA 

dizi analizi yöntemi ile EGFR mutasyon analizi yapılmıştır.Parafine 

gömülü tümör dokuları FISH yöntemi ile çalışmaya alınmıştır. ALK 

geni yeniden düzenlenmelerinin tespiti için Vysis ALK Break Apart 

FISH Probe Kit kullanılmıştır.183 adenokarsinom tümör dokusu 

analiz edilmiştir.53 hastada (%29,5) ALK pozitif bulunmuştur. 

ALK pozitif hastaların yaş ortalaması 60,78 ALK negatif hastaların 

yaş ortalaması 61,71 ‘dir.Dizi analizi yöntemiyle EGFR mutasyon 

taraması yapılan hastalardan 20 hastada(%30,3) ALK(+)/EGFR(WT), 

2 hastada(%3,03) ALK(+)/EGFR(+) ve 4 hastada(%6,06) EGFR(+)/

ALK(-) olarak tespit edilmiştir.ALK geni yeniden düzenlenmeleri 

üzerinde yapılan son çalışmalarla akciğer kanserinde kişiye özel 

tedavi eğilimi artmaktadır. FISH yöntemi ile ALK gen analizi 

Crizotinib tedavisi seçiminde öncü rol almıştır. Bu doğrultuda 

akciğer adenokarsinom hastalarında wild type EGFR ve ALK yeniden 

düzenlenmesi, artmış sağkalım ile ilişkilendirilmiştir.ALK geni ile 

ilgili yapılacak ileri çalışmalar akciğer kanserli hastalarda daha 

etkin tedavi sonuçları alınması ve moleküler yapının aydınlatılması 

açısından önem taşımaktadır.

ALK gene rearrangements in lung adenocarcinoma

Emine İkbal Atlı1, Azra Akın2, Cengiz Yakicier1

1Acibadem Universty

2Acibadem Genetic Diagnosis Center

More than %99 lung cancer is adenocarcinomas in last decade, 

molecular targeted cure options provide a longer life for this 

group of patients. Anaplastic lenfoma kinases (ALK) codes a 

throsine kinase which is expressed in neuronal cell type. ALK is 

activated by fusioning to other genes(EML4, MET, NPM, KIF5B).

Therefore, rearrangement of ALK has a specific importance for 

crizotinib cure.FISH technique is fundamental to detect ALK 

translocation for crizotinib.Between September 2011-July 2013, 

183 paraffin embedded tumour tissue have been performed by 

our hospitals.66 patient chosen from this group were also scanned 

for EGFR mutations. FISH technique is performed to paraffin 

embedded tissues.Vysis ALK Break apart FISH probe kit is used to 

detect rearrangement of ALK gene.183 adenocarcinoma tumour 

tissues were analysed, according to the result of this study, the 

datas below were found.53 patient were assessed ALK(+) range 

is %29,5.Avarege age of the patients assessed ALK(+) is 60,78 

and ALK(-) average age is 61,71.20 patient scanned for EGFR 

mutation were assessed ALK(+)/EGFR(Wild Type) range is %30,3,2 

patient were assessed ALK(+)/EGFR(Mutant) range is %3,03,4 

patient were assessed ALK(-)/EGFR(Mutant) range is %6,06 ALK 

gene rearrangements in patients with lung cancer, recent studies 

conducted on personalized treatment increases the success was 

observed.ALK gene rearrengements by FISH analysis has a leading 

role to Crizotinib treatment.Thus, wild type EGFR gene results and 

ALK gene rearrangements plus patients is related to increased 

survival after crizotinib treatment. Further studies about ALK gene 

is important to get more efficient cure result and figure out the 

molecular mechanism and structure.
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QF-PCR ile anöploidi tanısı ve prenatal tanıdaki önemi

Nurten Kara1, Akın Tekcan1, Şengül Tural1, Mehmet Elbistan1, 

Davut Güven2, İdris Koçak2

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi 

Genetik Bilim Dalı, Samsun

2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın hastalıkları ve Doğum 

Anabilim Dalı, Samsun

Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada, prenatal tanıda daha 

kolay ve erken sonuç alınmasını sağlayan QF-PCR anöplodi tanı 

testi sonuçları ve testin önemi tartışılmıştır. İleri anne yaşı, ikili/üçlü 

tarama testi ve fetal anomali gibi nedenlerle gönderilen, yaşları 

19 ile 43 arasında değişen 97 kadına ait amniyon sıvısı ile birlikte 

anneye ait kan örnekleri incelenmiştir. Her iki örnekten yapılan 

DNA izolasyonunu takiben kantitatif floresans- polimeraz zincir 

reaksiyonu (QF-PCR) ile kromozom 13, 18, 21’e ait 19 markır (STR) 

bölgesi ile birlikte X ve Y kromozomuna ait sırasıyla amelogenin 

ve SYR gen bölgeleri çoğaltılmıştır. PCR ürünleri DNA dizi analizi 

cihazında kapiller elektroforez ile yürütüldükten sonra gene mapper 

programı kullanılarak analiz edilmiştir. Örneklerin sonuçları üç 

gün içinde raporlandırılmıştır. Analiz edilen örneklerin %46’sı ileri 

anne yaşı, %7’si fetal anomali, diğerleri ise çoğunlukla ikili ve üçlü 

tarama testinin pozitif olması nedeniyle incelemeye alınmışlardır. 

İncelenen 97 örneğin 92’si (%98) sonuçlandırılmış 5’inin (%2) 

ise maternal kontaminasyon nedeniyle analizi yapılamamıştır. 

Analiz edilen örneklerin birinde (%1) trizomi 21 saptanmış olup 

diğerlerinde (%99) anöploidi gözlenmemiştir. Sonuçlar amniyosit 

hücre kültüründen elde edilen kromozom analizi ile doğrulanmıştır. 

Hücre kültürüne göre daha kolay ve erken bir analiz yöntemi 

olan OF-PCR anöploidi tanısı sınırlı bir genom tarama özelliği 

olmasının yanısıra maternal kontaminasyona hassasiyeti nedeniyle 

mutlaka amniyon örneğinden analiz edilen markırlar annenin 

kan örneğinden analiz edilen markırlar ile karşılaştırılarak sonuca 

gidilmelidir. OF-PCR ile anöploidi tanısı, prenatal genetik analizin 

en erken sonuçlandırıldığı bir tanı test olması ve anne adayını 

stresten kurtarması nedeniyle hala geçerliliğini sürdürmektedir.

ALK pozitif akciğer adenokarsinomlu hastanın tümör dokusuna ait FISH gorüntüsü
FISH image of tumor tissue obtained from patient with lung adenocarcinoma
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Diagnosis of aneuploidy by QF-PCR and importance in 
prenatal diagnosis

Nurten Kara1, Akın Tekcan1, Şengül Tural1, Mehmet Elbistan1, 

Davut Güven2, İdris Koçak2

1Ondokuz Mayis University, Faculty of Medicine, Department of Medical 

Biology, Section of Medical Genetics, Samsun, Turkey

2Ondokuz Mayis University, Faculty of Medicine, Department of Gynecology 

and Obstetrics, Samsun, Turkey

In this retrospective study, the importance of QF-PCR aneuploidy 

diagnosis test which provides early and more easily results is 

discussed. We examined 97 amniotic fluid and maternal blood 

samples which are belong to women ages between 19 and 43 

who were referred with increased maternal age, positive double/

triple screening test and fetal anomaly history. After DNA isolation 

of both samples, fluorescence-quantitative polymerase chain 

reaction (QF-PCR) applied to 19 markers (STR) in the chromosomes 

13, 18, 21 and also amelogenin and SRY genes amplified in the 

X and Y chromosomes. DNA sequencing of PCR product was 

carried out with capillary electrophoresis and then analyzed with 

gene mapper programme. Results of samples were reported in 

three days. Among the analyzed samples 46% of them have high 

maternal age, 7% have fetal anomaly and the others have double/

triple screening test positivity. Ninety-two (98%) of the 97 samples 

were resulted but 5 (2%) of them could not examined because 

of the maternal contamination. We found that trisomy 21 one of 

the samples (1%) and the others (99%) have not aneuploidy. The 

results also confirmed with cell culture and chromosome analysis. 

Beside QF-PCR is easier and earlier test it has limited genom 

scanning also it is sensitive for maternal contamination so that it 

should be tested together with maternal blood samples. QF-PCR 

aneuploidy test is the earliest diagnostic test for prenatal diagnosis 

and also due to the providing the mother less stressful period so 

that it is still validity.
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inv (4)(p13q13) kromozom anomalisine sahip esansiyel 
trombositemi tanılı olgu sunumu

Çiğdem Aydın1, Orhan Kemal Yücel2, Ozan Salim2, Sibel Berker 

Karaüzüm1
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2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji 

Bilim Dalı, Antalya

Aşırı halsizlik yakınması ile İç Hastalıkları polikliniğine başvuran 

69 yaşındaki kadın hastanın tam kan sayımında, mikrositer anemi 

ve trombositoz (Hb: 6,6 gr/dl, MCV:72 fl, Lökosit: 9710/mm3, 

Trombosit: 1165000/mm3) saptanmıştır. Mikrositer anemi demir 

eksikliği anemisi ile uyumlu olan olguda, demir eksikliği anemisi 

etyolojisinde gastrointestinal kayıp araştırıldığında; kolonoskopi 

ve biyopsi sonucunda Crohn Hastalığı tanısı konulmuştur. Bu 

süreçte DEA tedavisine yanıt alınmış ve ayrıca Crohn Hastalığı 

için Salazopirin tedavisi başlanmıştır. Geriye dönük inceleme 

yapıldığında trombositozun yaklaşık 5 yıldır (trombosit yaklaşık 

1000000/mm3 düzeyinde) mevcut olduğu belirlenmiştir. DEA ve 

Crohn hastalığı tedavisine yanıt alınmasına rağmen trombositozun 

devam etmesi üzerine (Diğer reaktif trombositoz yapan nedenler 

olmadığından) Kronik Myeloproliferatif Neoplazi araştırılmıştır. 

Periferal kan örneğinden PCR yöntemi ile yapılan analizlerde Jak-

2 geninde mutasyon belirlenmemiş ve t(9;22) translokasyonu 

saptanmamıştır. Hiperselüler kemik iliğinde bol sayıda olgun 

megakaryosit ve trombosit kümeleri izlenirken, eritroid ve myeloid 

seride dikkate değer bir artış saptanmamış, malign infiltrasyon 

gözlenmemiştir. Olgunun kemik iliği aspirasyon örneğinde yapılan 

kromozom analizinde 46,XX, inv (4)(p13q13)[3]/46,XX[4] karyotipi 

belirlenmiştir. 5 yıldır trombositozu olan hasta WHO 2008 tanı 

kriterlerine göre Esansiyel Trombositemi tanısı almıştır. Yüksek 

risk nedeni ile asetilsalisilik asit ve hidroksiüre tedavisi başlanan 

ve trombosit sayısı 400000/mm3 ‘ün altına düşen asemptomatik 

hasta halen aynı tedavi ile takip edilmektedir.

inv (4)(p13q13) in a patient with essential thrombocythemia; 
a case report

Çiğdem Aydın1, Orhan Kemal Yücel2, Ozan Salim2, Sibel Berker 

Karaüzüm1

1Akdeniz University, School of Medicine, Department of Medical Biology 

and Genetics, Antalya,Turkey

2Akdeniz University, School of Medicine, Department of Hematology, 

Antalya, Turkey

In June 2012, a 69 year-old female patient was admitted to internal 

medicine outpatient clinic with complaint of excessive fatigue. 

Microcytic anemia and thrombocytosis (Hb: 6.6 g/dl, MCV: 72 

fl, WBC: 9710/mm3, platelet: 1165000/mm3) were detected 

in complete blood count. Microcytic anemia was consistent 

with iron deficiency anemia (IDA). Gastrointestinal blood loss 

was investigated for IDA etiology. Colonoscopy and biopsy 

was consistent with the diagnosis of Crohn’s Disease. IDA was 

succesfully treated. During this period salazopyrine was started 

for Crohn’s Disease. In retrospective analysis, thrombocytosis 

(approximately 1000000/mm3 ) was determined to be present 

for about 5 years. Despite succesfull treatment of IDA and Crohn’s 
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disease, persistent thrombocytosis was observed and for this 

reason Chronic Myeloproliferative Neoplasm was investigated. 

There were not any other causes of reactive thrombocytosis. Jak-2 

mutation analysis and t(9; 22) by PCR were negative in peripheral 

blood. Hypersellular bone marrow and abundance of mature 

megakaryocytes and platelet clumps were observed. There were 

no significant increase in the erythroid and myeloid series and 

malign infiltration were not observed. 46, XX, inv (4) (p13q13) [3] / 

46, XX [4] were determined with conventional cytogenetic analysis 

in the bone marrow sample. According to WHO 2008 criteria she 

was diagnosed with Essential Thrombocythemia and because 

of the high risk ET acetylsalicylic acid and hydroxyurea therapy 

were initiated. Platelet count fell below 400000/mm3 with this 

treatment and she is still followed asemptomatically by the same 

treatment.
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Prenatal tanıda saptanan maternal kökenli der(5)t(5;14) 
olgusu
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Neslihan Pınar Özateş1, Mehmet Emin Erdal1

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği

Homolog kromozomlar arasındaki genetik materyalin değişimi, 

somatik ve germ hücrelerinde meydana gelen değişimlerdir. 

Bu tip değişimler, bazı durumlarda non-allelik kromozomal 

bölgelerde meydana gelmekte, böylece translokasyonlar şeklinde 

yapısal kromozomal yeniden düzenlenimlerle sonuçlanmaktadır. 

Translokasyonlar, homolog olmayan iki kromozom parçasının 

kırılıp karşılıklı yer değiştirmesiyle meydana gelen yapısal 

kromozomal anomaliler olup; dengeli ve dengesiz olmak 

üzere 2 genel kategoriye ayrılmaktadır. Dengeli resiprokal 

translokasyonlar, gametlere dengesiz kromozom kuruluşuna 

sahip gametler oluşturabildiğinden gebelikler için risk faktörü 

oluşturmaktadır. Bu nedenle saptadığımız olgunun literatüre katkı 

sağlayacağını düşünmekteyiz.Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran anne adayına 

riskli üçlü test nedeniyle amniyosentez yapıldı. 27 yaşında ve 18. 

gebelik haftasında olan anne adayına ait amniyosentez materyali, 

sitogenetik analiz için laboratuvarımıza gönderildi. Herhangi bir 

düşük öyküsü olmayan ailede ebeveynler arasında akrabalik yoktu. 

Transabdominal olarak 20 ml alınan amniyosentez örneğinden elde 

edilen hücreler, in situ hücre kültür yöntemi ve GTG bantlama tekniği 

kullanılarak çalışıldı ve 39 metafaz plağının (20 koloni) sitogenetik 

analizi yapıldı.Yapılan sitogenetik analiz sonucunda, 46,XX,der(5)

t(5;14)(p13;p11)mat karyotipi saptandı. Bu bulgunun de novo 

olmayıp, maternal kökenli olduğu, anne (46,XX,t(5;14)(p13;p11) 

) ve baba (46,XY) adaylarından yapılan periferik kan sitogenetik 

çalışmasıyla saptandı. Ailenin isteği üzerine gebeliğin devamına 

karar verildi.Resiprokal translokasyonların amniyosentezdeki 

insidansı %0,06’dır. Dengeli resiprokal translokasyonlar, kromozom 

ve genetik materyal miktarında değişime neden olmaz iken 

bu taşıyıcıların gametlerinde dengesiz kromozomal yeniden 

düzenlenimlere neden olabilmektedirler. Olgumuzda meydana 

gelen resiprokal translokasyon dengesiz olmakla birlikte 5p 

delesyonu- Cry du chat sendromuyla sonuçlanmıştır. Fenotipik 

analiz fetusun doğumundan sonra incelenecektir.

Maternal der(5)t(5;14) case detected in prenatal diagnosis

Gurbet Doğru1, Mustafa Ertan Ay1, Özlem İzci Ay1, Filiz Evşen 

Çayan2, Sevinç Sürer Tekin1, Ümit Karakaş1, Kenan Çevik1, 

Neslihan Pınar Özateş1, Mehmet Emin Erdal1

1Mersin University, school of Medicine, Department of Medical Biology

2Mersin University Polyclinic Obstetrics and Gynecology

Genetic material exchange between homologous chromosomes 

occurs in somatic and germ cell lines. Exchanges can occur 

on non-allelic chromosomal region, thus result in structural 

chromosomal re-arrangement like translocation. Translocation is a 

kind of structural chromosomal anomalies which occurs between 

two non-homologous chromosomes, result in genetic material 

exchange. Translocation is categorized as balanced and non-

balanced translocation. Balanced reciprocal translocations can 

risk pregnancy when it produces unbalanced gametes, based on 

this idea we state this phenomenon can provide contribution to 

literature. Amniocentesis was performed on mother who applied 

to Mersin University polyclinic Obstetrics and Gynecology due to 

risky three tests. Pregnant woman sent to cytogenetic laboratory 

was 27 years old and at 18th week of pregnancy. There was no 

abortion story in family and no intermarriage between parents. 

Cells obtained from 20 ml amniocentesis as trans-abdominal 

were in situ cultured and GTG banding was applied. Cytogenetic 

analysis of 39 metaphase-cells (20 colonies) was done. In the 

result of cytogenetic analysis, 46,XX,der(5)t(5;14)(p13;p11)mat 

karyotype was detected. This phenomenon was not de novo but 

maternal and it was proved by cytogenetic analysis from blood 

of parents. Genotypes of parents were mother(46,XX,t(5;14)

(p13;p11) ) and father(46,XY). Incidence of reciprocal translocation 

in amniocentesis was 0.06%. Balanced reciprocal translocations 

don’t change amount of chromosome and genetic material, 

however, such genotypes carriers can generate unbalanced 
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reciprocal translocations although they are own not affected 

from this disorder. In this phenomenon, unbalanced reciprocal 

translocation was detected, and it was 5p deletion (Cri du Chat 

syndrome). Phenotypic analysis will be applied after pregnancy.

PS-10 17

Fetusta trizomi 18 ile sonuçlanan maternal kökenli t(7;18) 
olgusu

Özlem İzci Ay1, Mustafa Ertan Ay1, Filiz Evşen Çayan2, 

Gurbet Doğru1, Sevinç Sürer Tekin1, Kenan Çevik1, Ümit Karakaş1, 

Mehmet Emin Erdal1

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği

Kromozomal düzensizlikler insan mortalite ve morbiditesinde 

önemli rol oynamaktadır. Bu aberasyonlar yaklaşık 200 doğumda 

1 görülürken; yapısal kromozomal yeniden düzenlenimlerden 

olan resiprokal translokasyonların insidansı 500 doğumda 1’dir. 

Resiprokal translokasyonlar sıklıkla otozomlarda görülmekte olup; 

iki kromozom parçasının kırılarak karşılıklı yer değiştirmesiyle 

meydana gelen yapısal kromozomal anomalilerdir. Dengeli 

resiprokal translokasyonlar, gametlere dengesiz geçişe dolayısıyla 

kromozomal yeniden düzenlenimlere neden olduğundan gebelikler 

için risk faktörü oluşturmaktadır. Prenatal tanıda saptadığımız bu 

olgunun literatüre katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Sitogenetik 

analiz için laboratuvarımıza gönderilen olgu, 37 yaşında ve 17. 

gebelik haftasındaydı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran anne adayına 

riskli ikili test ve NT kalınlığında artış nedeniyle koryon villus 

örneklemesi yapıldı. Anne adayının iki tane spontan abortusu ve 

bir tane sağlıklı kız çocuğu bulunmaktaydı. Hücre kültürü yapılan 

koryon villüs örneklerinden GTG bantlama tekniği ile 32 metafaz 

plağının sitogenetik analizi yapıldı. Sitogenetik analiz sonucunda 

32 hücrede 47,XX, t(7;18)(p11;p11)mat,+18 (trizomi 18 ile 

sonuçlanan) karyotipi saptandı. Anne (46,XX,t(7;18)(p11;p11)) ve 

baba adaylarından yapılan periferik kan sitogenetik çalışmasıyla 

bu bulgunun de novo olmayıp, maternal kökenli olduğu saptandı. 

Ayrıca sağlıklı kız çocuğununda normal karyotipe sahip olduğu 

belirlendi. Prenatal tanıda saptanan yapısal kromozomal yeniden 

düzenlenimler çoğunlukla ailesel geçiş göstermektedir. Mayoz 

esnasında; dengeli resiprokal translokasyonlu kromozomlar 

quadrivalent formu oluşturarak homolog segmentiyle 

esleşmektedir. Quadrivalan yapının segregasyonu farklı şekillerde 

gerçekleşebilmekte, dengesiz kromozom içeriğine sahip trizomik, 

monozomik, parsiyel monozomik ve parsiyel trizomik gametlerin 

oluşumuna neden olabilmektedir. Olgumuzda saptadığımız 

segregasyon 3;1 segregantı sonucu 22 ve 24 kromozomlu 

gametlerin oluşumuna neden olarak; fetusta trizomi 18’e neden 

olmuştur.

Maternal t(7,18) case which results in trisomy 18 in fetus

Özlem İzci Ay1, Mustafa Ertan Ay1, Filiz Evşen Çayan2, 

Gurbet Doğru1, Sevinç Sürer Tekin1, Kenan Çevik1, Ümit Karakaş1, 

Mehmet Emin Erdal1

1Mersin University, school of Medicine, Department of Medical Biology

2Mersin University Polyclinic Obstetrics and Gynecology

Chromosomal anomalies may cause mortality and morbidity in 

human. While incidence of such aberrations is 1/200 in birth, 

incidence of reciprocal translocation of structural chromosomal 

re-arrangement is 1/500. In reciprocal translocations two parts of 

chromosomes break and reciprocally replace. They are structural 

chromosomal anomalies and frequently seen in autosomes. 

Balanced reciprocal translocations can result in unbalanced 

gametes so it can be risky for pregnancy. Based on this idea we 

think this phenomenon can provide contribution to literature.

Pregnant woman sent to cytogenetic laboratory was 37 years old 

and 17 week pregnant. Chorionic villus sampling technique was 

performed on mother who applied to Mersin University polyclinic 

Obstetrics and Gynecology due to risky two tests and increase in 

NT diameter. Mother had two spontaneous abortions and one 

healthy daughter. After culturing cells, GTG banding was applied 

and 32 metaphase-cells cytogenetically analyzed. In our results, 

47,XX,t(7;18)(p11;p11)mat,+18 (result in trisomy 18) karyotype 

was detected. By cytogenetic analysis of mother (46,XX,t(7;18)

(p11;p11)) and father, we showed this phenomenon was not de 

novo but maternal. Also, normal karyotype was detected in healthy 

daughter. Structural chromosomal re-arrangements detected in 

prenatal diagnosis are mainly due to familial effect. During meiosis, 

balanced reciprocal translocation chromosomes match with its own 

homologous segment forming quadrivalent structure. Segregation 

of quadrivalan can occur in different forms, and can result in partial 

monosomic and partial trisomic gametes which have contents of 

unbalanced chromosomes. In our phenomenon, segregation ratio 

3:1 and its segregant caused gametes of chromosomes 22 and 24, 

result in trisomy 18 in fetus.
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Aynı anneye ait iki farklı gebelik tahliye materyalinde 
saptanan anöploidiler

Mustafa Ertan Ay1, Özlem İzci Ay1, Talat Umut Kutlu Dilek2, 

Sevinç Sürer Tekin1, Gurbet Doğru1, Kenan Çevik1, Ümit Karakaş1, 

Mehmet Emin Erdal1

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğim

Erken dönem gebelik kayıpları, hamileliğin en yaygın görülen 

komplikasyonu olup; %10-15 oranları arasında görülürler. 

Endokrinolojik, anatomik nedenler, enfeksiyöz hastalıklar, 

trombofililer, çevresel etkenler, immünolojik defektler, sayısal 

ve yapısal kromozomal aberasyonları içeren genetik faktörler 

spontan abortusların başlıca nedenleri içerisindedir. Anöploidiler, 

birinci trimestr düşüklerinin en temel nedeni olmakla birlikte 

bunlar içerisinde otozomal trizomiler en yaygın karyotipik 

abnormalitelerdir.. Kromozomal aberasyonlar erken dönem 

gebelik kayıpların etiyolojisinde önemli rol oynamaktadır. Bu 

nedenle saptadığımız olgudan elde ettiğimiz verilerin literatüre 

katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Mersin Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine missed abortus 

nedeniyle başvuran anne adayı 37 yaşında olup bir tane sağlıklı 

kız çocuğuna sahipti. Farklı zamanlarda iki ayrı gebeliğe ait gebelik 

tahliye materyali sitogenetik analizler için laboratuvarımıza 

gönderildi. ilk gebelikte 8. haftada ve ikinci gebelikte 9. haftadaki 

fetüslere ait örnekler kültüre edilerek; GTG bantlama tekniği ile 

metafaz plakları elde edildi. Birinci fetüse ait 15; ikinci fetüse ait 

20 metafaz plağı sitogenetik olarak incelendi. Yapılan sitogenetik 

analiz sonucunda birinci gebeliğe ait fetal dokudan elde ettiğimiz 

15 hücrede 47,XX,+12 karyotipi saptanırken; ikinci gebeliğe ait fetal 

doku örneğinden elde ettiğimiz 20 hücrede 48,XY,+16,+22 karyotipi 

saptandı. Büyük çoğunluğu gebeliğn erken dönemlerinde, birinci 

trimestrda meydana gelen gebelik kayıpları, tüm gebeliklerin 

%15-20’sinde görülen yaygın bir komplikasyondur. Birinci trimestr 

abortusların %50 kadarının anormal kromozom kuruluşuna sahip 

olduğu belirtilmektedir. Özellikle anöploidiler, birinci trimestr 

düşüklerinin en temel nedenidir. Yapılan sitogenetik çalışmalarda 

anöploidilerin çeşitli populasyonlarda %50-80 oranlarında olduğu 

belirtilmektedir. Bunlar içerisinde otozomal trizomiler en yaygın 

karyotipik abnormaliteler olmakla birlikte poliploidiler, cinsiyet 

kromozom monozomileri ve yapısal yenidüzenlenimler spontan 

düşüklerde yüksek oranlarda gözlenebilmektedir.

Aneuploidy determined from two different pregnancy loss 
materials belonging to same mother

Mustafa Ertan Ay1, Özlem İzci Ay1, Talat Umut Kutlu Dilek2, 

Sevinç Sürer Tekin1, Gurbet Doğru1, Kenan Çevik1, Ümit Karakaş1, 

Mehmet Emin Erdal1

1Mersin University, school of Medicine, Department of Medical Biologym

2Mersin University Polyclinic Obstetrics and Gynecology

Premature pregnancy loss is a common complication seen in 

pregnancy, and its frequency is about 10-15%. Endocrinological 

diseases, anatomic causes, infectious diseases, thrombophilia, 

ecological factors, immunological defects, genetic factors are major 

reasons of spontaneous abortions. Aneuploidy is first main cause 

of first trimester abortions and in such aneuploidy; autosomal 

trisomy is most common karyotypic abnormalities. Chromosomal 

aberrations take crucial role in etiology of premature pregnancy 

loss. Based on this idea we state this phenomenon can provide 

contribution to literature. Mother who applied to Mersin University 

polyclinic Obstetrics and Gynecology due to missed abortion was 

37 years old and had one healthy daughter. Pregnancy evacuation 

materials taken from two different pregnancies in two distinct 

times were sent to our laboratory for cytogenetic analysis. In first 

pregnancy, samples from 8 week fetus and in second samples from 

9 week fetus were cultured. Via GTG banding, 20 metaphase-cells 

were cytogenetically examined. In results, we observed 47,XX, 

+12 karyotype in 15 cells taken from fetal tissue of first pregnancy 

and 48,XY,+16,+22 karyotype in 20 cells taken from fetal tissue of 

second pregnancy. Pregnancy loss mostly seen in first trimester is 

a common complication that observed in 15-20% of all pregnancy. 

Approximately 50% of first trimester abortions are said to have 

abnormal chromosomal structure. Especially aneuploidy is major 

reason. Cytogenetic researches show aneuploidy frequency 

is about 50-80%. As autosomal trisomy is most common 

karyotypic abnormalities in aneuploidy incidence, polyploidy, sex 

chromosome monosomy and structural re-arrangements are also 

other common genetic factors observed in spontaneous abortions.

PS-10 19

Ph + Kronik miyelositer lösemili olgularda ASS gen bölgesi 
yeniden düzenlenmelerinin araştırılması ve tedaviye 
yanıtın değerlendirilmesi

Tuba Mutlu1, Beyhan Durak Aras1, Olga Meltem Akay2, 

Vahap Aslan3, Eren Gündüz2, Sevilhan Artan1, Zafer Gülbaş2
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Klonal myeloproliferatif bir hastalık olan kronik myeloid 

lösemi (KML), 9. ve 22. kromozomlar arasındaki translokasyon 

ile karakterizedir. Philadelphia pozitif (Ph+) KML olgularının 

%10-15’inde yeniden düzenlenme sonucu oluşan der(9) kırık 

noktası olan ASS (9q34) gen bölgesinde büyük submikroskobik 

delesyonlar bildirilmiştir. Prognostik önemi tartışmalı olan 

ASS (9q34) delesyonları, klasik kemoterapi ve IFN-alfa tedavisi 

alan olgularda düşük oranda tedavi yanıtı ve kötü prognoz ile 

ilişkilendirilmiştir. Imatinib kullanımı sonrası literatürde yer alan 

az sayıdaki çalışmada olgular geç kronik fazda değerlendirilmiştir. 

Bu çalışmalarda ASS delesyonlarının prognostik önemine ait 

çelişkili sonuçlar elde edilmiş ve erken kronik faz KML olgularına 

ait yeterli veri mevcut değildir.Çalışmamızda Ph+ KML olgularında 

ASS gen bölgesi delesyon oranının saptanması ve bu delesyonların 

prognoza etkisinin belinlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamıza 2001-

2010 arasında yaş dağılımı 22-66 olan toplam 30 Ph+ KML olgusu 

dahil edildi. Olguların 23’ü yeni tanı aşamasında çalışmaya alınmış 

olup 22’sine imatinib, 1’ ine hidroksiüre tedavisi verilmiştir. Kalan 

7 olgu takip aşamasında çalışmaya alınmış 6’sına imatinib, 1’ine 

hidroksiüre tedavisi verilmiştir. ASS (9q34) delesyonu saptanması 

için LSI 9q34 probu kullanılarak FISH analizi yapılmıştır. Çalışmaya 

dahil edilen olgularda 3.ayda hematolojik yanıt, 12. ayda 

sitogenetik yanıt ve 18. ayda moleküler yanıt değerlendirilmiştir. 

Yapılan FISH analizleri sonucu 30 Ph+ KML olgusunun 11’inde 

(%36.6) ASS delesyonu saptanmıştır. ASS delesyonu saptanan 11 

hastanın 10’unda (10/11) hematolojik yanıt saptanmış fakat bu 

11 hastanın 6’sında (6/11) sitogenetik/moleküler sitogenetik yanıt 

saptanmamıştır. ASS delesyonu saptanmayan 19 (19/30) hastadan 

12.ayını tamamlayan 16 hastanın 13’ünde sitogenetik yanıt, 

11’inde de moleküler yanıt görülmüştür. Çalışmamız sonucunda 

ASS delesyonu bulunan olgularımızda sitogenetik yanıt oranımızın 

daha düşük olduğu gözlenmiştir.

Investigating rearrangement of ASS (9q34) gene region and 
estimating its prognostic effects in patients with Ph + CML

Tuba Mutlu1, Beyhan Durak Aras1, Olga Meltem Akay2, 

Vahap Aslan3, Eren Gündüz2, Sevilhan Artan1, Zafer Gülbaş2

1Department of Medical Genetic, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, 

Turkey

2Department of Hematology, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, 

Turkey

3Department of Hematology, Eskisehir Umit Hospital, Eskisehir, Turkey

Chronic myeloid leukemia (CML) is a clonal myeloproliferative 

disorder characterized by translocation between chromosome 9 

and 22. Large, submicroscopic deletions have been reported the 

breakpoint of ASS (9q34) gene region on rearranged der(9) in 

%10-15 of patient with Ph+ CML. ASS (9q34) deletions have been 

associated with lower response rates and with adverse outcome 

in CML treated patients with conventional chemotherapy and 

(IFN-α). There isn`t enough information about these deletions in 

early chronic phase of CML cases. We detected deletion of ASS 

(9q34) gene region rates and its prognostic effects in our study 

were included 30 patients with Ph+ CML among 2001-2010. 

Patients ages are among 22-66. In pretreatment phase 22 of 23 

patients were treated with imatinib and 1 of 23 patients was 

treated with hydroxyurea. 7 of 30 patients are in followed-up, 6 of 

7 patients were treated with imatinib and 1 of them was treated 

with hydroxyurea. 3rd month hematologic response, 12th month 

cytogenetic response and 18 th month molecular response after 

initiation of treatment were evaluated in the cases. ASS (9q34) 

deletions were detected in 11 of 30 Ph+ CML patients using LSI 

9q34 probe in FISH analysis. Among having deletion cases (n:11), 

10 of them showed hematological response but 6 of them didn’t 

have cytogenetic/molecular response. 16 of 19 without ASS (9q34) 

deletion patients who completed 12 months, 13 of them had 

cytogenetic response and 11 of them had molecular response. In 

our study, lower cytogenetic response rates were detected in ASS 

(9q34) deleted cases.

PS-10 20

1305 olgunun kemik iliği sitogenetik verileri
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Kanserde ilk sitogenetik çalışmalar 1960 yılında kemik iliği 

materyalinden kromozomların elde edilmesiyle başlamıştır. Daha 

sonraki yıllarda, 9 ve 22 nolu kromozomlardaki translokasyonun 

gösterilmesiyle kanserde sitogenetik çalışmalar önem kazanmıştır. 

İnsan hematolojik malignansilerinde ve solid tümörlerin spesifik 

tiplerinde rastgele olmayan klonal karyotipik değişimlerin 

olduğu ve bunların belli tip malignensi ile ilişkilendirildiği güçlü 

kanıtlarla gösterilmiştir. Bu çalışmada 2007-2013 yılları arasında 
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hastanemizin Hematoloji Bilim Dalı’na başvuran 1305 olgunun 

kemik iliği sitogenetik verileri değerlendirilmiştir.  MEÜ Tıp Fakültesi 

Çocuk ve Erişkin Hematoloji Bilim Dalları tarafından klinik ön tanısı 

belirlenen toplam 1305 hastaya ait kemik iliği örneklerinden, 

konvansiyonel direkt yöntem ile elde edilen metafaz alanlarına 

GTG bantlama yöntemi uygulanmıştır. Kemik iliği sitogenetik 

analizi amacıyla anabilim dalımıza yönlendirilen 1305 vakadan 

en sık rastlanan 3 hastalık sırasıyla Kronik myeloid lösemi(KML), 

Myelodisplastik Sendrom(MDS) ve Akut Myeloid Lösemi(AML)’dir. 

KML ön tanısı alan 216 vakanın 102 tanesinde normal karyotipe 

rastlanırken, 63 vakada anormal karyotip saptandı. 51 vakada ise 

spontan mitoza rastlanmadı. 202 MDS hastasının, 145’i normal 

karyotipe, 23’ü ise anormal karyotipe sahipken 34 vakada spontan 

mitoza rastlanmadı. 150 AML hastasında bu veriler 99 normal, 

22 anormal karyotip şeklindeyken 29 hastada ise spontan mitoza 

rastlanmadı. Geriye kalan 737 vakanın ön tanıları ve sitogenetik 

verileri ise posterde tartışılacaktır. Bazı kromozomlarda meydana 

gelen klonal kromozomal değişimler potansiyel olarak bir kanser 

etmeni olabilmektedir. Sitogenetik değerlendirmeler, tanı 

değerlendirmelerinde kullanılmakla birlikte, aynı zamanda tedavi 

yanıtı ve prognoz değerlendirmesi için de önemli bir kriterdir. 

Bu sebeple, verilerimizin hematolojik değerlendirmelere katkı 

sağlayacağı düşüncesindeyiz.

The cytogenetic datas of bone marrow of 1305 cases

Mustafa Ertan Ay1, Fatma Söylemez3, Özlem İzci Ay1, Fahri Turan1, 

Kenan Çevik1, Duygu Yolal1, Eyüp Naci Tiftik2, Anıl Tombak2, 

Mehmet Emin Erdal1

1Mersin University, School of Medicine, Department of Medical Biology

2Mersin University, School of Medicine, Department of Hematology, Mersin, 

Turkey

3Avrasya University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Molecular 

Biology and Genetics, Trabzon, Turkey

First cytogenetic researches in cancer were started by deriving 

bone marrow in 1960.In following years, discover of translocations 

in chromosome 9 and 22 made cytogenetic research more 

important.It was proved that there were non-random clonal 

karyotypic changes in specific types of human hematologic 

malignant and solid tumors;and such these changes were related 

certain type of malignant.in this study, we evaluated cytogenetic 

data of 1305 cases applied to our hematology department of our 

hospital in 2007-2013 years. Clinic preliminary diagnosis of 1305 

patients who applied to MEU Medicine Faculty Departments 

of Child and Adolescent Hematology was done and their bone 

marrow was obtained by direct conventional method.GTG 

banding technique was applied to each patient’ metaphase 

stages. The most three diseases seen in our results are chronic 

myeloid leukemia(CML),myelodysplastic syndrome(MDS) and 

acute myeloid leukemia(AML). 102 out of 216 patients who got 

preliminary diagnosis of CML had normal karyotype,while 63 of 

them had abnormal karyotype.In 51 patients,spontaneous mitosis 

was observed.145 of 202 MDS patients had normal karyotype;while 

spontaneous mitosis was not detected in 34 of 202 patients.

In case of 150 AML patients,99 had normal karyotype,22 had 

abnormal,and spontaneous mitosis wasn’t detected in 29 patients. 

Preliminary diagnosis and cytogenetic data of the remaining 

737 patients will be discussed in poster. Clonal chromosomal 

changes in some chromosomes may become a potential cancer 

factor. Cytogenetic studies are important criterion in diagnosis 

evaluations, as well as in treatment response and prognosis 

evaluations. Based on this idea, we state that our data will provide 

contribution to hematological evaluations.
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Olgu sunumu: 9p tetrazomisi

Seda Eren, Hakan Savlı, Naci Çine, Buket Doğruoğlu, Deniz Sünnetçi, 

Ramis Ufuk Akkoyunlu, Duygu Aydın

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Kocaeli

Dokuz numaralı kromozomun kısa kolunun tetrazomisi, klinik 

bulguları tanımlanmış kromozomal bir sendroma neden 

olmaktadır. 9p tetrazomisi, sıklıkla mayoz II’de meydana gelen 

ayrılamamayı takip eden, kısa kolun duplikasyonu ve uzun 

kolun delesyonu ile oluşan yeniden düzenlenmeleri sonucunda 

oluşmaktadır. 9p tetrazomi sendromunda gözlenen fenotipik 

bulgular; orta seviyede büyüme geriliği, intrauterin gelişim geriliği, 

serebral venrtikulomegali, dismorfik yüz özellikleri, yarık damak/

dudak, anormal genitalya ve renal anomalileri kapsayan multipl 

anomalilerdir. i(9p) bulgusu saptadığımız vakamızda, hipertelorizm, 

frontal bossing, korpus kollozum agenizisi klinik bulguları 

gözlenmekteydi. Periferik kan lenfosit kültüründe GTL bant tekniği 

ile yapılan kromozom analizi sonucunda, karyotipi 47,XY, +i(9)

(q12) şeklinde belirlendi. FISH yöntemi ile ekstra kromozomun 

kökeni doğrulandı. Yapılan parental kromozom analizi sonuçları 

normal olarak tespit edildi. Tetrazomi 9p, klinik olarak tanınabilen 

nadir rastlanan bir kromozom anomalisi olup özgün multipl 

konjenital anomaliler ile seyretmektedir. Vakamızda, kromozom 

analizi ve FISH yöntemleri beraber kullanılarak 9p tetrazomi tanısı 

konulmuştur.
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A case with tetrasomy of 9p

Seda Eren, Hakan Savlı, Naci Çine, Buket Doğruoğlu, Deniz Sünnetçi, 

Ramis Ufuk Akkoyunlu, Duygu Aydın

Medical Genetics Department, Medicine Faculty of Kocaeli University, 

Turkey

Tetrasomy of short arm of chromosome 9, constitutes a clinically 

recognizable chromosomal syndrome. Tetrasomy of 9p is frequently 

caused by meiosis II nondisjunction followed by rearrangements 

leading to duplication of the short arm and loss of the long arm. 

Phenotypic abnormalities of tetrasomy 9p are ranging from mild 

developmental delay to multiple anomalies including intrauterine 

growth retardation, cerebral ventriculomegaly, dysmorphic 

facial features, cleft lip or palate, abnormal genitalia and renal 

anomalies. We present a new case of i(9p) that presented to us 

with dismorphic features such as hypertelorism, frontal bossing, 

corpus collosum agenesis. Chromosomal analysis revealed a 

47,XY, +i(9)(q12) karyotype on GTL banding studies on peripheral 

blood lymphocytes. Fluorescent in situ hybridization (FISH) 

studies confirmed the origin of the extra chromosome. Parental 

karyotypes were normal. Tetrasomy 9p syndrome, a clinically 

diagnosable condition, is a rare cytogenetic disorder with multiple 

congenital anomalies. Herein, we diagnosed a case of tetrasomy 

9p by classical cytogenetic methods combined with chromosome 

analysis and FISH.
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Primer amenoreli bir olguda; A-CGH ve konvansiyonel 
sitogenetik yöntemlerin karşılaştırılması

Buket Doğruoğlu, Naci Çine, Seda Eren, Deniz Sünnetçi, 

Esen Gümüşlü, Duygu Aydın, Nilüfer Üzülmez, Hakan Savlı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Kocaeli

Xq delesyonlarına turner sendromlu bireylerin %3-4’ünde 

rastlanmaktadır ve delesyon bölgesine bağlı olarak dişilerin 

fenotipik farklılık göstermektedir. Kocaeli Üniversitesi Tıbbi 

Genetik Laboratuvarı’na primer amenore öntanısıyla gönderilen 

30 yaşındaki olgunun ense saç çizgisi, el ve ayak büyüklüğü, 

mentali normal olarak değerlendirilmiştir. İşaretlenen hasta 

DNA’sı ile referans DNA birleştirildi ve protokole uygun olarak 

CytoSureSyndrome Plus (v2) Microarray 4x44K (Oxford Gene 

Technology, Oxford, UK) formatındaki mikroçipler ile hibridizasyon 

fırınında (AgilentMicroarrayOven; Agilent Technologies, Palo Alto, 

CA) 65˚C’de 24 saat boyunca hibridizasyona bırakıldı. Hibridizasyon 

süresi sonunda CytoSure protokolüne uygun olarak yıkanan 

mikroçipler, AgilentMikroarray tarayıcı (AgilentMicroarrayScanner; 

Agilent Technologies, Palo Alto, CA) ile tarandı. Derivatif X 

kromozomda XIST lokusuna ait gen bölgesinin olup olmadığını 

tespit etmek için FISH(CytocellAquarius XIST prob) yöntemi 

uygulandı. Array-CGH yöntemi ile gen bölgeleri taranan hastada 

Xq26.3-q28 bölgesinde 20.921Mb’lık bir kayıp tespit edildi.Hastaya 

yapılan sitogenetik analiz sonucunda 45,X[77]/46,X,psu dic(X)

(pter→q26::?q26→pter)[23] karyotipi gözlemlendi.XIST lokusuna 

ait %33 oranında interfaz hücrelerinde X (DXZ1) kontrol probuna 

ait 3 adet yeşil sinyal paterni gözlenirken, XIST(Xq13.2) probuna 

ait 3 adet kırmızı sinyal paterni gözlemlenmiştir. Bu bulgular X 

kromozomundaki artışın sentromer bölgesini ve XIST lokusunuda 

içerdiğini göstermektedir. Bu bulgular eşliğinde komplike genetik 

karyotipli olgularda her 3 yöntemin birlikte kullanımının klinik 

değerlendirmeye katkıyı arttırdığı düşünülmektedir.

Comparison of A-CGH and conventional cytogenetics in a 
primary amenorrhea case

Buket Doğruoğlu, Naci Çine, Seda Eren, Deniz Sünnetçi, 

Esen Gümüşlü, Duygu Aydın, Nilüfer Üzülmez, Hakan Savlı

Medical Genetics Department, Medicine Faculty of Kocaeli University, 

Turkey

The Xq deletions are detected in 3-4% of Turner syndrome patients 

and it is reported that female phenotype varies depending on 

the deletion region. Our case is 30 years old, referred to Kocaeli 

University Medical Genetics Laboratory with the prediagnosis 

of primary amenorrhea.DNA of the patient was hybridized on 

4x44K microchip format as per the protocol.It was scanned 

with microarray scanner (Agilent Microarray Scanner; Agilent 

Technologies, Palo Alto, CA).The data was pooled in Agilent 

Feature Extraction software and normalized using CytoSure 

Analysis Software v.2.0.8.Karyotype analysis was performed so 

as to determine the characterization of the anomaly detected as 

a result of a-CGH analysis.FISH(Cytocell Aquarius) method was 

applied to detect whether there is any gene region belonging 

to XIST locus in derivative chromosome X. Gene regions of the 

patient were screened with a-CGH method and a loss of 20.921 

Mb was detected in Xq26.3-q28 region.45,X[77]/46,X,psu dic(X)

(pter→q26::?q26→pter)[23] karyotype was observed in the 

patient.3 signal patterns were observed in interphase cells being 

present by 33% in XIST locus. There is no loss described by a-CGH 

analyses in this region of chromosome X;but not detected by 

cytogenetic and FISH analysis. It is concluded that the combination 

of three methods for cases with complicated genetic karyotype 

increases the value of clinical assessment.
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Kronik lenfositik lösemi hastalarından alınan perifer kanı 
materyallerinin interfaz FISH yöntemiyle incelenmesi

Havva Ezgi Döşkaya, Dilhan Kuru, Ayşe Çırakoğlu, Ayhan Deviren

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

B-KLL, batı toplumlarında en sık rastlanan erişkin lösemi türü 

olmakla birlikte, klinik heterojenite gösteren bir lösemi türüdür. Bazı 

hastalarda yavaş seyirli prognoz görülür ve tedavi gerekmezken, 

ileri evre hastalarda tanıdan hemen sonra tedavi gereksinimi olur. 

Bu nedenle hastalığın evresi ve ilerleyişine göre hastalara çeşitli 

tedavi yöntemleri uygulanması gerekmektedir. B-KLL, işlevsel 

olarak yetersiz, olgun B-lenfositlerin apoptoz mekanizmasında 

meydana gelen sorunlardan dolayı kan, kemik iliği ve lenfoid 

dokuda artan birikimi ile oluşan hematolojik malignite türüdür. 

Son yıllarda yapılan çalışmalar, hematolojik tümörlerin çoğunun 

yapısal ve sayısal kromozom anomalileri ile ilişkili olduğunu 

ortaya koymuştur. B-KLL hastalarında görülen başlıca kromozom 

anomalileri; del 13q14, del 11q22-23, trizomi 12, del 17p13, del 

6q23, t(11-14), t(14-18) olmakla birlikte bu anomalilerin her birinin 

hastalığın klinik ilerleyişi üzerinde etkinliği olduğu bilinmektedir. Bu 

noktada bu anomalilerin tespiti, hastaya uygulanacak tedaviye yön 

verilmesi açısından önem kazanmaktadır. Çalışmamızda ele alınan 

15 KLL hastasına ait perifer kanı materyalleri interfaz FISH ve klasik 

sitogenetik teknikler kullanılarak incelenmiş, klasik tekniklerle 

anomali belirlenemezken, FISH yöntemi ile hastaların her birinde 

KLL hastalarında sık rastlanan anomalilerden en az bir tanesine 

rastlanmıştır. Çalışma sonucunda, sık gözlenen anomalilere özgü 

problarla gerçekleştirilen interfaz FISH çalışmalarının hızlı ve 

güvenilir sonuç verme konusunda klasik sitogenetik tekniklere göre 

oldukça başarılı olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, hastalarda gözlenen 

anomali tipi sayısı ve kombinasyonlarının evre düzeyiyle ilişkili 

olduğu, 14q32 translokasyonları, del P53, del ATM, del MYB gibi 

belirli anomalilerin ileri evre KLL oluşumuna, del 13q14, trizomi 12 

anomalilerinin düşük ve orta riskte KLL oluşumuna neden olduğunun 

belirlenmesi, bu anomalilerin hastaların evrelendirilmesinde ve 

tedaviye yön verilmesinde güçlü parametreler olabileceğinin 

göstergesidir.

Investigating the periphreral blood materials from KLL 
patients with the interphase FISH technique

Havva Ezgi Döşkaya, Dilhan Kuru, Ayşe Çırakoğlu, Ayhan Deviren

Istanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Medical 

Biology

B-CLL is the most common form of leukemia in Western world. 

Some patients have good prognosis and don’t need treatment, 

some have poor prognosis and need treatment just after the 

diagnosis. Therefore, it’s essential to choose the right treatment 

for a patient by focusing on his/her clinical stage and the prognosis. 

B-CLL is characterized by the accumulation of unfunctional 

lymphocytes as a result of an apoptosis mechanism defect. Recent 

studies have shown that the hematological tumours are connected 

with the structural and numerical chromosomal abnormalities. 

The most frequent chromosomal abnormalities about B-CLL 

patients are, del 13q14, trisomy 12, del 11q23, del 17p13, del 

6q23, t(11-14), t(14-18). We know that, these abnormalities have 

effects on the patients’ clinical stage and prognosis. In our study, 

the peripheral blood materials of 15 CLL patients are investigated 

by using the classical cytogenetics methods and interphase FISH 

technique. We didn’t find any abnormalities with the classical 

banding techniques. As well as, we found at least one abnormality 

in each patients with the interphase FISH analysis. In our study, 

we found that interphase FISH technique is much more reliable 

and faster than the classical cytogenetics techniques. Furhermore, 

we found that the number of anomaly types and combinations are 

related with the clinical CLL stage. While 14q32 translocation, del 

P53, del ATM, del MYB are related with poor prognosis; del 13q14, 

trisomy 12 causes good prognosis. So that, these anomalies could 

be strong parameters about predicting the prognosis and choosing 

the right treatment.
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Farklı antikoagülanların perifer kanı lenfosit kültürleri 
üzerindeki etkilerinin sitogenetik yönden incelenmesi

Neslihan Şeker, Ayhan Deviren

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Antikoagülanlar kanın pıhtılaşmasını önleyen kimyasal maddelerdir. 

İn vivo ve in vitroda pıhtılaşmayı engellemek için kullanılmalarının 

yanı sıra, kan numunelerinin toplanmasında, sıvı halde korunup 

saklanmasında, çeşitli hematolojik testlerde uygun plazma elde 

etmek gibi çeşitli klinik analizlerde kullanılırlar. Bu çalışmada; 

farklı antikoagülanların perifer kanı lenfosit kültürleri üzerindeki 

etkilerinin sitogenetik yönden incelemesi yapılarak bunların kültür 

başarısı üzerinde oynayacakları roller, varsa maliyet farklılıkları, 

sitogenetik incelemelerde kullanılan farklı bantlama teknikleri 

üzerine etkileri, başka bir amaç için alınmış olan kan örneğinden 

sitogenetik incelemenin yapılıp yapılamayacağı gibi parametrelerin 

araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışma, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
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Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Sitogenetik Birimi’nde yürütülmüştür. 

Yaşları 23-27 arasında olan, sistemik herhangi bir ilaç kullanmayan, 

yakın geçmişte viral veya bakteriyal bir enfeksiyon geçirmemiş 

erişkin 20 sağlıklı bireyden alınan perifer kan örnekleri sodyum 

sitrat, heparin, sodyumflorür, EDTA antikoagülanlarını içeren 

tüplere konularak, mitotik indeks, kromozom kalitesi ve bantlanma 

özellikleri bakımından karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; 

ETDA ve sodyum florürlü tüplerde üreme görülmemiş, immature 

hücrelere rastlanmıştır. ETDA’lı tüplerde agrege hücreler dikkat 

çekerken, sodyum florürlü tüplerde ise fibrin yoğunluğu fazladır. 

Heparin ve sodyum sitratlı tüplerde ise üreme kaydedilmiş, hücre 

yoğunluğu ve elde edilen metafazların bant kalitesi iyi derecededir.

Sodyum sitratın heparin gibi rutin sitogenetik laboratuvarlarında 

genel amaçlı antikoagülan olarak kullanılabileceği, sodium florür 

ve EDTA’nın ise hücre kültürü için uygun antikoagülanlar olmadığı 

ortaya çıkmıştır.

Cytogenetic investigation of different anticoagulants effect 
on the peripheral blood lymphocyte cultures

Neslihan Şeker, Ayhan Deviren

Istabul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Medical 

Biology

Abtract-AIM: Anticoagulants are chemical subtances that prevent 

blood clotting. They are used to prevent coagulation in vivo and 

in vitro, sample collection, preservation, staring in liquid form 

such as variety of clinical analiysis. In this study; the effects of 

different anticoagulants will be examined aspects of cytogenetic 

on peripheral blood lymphocyte cultures. Their roles will be 

examined on the succes of cultures, cost differences, the effects of 

different cytogenetic banding techniques. Blood samples taken for 

any other purpose will be investigated, if cytogenetic examination 

can be made or not. The study were conducted at Cerrahpaşa 

Medical Faculty the Department of Medical Biology Cytogenetic 

Unit. The peripheral blood samples were collected from who is 

between 23 and 27, doesn’t use any drugs and doesn’t have any 

viral or bacterial infection. 20 adult healty people’s blood samples 

were put into the tubes which has sodium citrate, sodium fluorid, 

heparin, EDTA anticoagulants and compered in terms of features 

chromosome banding, chromosome quality and mitotic index.

According to the findings, EDTA and sodium fluoride tubes had no 

lymphocytes reprductive and immature cells were found. There 

were a lot of aggregated cells in EDTA tubes. Sodium fluoride tubes 

had high density of fibrin. Heparin and sodium citrate tubes had 

lymphocytes reproductive, cell density, the quality of metaphase 

were good. Sodium citrate can be used as an anticoagulant such 

as heparin for general purpose in routine cytogenetic laboratories, 

sodium fluoride and EDTA were found not suitable for cell culture.

PS-10 25

Granüloza hücreli over tümörlerinde her2 
amplifikasyonunun FISH, ekspresyonunun IHC metodu ile 
gösterilmesi

Neslihan Uzun1, Ayşe Çırakoğlu1, Yelda Tarkan Argüden1, 

Macit Arvas2, Şennur İlvan3, Seniha Hacıhanefioğlu1

1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 

İstanbul

2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Anabilim Dalı, İstanbul

3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, 

istanbul

Over kanseri kadın genital kanserleri içerisinde en çok ölüme 

neden olan kanser türüdür. Tüm over tümörlerinin %90’ını 

epitelyal over tümörleri oluşturmaktadır. Overin seks-kordstromal 

tümörleri, germ hücreli tümörleri ve metastatik tümörler ise 

tüm over tümörlerinin %10’unu oluştururlar. Granüloza hücreli 

tümörler seks kordstromal tümörler grubu içinde yer almaktadırlar. 

HER2 geni; ERBB2 ve NEU olarak da adlandırılır. 17. kromozomun 

uzun kolunun 12-21 bölgesinde lokalize olmuş bir onkogendir. 

HER2’nin aşırı ekspresyonu hücre proliferasyonu, diferansiyasyonu, 

migrasyonu ve apoptoz ile ilişkili sinyalleşme yolaklarını başlatır. 

Aynı zamanda meme ve over kanserli hastalar için kötü prognozla 

ilişkilendirilir. Epitelyal kötü huylu over tümörlerinde HER2 ile ilgili 

çalışmalar oldukça fazladır ve bu çalışmalarda HER2 geninin aşırı 

ekspresyon düzeyleri oldukça değişkenlik göstermektedir. HER2 

geninin amplifikasyonu birçok kanser çeşidinde gözlenmektedir. 

Overin seks-kordstromal tümörleri, germ hücreli tümörleri ve 

metastatik tümörlerinde HER2 ekspresyonu ile ilgili yapılan 

çalışmaların nadir ve alınan sonuçların çelişkili olmasından yola 

çıkarak, biz çalışmamızda arşiv dokusundan hazırlanan 20 granüloza 

hücreli over tümörlü parafine gömülü doku kesitinde HER2 

amplifikasyonunu FISH ve ekspresyonunu IHC metodu ile araştırdık. 

Granüloza hücreli over tümörlü doku örneklerinin hiçbirinde HER2 

gen amplifikasyonu ve ekspresyonuna rastlamadık. Bu konu ile ilgili 

daha fazla çalışma gerekli olmakla birlikte, sonuçlarımız meme 

kanserlerinin aksine granüloza hücreli overtümörlerinde HER2 

ekspresyon ve amplifikasyon çalışmalarının patojenik bir öneme 

sahip olmadığını düşündürmektedir.

Demonstration of HER2 amplification by FISH and its 
expression by IHC methods in granulosa cell tumors of the 
ovary

Neslihan Uzun1, Ayşe Çırakoğlu1, Yelda Tarkan Argüden1, 

Macit Arvas2, Şennur İlvan3, Seniha Hacıhanefioğlu1
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Ovarian cancer has an important place among female genital 

cancers, because it is the most lethal gynecologic malignancy. 

Epithelial ovarian malignancies comprise about 90% of all the 

ovarian tumors. Ovarian sex-cord stromal tumors, germ cell tumors 

and metastatic tumors together constitute 10% of all ovarian 

tumors.The granulosa cell tumors that we examined, are a subtype 

of sex-cord stromal tumors. The HER2 gene which is located on 

chromosome 17q12-21 also named NEU or ERBB2. Overexpression 

of HER2 initiates intracellular signaling pathways involved in cell 

proliferation, differentiation, migration and apoptosis. At the same 

time its overexpression is correlated with a poor prognosis for 

breast and ovarian cancer patients. There are alot of reports about 

HER2 expression in epithelial malignant ovarian tumors and the 

overexpression in these studies are quite variable. Amplification 

of the HER2 gene is observed in many cancer types. Considering 

that the studies about HER2 expression in the other malignant 

ovarian tumors are rare, and the results are conflicting, in this 

study we evaluated the HER2 gene amplification with FISH, and its 

overexpression with IHC methods in 20 granulosa cell tumor parafin 

sections obtained from archival tissue. We detected neither HER2 

gene amplification nor its expression in none of the granulosa cell 

tumors. Although further studies are required, in contrast to breast 

cancer our results indicate that HER2 analysis has no pathogenic 

significance in granulosa cell tumors of theovary.
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Drosophila melanogaster’de borik asit etkisinin SDS-PAGE 
ile belirlenmesi

Eda Güneş1, Elanur Şimşek2, Meryem Bozkurt2, Tuna Uysal2

1Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu, Zonguldak

2Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Selçuklu, Konya

İnsanlarda olduğu gibi böceklerde de çeşitli makromoleküller 

sentezlenerek kullanılmaktadır. Tıbbi ve tıbbi olmayan amaçlarla 

kullanılan borik asit (BA) gibi kimyasallar, insan dahil tüm canlı 

hücrelerde biyolojik süreci etkileyerek DNA, protein ve lipitler 

gibi makro moleküllerde ve dokularda hasar oluşturmaktadır. Bu 

amaçla farklı konsantrasyonlarda larval besin ile alınan Borik asit’in, 

Drosophila melanogaster’de total protein seviyesindeki etkisinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda D. melanogaster 

(Meigen) (Diptera: Drosophilidae)’in farklı gelişim evreleri (larva, 

pup, ergin) kullanılmıştır. BA’in belirlenen konsantrasyonları ( 10-

300 mg/l) standart Drosophila besinine karıştırılmıştır. Böceğin 

total protein izolasyonu yapılarak SDS-PAGE ile protein profilleri 

belirlenmiştir. BA’in farklı konsantrasyonları ile yetiştirilen D. 

melanogaster’in farklı gelişim evreleride total protein miktarında 

değişiklikler olduğu görülmüştür. BA’in yüksek konsantrasyonları 

böceğin protein miktarını azaltmıştır. Bu çalışmada önemli bir 

model organizma olan D. melanogaster’de total protein seviyesini 

değiştirerek makro moleküllerde hasar oluşturduğu belirlenmiştir. 

Böylece BA’in besin zinciri yoluyla organizmalara geçerek toksik 

etkiye sebep olduğunu ve böceği olumsuz yönde etkilediğini 

göstermektedir.

Determine the effects of boric acid in Drosophila 
melanogaster by SDS-PAGE

Eda Güneş1, Elanur Şimşek2, Meryem Bozkurt2, Tuna Uysal2

1Bülent Ecevit University, Ahmet Erdoğan Vocational High School of Health 

Services, Department of Medical Services and Techniques, Zonguldak, 

Turkey

2Department of Biology, Science Faculty, Selçuk University, Konya, Turkey

A variety of macromolecules synthesized and used in insects, 

as well as in humans. Chemicals like boric acid (BA) used in the 

medical and non-medical purposes, macromolecules such as 

lipids, DNA, proteins and tissues are damaged by affecting the 

biological process in all living cells including human. For this 

purpose, Drosophila melanogaster was reared on an artificial diets 

containing with different concentrations of BA and determine the 

effects the level of total protein. In our study, D. melanogaster 

(Meigen) (Diptera: Drosophilidae) different developmental 

stages (larva, pupae, adult) were used. Containing with different 

concentrations of BA (10-300 mg/l) are mixed Drosophila artificial 

diets. The insects total protein isolation was performed and 

protein profiles were determined by SDS-PAGE. Were found to 

be changes in the amount of total protein with different stages of 

development in insect that reared with different concentrations 

of BA. High concentrations of BA reduced the amount of insect 

protein. In this study, D. melanogaster which is an important model 

organism reared on BA creates damage to macromolecules by 

changing total protein levels. Thus, BA cause toxic effects through 

the food chain, and BA is observed negative effect on insect.
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Çoklu anomalisi ve dismorfik özellikleri olan bir hastada 
16p11.2 delesyon sendromunun tanımlanması

Yunus Kasım Terzi1, Taner Sezer2, Zerrin Yılmaz Çelik1, 

Murat Derbent3, Feride İffet Şahin1
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Onaltıncı kromozomun kısa kolunun perisentromerik bölgesinde, 

allelik olmayan homolog rekombinasyon mekanizması ile 

segmental duplikasyon, mikroduplikasyon ve mikrodelesyonyonlar 

sıklıkla oluşmaktadır. Bu bölgede oluşan mikrodelesyonlardan biri 

olan 16p11.2 delesyon sendromu gelişim geriliği, otizm spektrum 

bozuklukları, epilepsi ve bazı bireylerde obezite gelişmesine 

neden olmaktadır. Mikrodizilim temelli karşılaştırmalı genomik 

hibridizasyon (aCGH) gibi yüksek çözünürlükte yöntemlerin 

kullanılması, genomda yer alan ve konvansiyonel sitogenetik analiz 

ile saptanamayan delesyon ve duplikasyonların tanımlanmasında 

önemli rol oynamaktadır. Birinci kuzen evliliğinden doğan 5 aylık 

kız bebekte distoni, L3 seviyesinde hemivertebra, tek taraflı renal 

agenezi, her iki ayak parmaklarını etkileyen anomali ve dismorfik 

yüz bulguları nedeniyle yapılan periferik kandan kromozom analizi 

sonucunda normal karyotip saptanması sonrasında ileri araştırmalar 

amacıyla anne, baba ve hastamıza aCGH analizi uygulandı. Periferik 

kandan izole edilen DNA örneği Roche NimbleGen Human CGH 135K 

Whole-Genome Tiling v3.0 Array ile çalışıldı. Elde edilen veriler web 

tabanlı Genoglyphix programme (Signature Genomics) kullanılarak 

analiz edildi. aCGH analizi sonucunda 2q21.3, 3q11.2., 11q25 ve 

16p11.2’de kopya kayıplarının olduğu belirlendi. Hastanın sonucu 

ISCN 2013’e göre arr[hg18]2q21.3(135,499,773-135,594,934)

X 1 , 3 q 1 1 . 2 ( 9 5 , 1 9 6 , 2 5 1 - 9 5 , 3 0 3 , 8 3 9 ) X 1 ,

1 1 q 2 5 ( 1 3 4 , 3 8 1 , 5 3 5 - 1 3 4 , 4 3 4 , 1 3 0 ) X 1 , 1

6p11.2(29,564,890-30,271,244)X1 Abnormal Female olarak 

rapor edildi. Analiz sırasında 16p11.2’de saptanan 706,35 kilobaz 

uzunluğundaki delesyonun hastamızın da klinik bulgularını 

açıklayan 16p11.2 delesyon sendromu bölgesinde bulunduğu 

belirlenmiştir. Bu bölgede 44 gen bulunmaktadır ve bunlardan 20’si 

çeşitli klinik bulgularla ilişkili olduğu OMIM’de bildirilen genlerdir. 

Hafif mental retardasyonu bulunan babanın da aynı bölgede 

535,23kb uzunluğunda delesyon taşıdığı belirlendi. Delesyonun 

ebeveynden aktarılması nedeniyle klinik tablonun ailesel 

olduğu belirlendi ancak delesyon boyutunun ve içerdiği genlerin 

sayısının farklılığının allelik olmayan homolog rekombinasyon ile 

oluştuğundan dolayı çocuğun fenotipinin ebeveyninkinden farklılık 

göstereceği öngörüldü.

Identification of the 16p11.2 deletion syndrome in patient 
with multiple congenital abnormalities and dysmorphic 
findings

Yunus Kasım Terzi1, Taner Sezer2, Zerrin Yılmaz Çelik1, 

Murat Derbent3, Feride İffet Şahin1

1Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Baskent University, 

Ankara, Turkey

2Department of Pediatric Neurology, Faculty of Medicine, Baskent 

University, Ankara, Turkey

3Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Baskent University, Ankara, 

Turkey

Segmental duplication, microduplication and microdeletions 

frequently occur in the pericentromeric region of short arm of 

chromosome 16 through non-allelic homologous recombination. 

16p11.2 deletion syndrome, is chracterized by developmental delay, 

autism spectrum disorders, epilepsy, and obesity. aCGH enables 

detecting unbalances in the genome that can not be detected by 

conventional cytogenetic analysis. Five months old baby girl born 

to a first cousin marriage, was consulted for chromosome analysis 

because of dystonia, hemivertebra at L3, unilateral renal agenesis, 

overlaping foot fingers, and facial dysmorphic findings. aCGH 

analysis was performed for detailed investigation of the patient and 

her parents as chromosome analyses revealed a normal karyotype. 

Roche NimbleGen Human CGH 135K Whole-Genome Tiling v3.0 

Array (Roche Applied Science) was used for aCGH analysis. Web 

based Genoglyphix programme (Signature Genomics) was used 

for raw data analysis. Analyses revealed copy losses at 2q21.3, 

3q11.2., 11q25, and 16p11.2. The report was designed according 

to ISCN 2013 as arr[hg18]2q21.3(135,499,773-135,594,934)

X 1 , 3 q 1 1 . 2 ( 9 5 , 1 9 6 , 2 5 1 - 9 5 , 3 0 3 , 8 3 9 ) X 1 ,

1 1 q 2 5 ( 1 3 4 , 3 8 1 , 5 3 5 - 1 3 4 , 4 3 4 , 1 3 0 ) X 1 , 1

6p11.2(29,564,890-30,271,244)X1 Abnormal Female. A 706,35kb 

deletion detected at 16p11.2 spanned the 16p11.2 deletion 

syndrome region, which is consistent with our patients’s clinical 

findings. This region comprises a total of 44 genes. Twenty of 

them are OMIM genes and they have been associated with several 

clinical findings. The father with mild mental retardation, also had 

a 535,23kb long deletion spanning the same region. Although the 

deletion was detected to be familial, as the length and gene content 

was different in two individuals, the phenotype was concluded to 

be the result of non-allelic homologous recombination, thus was 

different from the father.
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aCGH zeka ve motor geriliği olan iki kardeşte moleküler 
hatayı belirlemede yeterli olmayabilir

Yunus Kasım Terzi, Zerrin Yılmaz Çelik, Feride İffet Şahin

Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ankara

Onbesinci kromozomun uzun kolunun proksimal kısmı çok 

sık segmental duplikasyon oluşan bir bölgedir. Bu nedenle 

15q11-q14 insan genomundaki en kararsız bölgelerden biri olarak 

gösterilmektedir. Bu bölgedeki yeniden düzenlenmelerden biri de 

kromozom 15q11-q13 duplikasyon sendromudur. Görülme sıklığı 

2-5/10000 olan sendrom kendini fenotipte zeka geriliği, nöbetler, 

davranışsal ve psikiyatrik bozukluklar olarak ifade etmektedir. Bu 

çalışmada mental ve motor geriliği olan iki çocuk öyküsü olan bir 

ailenin tüm genomlarının analizi tartışılmaktadır. Ebeveynleri birinci 

kuzen olan iki çocuktan 4 yaşındaki erkek çocukta mental ve motor 

gerilik, epilepsi ve MR incelemesi sonucunda belirgin serebellar 

atrofi olduğu belirlenmiştir. Onbeş aylık küçük erkek çocukta ise 

hipotoni ve mikrosefali izlenmektedir. Her iki çocukta yapılan 

periferik kandan kromozom analizi sonuçlarının normal çıkması 

üzerine genomun detaylı incelenebilmesi amacı ile ebeveynlerin ve 

her iki çocuğun genomları aCGH yöntemi ile analiz edilmiştir. aCGH 

analizi sonucunda, iki hasta çocukta da ortak olan bir kopya kaybı 

ve artışı saptanmamıştır. Bununla birlikte 4 yaşındaki erkek çocukta 

15q13.2-q13.3 bölgesinde 1,3 Mb uzunlukta bir duplikasyon 

saptanmıştır. Literatürde bu bölgedeki duplikasyonların zeka 

geriliği, epileptik nöbet, dismorfik bulgular gibi fenotipik bulgular ile 

ilişkili olduğu bildirilmekle birlikte bizim çalıştığımız ailede benzer 

fenotipe sahip iki çocukta da ortak olmaması, ailedeki moleküler 

patolojinin bu olmadığı yönünde değerlendirilmektedir. Akraba 

evliliğinin çok sık gerçekleştiği bu ailede, çocuklarda gelişen klinik 

tablonun aCGH ile saptanamayan bir nokta mutasyonu olabileceği 

düşünülmektedir. İnsan genomunun yüksek çözünürlükte analizini 

mümkün kılan yeni nesil yöntemler, hastalıkların moleküler 

temelinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, kompleks 

genetik durumların aydınlatılmasında zaman zaman sadece 

tek yöntem değil, birden fazla yöntemin eşzamanlı kullanılması 

gerekmektedir.

aCGH may not sufficient to unravel the molecular error in 
two sibs with mental and motor retardation

Yunus Kasım Terzi, Zerrin Yılmaz Çelik, Feride İffet Şahin

Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Baskent University, 

Ankara, Turkey

Segmental duplications frequently occur in the proximal portion 

of chromosome 15q, and 15q11-q14 region has been shown 

to be one of the most unstable regions in the genome. One of 

the rearrangements in this region is chromosome 15q11-q13 

duplication syndrome. Reported incidence is 2-5/10000, and 

phenotypic findings are mental retardation, seizures, and 

behavioral and psychiatric disorders. In this study, whole genome 

analysis of a family with two children with mental and motor 

retardation is discussed. The parents are first cousins. The four-

year-old boy has mental and motor retardation, epilepsy, and 

prominent serebellar athrophy according to MRI. Fifteen-month-

old boy has hypotonia and microcephaly. aCGH analysis was 

performed for detailed examination of genome of both parents, 

and two children because of normal karyotype results from 

peripheral blood samples. As a result of aCGH analysis, we did 

not detect a smilar variation in the two sibs. The elder boy had a 

1.3Mb duplication in the 15q13.2-q13.3 region. In the literature, 

duplications in this region have been reported to be associated 

with phenotypic findings such as mental retardation, seizures, 

dysmorphic findings. In the current family, we did not detect the 

same finding in two sibs with a similar phenotype. In our family, 

consanguineous matings are very frequent and a point mutation 

could be a reason for the clinical findings in these two children.

High throughput analysis method enable us to understand the 

molecular basis of diseases. On the other hand, while working on 

complex genetic conditions, more than one method is sometimes 

necessary.
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idic(18) ve yeniden düzenlemeler gözlenen bir MDS/MPN 
olgusu
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Ayhan Deviren1, Teoman Soysal2, Seniha Hacıhanefioğlu1

1İstanbul Üniversitesi,Cerrahpaşa Tıp Fakultesi,Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, 
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2İstanbul Üniversitesi,Cerrahpaşa Tıp Fakultesi,İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 

Hematoloji Bilim Dalı İstanbul

Myelodisplastik / myeloproliferatif neoplaziler (MDS/MPN) 

displastik ve proliferatif özellikleri bir arada taşıyan klonal myeloid 

hastalıklardır. MDS/MPN patofizyolojisi myeloid yolakların 

düzenlenmesindeki bozuklukları kapsamaktadır. En yaygın 

nedenlerin başında ras yolağı sinyal proteinlerindeki düzensizlikler 

gelir. Bu hastalarda bcr/abl füzyon geni negatiftir. Bu çalışmada 
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kompleks sitogenetik bulgusu olan bir MDS/MPN olgusu 

sunulmaktadır. 2 aydır vücudunda yaygın morluk yakınmasıyla 

Cerrahpaşa Tıp Fakultesi Hematoloji servisine başvuran, bcr-

abl negatif, JAK-2 pozitif olan 66 yaşında erkek hasta kemik iliği 

aspirasyon ve biyopsi örneğinde fibrozis ve blast artışının gözlendiği 

MDS/ MPN ile uyumlu bulunmuştur. Sitogenetik inceleme için 

birimimize gönderilen kemik iliği aspirasyon materyali 24 ve 

48 saatlik hücre kültürü yapılarak, GTL bantlama yöntemiyle 

ışık mikroskobunda incelenmiş ve 20 metafaz ISCN 2009‘a göre 

değerlendirilmiştir. Yapılan sitogenetik inceleme sonucu idic(18)

(p11,2), t(11;idic(18))(p11,1;q11), dic(11;18)(q24;p11) kromozom 

yapılarını içeren sitogenetik bulgular gözlenmiştir. Burada 18 

numaralı kromozomda bir artış, dengeli ve dengesiz yeniden 

düzenlemeler söz konusudur. İlk olarak oluşan idic(18) kromozomu 

daha sonra 11. kromozom ile translokasyon yaparak ikinci bir klon, 

bu translokasyon ürünü olan der(idic (18)) ve der(11) in yeraldığı 

3 ve 4. klonların oluştuğu tespit edilmiştir. Böylece bu yeniden 

düzenlemenin klonal evolüsyonu da gösterilmiştir. Yaptığımız 

literatür araştırmasında 18 ve 11 numaralı kromozomların karıştığı 

yeniden düzenlemeler gözlenirken, bizim bulgumuza benzer bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Bizim olgumuzda da olduğu gibi trizomi/

kısmi trizomi 18 lenfoproliferatif hastalıklarda ve MDS de gözlenen 

anomalilerden birisi olarak bildirilmektedir. 18. kromozom kanserle 

ilişkili çok sayıda geni üzerinde taşıdığı için dikkat çekmektedir. 

Sonuç olarak hematolojik kanser araştırmalarında sitogenetik 

incelemeler genom çalışmaları açısından da önemini korumaya 

devam etmektedir.

A MDS/MPN case observed idic(18) and rearrangement

Rahiye Dilhan Kuru1, Ayşe Çırakoğlu1, Şükriye Yılmaz1, 

Tuğrul Elverdi2, Yelda Tarkan Argüden1, Şeniz Öngören2, 

Ayhan Deviren1, Teoman Soysal2, Seniha Hacıhanefioğlu1

1Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Medical Biology,İstabul 

Unıversity,İstanbul, Türkiye

2Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Internal Medicine, Division of 

Hematology,İstabul Unıversity,İstanbul, Türkiye

The myelodysplastic/myeloproliferative neoplasms (MDS/MPN) 

are clonal myeloid disorders that possess both dysplastic and 

proliferative features. The pathophysiology of MDS/MPN involves 

abnormalities in the regulation of myeloid pathways. Patients with 

MDS/MPN do not BCR/ABL fusion gene. Abnormalities in regulation 

of the ras pathway of signaling proteins appears to be a common 

finding in these diseases. The aim of the study was to presentation 

with complex cytogenetics data a MDS/MPN patient. A 66-year-old 

male consulted to Hematology Service. Patient have BCR/ABL (-) and 

JAK 2 (+) and consistent to MDS/MPN. Bone marrow (BM) samples 

of patient that were referred for cytogenetic analysis. Cytogenetic 

analysis was performed on 24-h and 48-h unstimulated BM cultures 

using standard procedures. The GTL banding technique was 

applied to the slides, karyotypes were described according to ISCN 

(2009), and 20 metaphase were analyzed with light microscope. 

idic (18)(p11.2), t(11;idic(18))(p11.1;q11), dic(11;18)(q24;p11) 

were identified in patient using cytogenetic analysis. The results 

included gain of 18, balanced and unbalanced rearrangment. 

Clonal evolution was also observed in this patient; there were 4 

clones 1 with idic (18), 2 with t(11;idic(18)),3 der(idic(18)) and 4 

der(11). Rearragment involving chromosomes 11 with 18 have 

been previously reported but including breakpoints that differed 

from our results reported. Trisomy/ partial trisomy 18 having been 

reported in lymphoproliferative disorders and MDS. The genes 

on chromosome 18 were important, as they are associated with 

carcinogenesis. In conclusion, cytogenetic studies very important 

at research of hematologic cancer in genome project.
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İnsan lenfosit kültürü üzerinde karnozinin anti-oksidatif ve 
anti-genotoksik etkileri

Hilal Şahin, Lokman Alpsoy, Gamze Akçayoğlu

Fatih Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim dalı, İstanbul

Bu çalışmanın amacı; biyolojik antioksidan olan Karnozin’in, tek 

doz karbon tetraklorid (CCl4; 5 mM) kullanarak oksidatif stres ve 

genotoksisitesinin araştırılmasıdır. Karnozin’in anti-genotoksik 

etkilerini, kardeş kromatid değişimi (SCE) test sistemi kullanarak 

gösterdik. Carnozin’in anti-oksidatif etkileri ise Süperoksit 

dismutaz (SOD) Glutatyon peroksidaz (GPx), total glutatyon 

(GSH) ve malondialdehit (MDA) testleri yaparak değerlendirdik. 

Sonuç olarak, CCl4 ile muamele edilen insan lenfositlerinde SCE 

sıklığı artmıştır. 10 ve 20 mM Karnozin ile muamele dilen insan 

lenfositlerinde ise SCE sıklığını azaltmıştır (p < 0.001). Buna 

ilaveten CCl4 ile muamele edilenlerde değerlendirilen GSH seviyesi 

önemli ölçüde düşmüş, SOD ve GPx’in aktiviteleri ve MDA seviyesi 

azalmıştır (p < 0.001). Karnozin muamelesi, CCL4 ile uyarılmış 

olanların oksidatif stresi, SOD ve GPx, GSH ve MDA aktivite 

seviyelerinin normalize edilmesiyle belirgin ölçüde azalmasına yol 

açmıştır (p < 0.05 or 0.001). Bu sonuçlara göre Karnosin, kanser 

ve nörodejeneratif hastalıklar gibi birçok hastalığa neden olan 

oksidatif ve genotoksik ajanlar için anti-oksidatif ve anti-genotoksik 

koruma sağlayabilir.
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Anti-oxidative and anti-genotoxic effects of carnosine on 
human lymphocyte culture

Hilal Şahin, Lokman Alpsoy, Gamze Akcayoglu

Fatih University Science Enstitue Biology Department,İstanbul, Turkey

The aim of this study was to the effects of Carnosine, a biological 

antioxidant, on the oxidative stress and genotoxicity by a 

single dose of carbon tetrachloride (CCl4; 5 mM) in the human 

lymphocyte culture. We studied the anti-genotoxic effects of 

carnosine by using sister chromatid exchange (SCE) test system. 

Also, the anti-oxidative effects of carnosine were evaluated by 

using superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx), 

total glutathione (GSH) and malondialdehyde (MDA) assay. The 

SCE frequency was increased when treated with CCl4. Carnosine 

at 10 and 20 mM reduced SCE frequency in the human lymphocyte 

(p < 0.001). In addition, CCl4 treatment significantly depleted the 

level of GSH, reduced the activity of SOD and GPx and elevated the 

level of MDA (p < 0.001). Carnosine treatment led to significant 

attenuation of CCl4-induced oxidative stress by normalization of 

the activities of SOD and GPx and the level of GSH and MDA (p < 

0.05 or 0.001). These results suggest that carnosine could provide 

anti-oxidative and anti-genotoxic protection for the oxidative and 

genotoxic agents that cause many diseases including cancer and 

neurodegenerative disease.
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Jumping translokasyonu olan polisitemia vera tanılı olgu 
sunumu

Şükriye Yılmaz1, Ayşe Çırakoğlu1, Dilhan Kuru1, Emre Eşkazan2, 

Yelda Tarkan Argüden1, M. Cem Ar2, Şeniz Öngören2, 
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Jumping translokasyon(JT) bir donor kromozomun iki veya daha 

fazla farklı kromozoma transloke olduğu nadir gözlenen yeniden 

düzenlenmelerdir. İlk olarak Lejeune ve arkadaşları tarafından 

(1979) Prader-Willi sendromu olan bir hastada tanımlanmıştır. 

Jumping traslokasyonlar daha sonra hematolojik ve diğer kanser 

hastalarında da bildirilmiştir. Jumping translokasyonların oluşumu 

ve özellikle kromozom 1’in uzun kolununun amplifikasyonu 

multiple myelom hastalarında kötü prognozla ilişkilendirilmiştir. 

Myeloid serilerde bu bulgu daha nadir gözlendiğinden hastalığın 

seyrine olan etkisi tam olarak anlaşılamamıştır. Burada 1qJT olan bir 

olgu sunulmaktadır. 48 yaşında bayan hasta terleme ve sıkıntı hissi 

ile Hematoloji polikliniğine başvurmuştur. Yapılan fizik muayenede 

2 cm splenomegali saptanmıştır. Sedimantasyon: 2 mm/saat, Hb: 

15,2 g/dL, Htc: %51,8, MCV: 60 fL, Lökosit: 22.400/mm3, trombosit: 

538.000/mm3, K: 5,68 mEq/L, LDH: 907 Ü/L, Fe: 31 μg/dL, TDBK: 

440 μg/dL ve ferritin: 9,2 ng/ml, hemostaz testleri normal, B12 vit 

>2000 pg/mL bulunmuştur. O2 sat: %97,4 ve kemik iliği aspirasyon 

ve biyopsi bulgularının polistemia vera ile uyumlu olduğu 

görülmüştür.  Sitogenetik analiz için kemik iliği aspirasyonundan 

24 ve 48 saatlik kültür yapılmıştır. Kromozom analizi GTG 

bantlama yapılarak International System for Human Cytogenetic 

Nomenclature(ISCN,2009) kullanılarak incelenmiştir.Olguya ait 

karyotip; 46,XX,+1,der(1;15)(q10;q10)[12]/46,XX,+1,der(1;21)

(q10;q10)[2]/92,XXXX,+1,+1,der (1;15)(q10;q10)x2[1]/46,XX[1].

Karyotipte görüldüğü gibi 1nolu kromozomun uzun kolunun 

15 ve 21 nolu kromzomlarla tranlokasyonu sonucunda parsiyel 

1q trizomisi oluşmuştur. Yaptığımız literatür çalışmasında der 

(1;15) ya da der (1;21) gözlenen farklı hastalar olmakla beraber, 

bizim olgumuzda olduğu gibi her iki anomaliyi taşıyan olguya 

rastlanmamıştır.1q’nun parsiyel trizomisinin hematolojik 

kanserlerde hastalığın başlangıcında veya ilerlemesinde önemli 

rol oynadığı düşünülmektedir. Bu anomaliyi içeren hücrelerin 

evolüsyonunun direk veya indirek olarak bölünme avantajı sağlayıp 

sağlamadığının anlaşılması önemli olacaktır.

A case study of jumping translocation with polycythaemia 
vera

Şükriye Yılmaz1, Ayşe Çırakoğlu1, Dilhan Kuru1, Emre Eşkazan2, 

Yelda Tarkan Argüden1, M. Cem Ar2, Şeniz Öngören2, 

Ayhan Deviren1, Teoman Soysal2, Seniha Hacıhanefioğlu1

1Department of Medical Biology, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul 

University, İstanbul, Turkey

2Deparment of İnternal Medicine, Division of Hematology, Cerrahpaşa 

Faculty of Medicine, İstanbul University, İstanbul, Turkey

Jumping translocations(JTs) are chromosomal rearrangements 

involving one donor chromosome and two or more different 

recipient chromosomes. First described in a patient with Prader- 

Willi Syndrome(PW) by Lejeune at al (1979). JTs were thereafter 

reported in the literature in hematopoietic and other malignancies 

patients. The occurrence of JT and especially, amplification of the 

longs arm of chromosome 1(1qJT) have been associated with poor 

outcome in multiple myeloma patients. Since this abnormality 

rarely observed in myeloid malignancies, the affect is not obvious 



-409-

on the progression of the disease. A case with1qJT is presented 

in this study. A 48-year-old female presented with perspiration 

and anxiety. The physical examination revealed splenomegaly 

(2cm). Her laboratory data revealed sedimentation of 2mm/hour, 

hemoglobin of 15.2 g/dL, hematocrit of %51.8, a white cell count 

of 22.400/mm3, platelets of 538.000/mm3, LDH of 907 Ü/L, Fe of 

31µg/d L, ferritin of 9,2 ng/mL, and B12 vitamin of >2000pg/mL. 

The results of hemostasis test were normal. %97,4 Saturated O2 

level, bone marrow aspiration and biopsy results were suggested 

Polycythaemia Vera. Cytogenetic analysis was obtained from 

24 or 48 hours bone marrow culture without any stimulation. 

Chromosome identification was performed GTL banding and 

karyotype was described according to the International System for 

Human Cytogenetic Nomenclature (ISCN,2009). The karyotype of 

the patient is; 46,XX,+1,der(1;15)(q10;q10)[12]/ 46,XX,+1,der(1;21)

(q10;q10)[2]/92,XXXX,+1,+1,der (1;15)(q10;q10)x2[1]/46,XX[1].

As a result of translocation of long arm of chromosome1, with 

chromosomes 15 and 21, partial 1q trisomy is occurred. The 

literature survey performed in this study indicates either der(1;15) 

or der(1;21). However in this case, both anomalies were observed 

in the same patient. Partial trisomy of 1q is believed to be very 

important in the progress or at the initiation of hematologic 

malignancies.

PS-10 32

Nadir anormal karyotipli olgu sunumu

Mahir Binici, İlyas Yücel, Ayşegül Türkyılmaz, Selda Şimşek, 

Selahattin Tekeş, Hilmi Isi

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji-Genetik ABD. Diyarbakır, 

Türkiye

Bölümümüze iç hastalıkları kliniğinden başarısız IVF ön tanısı 

ile gelen hastanın ilk klinik bulguları değerlendirilmiştir. 28 

yaşındaki erkek hastanın pedigrisi ve diğer bilgileri alındıktan 

sonra, iç hastalıkları kliniğinin isteği üzerine hastaya in vitro 

koşullar altında lenfosit kültürü yöntemi ile sitogenetik 

inceleme yapılmıştır. Yapılan sitogenetik incelemeler sonucunda 

hastanın 44,X,der(Y)(Yqter→Yp10::22p10→22qter) dic(15;21)

(15qter→15p11::21p11→21qter) kromozom kuruluşuna 

sahip olduğu saptanmıştır. Bu bulgular Sentromer bantlama (C 

banding = CBG) ve Octochrome probe (FISH) yöntemi ile teyit 

edilmiştir. Anomaliler sonucunda oluşan yeni kromozom ve gen 

düzenlerinden kaynaklı gen defektlerinin görülme riski artmıştır. 

Hastanın infertilite durumunun AZF geni delesyonundan kaynaklı 

olduğu düşünülerek hasta üroloji kliniğine yönlendirilmiştir.

A case report of infrequent abnormal karyotype

Mahir Binici, Ilyas Yücel, Aşegül Türkyilmaz, Selda Şimşek, 

Selahattin Tekeş, Hilmi Isi

Dicle Univercity Medicine Faculty Departman of Medical Biology-Genetic 

Depetmant, Diyarbakır, Turkey

The patient who was send to our clinic by internal medicine 

clinic with the diagnosis of unsuccessful IVF was evaluated the 

first clinical signs. After taking information and pedigree of 

twenty eight years old male patient, on requesting of internal 

medicine clinic it was examined in vitro lymphocyte culture with 

cytogenetic method. As a result of cytogenetic views patient 

has been 44,X,der (Y)(Yqter→Yp10::22p10→22qter) dic(15;21)

(15qter→15p11::21p11→21qter) chromosom structure. This 

findings also was confirmed by Centromere banding (C banding 

= CBG) and Octochrome probe (FISH) methods. Due to occured 

the new chromosome structures as a result of abnormalities 

have increased risk of gene defects. The patient whose infertility 

resulted from deletion of AZF gene was refered to urology clinic.
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Genetic and familial factors associated with younger age at 
diagnosis of type 2 diabetes

Ibrahim Gosadi, Dawn Tear, Elizabeth Goyder

School of Health and Related Research, Sheffield University, Sheffield, 

United Kingdom

Several genetic and epidemiological studies have suggested 

significant genetic effect on development of type 2 diabetes. To 

assess whether inheritance of higher number of type 2 diabetes 

risk (T2D) alleles and consanguinity history are associated with 

younger age at diagnosis in a Saudi Arabian population. Study 

Design: Cross-sectional study. 179 T2D male patients were 

randomly selected from 13 primary health care centres in Jazan, 

Saudi Arabia. Patients were interviewed to construct extended 

pedigrees which were used to calculate inbreeding coefficients. 23 

Single Nucleotide Polymorphisms incurring higher risk of T2D were 

genotyped. Maternal history of type 2 diabetes was significantly 

associated with younger age at diagnosis (β: -5.53 P: 0.000). Higher 

number of inherited risk alleles was associated with younger age 

at diagnosis (β:-0.399 P: 0.048). Additionally, Higher degree of 

consanguinity was associated with lower age of diagnosis (β:-0. 

361 P: 0.002). This study suggests that maternal history of T2D 

has a effect on earlier age at diagnosis. Additionally, our findings 

indicate that with higher number of inherited T2D risk alleles, there 

is a higher tendency toward earlier age at diagnosis which might 

indicate early development of T2D. This study suggests a significant 

effect of inbreeding degree on earlier diagnosis with the disease. 

Saudi Arabia has a high prevalence of T2D and consanguinity. 

High frequency of consanguinity might have affected the genetic 

structure of this population. Genetic contribution augmented by 

inbreeding might be significant factor incurring higher risk of the 

disease in Saudi Arabian population.
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Impact of green tea consumption on oxidative stress in 
cardiovascular patients

Zama Djamila1, Lahnneche Maya1, Boumoud Meryem1, 
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Amrani Amel1, Benayache Fadila3, Benayache Samir1, 

Bettuzzi Saverio4
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Faculté des Science Exactes, Université Constantine1, Algérie
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Clinica e Biochimica dell’EsercizioFisico, Plesso Biotecnologico Integrato, 

Università degli Studi di Parma, via Volturno 39, 43100 Parma, Italy

There is increasing evidence for a protective effect of tea 

consumption against cardiovascular disease (CD). Lipid 

abnormalities and oxidative stress are frequent and represent an 

important factor involved in the development of complications 

related to the atherosclerosis. Although green tea, an infusion 

prepared with the leaves of Camellia sinensis is particularly rich 

in flavonoids, which are widely used in traditional medicine in 

south of Algeria to tread many diseases. The study was performed 

in 100 Algerian subjects. We evaluated some parameters such 

as MDA, GSH, Glucose, TG, LDL and HDL which have an accurate 

relationship with cardiovascular diseases. Analytical evaluations 

were performed after 3 month drinking 2-3 cups/day of green 

tea. The results obtained in the present study showed clearly that 

green tea consumption caused a significant reduction in serum 

levels of MDA and lipid parameters. It has been noticed, that the 

antioxidant effect of green tea, contributed in the inhibition of 

the following phenomena: peroxydation of lipids, inflammatory 

activation, membrane alteration, coagulation troubles and 

perturbation of lipoproteins metabolism particularly LDL. Regular 

consumption of moderate quantities of green tea seems to be 

associated with a small protection against coronary artery disease 

(CAD). Our data suggest that a moderate consumption (2–3 cups/

day) of tea is “possibly” useful for cardiovascular risk reduction.

PS-11 03

Oligonükleotidler için yeni geliştirilen bir ardalan 
normalizasyon metoduyla ilgili simülasyon çalışması

Vilda Purutçuoğlu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara

Mikrodizin çalışması, araştırmacıya, çok sayıda genin eş zamanlı 

analizini yapabilmesini sağlayan yeni metodlardan biridir ve 
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Affymetrix, kontrole karşı tedavi grupları altında ilgi çekici genleri 

ortaya çıkarmayı amaçlayan bu alanda, en çok bilinen markadır. 

Her ne kadar bu teknoloji, bize çalışılan sistemle ilgili yeni biyolojik 

bulguları araştırmamıza olanak sağlasa da sonuçları, çoğunlukla 

verinin kalitesine bağlıdır. Çünkü ölçümler hatalı sinyaller 

içerir ve bunların, güvenilir sonuçlar elde etmek için gerçek 

analizden önce çıkarılmaları gerekmektedir. Bu hatalı sinyallerin 

ayrıştırılması normalizasyon işlemleriyle yapılır. Dolayısıyla bu 

çalışmada, çoklu-RGX adını verdiğimiz yeni geliştirilen bir ardalan 

normalizasyon metodunun performansını simüle edilmiş veri 

setleriyle değerlendireceğiz. Bilinen Affymetrix ve GeneChip 

çalışmalarından olan önceki analizlerden, bu metodun doğru 

sinyalleri tahmin etmede başarıyla çalıştığı bulunmuştur. Buna 

karşın, değerlendirilmesi literatürdeki kuvvetli alternatifleriyle 

henüz kıyaslanmamıştır. Burada değişik doğruluk ölçüleri altında, 

farklı oranlarda aykırı gözlemlere sahip küçük ve büyük verilerde, 

tahmin edilen sinyallerin doğruluğunu kontrol etmekteyiz. 

Sonuçlardan, özellikle gen sayısının küçük olduğu durumlarda, 

metodumuzun rakiplerine göre iyi sonuçlar verdiğini gözlemledik. 

Fakat onbinlerce geni analiz ettiğimiz durumlarda, hiçbir ardalan 

normalizasyonu arasında anlamlı bir fark olmadığını gördük. Bu 

nedenle, çoklu-RGX’in, oligonükleotid ölçümler için biyolojik olarak 

yeni bulguları ortaya çıkarmada umut verici bir tahmin yöntemi 

olarak düşünebileceğine inanıyoruz.

A simulation study about a recently developed background 
normalization method for oligonucleotides

Vilda Purutçuoğlu

Department of Statistics, Middle East Technical University, Ankara

The microarray study is one of the recent methods that enables 

the researcher to analyze a large number of genes simultaneously 

and the Affymetrix is the most well-known brand in this field to 

detect the interesting genes under control versus treatment 

groups. Although this technology can provide us to investigate new 

biological findings from the system of interest, their results mostly 

depend on the quality of the data. Because the measurements 

have erroreneous signals and they need to be discarded before the 

actual analysis to obtain reliable results. The elimination of those 

noisy signals is done via normalization steps. Hence in this study, 

we evaluate the performance of a recently developed background 

normalization method, called multi-RGX, in simulated datasets. 

From previous analyses in benck-mark Affymetrix and GeneChip 

studies, it has been shown that this method works successfully 

to estimate true signals. Whereas its asessment has not been 

compared yet with its strong alternatives in the literature. Here 

we control the accuracy of the estimated signals in small and 

large data, where the measurements have different ratio of 

outliers, based on distinc accuracy measures. From the results we 

observe that our method performs well against its competitors, in 

particular, when the number of genes are small. But we see that 

there is no significant difference among any method of background 

normalization when we analyze ten thousands of genes. Therefore 

we believe that multi-RGX can be considered as a promising 

method of estimation for oligonucleotide measurements to detect 

biologically new findings.
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Morphological and scanning electron microscopy 
studies of the tongue of the New Zealand white rabbits 
(Orycotolagus cuniculus) and their lingual adaptation for 
its feeding habits

Mohamed Abumandour

Anatomy and Embryology department, Faculty of Veterinary Medicine, 

Rashid, Edfina, Behera, Egypt

Aim of this paper to study a relationship between the morphological 

structures of tongue and kinds of the feed taken and feeding habits. 

The general information on the tongue describes that, the lingual 

papillae have a distinct characteristic structure in mammalian 

species according to the distribution of the lingual papillae (region 

specific). This study was carried out on the tongues of 12 rabbits 

of both sexes for demonstrate the morphology and scanning 

Electron Microscope studies. The anterior part makes up almost 

2/5 of the tongue length and there are four types of lingual papilla; 

one mechanical and three gustatory. There are four subtypes 

of filiform papillae; spoonful conical, processed, leaf-like and 

triangular filiform papillae. Fungiform papillae were distributed 

by high number among spoonful conical filiform papillae on the 

anterior part of the tongue. The two oval-shape foliate papillae 

were located on each side of the postero-lateral margin of the 

lingual prominence, slightly anterior to the circumvallate papillae. 

The two circumvallate papillae were located behind the lingual 

prominence and at the root of the tongue. Concluding statement: 

shape, size, number, orientation and distribution of lingual papillae 

are adapted to food type, feeding habits and handling of food in 

mouth.
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Figure 1

Figure 2

SEM photographs of the dorsal surface of the anterior part of the New Zealand White rabbit tongue; 
slide (A) of anterior part of tongue to show; lingual apex (An), fungiform papillae (white arrow), which 
distributed among the conical filiform papillae. Slide (B) high magnification of anterior part of tongue to 
show; fungiform papillae (fu) which surrounded by narrow groove (black arrow) which surrounded by 
a layer of flat mucosal pad (P) are distributed among the spoonful conical filiform papillae (cf). Slide (C) 
high magnification of the medio-posteriorly directed conical filiform papillae (cf); to show oval-shaped 
base (white star) with concave anterior surface (black star) with two laterally elevated peripheral edges 
(e) which continuous apically forming posteriorly orientated blunt apex. Slide (D) of posterior region of 
anterior part of tongue to show; median longitudinal groove (g), fungiform papillae (white arrow) are 
distributed among the conical filiform papillae.

SEM photographs of the posterior part of the dorsal surface of the New Zealand White rabbit tongue; 
slide (A) of postero-lateral margin of tongue to show; foliate papillae (Fp) with ridges (r) and grooves (g) 
and black arrow show elevated oval part refer to begin of foliate ridges. Slide (B) of high magnification 
of foliate papillae to show; oval opening of taste bud (white arrow) on grooves of foliate papillae, 
elongated wide microedges (t) with microgrooves (e). Slide (C) of posterior part of tongue to show; 
circumvallate papillae surrounded by triangular filiform papillae (tf), which consists of elongated oval 
central bulb (V), surrounded by groove (g). Slide (D) of high magnification of circumvallate papillae to 
show; round opening of taste bud (black arrow), microgrooves (blue arrow) with many microridges 
(white arrow).
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Gonartroz hastalığı ile MBL 2 genetik polimorfizmi 
arasındaki ilişkinin araştırılması

Serdal Arslan1, Nil Özbilüm1, Buket Ayar1, Vakıf Keskinbıçkı2, 

Zekeriya Öztemür2, Okay Bulut2

1Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 

Bölümü, Sivas
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Dalı, Sivas

Gonartroz (diz osteoartriti) eklem kıkırdağı tahribi, osteofit 

formasyonu ve kıkırdak altındaki dokuların sertleşmesi ile 

sonuçlanan dejeneratif eklem bozukluğudur. Mannoz bağlayıcı 

lektin (MBL) doğal bağışıklık sisteminin önemli bir elemanı olarak 

tanımlanmıştır. Çalışma için aynı bölgede yaşayan rastgele seçilmiş 

sağlıklı kişilerden oluşan 120 bireylik kontrol grubuyla, gonartroz 

hastalığı teşhisi konmuş 126 bireylik hasta grubu çalışıldı. Bu 

bireylerin kanlarından fenol-kloroform yöntemiyle DNA izolasyonu 

yapıldı. Bu çalışmada PZR-RFLP metodu kullanılarak MBL 2 

genotipleri belirlenmiştir. Gonartroz hastalarında MBL2 kodon 54 

polimorfizminde B alel frekansı kontrol grubuna göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık vardır (p<0.001; OR= 2.80; %95 Cl= 1.76-

4.46). MBL2 kodon 54 polimorfizminde AA genotipinin AB ve BB 

genotipiyle karşılaştırılması sonucu istatistiksel olarak anlamlı 

sonuçlar elde edilmiştir (AB genotipi için p=0.041, OR=1.83; 

%95Cl=1.02-3.28. BB genotipi için p<0.001, OR=11.70; %95Cl =2.63-

52.11). Bu çalışma ile bir Türk populasyonunda ilk kez gonartroz 

hastalığı ile MBL 2 polimorfizmi arasındaki ilişki araştırılmıştır ve 

BB genotipine sahip bireylerin AA genotipine sahip bireylere göre 

hastalığına yakalanma riskinin 11.70 kat olduğu bulunmuştur. MBL 

2 kodon 54 BB genotipnini gonartroz hastalığına yatkınlıkla ilgili 

olarak önemli bir belirteç olduğu düşünülmektedir.

Investigation of relationship between Osteoarthritis and 
MBL 2 gene polymorphism

Serdal Arslan1, Nil Özbilüm1, Buket Ayar1, Vakıf Keskinbıçkı2, 

Zekeriya Öztemür2, Okay Bulut2

1Department Of Molcular Biology And Genetic, Faculty Of Science, 

Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

2Department Of Orthopedics And Traumatology, Faculty Of Medicine, 

Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

Osteoarthritis (OA) is a degenerative joint disorder resulting in 

destruction of articular cartilage, osteophyte formation, and 

subchondral bone sclerosis. Mannose binding lectin (MBL) has 

been well established as an important component of the innate 

immune system. The study population comprised 126 cases with 

and 120 healthy controls who live same region. DNA was extracted 

from blood samples using the phenol-chloroform method. MBL 2 

genotype were determined using PCR/RFLP methods. There was 

a statically significant difference between case and control groups 

for B allele (p<0.001; OR= 2.80; %95 Cl= 1.76-4.46). Comparing 

AA genotype with AB and BB genotypes revealed that difference 

between OA patients and controls was statistically significant 

(p=0.041, OR=1.83; %95Cl=1.02-3.28. p<0.001, OR=11.70; %95Cl 

=2.63-52.11, respectively). In this study, for the first time in a 

Turkish population, we have investigated relationship between OA 

and MBL 2 gene polymorphism and we found that individuals with 

BB have approximately 12-times greater risk for OA compared to 

those carrying the AA genotype. Thus, MBL 2 codon 54 BB genotype 

is thought to be a significant marker for susceptibility to OA.
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Koç boynuz peptonu ve melas kullanılarak Rhodotorula 
glutinis izolatı tarafından karotenoid üretimi

Yağmur Ünver1, Esabi Başaran Kurbanoğlu2

1Atatürk Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Erzurum

2Atatürk Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Erzurum

Çalışmada Rhodotorula glutinis YU-14 izolatı tarafından karotenoid 

üretiminde, besin kaynağı olarak şeker pancarı melası ve koç 

boynuz peptonunun (KBP) kullanılabilirliği araştırılmıştır. Erzurum 

bölgesinden izole edilen R. glutinis suşları VITEK®2 Compact 

cihazı kullanılarak identifiye edilmiştir. Melas, Erzurum Şeker 

Fabrikası’ndan, koç boynuzları ise Erzurum’da bulunan bir 

kombinadan temin edilmiştir. Boynuz materyalleri önce musluk 

suyu ile daha sonra deiyonize su ile yıkanıp kurutulmuş, kuruyan 

boynuzlardan KBP üretimi gerçekleştirilmiştir. Melasın toplam şeker 

tayini dinitro-salisilik asit metoduna, toplam protein tayini ise Lowry 

metoduna göre yapılmıştır. Melasa 3 farklı metodla ön muamele 

işlemi uygulanmış en iyi sonuç veren muamele işlemi ardından 

hidroliz işlemi gerçekleştirilmiştir. Sıvı kültürde üretilen mayaların 

fermentasyon sonrası kuru biyoması ve toplam karotenoid 

miktarları hesaplanmıştır. Melasın içerdiği toplam şeker ve protein 

miktarı sırasıyla 454 g/l 75,4 g/l olarak tespit edilmiş, optimum 

karotenoid üretim besiyerinin (OKÜB) melas konsantrasyonunun 

ve KBP miktarının sırasıyla %3 ve %0,5 olduğu belirlenmiştir. 
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OKÜB kullanılarak karotenoid üretimi için en iyi fermentasyon 

şartları pH 5,5; sıcaklık; 25 oC, zaman; 6 gün, çalkalama hızı; 250 

rpm olarak belirlenmiştir. Sonuçlar, fermentasyon şartlarının 

karotenoid üretimini önemli ölçüde etkileyebildiğini göstermiştir. 

OKÜB’den elde edilen karotenoid miktarı daha fazla bulunmuştur. 

Bu çalışma, atık madde olarak değerlendirilen melas ve koç 

boynuz peptonunun mikrobiyal olarak karotenoid üretiminde ko-

substrat olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Diğer taraftan, ticari 

karbon ve azot kaynaklarının yerine endüstriyel atık materyalleri 

kullanarak kültür besiyeri formülasyonu elde etmede ekonomik bir 

avantaj sağlanmış ayrıca atık maddelerin meydana getireceği çevre 

kirliliği azaltılmış olacaktır.

Carotenoid production by rhodotorula glutinis isolate 
using ram horn peptone and sugar beet molasses

Yağmur Ünver1, Esabi Başaran Kurbanoğlu2

1Department of Molecular Biology and Genetics, Atatürk University, 

Erzurum, Turkey

2Department of Biology, Atatürk University, Erzurum, Turkey

In the study, the utilization of the ram horn peptone (RHP) and sugar 

beet molasses on carotenoid production by Rhodotorula glutinis 

YU-14 was investigated. Rhodotorula glutinis strains isolated from 

Erzurum identified with VITEK®2 Compact device. Molasses and 

ram horns were provided sugar factory and a combine in Erzurum, 

respectively. Horn materials were washed with tap water and then 

distilled water and dried. RHP was produced from dried horns. Total 

sugar and protein assay of molasses were performed according to 

dinitrosalicylic acid and Lowry method, respectively. Pretreatment 

processes were applied to molasses with 3 different methods and 

hydrolysis treatment process was done. After the fermentation 

total carotenoid and dry biomass amounts were calculated. The 

total sugar and protein amounts of the molasses were determined 

as 454 g/l and 75,4 g/l, respectively. The concentrations of 

molasses and RHP of optimum carotenoid production medium 

(OCPM) were determined as 3% and 0,5%, respectively. The best 

fermentation conditions for carotenoid production using OCPM 

were determined as pH 5,5; temperature 25 oC; time; 6 days and 

agitation 250 rpm. The results showed that cultivation conditions 

could significantly effect the production of carotenoid. The 

carotenoid amount obtained from OCPM was found higher. The 

present study showed that horns and molasses utilized as waste 

materials could be utilized as co-substrate for the production of 

carotenoids. On the other hand, an economic advantage can be 

provided by formulating culture media using industrial waste 

materials instead of commercial carbon and nitrogen sources and 

also, waste disposal problems can be reduced.

PS-11 07

Rat böbrek dokusu üzerine ceviz ve boğma rakı tüketiminin 
etkisi
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Kaçak alkol tüketimi dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en önemli 

halk sağlığı sorunlarından biridir. Boğma rakı kişisel kullanımlar için 

özellikle Hatay’da yaşayan insanlar tarafından evde yasadışı olarak 

üretilmektedir. Boğma rakının ticari rakı ile karşılaştırıldığında 

önemli toksik etkiye sahip olduğunu daha önceki çalışmamızda 

göstermiştik. Bu çalışmada, boğma rakı ile indüklenen 

böbrek dokusundaki hasara karşı cevizin koruyucu etkisini 

inceledik.Çalışma 4 gruba ayrılan 48 wistar albino rat üzerinde 

gerçekleştirildi. Gruplar: kontrol grubu A (n=12), boğma rakı grubu 

B (n=12), boğma rakı+ceviz grubu C (n=12) ve ceviz grubu D (n=12). 

Serum fizyolojik, boğma rakı (9.2 ml/kg/day) ve ceviz (10g/kg/

day) ratlara oral olarak 30 gün boyunca verildi. Dokudaki apoptotik 

hücreler TUNEL metodu ile gösterildi. Süperoksit dismutaz (SOD), 

glutatyon peroksidaz (GPx) ve malondialdehit spektrofotometrik 

olarak ölçüldü. MDA değerleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 

B grubunda anlamlı bir şekilde arttığı belirlendi (p<0.05). C 

grubundaki MDA değerlerinde ise B grubu ile karşılaştırıldığında 

anlamlı bir düşüş tespit edildi (p<0.05). B grubundaki SOD ve GPx 

aktivitelerinde kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı bir 

azalma vardı (p<0.001). C grubunda SOD ve GPx aktivitelerinde ise 

B grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı bir artış görüldü (p<0.05). 

Kontrol ile karşılaştırılan B grubundaki TUNEL (+) hücrelerde 

anlamlı bir artış vardı. B grubu ile karşılaştırılan C grubundaki TUNEL 

(+) hücrelerde anlamlı bir azalmanın olduğu görüldü. Çalışmadaki 

Biyokimyasal bulgularımız TUNEL analizi ile desteklenmiştir. Sonuç 

olarak, boğma rakı ile indüklenen böbrek hasarını ceviz önleyebilir.

Effect of consumption of walnut and bogma raki on rat 
kidney tissue

Hamza Malik Okuyan1, İhsan Karaboğa2, Berna Hamamcı1, 

Yasemin Çalışkan3, Ahmet Nacar4, Zafer Yönden3
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Illegal alcohol consumption is one of the most important public 

health problems in Turkey, same as in the world. Bogma raki is 

produced at home illegally by the people who live especially in 

Hatay for personal usage. We have previously shown that bogma 

raki has substantially toxic effect when compared with commercial 

raki. In this study we investigated the protective effect of walnut 

against bogma raki-induced injury in kidney tissue. The study 

was carried out on 48 Wistar albino rats that were divided into 

four groups:control group A (n=12), bogma raki group B (n=12), 

bogma raki-walnut group C (n=12) and walnut group D (n=12). 

Saline, bogma raki (9.2 ml/kg/day) and walnut (10g/kg/day) were 

orally given to rats for 30 days. Apoptotic cells were detected in 

tissue by TUNEL assay. Superoxide dismutase (SOD), glutathione 

peroxidase (GPx) and malondialdehyde (MDA) were measured 

spectrophotometrically. MDA levels were significantly increased 

in B group in comparison with A group (p<0.05). MDA was 

significantly lower in C group than in B group (p<0.05). SOD and 

GPx activity were significantly decreased in B group as compared 

with the control group (p<0.001). Additionally, SOD and GPx 

activity were significantly increased in C group as compared with 

B group (p<0.05). TUNEL (+) cells were significantly increased in B 

group as compared with control. TUNEL (+) cells were significantly 

decreased in C group as compared with B group. Our Biochemical 

findings were supplemented by TUNEL assay.  In conclusion, walnut 

may prevent bogma raki-induced kidney injury.

Ceviz ve boğma rakının böbrek dokusundaki MDA düzeyleri ve antioksidan (SOD ve GPx) aktiviteler üzerine etkisi
Effect of walnut and bogma raki on levels of MDA and activities of anti-oxidants (SOD and GPx) in the kidney tissue

Ceviz ve boğma rakının böbrek dokusundaki MDA düzeyleri ve antioksidan (SOD ve GPx) aktiviteler üzerine etkisi, Kontrol ile karşılaştırıldığında boğma rakı ciddi 
bir şekilde MDA seviyelerini artırır, oysa ceviz bu etkiyi anlamlı bir şekilde azaltır. Boğma rakı kontrol ile karşılaştırıldığında SOD ve GPx aktivitelerini belirgin bir 
şekilde azaltırken ceviz tüketimi bu etkiyi dengeler.

 
Effect of walnut and bogma raki on levels of MDA and activities of anti-oxidants (SOD and GPx) in the kidney tissue. Bogma raki drastically increases the MDA 
level as compared to the controls, whereas walnut significantly alleviates this effect. Bogma raki markedly reduces SOD and GPx activity as compared to the 
controls, while walnut consumption significantly balances this effect.
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Asteraceae türlerinin kimyasal olarak antioksidan 
etkinliğinin ve antimikrobiyal özelliğinin analizi

Şüheda Koç1, Belgin Sultan İşgör2, Yasemin Gülgün İşgör3, 

Naznoosh Shomali Moghaddam1, Ergin Murat Altuner4, 
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 Ankara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Keçiören, 

Ankara

4Kastamonu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 
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Günümüzde, tibbi bitkiler, polifenolik bileşikler, alkoloidler ve 

esansiyel yağlar gibi ikincil metabolitleri içerdikleri için sentetik 

ve kimyasal ilaçlara uygun alternatifler olarak sunulmuştur Bu 

çalışmanın amacı, Kastamonu bölgesinden toplanan Asteraceae 

ailesinin dört türünün [Carduus acanthoides (L.) Scop., Centaurea 

solstitialis L., Cirsium arvense L., Onopordum acanthium L.], çiçek, 

yaprak ve gövdelerinin metanol, etanol ve aseton ekstrelerinin 

antioksidan ve antimikrobiyal aktivitelerini ve total fenolik ve 

flavanoid miktarlarını araştırmaktır. Bitki örneklerinin serbest 

radikal süpürme aktiviteleri ve total fenolik ve flavanoid içerikleri 

DPPH, Folin- Ciocalteu ve Aliminyum Klorür Kolorimetrik yöntemleri 

ile belirlenmiştir. Antimikrobiyal aktiviteler Disk Difüzyon 

TUNEL yöntemi ile böbrek dokusundaki apoptotik hücreler
Apoptotic cells in kidney tissue by TUNEL assay

TUNEL yöntemi ile böbrek dokusundaki apoptotik hücreler, a: Kontrol grubu, b: Boğma rakı grubu, c: Boğma rakı+ceviz grubu ve d: Ceviz grubu.

Apoptotic cells in kidney tissue by TUNEL assay, a: Control group, b: Bogma raki group, c: Bogma raki + walnut group and d: Walnut group.
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yöntemi ile beş mikrobiyal türe karşı test edilmiştir. DPPH radikal 

temizleme yönteminin sonuçlarına göre C. Arvense yapraklarının 

methanol ekstreleri antioksidan açıdan en etkin bulunmuştur. 

Bu çalışmada, total fenolik bileşiklerin değerleri 67.024-90.305 

mg/L arasında bulunmuştur. Bitki ekstreleri arasında en yüksek 

fenolik bileşik içeriği C. Acanthoides çiçeğinin ekstresinde 

bulunmuştur. Aynı ekstre benzer şekilde, 82,562-185,437 mg/L 

arasında olan flavanoid miktarları arasında en yüksek değere 

sahiptir. Disk difüzyon yönteminin sonuçlarına göre O. Acanthium 

yaprağının etanol ekstresi B. Subtilis’in büyümesini büyük oranda 

engellemiştir. Ayrıca, C. solstitalis yaprağının etanol ekstresi de B. 

subtilis üzerinde etkili olmuştur. Fakat, çalışılan hiç bir ektrenin C. 

albicans’a karşı etkili olmadığı görülmüştür.

The analysis of asteraceae species for antioxidant 
effectiveness by chemical methods and their antimicrobial 
properties

Şüheda Koç1, Belgin Sultan İşgör2, Yasemin Gülgün İşgör3, 

Naznoosh Shomali Moghaddam1, Ergin Murat Altuner4, 

Özlem Yıldırım1

1Ankara University, Faculty of Science, Department of Biology, Ankara, 

Turkey

2Atilim University, Faculty of Engineering, Department of Chemical 

Engineering and Applied Chemistry, Incek, Ankara, Turkey

3Ankara University, Vocational School of Health, Kecioren, Ankara, Turkey

4Kastamonu University, Faculty of Science and Arts, Department of Biology, 

Kastamonu, Turkey

Today, medicinal plants have been identified as suitable 

alternatives to synthetic and chemical drugs, since contain 

secondary metabolites such as polyphenolic compounds, alkaloids 

and essential oils. The aim of this study was to investigate the 

antioxidant, antimicrobial activities and total phenolic and 

flavonoid contents of methanol, ethanol and acetone extracts 

from flowers, leaves and stems of four Asteraceae family species 

[Carduus acanthoides (L.) Scop., Centaurea solstitialis L., Cirsium 

arvense L., Onopordum acanthium L.], which were collected from 

Kastamonu region. Free radical scavenging activities and total 

phenolic and flavonoid contents of the plant samples were assayed 

by DPPH, Folin-Ciocalteu and Aluminum Chloride Colorimetric 

methods. The antimicrobial activity was determined by the Disc 

Diffusion method against five microbial species. According to the 

results of DPPH radical scavenging assay, the methanol extract of 

C. Arvense leaves showed the strongest antioxidant activity. With 

67.024-90.305 mg/L of total phenolic compounds, the flower 

extracts of C. Acanthoides is found to be the richest in terms of total 

phenolic compounds among other plant extracts studied in this 

study. Similarly, with 82,562-185,437 mg/L of flavonoid content, it 

is also demonstrated as the richest in terms of flavonoid contents. 

According to the results of the disk diffusion method, ethanol 

extract of O. Acanthium leaves highly inhibited the growth of B. 

Subtilis. Also, the ethanol extract of C. solstitalis leaves was found 

to inhibit the growth of B. subtilis significantly. However, none of 

the extracts show any inhibition activity against C. albicans.
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Miyokard enfarktüs ile ilişkili bir tek nükleotid 
polimorfizminin tanısı için bir PCR-RFLP metodunun dizayn 
edilmesi

Çağrı Şakalar1, Esra Gürbüz2, Nihat Kalay3, Mehmet Gungor Kaya3

1Erciyes Üniversitesi, TIP Fakültesi, Tıbbi Biyoloji A.D., Kayseri

2Erciyes Üniversitesi, TIP Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji A.D., Kayseri

3Erciyes Üniversitesi, TIP Fakültesi, Kardiyoloji A.D., Kayseri

Miyokard enfarktüs ile ilişkili çok sayıda tek nükleotid polimorfizmi 

bulunmuştur. Yakın zamanda kromozom 9p21.3 üzerinde bulunan 

protein kodlamayan bir tek nükleotid polimorfizmi olan rs4977574 

(A>G) ile erken ortaya çıkan miyokard enfarktüs arasında ilişki 

bulunmuştur. rs4977574’ün miyokard enfarktüs riskini ciddi oranda 

artırdığı gösterilmiştir. Bu çalışmada, rs4977574’ün araştırılması 

için yeni bir PCR-RFLP metodu geliştirilmiştir. Bu metodda, hedef 

tek nükleotid polimorfizmi kapsayan genomik bölge hastanın 

genomik DNA’sı kullanılarak PCR ile çoğaltılmıştır. Çoğaltılan DNA 

fragmentleri sadece hedef tek nükleotid polimorfizm bulunması 

durumunda kesim yapan HhaI adlı restriksiyon enzimi ile 

kesilmiştir. HhaI ile kesimden sonra, DNA fragmentleri genotiplerin 

belirlenmesi için görüntülenmiştir. PCR-RFLP metodunun etkinliği 

28 miyokart enfarktüs geçirmemiş kontrol ve 44 miyokart 

enfarktüs geçirmiş hastanın bulunduğu bir pilot çalışma grubunda 

denenmiştir. rs4977574’ün frekansının hastalarda %56.8 (25/44) 

ve kontrollerde %33.9 (9.5/28) olduğu belirlenmiştir. rs4977574’ün 

frekansı hastalarda kontrollere göre anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur (P = 0.027). Bu çalışmayla hastalarda rs4977574 

genotipini belirlemeye yönelik yeni bir PCR-RFLP metodu dizayn 

edilmiş ve Türkiye’de ilk defa rs4977574’ün frekansı rapor edilmiştir.

Design of a PCR-RFLP to detect a single nucleotide 
polymorphism implicated in myocardial enfarctus

Çağrı Şakalar1, Esra Gürbüz2, Nihat Kalay3, Mehmet Gungor Kaya3
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Many single nucleotide polymorphisms (SNPs) were found to be 

associated with myocardial infarction (MI). Recently, rs4977574, a 

non-protein coding SNP (A>G) on chromosome 9p21.3 has been 

found to be associated with the early-onset of MI. rs4977574 

has been demonstrated to increase the risk for MI significantly. 

In this study, we developed a PCR-RFLP method to investigate 

rs4977574. In this method, a genomic region covering the target 

SNP was PCR amplified using patient’s genomic DNA. Amplified 

DNA fragments were digested with a restriction enzyme, HhaI that 

cuts the amplified sequence if only the sequence carries the SNP. 

After digestion with HhaI, DNA fragments were visualized in order 

to detect genotypes. The PCR-RFLP method was utilized in a pilot 

study group in Turkish population that consisted of 28 controls 

without previous MI record and 44 patients with MI. PCR-RFLP 

revealed that the frequency of rs4977574, was 56.8% (25/44) in 

patients with MI and 33.9% (9.5/28) in controls; the frequency of 

rs4977574 in patients with MI was significantly higher compared 

to controls (P = 0.027). A new PCR-RFLP method was developed in 

this study. This is the first report of the frequency of rs4977574 in 

Turkish population.
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Doğal bacillus thuringiensis suşlarının cyt gen profillerinin 
belirlenmesi ve kanser hücreleri üzerinde etkilerinin 
araştırılması

Müjgan Kesik Oktay, Bahar Tül, Burcu Poyraz, Hatice Güneş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Muğla

Bacillus thuringiensis (Bt) gram pozitif ve spor oluşturan bir 

bakteri olup yaşamının farklı evresinde değişik toksinler üretir. 

Bunlardan en önemlisi insektisidal kristal proteinler olup belirli 

böcek türlerine karşı spesifik aktivite gösterirler. Ancak, tüm 

kristal proteinler insektisid değildir. İnsan kanser hücrelerini 

hedef alan ancak sağlıklı hücreleri etkilemeyen ve parasporin 

olarak adlandırılan yeni bir kristal protein sınıfının mevcut olduğu 

Japonya, Kanada ve Vietnam’daki Bt suşlarında gösterilmiştir. 

Bu çalışmamızda, kristal protein içeren ancak insektisidal etkisi 

olmayan ve Cyt proteini içermeyen, ülkemize ait bazı Bt izolatlarının 

beş farklı kanser hücre hattında (K-562, PC-3, DU-145, A-549, MCF-

7) hücre çoğalması üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, 

önceki çalışmalarımızdan elde edilen Bt koleksiyonumuzdaki 

izolatlardan 120 Bt izolatı kullanılmıştır. Öncelikle izolatların 

cyt1 ve cyt2 gen içeriği PCR analizi ile araştırılmıştır. Cyt proteini 

içermeyen Bt izolatlarından kristal protein izolasyonu yapılarak, 

farklı konsantrasyonlardaki tripsin veya proteinaz K enzimleriyle 

aktive edilmiştir. Aktiflenen kristal proteinlerin kanser hücre 

hatlarının çoğalması üzerine etkileri MTT yöntemi ile belirlenmiştir. 

İzolatın çeşidine bağlı olarak bazı kristal proteinlerin proteinaz K 

ile bazılarının ise tripsin ile aktivasyonunun hücre çoğalmasını 

engellemede daha etkili olduğu gösterilmiştir. Bazı izolatlardan 

elde edilen kristal toksinler hücre çoğalmasını azaltırken, 

bazılarının hücre çoğalmasını arttırıcı etki gösterdiği bulunmuştur. 

Sonuç olarak, kullanılan Bt izolatlarının cyt1 geni içermediği, 

19 Bt izolatının cyt2 geni içerdiği; hiçbir cyt geni içermeyen Bt 

izolatlarından 2T, 3T, 11T ve 22T’nin kristal proteinlerinin sırasıyla 

A-549, CCC-221 ve DU-145 hücre hatlarında hücre bölünmesini 

kontrole göre 1.7-2.1 kat azalttığı bulunmuştur. Söz konusu 

suşların protein özellikleri ve sitotoksik etkilerinin mekanizmaları 

araştırılmaktadır.

Identifıcation of cyt gene profiles of native bacillus 
thuringiensis strains and investigation of their effects on 
cancer cell lines

Müjgan Kesik Oktay, Bahar Tül, Burcu Poyraz, Hatice Güneş

Depatment of Biology, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey

Bacillus thuringiensis is a gram positive and spore-forming 

bacterium that produces different toxins at different stages of its 

life cycle. The most important one of these proteins is insecticidal 

crystal protein that show spesific insecticidal activity aganist 

diffrent types of insects. Nowadays, a new class of crystal protein 

called parasporin was identified. They are effective on target 

human cancer cells but not healthy cells. Therefore, the effects 

of native Bt isolates from Turkey that have crystal proteins but 

not insecticidal activity and Cyt protein were investigated on cell 

proliferation of five different cancer cell lines (K-562, PC-3, DU-145, 

A-549, MCF-7). 120 Bt isolates with no insectisidal activity were 

used. Firstly, cyt gene content of isolates were investigated by PCR 

analysis. Protein was extracted from Bt isolates including crystal 

proteins and activated with proteinase K and trypsin. Effects of 

activated crystal proteins on cancer cells were determined by MTT 

assay. Depending on the type of Bt isolate, trypsin or proteinase 

K activation was effective in preventing cell proliferation. 

Even though some crystal proteins caused an increase in cell 

proliferation, some of them showed anti-proliferative effect. As a 

result, none of the Bt isolates used in this study contained cyt1 
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gene, only 19 isolates contained cyt2 gene. Crystal proteins of 2T, 

3T, 11T and 22T Bt isolates decreased the cell proliferation by 1.7 

to 2.1- fold compared to the control, respectively on A-549, CCC-

221 ve DU-145 cell lines. Protein properties and mechanisms of 

cytotoxic effects of these Bt isolates are under investigation.
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Glioblastoma multiforme hücre kültürlerinde (U-87 MG 
ve T98G) trabectedin aracılı sitotoksik etkide DNA tamir 
mekanizmalarının rolü
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Glioblastoma Multiforme (GBM), beyin tümörleri içerisinde 

en sık görülen ve kemoterapi / radyoterapi uygulamalarına en 

dirençli olan türdür. Bundan dolayı, bu hastalığın tedavisi için 

yeni kematörapotikler geliştirilmesi ve direnç gelişimine yol açan 

hedef moleküllerin belirlenmesi gerekmektedir. Trabectedin 

(ET-743), Ecteinascidia turbinata organizmasından izole edilmiş 

ve yarı sentetik olarak da üretilen bir ajandır. Trabectedin’in etki 

mekanizması aydınlatılmamıştır, ancak; DNA’da hasar oluşturarak 

sitotoksik etki gösterdiğine dair bulgular vardır. Bu çalışmanın 

amacı, GBM hücre kültürlerinde (U-87 MG ve T98G) sitotoksik ve 

apoptotik etkisi daha önceki çalışmalarla tarafımızdan gösterilen 

Trabectedin’in, DNA tamir sistemleri ile ilişkili genlerin mRNA 

düzeylerinde değişikliğe neden olup olmadığını araştırmaktır. 

Yirmi dört saat Trabectedin (IC50; U-87 MG: 5 nM, T98G: 13 

nM) ile muamele edilen GBM hücre kültürlerinde, DNA tamir 

sistemleri ile ilişkili genlerin mRNA düzeylerindeki değişiklikler 

Human DNA Repair PCR Array (SABiosciences, Frederick, MD, 

ABD) kullanılarak araştırıldı. Verilerin istatistiksel analizi, web 

tabanlı RT2 Profiler PCR Array Data Analysis v3.5 yazılımı ile yapıldı.

Kontrol hücrelerine kıyasla, Trabectedin ile muamele edilen U-87 

MG hücre kültürlerinde, ATXN3, RAD51B ve XRCC4; genlerinin 

mRNA düzeylerinde sırasıyla, 4.3-, 3.7- ve 6.5- kat; T98G hücre 

kültürlerinde ise BRIP, ERCC6, MSH3, PMS1, BRCA2, PRKDC, 

RAD50, RAD51B, XRCC4, ATM, ATR ve MGMT genlerinin mRNA 

düzeylerinde sırasıyla, 5.8-, 5,-.7-, 31.5-, 16-, 4.3-, 21.8-, 11-, 

8.5-, 27.2-, 28.6-, 4.7- ve 9.5- kat azalış belirlendi. Bu çalışmada, 

U-87 MG ve T98G hücre kültürlerinde Trabectedin’in sitotoksik 

etkisinin DNA tamir sistemleri ile ilişkili enzimlerin ekspresyon 

düzeylerindeki azalmayla ilişkili olduğu ilk defa gösterildi.

The role of DNA repair mechanisms in trabectedin mediated 
cytotoxic effect in human glioblastoma multiforme cell 
cultures (U-87 MG and T98G)

Emir Bozkurt1, Harika Atmaca1, Selim Uzunoğlu1, Rüçhan Uslu2, 

Ulus Ali Şanlı2, Burçak Karaca2

1Department of Molecular Biology, Celal Bayar University, Manisa

2Division of Medical Oncology, Ege University School of Medicine, Izmir

Glioblastoma Multiforme (GBM) is the most common and 

chemotherapy/radiotherapy resistant brain tumor.Therefore, 

to develop new chemotherapeutics and to determine targeted 

molecules which are responsible for drug resistance is important 

for the treatment.Trabectedin (ET-743) is a molecule that was 

originally isolated from Ecteinascidia turbinata and is currently 

prepared semi-synthetically.Its mechanism of action is not well 

understood, however there are evidence that shows its cytotoxic 

effects by damaging DNA.We previously showed that Trabectedin 

has cytotoxic and apoptotic effects in U-87 MG and T98G cells.The 

objective of this study was to investigate the changes in mRNA 

levels of DNA repair mechanisms related genes in Trabectedin 

treated GBM cells. Human DNA Repair PCR Array was used to 

investigate the changes in mRNA levels of DNA repair mechanisms 

related genes in GBM cells treated with Trabectedin for 24 hours.

Statistical analysis was done by web based RT2 Profiler PCR Array 

Data Analysis v3.5 software. We found that the mRNA levels of 

ATXN3, RAD51B and XRCC4 genes were decreased by 4.3-, 3.7- 

and 6.5- fold in Trabectedin treated U-87 MG cells, respectively.

In Trabectedin treated T98G cells, the mRNA levels of BRIP, ERCC6, 

MSH3, PMS1, BRCA2, PRKDC, RAD50, RAD51B, XRCC4, ATM, ATR 

and MGMTwere decreased by 5.8-, 5,7-, 31.5-, 16-, 4.3-, 21.8-, 11-, 

8.5-, 27.2-, 28.6-, 4.7- and 9.5- fold, respectively, as compared to 

untreated control. In this study,it is shown for the first time that 

cytotoxic effect of Trabectedin is associated with the decreased 

mRNA levels of the DNA repair mechanisms related genes.
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AT-101’in HUVEC hücre kültürlerinde hücre göçüne etkileri 
bakımından çeşitli ajanlarla karşılaştırılması
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Hücre kültürlerinde Scratch Assay, anjiyogenezin in vitro 

araştırılmasında ve çeşitli ajanların hücre göçüne etkilerinin ön 

belirlenmesinde kullanılır. Bu çalışmanın amacı insan umblikal ven 

endotel hücre kültürlerinde (HUVEC) çeşitli antikanser ajanların 

[AT-101, Paklitaksel (PTX), Dosetaksel (DOC), Gemsitabin (GEM), 

Doksorubisin (DOX), Zoledronik Asit (ZA)] hücre göçü üzerine 

etkilerini birbirleriyle karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır.

Belirtilen ajanların artan dozlarıyla (10-11-10-5 M) 72 saat 

muamele edilen HUVEC hücrelerinde hücre canlılık yüzdesi 

XTT canlılık testiyle; IC25 ve IC50 değerleri CalcuSyn 2.1 yazılımı 

ile belirlendi. Ajanların hücre göçüne etkileri Scratch Assay ile 

araştırıldı. Hücrelerin görüntülenmesinde ve mesafe ölçümünde 

faz-kontrast mikroskobu, grafiklerin çizimi ve verilerin istatistiksel 

analizinde GraphPad 6 yazılımı kullanıldı. Test edilen tüm ajanların 

doza ve zamana bağlı olarak artan sitotoksik etkiye sahip olduğu 

belirlendi. PTX, DOC, GEM, DOX, ZA ve AT-101’in HUVEC hücre 

hattında 48. saatteki IC25 ve IC50 değerleri sırasıyla 28 ve 3,8 nM; 

8,7 ve 1,7 nM; 4.4 ve 0.0005 μM; 8,8 ve 0,029 μM; 136 ve 59 μM; 

5,35 ve 2 μM olarak hesaplandı. IC25 ve IC50 konsantrasyonları 

uygulanan GEM, PTX ve DOC’un HUVEC hücrelerinin göçünü 

engellemediği (p>0.05); DOX, ZA ve AT-101’in ise engellediği 

belirlendi (p<0.05). AT-101’in HUVEC hücrelerinin göçünü 1,4 kat, 

DOX’un ve ZA’nın 3 kat azalttığı belirlendi. Bu çalışmada, DOX ve 

ZA’nın HUVEC’te hücre göçünü azalttığı doğrulanırken GEM, PTX 

ve DOC’un ise bu etkiye sahip olmadığını belirten ön veriler elde 

edildi. AT-101’in potansiyel bir anti-anjiyojenik ajan olduğunu 

gösteren hücre göçünü azaltma etkisi ise ilk defa gösterildi.

Comparison of AT-101 with various agents in terms of the 
effects of cell migration on HUVEC cell cultures

Özge Özer1, Emir Bozkurt1, Harika Atmaca1, Aslı Kısım1, 

Selim Uzunoğlu1, Rüçhan Uslu2, Burçak Karaca2

1Department of Molecular Biology, Celal Bayar University, Manisa

2Division of Medical Oncology, Ege University School of Medicine, Izmir

Scratch Assay is frequently used in in vitro angiogenesis studies and 

determination of effects of various agents on cell migration.The aim 

of this study was to investigate the effects of various anti-cancer 

agents[AT-101, Paclitaxel (PTX), Docetaxel (DOC), Gemcitabine 

(GEM), Doxorubicin (DOX), Zoledronic Acid (ZA)]on cell migration 

of human umbilical vein endothelial cells (HUVEC).HUVECs were 

treated with the agents for 72h. Cell viability was assessed by XTT 

assay.The effects of agents on cell migration were investigated by 

Scratch Assay. Phase-contrast microscopy was used for measuring 

the distance.GraphPad 6 software was used for statistical analysis 

of the data.All tested agents were determined to have increasing 

cytotoxic effect in a dose and time dependent manner. The IC25 

and IC50 values were evaluated for 48 h exposure of PTX, DOC, 

GEM, DOX, ZA and AT-101 in HUVEC cell line and found to be 28 

and 3,8 nM; 8,7 and 1,7 nM; 4.4 and 0.0005 μM; 8,8 and 0,029 μM; 

136 and 59 μM; 5,35 and 2 μM, respectively.The exposure of GEM, 

PTX and DOC did not inhibit the cell migration of HUVECs (p>0.05) 

but DOX, ZA and AT-101 inhibited the cell migration (p<0.05). It 

is determined that AT-101 1.4 fold, DOX and ZA 3 fold decreased 

the HUVEC cell migration.In this study, inhibitory effects of DOX 

and ZA on HUVEC cell migration were verified but preliminary data 

were obtained with GEM, PTX, and DOC. Cell migration inhibitory 

effect of AT-101 is shown for the first time indicating that AT-101 is 

a potential anti-angiogenic agent.
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Biberiye (rosmarinus officinalis) ve kişniş (coriandrum 
sativum)yağının drosophila melanogaster asetilkolinesteraz 
enzimi üzerine in vivo etkilerinin incelenmesi

Melike Yıldız1, Yağmur Ünver1, Deryanur Kılıç2, Hamid Ceylan1, 

Hakan Aşkın1

1Atatürk Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Erzurum

2Atatürk Üniversitesi, Kimya Bölümü, Erzurum

Çalışmada biberiye (Rosmarinus officinalis) ve kişniş (Coriandrum 

sativum) yağının genetik bir model olan Drosophila melanogaster 

asetilkolinesteraz enzimi üzerine in vivo etkileri araştırıldı. Yağlar, 

larval ve ergin dönemdeki bireylere farklı konsantrasyonlarda iki 

farklı şekilde uygulandı. Üç farklı konsantrasyonda(1µl, 3 µl ve 5 µl) 

yağlarla hazırlanan besiyerine larvalar bırakıldı ve ergine dönüşen 

bireyler toplandı. Ayrıca yağların fumigant etkilerini araştırmak 

için üç farklı konsantrasyonda (1µl, 3 µl ve 5 µl) yağ emdirilmiş 

6 mm’lik disk içeren kültür şişelerindeki ergin bireyler 24, 48 ve 

72 saat sonra toplandı. Sinek kafaları sıvı azot kullanılarak ezildi. 

0,1 M fosfat tamponu (pH:7,4) eklendi ve santrifüjleme sonucu 

elde edien süpernatant enzim kaynağı olarak kullanıldı. Enzim 

aktivite tayini Ellman metoduna göre yapıldı. Fumigasyon işlemine 

maruz bırakılan bireylerde AChE aktivitesinde kontrol grubu ile 

kıyaslandığında tüm dozlarda istatistiksel olarak önemli derecede 

değişim olduğu gözlendi (p<0,0001). Ergine dönüşen bireylere 

ait AChE aktivite değerleri karşılaştırıldığında, kişniş ve biberiye 

yağı uygulanmış bireyler ile kontrol grubu arasında anlamlı bir 

fark olduğu belirlendi (p<0,05). Her iki yağa maruz bırakılan 

ergin bireylerin enzim aktivitesinde belirgin bir artış gözlendi. 

Ergine dönüşen bireylere ait enzim aktivite değerlerinin, kişniş 

yağı uygulamasında kontrole göre azaldığı ve biberiye yağında 

ise kontrole göre arttığı belirlendi. Kişniş yağı uygulamasının 

inhibitör etkisinin alzheimer hastalarında kullanılan tedavi edici 

stratejilerin değerlendirilmesine ve AChE enziminin inhibisyon 
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mekanizmasının daha ayrıntılı olarak aydınlatılmasına katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.

Investigation of effects of rosemary oil (rosmarinus 
officinalis) and coriander (coriandrum sativum) on 
acetylcholinesterase from drosophila melanogaster

Melike Yıldız1, Yağmur Ünver1, Deryanur Kılıç2, Hamid Ceylan1, 

Hakan Aşkın1

1Department of Molecular Biology and Genetics, Atatürk University, 

Erzurum, Turkey

2Department of Chemistry, Atatürk University, Erzurum, Turkey

In the study, the effects of rosemary (Rosmarinus officinalis ) 

and coriander (Coriandrum sativum) oil on acetylcholinesterase 

from Drosophila melanogaster which is a genetic model were 

investigated. The oils were applied to larvaes and adults in 

different concentrations by two different ways.. Larvaes were 

placed into medium prepared in three different concentrations 

(1µl, 3µl and 5µl) and individuals into adult were collected. Also 

to investigate fumigant effects of oils, adult flies in culture flasks 

containing the impregnated oils to 6 mm diameter discs in three 

different concentrations (1µl, 3µl and 5µl) were collected after 

24, 48 and 72 hours. The flies’ heads were pressed by using liquid 

nitrogene. Then, 0.1 M phosphate buffer (pH:7.4) was added 

and centrifuged supernatant was used as enzyme source. The 

enzyme activity assay was done according to Ellman method. In 

fumigated adults, statistically significant change of AChE activity 

was observed in all doses when compared with the control group 

(p<0.0001). Significant difference of AChE activity of individuals 

into adult was determined when compared between the control 

group and individuals treated with coriander and rosemary oils 

(p<0.05). A marked increase in enzyme activity of adults exposured 

to both essential oil was observed. Activity values of individuals 

into adult decreased in coriander oil treatment and increased in 

rosemary oil treatment when compared with the control group. 

Inhibitory effect of coriander oil treatment is thought to contribute 

to assesment of the therapeutic strategies used in alzheimer’s 

patients and elucidation of the AChE enzyme inhibition mechanism 

in more detail.
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Koroner arter hastalarında metalloproteinaz 9 gen 
polimorfizm sıklığı

Meral Urhan Küçük1, Ayşegül Bayramoğlu2, Yunus Küçükkaya3, 

Okay Abacı4, Halil İbrahim Güler2, Mustafa Çağatay Korkmaz5

1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Hatay

2Artvin Çoruh Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Artvin

3Adıyaman Üniversitesi, Biyoloji bölümü, Adıyaman

4İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul

5Artvin Çoruh Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Artvin

Matriks metalloproteinazlar (MMP), koroner arter hastalığının 

(KAH) temelinde yatan aterosklerozun patogenezinde önemli 

rol oynarlar. MMP ailesinin bir üyesi olan MMP9, aterosklerotik 

plaklarda oldukça fazla eksprese olur MMP9’un serum/plazma 

düzeylerinin, akut koroner sendrom, stabil koroner arter 

hastalığı, hipertansiyon ve çeşitli kardiyovasküler olaylarda arttığı 

gözlenmiştir. MMP9 geni -1562 C/T polimorfizmi, KAH’a eğilimi 

ve hastalığın progresyonunu etkileyen MMP9’un ekspresyonu 

ve/veya aktivitesini etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı MMP-9 

-1562 C/T promotor gen polimorfizminin KAH ile bir ilişkisi olup 

olmadığını araştırmak ve Türk populasyonunda bu polimorfizmin 

sıklığını belirlemektir. Bunun için 102 KAH hastası ile 99 sağlıklı 

birey olmak üzere 224 kişiden alınan periferik kandan tuz çöktürme 

metodu ile DNA izole edildi ve -1562 C/T genotipleri PCR ve 

RFLP yöntemleri kullanılarak belirlendi. MMP9 serum düzeyleri 

ELİSA yöntemi ile ölçüldü. MMP-9 -1562 C/T genotip frekansı, 

KAH grubunda CC % 75.5, CT % 24.5, kontrol grubunda ise CC % 

75.8, CT % 24.2 olarak belirlendi. TT genotipine her iki grupta da 

rastlanmadı (% 0). Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında koroner 

arter hastalarında genotip ve alel frekansları bakımından herhangi 

bir fark bulunmadı (p=0.448). KAH ve kontrol grupları kendi 

içlerinde genotip frekansları karşılaştırıldı ve önemli bir farklılık 

gözlendi (p<0.001). MM9 seviyeleri karşılaştırıldığında ise hasta 

grubunda kontrole göre anlamlı artış gözlendi (p<0.05). Sonuç 

olarak bu çalışmamızda koroner arter hastalığa eğilimde MMP9 

-1562 C/T gen polimorfizmi ile KAH arasında bir ilişki olmadığı, 

ancak KAH ile MMP9 enzim serum düzeyleri arasında anlamlı bir 

ilişki olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca Türk populasyonunda TT 

genotipi çok nadir bulunurken C aleli ile CC genotipinin çok daha 

yaygın bulunduğu belirlendi.

Frequency of matrix metalloproteinase 9 gene 
polymorphism i̇n coronary artery disease patients

Meral Urhan Küçük1, Ayşegül Bayramoğlu2, Yunus Küçükkaya3, 

Okay Abacı4, Halil İbrahim Güler2, Mustafa Çağatay Korkmaz5

1Department of Medical Biology,Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey

2Department of Biology, Artvin Coruh University, Artvin, Turkey

3Department of Biology, Adiyaman University, Adiyaman, Turkey

4Institute of Cardiology, Istanbul University,İstanbul, Turkey

5Department of Statistic, Artvin Coruh University, Artvin, Turkey
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The Matrix metalloproteinases (MMPs) play an important role 

in the pathogenesis of atherosclerosis, the pathology underlying 

the majority of coronary artery disease (CAD). Elevated levels of 

circulating MMP-9 have been observed in cardiovascular events. 

MMP9 gene -1562 C/T polymorphism affecting the expression or 

activity of MMP-9 influences the susceptibility and progression 

of CAD. The aim of the present study was to investigate whether 

the MMP-9 C1562T promoter gene polymorphism has any effect 

on the development of the CAD in Turkish population. In this 

study, we examined 224 individuals (102 coronary artery disease 

patients and 99 healty controls). Genotypes for MMP-9 C-1562T 

polymorphism were determined by polymerase chain reaction 

(PCR) and restriction fragment length polymorphism (RFLP). The 

frequencies of the C1562T genotypes, in patients CC 75.5 %, CT 

24,5 % and in controls CC 75.8% and CT 24.2 % were found. We did 

not find T/T genotype in any of the groups. It was found that there 

was not a significant difference between the control group and 

the CAD patient group in terms of allele percentages (p=0.448). 

There was a significant difference (p<0.001), when intra-group 

comparisons were made in the all-patients group and the control 

group with respect to the allele. In conclusion, we found that there 

was no association between genetic predisposition to coronary 

artery disease and C1562T polymorphism the MMP9 gene, but 

serum MMP-9 levels were associated with CAD and the C allele 

and the C/C genotype are predominant in Turkish population 

whereas the T/T genotype is very rare.

Risk faktörü Kontrol (n=99) 
ortalama ± sd 

KAH (n=102) 
ortalama ± sd P değeri 

Yaş (yıl) 55.47±10.68 60.06±12.26 p=0.005** 

Cinsiyet (Kadın/erkek) 36 (48.0%) / 63 
(49.6%) 39 (52.0%) / 63 (50.4%) p=0.827*** 

BMI (kg/m2) 26.91±3.85 27.2±3.74 p=0.849* 

Sistolik Kan basıncı (mmHg) 124.61±11.99 123.9±21.08 p=0.347* 

Diastolik Kan basıncı 
(mmHg) 78.29±10.06 76.35±12.19 p=0.142* 

Total kolesterol, mg/dL 194.39±34.94 186.35±50.48 p=0.018* 

HDL, mg/dL 46.06±13.96 39.81±9.75 p=0.003* 

LDL, mg/dL 113.55±32.95 111.13±44.2 p=0.188* 

Trigliserid, mg/dL 175.97±114.14 179±130.33 p=0.736* 

MMP-9 (ng/ml) 0.390±0.027 0.505±0.025 p<0.05* 

CRP, mg/L 7.391±2,268 21.876±4.508 p<0.05**** 

Sigara (+/- ) n (%) 9 (9%) / 90 (91%) 24 (24%)/78 (76%) p=0.200a 

Alkol (+/-) n (%) 7 (7.07%) / 92 (92.9%) 15 (14.7%) / 87 (85.3%) p=0.384b 

Diyabet (+/-) n (%) 7 (7.07%)/ 92 (92.9%) 27 (26.5%)/75 (73.5%) p=0.010a 

Kalp Krizi (+/-) n (%) 0 (0.0%) / 99 (100%) 64 (62.74%) / 38 
(37.25%) p<0.001a 

Strok (+/-) n (%) 0 (0.0%)/ 99 (100%) 17 (16.66%) / 85 
(83.33%) p=0.429b 

 
*: Mann-Whitney U Test, **: Student’s t Test, ***:Pearson Chi-Square Test ****: T Test aYates’ Chi-Square Test, b Fisher’s Exact Test.

Tablo 1: Kontrol ve KAH grubunda temel karakterlerin karşılaştırılması
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Risk factors Controls (n=99) 
mean ± sd 

CAD (n=102) 
mean ± sd P-value 

Age (years) 55.47±10.68 60.06±12.26 p=0.005** 

Sex (female/male) 36 (48.0%) / 63 
(49.6%) 39 (52.0%) / 63 (50.4%) 
p=0.827*** 

36 (48.0%) / 63 
(49.6%) 

39 (52.0%) / 63 
(50.4%) p=0.827*** 

BMI (kg/m2) 26.91±3.85 27.2±3.74 p=0.849* 

Sistolic BP (mmHg) 124.61±11.99 123.9±21.08 p=0.347* 

Diastolic BP (mmHg) 78.29±10.06 76.35±12.19 p=0.142* 

Total cholesterol, mg/dL 194.39±34.94 186.35±50.48 p=0.018* 

HDL, mg/dL 46.06±13.96 39.81±9.75 p=0.003* 

LDL cholesterol; mg/dL 113.55±32.95 111.13±44.2 p=0.188* 

Triglyceride, mg/dL 175.97±114.14 179±130.33 p=0.736* 

MMP-9 (ng/ml) 0.390±0.027 0.505±0.025 p<0.05* 

CRP, mg/L 7.391±2,268 21.876±4.508 p<0.05**** 

Smoking (+/- ) n (%) 9 (9%) / 90 (91%) 24 (24%)/78 
(76%) p=0.200a 

Alchol (+/-) n (%) 7 (7.07%) / 92 
(92.9%) 

15 (14.7%) / 87 
(85.3%) p=0.384b 

DM (+/-) n (%) 7 (7.07%)/ 92 
(92.9%) 

27 (26.5%)/75 
(73.5%) p=0.010a 

MI (+/-) n (%) 0 (0.0%) / 99 
(100%) 

64 (62.74%) / 38 
(37.25%) p<0.001a 

Stroke (+/-) n (%) 0 (0.0%)/ 99 
(100%) 

17 (16.66%) / 85 
(83.33%) p=0.429b 

 

 n  Genotype  P value  Allel P value 

  CC (n %) CT(n %) TT(n %)  C (n %) T (n %)  
Control 99  24 (24.2) 0(0) p<0.001‡ 174 (87.9) 24 (12.1) p<0.001‡ 

CAD 102 77 (75.5) 25 (24.5) 0 (0) p<0.001‡ 179 (87.7) 25 (12.3) p<0.001‡ 

P value   p=0.875†    
p=0.883† 
.  

 

 n  Genotip  P değeri  Alel P değeri 

  CC (n %) CT (n %) TT (n %)  C (n%) T (n %)  
Kontrol 99 75 (75.8) 24 (24.2) 0 (0) p<0.001‡ 174 (87.9) 24 (12.1) p<0.001‡ 

KAH 102 77 (75.5) 25 (24.5) 0 (0) p<0.001‡ 179 (87.7) 25 (12.3) p<0.001‡ 

P değeri   p=0.875†   
p=0.883† 
.   

 

Table 1: Comparasion of baseline characteristics of case patients (CAD) and the controls

Tablo 2: KAH ve kontrol gruplarında MMP9 -1562 C/T genotip ve alel dağılımları

Table 2: The distribution of MMP9 -1562 genotypes and alleles in CAD patients and controls

*: Mann-Whitney U Test, **: Student’s t Test, ***:Pearson Chi-Square Test ****: T Test aYates’ Chi-Square Test, b Fisher’s Exact Test.

†: Yates’ Chi-Square Test, ‡: One Proportion Exact p Value.

†: Yates’ Chi-Square Test, ‡: One Proportion Exact p Value.
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Rho kinaz yolağı aracılığı ile coronavirüs replikasyonun 
baskılanması: Anthemis hyaline bitkisinin antiviral etkisi

İbrahim Bozgeyik1, Serdar Öztuzcu2, Mustafa Ulaşlı2, 

Recep Bayraktar2, Önder Yumrutaş1, Esra Geyik2, Emine Bayraktar2, 

Yusuf Ziya İğci2, Mehri İğci2, Ecir Ali Çakmak2, Ahmet Arslan2

1Adıyaman Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Adıyaman

2Gaziantep Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep

Coronavirüsler, pozitif sarmal genomik RNA’ya sahip, zarflı ve 

pleomorfik virüslerdir. Ekim 2012 tarihinde şiddetli solunum 

yolu enfeksiyonlarına sebep olan ve ölüme sebebiyet veren 

Orta Doğu Solunum Yetmezliği Sendromu Coronavirüsü (MERS-

CoV) tanımlanmıştır. MERS-CoV toplam olarak 49 yeni vakaya 

ve 26 ölüme sebep olmuştur. Coronavirüslerin replikasyonunu 

ve transkripsiyonunu çalışmak için prototip olarak fare hepatit 

virüsü (MHV) kullanılmaktadır. Rho/Rho kinaz yolağı başta hücre 

iskeletinin şekillenmesi ve düzenlenmesi olmak üzere kesecik 

trafiğinin düzenlenmesi, hücre şekillenmesi, hücre döngüsünün 

düzenlenmesi, hücre bölünmesi, hücre göçü, adezyonu ve 

farklılaşması gibi birçok hücresel olayın gerçekleşmesinde etkin 

rol almaktadır. Bu çalışmada Rho kinaz sinyal yolağının coronavirüs 

enfeksiyonundaki rolünün araştırılması ve antiviral terapi olarak 

Anthemis Hyaline bitkisinin coronavirüs enfeksiyonuna etkisinin 

araştırılması amaçlanmıştır. HeLa-CEACAM1a hücreleri öncelikle 

MHV-A59 ile enfekte edilmiş ve Anthemis Hyaline ekstraktı ile 

inkübe edilmiş. Sonra, 6. ve 8. Saat sonunda hücrelerden total 

RNA izolasyonu yapılmıştır. Rho kinaz gen ekspresyon analizleri 

yüksek teknoloji ürünü Fludigm BioMark™ HD Sistem Real-

Time PCR kullanılarak yapılmıştır. Anthemis Hyaline muamelesi 

sonrası RHOA, RHOB, RHOC, ARHGDIA, ARHGDIG, AKT1, AKT2, 

AKT3, LIMK1, LIMK2, SPATA13, CFL1, CFL2, RHOD, RND3, ROCK1, 

ROCK2, BAX, MCOLN1, MCOLN2, MCOLN3, RASA1, MPRIP, SRF, 

MAPK1, MAPK3, GATA4, BCL2, SERPINE1, PKD1, PKD2 genlerinin 

ekspresyonlarında anlamlı düşüş gözlemlenirken, VAV3, SPATA13, 

RND3, GATA4 genlerinin ekspresyonlarında artış gözlemlenmiştir. 

Anthemis Hyaline muamelesi sonrası Rho/ Rho kinaz sinyal yolağı 

üyesi genlerin ekspresyonlarında ciddi değişimler gözlemlenmiştir. 

Anthemis Hyaline bitkisinin coronavirüs replikasyonu 

üzerinde baskılayıcı özelliği bulunmaktadır. Yapılan bu çalışma 

coronavirüslere karşı anti-viral tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi 

adına büyük önem arz etmektedir.

Suppression of coronavirus replication by Rho kinase 
pathway: Anti-viral effect of anthemis hyaline

İbrahim Bozgeyik1, Serdar Öztuzcu2, Mustafa Ulaşlı2, 

Recep Bayraktar2, Önder Yumrutaş1, Esra Geyik2, Emine Bayraktar2, 

Yusuf Ziya İğci2, Mehri İğci2, Ecir Ali Çakmak2, Ahmet Arslan2

1Department of Medical Biology, Adıyaman University, Adıyaman, Turkey

2Department of Medical Biology, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey

Coronaviruses are pleomorphic, enveloped viruses with a positive-

strand genomic RNA. Recently, a novel human coronavirus causing 

severe respiratory tract infections in humans was identified and 

named Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-

CoV) in September, 2012. MERS-CoV is resulted in total number 

of 49 new cases and 26 deaths. Mouse hepatitis virus is a 

prototype coronavirus used in coronavirus experiments. Rho/ 

Rho kinase pathway plays essential role in regulating various 

cellular processes including cytoskeletal dynamics, vesicular 

traffic, morphogenesis, cell cycle progress, cell division, migration, 

adhesion and differentiation. In the present study, the role of 

Rho kinase pathway in coronavirus infection and the effect of 

Anthemis Hyaline on coronavirus infection were investigated. 

HeLa-CEACAM1a cells infected with MHV-A59 and incubated with 

Anthemis Hyaline extract. Total RNA was isolated 6 and 8 hours of 

post-infection. Rho kinase gene expression analysis was achieved 

by using high-throughput Fludigm BioMark™ HD Sistem Real-Time 

PCR. After treatment with the Anthemis Hyaline extract, gene 

expression levels of RHOA, RHOB, RHOC, ARHGDIA, ARHGDIG, 

AKT1, AKT2, AKT3, LIMK1, LIMK2, SPATA13, CFL1, CFL2, RHOD, 

RND3, ROCK1, ROCK2, BAX, MCOLN1, MCOLN2, MCOLN3, RASA1, 

MPRIP, SRF, MAPK1, MAPK3, GATA4, BCL2, SERPINE1, PKD1, PKD2 

was significantly down-regulated, whereas expression levels of 

VAV3, SPATA13, RND3, GATA4 genes was up-regulated. Significant 

alterations in gene expressions of Rho/ Rho kinase pathway genes 

were determined after treatment with the Anthemis Hyaline. 

Anthemis Hyaline had suppressive effect on coronavirus infection. 

This study provides a key to develop anti-viral therapy to 

coronavirus infection.
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Investigation and synthesis of doxorubicin-loaded iron 
oxide nanoparticles based on thermosensitive and pH-
sensitive poly N-isopropylacrylamide-methyl metacrylc 
acid coated magnetic nanoparticles for lung cancer (A549) 
therapy

Farzaneh Valipour1, Fereshteh Valipour3, Fereshteh Valipour2, 

Soodabeh Davaran2, Abulfazl Akbarzadeh2
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The development of biocompatible nanosized drug delivery 

systems for specific targeting of therapeutics is the focus of medical 

research,especially for the treatment of cancer and gene therapy 

systems.Magnetic nanoparticles(MNPs)have been investigated for 

biomedical applications approaches such as magnetic cell separation 

or magnetic resonance imaging(MRI).In this study we synthesised 

Poly(N-isopropylacrylamide-methyl methacrylic acid)NIPAAm-

MAA-coated MNPs for targeted and controlled drug delivery 

of doxorubicin as an anticancer drug.So MNPs and doxorubicin 

hydrochloride are encapsulated intoNIPAAm-MAA nanoparticles.

These nanoparticles are to our knowledge unique,in that they 

consist of a new thermo and pH-sensitive polymer shell that has the 

LCST above body temperature and contains functional groups on 

their surface for bioconjugation.The PNIPAAm-MAA is polymerized 

onto the surface of the MNPs via a silane coupling agent with 

free-radical polymerization.The properties of these nanoparticles 

by vibrating sample magnetometer(VSM),Fourier transform 

infrared spectroscopy(FTIR),Scanning electron microscope(SEM)

andX-ray Powder Diffraction(XRD).The DOX release profiles from 

nanoparticles demonstrated that nanoparticles were sensitive to 

temperature with a significantly higher release at 42°C than at 

37°C and pH=5.8 compared with pH=7.4.The in-vitro cytotoxicity 

test showed that DOX-loaded PNIPAAm-MAA-coated MNPs had 

no cytotoxicity and were biocompatible.This study suggests that 

supercritical fluid technology is a promising technique to produce 

drug-copolymer magnetic composite nanoparticles for the design 

of drug controlled release systems.Current work demonstrated 

that doxorubicin-loaded with modified-Fe3O4 nanoparticles has 

potent anti-growth effect on A549 cells and time-dependently 

inhibits cell growth in this cell line.As a result,these nanoparticles 

can be normal potent chemotherapeutic agent for lung cancer 

patients and constituents of these nanoparticles can be suitable 

candidate for drug development
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Konjenital kalp defektli hastalarda yeni nesil dizileme 
yöntemi ile mitokondriyal mutasyonlar

Neslihan Abacı1, Muzaffer Arıkan1, Emre Gök2, Aris Çakiris1, 

Sema Sırma Ekmekçi1, Türkan Tansel2, Duran Üstek1

1İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim 

Dalı, İstanbul

2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi, İstanbul

Mitokondri hücrelerde enerji metabolizmasını kontrol eder. 

Kardiyomiyopatinin gelişmesinde mitokondriyal mutasyonlar 

önemli rol oynar. Bazı araştırmalarda çeşitli kardiyomiyopati 

tiplerinde mitokondriyal enerji metabolizmasının dengesizliği 

ile bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Diğer birçok çalışmada ise 

solunum zincir kompleksinin bileşenlerini kodlayan mitokondriyal 

genlerde çeşitli mutasyonlar bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı 

yeni nesil dizileme yöntemi ile kardiyomiyopatili olguların 

mtDNA’sını derinlemesine dizileyerek biyoinformatik analizleri 

yapmak ve mutasyon açısından incelemektir. Bu çalışmaya 

kardiyomiyopatili 32 hasta dahil edildi. MtDNA’lar total genomik 

DNA’lardan birbirine örtüşen primerler ile iki PCR fragmenti ile 

çoğaltıldı. MtDNA nebulizasyonla rastgele fragmanlara ayrıldıktan 

sonra FLX454 Life Sciences (Roche) sistemi kullanılarak yeni 

nesil dizileme yöntemi ile derinlemesine dizilendi. 10 yenidoğan 

ve 22 infant kardiyomiyopatili hastaya ait mtDNA’lar yeni nesil 

dizileme ile dizilendi ve bioinformatik analizleri yapıldı. 22 olgunun 

mtDNA’sında, önceden kardiyopatili olgularda bildirilmiş bilinen ve 

bildirilmemiş bilinmeyen mutasyonlar tespit edildi. Bu olgulardan 

ortalama 276 baz çifti uzunluğunda 22.208.222 fragman elde edildi. 

Bu fargmanlar revize edilmiş Cambridge Reference Sequence ile 

CLCBIO Genomic Workbench kullanılarak karşılaştırıldı. Sonuçta 

9 olguda 9 yeni mutasyon, 8 olguda daha önce bildirilmiş 

kardiyomiyopati ile ilgili mutasyon tespit edilmiştir. Olgulardan 

üçünde her iki mutasyon tipi de tespit edilmiştir. Ayrıca üç hastada 

LHON, Cyclic Vomiting Syndrome with Migraine, Multipl Skleroz 

ve meme kanseri ile ilgili mutasyonlar belirlenmiştir. Sonuçta yeni 

nesil dizileme yöntemi ile kardiyomiyopatili olguların mtDNA’sı 

derinlemesine dizilenmiş ve analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, 

kardiyomiyopatide mtDNA mutasyonlarının önemini gösterirken, 

bu mutasyonların tespitinde yeni nesil dizileme teknolojisinin 

kullanılabilir olduğunu da göstermektedir.

Mitochondrial mutations in patients with congenital heart 
defects by next generation sequencing technology

Neslihan Abacı1, Muzaffer Arıkan1, Emre Gök2, Aris Çakiris1, 

Sema Sırma Ekmekçi1, Türkan Tansel2, Duran Üstek1

1Istanbul University, Department of Genetics, Institute for Experimental 

Medicine

2Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Department of Cardiovascular 

Surgery
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Mitochondria control energy metabolism of the cell. Since, 

energy metabolism is crucial especially for the cardiac muscle 

cells, mitochondrial DNA mutations may play an important role 

in the development of cardiomyopathy. It has been shown that 

various types of cardiomyopathy can be attributed to disturbed 

mitochondrial oxidative energy metabolism. Several studies have 

described many mutations in mitochondrial genes encoding for 

subunits of respiratory chain complexes.The goal of our study was 

to apply next generation sequencing (NGS) technology as a method 

to detect mtDNA mutations in patients with cardiomyopathy. 32 

patients with cardiomyopathy were included in this study. MtDNA 

was amplified in two overlapping polymerase chain reaction (PCR) 

fragments from the genomic DNA. After nebulization in to short 

framents, mtDNA was deeply sequenced by using the FLX454 Life 

Sciences (Roche) platform. After bioinformatics analysis; both 

known and unknown mutations were determined from 22 of 32 

patients. In total, 22.208.222 fragments were sequenced from 22 

samples, with an average read length of 276 base pairs. Initially, 

we globally aligned all sorted fragments to the revised Cambridge 

Reference Sequence using CLCBIO Genomic Workbench and 

mtDNA variants derived using the criteria mentioned above 

were examined for each patient. Nine novel mtDNA mutations 

were identified at nine patients. Three of the patients have novel 

mutations together with reported cardiomyopathy mutations. 

We provide the results of mtDNA analysis for 8 patients with 

cardiomyopathy. Our results indicate the importance of mtDNA 

mutations in cardiopathy, and suggest that NGS technology is 

useful for the determination of such mutations.
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RPS6KA3 c.898C>T mutasyonunun neden olduğu coffin-
lowry sendromlu bir hasta ve anormal kraniyel MR 
bulguları
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Coffin–Lowry sendromu X’e bağlı geçiş gösteren mental retardasyon 

nedenlerinden biridir. Psikomotor gelişimde ve büyümede ağır 

gerilik vardır. Kaba yüz görünümüne neden olan tipik yüz özellikleri; 

belirgin alın, büyük kulaklar, geniş burun, anteverted nares, 

hipertelorizm, geniş ağız. Tipik iskelet bulguları arasında büyük 

yumuşak eller, kısa künt parmaklar, hiperekstensible eklemler, 

pektus karinatum veya pektus ekskavatum vardır. Coffin–Lowry 

sendromuna Xp22.2’de yer alan RPS6KA3 genindeki mutasyonlar 

neden olur. Bu olguda ağır mental ve gelişme geriliği bulunan 6 

yaşındaki erkek hasta sunulmaktadır. Hastamız yürüyememekte 

ve konuşamamakta, özel eğitim almaktadır. Hastamızda kaba yüz 

görünümü, hipertelorizm, makroglossi, kalın dudaklar, anteverted 

nares ve güvercin göğsü bulunmaktadır. Aralarında akrabalık 

olmayan anne ve babanın 4. Çocuğu olarak dünyaya gelen 

hastamızın yaşayan 4 kardeşinde de zihinsel gerilik ve dismorfik 

yüz özellikleri vardır. Hipertelorizm anne tarafında çok sayıda 

bireyde bulunmaktadır. Kraniyel MR görüntülemesinde korpus 

kallosum posteriorunda incelme, frontal ve parietal loblarda 

subkortikal beyaz cevherde periventriküler lökomalazi ve eşlik 

eden geç dönem hipoksik iskemik ensefalopati sekeline sekonder 

gliotik değişiklikler saptanmıştır. RPS6KA3 geninin ekzon dizilemesi 

sonucu 11. ekzonda stop kodonuna yol açan c.898C>T mutasyonu 

saptanmıştır. Hastanın annesinde ve diğer kardeşlerinde de bu 

mutasyonun çalışılması planlanmaktadır.

A case of coffin-lowry syndrome caused by RPS6KA3 
c.898C>T mutation associated with brain anomalies

Tülay Tos1, Muhammed Yunus Alp2, Serdar Ceylaner3

1Department of Medical Genetics, Dr.Sami Ulus Women’s and Children’s 

Hospital, Ankara,

2Department of Medical Genetics, Ali Osman Sönmez Oncology Hospital, 

Bursa

3Intergen Genetics Centre

Coffin–Lowry syndrome is an X linked mental retardation syndrome 

characterised by severe psychomotor and growth retardation, 

distinct facial phenotype (prominent forehead, large ears, broad 

nose, anteverted nares, hypertelorism, large mouth), skeletal 

anomalies (Large soft hands, puffy tapered fingers, hyperextensible 

joints, pectus carinatum or pectus excavatum). CLS is caused by 

mutations in the RPS6KA3 gene located at Xp22.2. The estimated 

incidence is 1:50 000 to 1:100 000. In this report we describe a 

6 years old boy associated with severe mental retardation and 

developmental delay. He couldn’t walk and talk. He has coarse 

face, hypertelorism, macroglossia, thick lips, anteverted nares, 

pectus carinatum. Patient is fourth child of non-consanguineous 

and healthy parents. He has four sibs with mental retardation and 

facial dysmorphism. Hypertelorism is familial in mother’s family. 

Cranial MR imaging revealed posterior hypoplasia of corpus 

callosum, periventricular leukomalacia in parietal and frontal 

lobes. Sequence analysis of RPS6KA3 gene detected c.898C>T 

mutaion in exon 11 creating a stop codon p.Arg300. We plan to 

examine this mutation in other members of family.
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Poland sendromu ile birlikte mitral kapak prolapsusu, 
mitral ve triküspit kapak yetmezliği: Bir olgu sunumu
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1Tıbbi Genetik Bölümü, Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları EAH, Ankara

2Tıbbi Genetik Bölümü, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Bursa

Poland sendromu pektoralis major ve minör kaslarının yokluğu ve 

beraberinde aynı tarafta el ve parmak anomalileri ile karakterize bir 

sendromdur. Eşlik eden diğer bulgular ipsilateral olarak kostaların 

hipoplazisi veya tam yokluğu ve meme dokusunun hipoplazisi veya 

tam yokluğu olabilir. Canlı doğumlarda görülme sıklığı 1/30.000’dir. 

Bu olguda 8 yaş 5 aylık bir kız çocuğu sunulmaktadır. Konjenital 

kalp hastalığı ve göğüs deformitesi nedeniyle polikliniğimize refere 

edilen hastanın göğüs kafesinin sol tarafında deformite vardı. Fizik 

muayenesinde sol kotlarında eksiklik görüldü. Hastamızda ek olarak 

skolyoz ve sol elinde simian varyantı saptandı. Göğüs grafisinde 

4.-6. kostaların bulunmadığı tespit edildi. Ekokardiyografik 

incelemede ise mitral valv prolapsusu, mitral kapak ve triküspit 

kapak yetmezliği saptandı. Poland sendromunda konjenital kalp 

hastalığı sık görülen bir durum değildir. Literatürde bugüne kadar 

Poland sendromu ile kalp kapak anomalileri arasında bir ilişki 

gösterilmemiştir.

A case of poland syndrome with mitral valve prolapse, 
mitral and tricuspid valve insufficiency: A case report

Tülay Tos1, Muhammed Yunus Alp2

1Department of Medical Genetics, Dr.Sami Ulus Women’s and Children’s 

Hospital, Ankara,

2Department of Medical Genetics, Ali Osman Sönmez Oncology Hospital, 

Bursa

Poland syndrome is characterised by unilateral absence or 

hypoplasia of the pectoralis muscle, and ipsilateral hand and 

digit anomalies. Other associated anomalies are ipsilateral rib 

anomalies, and hypoplasia or aplasia of mammary tissue. This 

syndrome is occuring in approximately 1/30.000 live births. Here we 

describe an 8 years 5 month old girl patient with Poland syndrome 

and multiple cardiac defects. She was referred to department of 

medical genetics because of congenital cardiac malformations 

and chest deformity on the left. She has also scoliosis and simian 

variant on her left hand. X-ray imaging demonstrated absence 

of 4.-6. ribs on the left. Echocardiogrphic examination revealed 

mitral valve prolapse, mitral valve insufficiency, and tricuspid valve 

insufficiency. Congenital cardiac defects are not common features 

of Poland syndrome. To the best of our knowledge this is the first 

case report of Poland syndrome associated with cardiac valve 

defects.
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Biyoinformatik araçların kullanımı ile hipoksi indüklenebilir 
faktör-1α (HIF-1α) ve von hippel lindeu (VHL) genlerindeki 
polimorfizmlerin belirlenmesi ve analizi

Sümeyra Çetinkaya, İlknur Çınar, Saygın Demirel, A. Bülent Turhan, 

H. Gül Dursun

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Konya

Son yıllarda moleküler tekniklerdeki ilerlemeler; elde edilen 

verilerin kaydedilmesi, analizi ve yorumlanması için gerekli olan 

biyoinformatik araçların geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Fakat; 

bu biyoinformatik araçların sayısında meydana gelen hızlı artış 

beraberinde hangisinin güvenilir ve hedefe yönelik olduğuyla ilgili 

büyük bir kargaşa doğurmuştur. Bu çalışmada kolorektal kanserli 

bireylerde HIF-1α ve VHL genlerine ait polimorfizm bölgelerinin 

hastalıkla ilişkisini araştırma esnasında kullandığımız biyoinformatik 

araçlar verilmiş olup; SNP genotipleme çalışması yapacak 

araştırmacılar için, takip edilecek yolun karmaşık yapıdan basite 

indirgenmesi amaçlanmıştır. HIF-1α ve VHL genlerinin ilişkili olduğu 

metabolik mekanizmalar ve bu genler arasındaki interaksiyonlar; 

KEGG ve GO programları kullanılarak, veri tabanlarında depolanmış 

sinyal yolağı haritalarının sunumu ile anlaşılabilmiştir. Genlerin 

lokasyonunu belirleme, varyasyon tablolarını açığa çıkarma, SNP 

seçimi ve protein yapısı/işlevini belirleyebilmek için NCBI/Entrez, 

EMBL/Ebi, UCSC kullanılmıştır. Seçilen polimorfizm bölgelerinin 

genotiplendirilmesi için PCR-RFLP yöntemi uygulanmış olup; 

araştırmalarımıza göre en çok refere edilen Primer3 adlı program 

primer tasarımı için kullanılmıştır. SNP’ler hakkında en geniş ve en 

hızlı veri toplayıcısının NCBI/Entrez olduğu, Primer3 programının 

tasarladığı primerlerin kusursuz şeklide çalıştığı görülmüştür. 

Çalışmaya başlamadan önce elde edilen verilerin mevcut literatürle 

uyumlu olduğu biyoinformatik araçlar sayesinde anlaşılmıştır. 

Dolayısıyla bu araçlarla gerçekleştirilecek gen, SNP ve primer 

seçimi hem özgün çalışmalara imkan sağlar hem de zaman kaybını 

önler. Sonuçlar veri tabanlarına eklendiği taktirde HIF-1α ve VHL 

gen bölgeleriyle ilgili veri zenginliği sağlanır ve sonraki çalışmalara 

ışık tutabilir.
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The determination and analysis of polymorphisms in 
hypoxia inducible factor-1α (HIF-1α) and von hippel lindeu 
(VHL) genes through the use of bioinformatics tools

Sümeyra Çetinkaya, İlknur Çınar, Saygın Demirel, A. Bülent Turhan, 

H. Gül Dursun

Necmettin Erbakan University, Department of Medical biology, Konya

The recent improvements in molecular techniques 

required development of bioinformatics tools necessary 

for recording,analysis and interpretation of data obtained.

However,rapid increase in the number of these bioinformatics 

tools caused a great confusion about which tool is more reliable 

and target-driven.Under this study,bioinformatics tools used 

during investigation of relation between polymorphisms zones 

belonging to HIF-1α and VHL genes in patients with colorectal 

cancer and the disease was given and it was aimed to oversimplify 

the complex structure of path to be followed for researchers that 

will conduct SNP genotyping study. The mechanisms that HIF-1α 

and VHL genes are related and interactions between these genes 

were fully understood with presentation of signaling pathway 

stored in databases through the use of KEGG and GO programs.

NCBI/Entrez,EMBL/Ebi,UCSC were used for determining location of 

genes,revealing the variation tables and identifying SNP selection 

and protein structure/function.PCR-RFLP method was used for 

genotyping selected polymorphism zones and Primer3 which is 

the most referred program according to our researches was used 

for primer design. It was observed that the widest and fastest 

data collector about SNPs was NCBI/Entrez and primers designed 

by the program of Primer3 worked flawlessly.The consistency of 

the data obtained before start of study with current literature was 

comprehended through bioinformatics tools.Therefore,selection 

of gene,SNP and primer by using these tools prevents loss of 

time as well as allowing original studies. If the results are added 

to database,data wealth related to HIF-1α and VHL gene zones is 

ensured and this may shed light on further studies.
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Malatya’ya endemik klasea bornmuelleri (Azn.) bitkisinin 
antioksidan aktivitesi
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Klasea cinsi, oldukça kozmopolit bir familya olan Asteraceae 

familyasında yer alır. Ülkemizde Klasea cinsi 18 takson ile 

temsil edilmektedir. Klasea bornmuelleri türü ise araştırmacılar 

tarafından en son 100 yıl önce toplanmış olup tekrar 2011 

yılında bulunabilmiştir. Çalışmamızda Malatya’ya endemik Klasea 

bornmuelleri türünün etanol, metanol ve su özütlerinin antioksidan 

aktivitesini 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radikal süpürücü 

aktivite yöntemi ve Folin-Ciocalteu reaktifli fenolik içerik yöntemiyle 

belirlemek amaçlandı. DPPH yönteminde bütillenmiş hidroksi 

toluen (BHT) standart olarak kullanıldı. DPPH deneyi sonucunda 

radikal süpürücü aktiviteleri etanol özütünün %91,89±0,31, 

metanol özütünün %87,89±1,37, su özütünün %53,01±1,34 ve 

BHT’nin %93,12±0,25 olarak bulundu. IC50 değerleri etanol, 

metanol, su özütü ve BHT için sırasıyla 50,5±0,5 µg/ml, 83,5±0,5 

µg/ml, 91,7±0,5 µg/ml ve 27,5±0,2 µg/ml olarak bulundu. Sonuç 

olarak standart BHT ile kıyaslandığında etanol özütünün, su ve 

metanol özütüne göre daha güçlü antioksidan aktiviteye sahip 

olduğu gözlendi. Bitkinin etanol özütünün 159,59±3,28, metanol 

özütünün 133,4±6,66, su özütünün 91,13±0,99 µg gallik asit/mg ve 

BHT’nin 277,24±0,99 µg gallik asit/mg fenolik içeriğe sahip olduğu 

bulundu. DPPH radikali süpürücü aktivitesi yüksek olan özütün 

fenolik içeriğinin de yüksek olduğu gözlemlendi. Sonuçlar endemik 

Klasea bornmuelleri bitkisinin etanol ve metanol özütünün 

potansiyel bir antioksidan kaynağı olabileceğini göstermektedir.

Antioxidant activity of klasea bornmuelleri (Azn.) endemic 
to Malatya

Zülfinaz Betül Çelik1, Leyla Açık2, Bilal Şahin3
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2Gazi University, Faculty of Science, Department of Biology, Ankara, Turkey

3Çankırı Karatekin University,Yapraklı Technical College, Çankırı, Turkey

Klasea genus is located in Asteraceae familia which is a quite 

cosmopolitan familia. Klasea genus is represented by 18 taxa in 

our country. Klasea bornmuelleri collected by researchers in the 

last 100 years ago, again was able to in 2011. The aim of our study 

is to evaluate the antioxidant activity of ethanol, methanol and 

water extracts of Klasea bornmuelleri by antioxidant methods 

including 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging 

method and phenolic content detection with Folin-Ciocalteu 

reactive. In DPPH assay, butylated hydroxytoluene (BHT) was used 

as standarts. As a result of DPPH assay, radical scavenging activity 

of ethanol extract %91,89±0,31, methanol extract %87,89±1,37, 

su extract %53,01±1,34 and BHT %93,12±0,25 was found. IC50 

values of ethanol, methanol, water extracts and standart BHT were 

found 50,5±0,5 µg/ml, 83,5±0,5 µg/ml, 91,7±0,5 µg/ml and BHT 

27,5±0,2 µg/ml respectively. To conclude, compared to standard 

BHT, ethanol extract had higher free radical scavenging effect 
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than methanol and water extracts. In phenolic content method, 

total phenol components of the plant in ethanol, methanol, water 

extracts and BHT were 159,59±3,28, 133,4±6,66, 91,13±0,99 and 

277,24±0,99 µg gallic acid/mg respectively. It was found that 

the extract that had higher scavenging activity possesed higher 

phenolic content. The result demonstrated that ethanolic and 

methanolic extracts of Klasea bornmuelleri could be a potential 

antioxidant source.
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Boğma rakı ve ceviz tüketiminin rat testis dokusunda 
oksidatif stres ve apoptozis üzerine etkisi
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Geleneksel Türk ev yapımı rakı boğma rakı olarak bilinir ve 

üzüm, incir ya da erikten üretilir. Maliyeti düşük olduğundan çok 

miktarda tüketilir ve bu durum ciddi toksikasyonlara neden olur. 

Bu çalışmada, boğma rakı ve ceviz tüketiminin rat testis dokusu 

üzerine etkisini incelemeyi amaçladık. Deneylerde, 48 wistar 

albino erişkin erkek rat kullanıldı. Ratlar 4 gruba ayrıldı; kontrol 

grubu A (n=12), ceviz grubu B (n=12), bogma rakı grubu C (n=12), 

bogma rakı+ceviz grubu D. Serum fizyolojik, boğma rakı (9.2 ml/

kg/gün) ve ceviz (10g/kg/gün) ratlara oral olarak 30 gün boyunca 

verildi. Süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GPx) 

enzim aktiviteleri ve Malondialdehit seviyesi spektrofotometrik 

olarak ölçüldü. Dokudaki apoptotik hücreler Kaspaz-3 metodu ile 

tespit edildi. Immünohistokimyasal analiz standart streptavidin-

biotin-peroksidaz kompleks metodu kullanılarak formalinle fikse 

edilmiş parafine gömülü doku kesitlerinde yapıldı. Pozitif hücreler 

skorlama yapılarak değerlendirildi. MDA seviyesi kontrol grubu 

ile karşılaştırıldığında C grubunda anlamlı bir şekilde arttığı tespit 

edildi (p<0.05). D grubundaki MDA değeri, C grubundan anlamlı 

olarak düşüktü (p<0.05). SOD ve GsH-Px enzim aktiviteleri 

kontrol ile karşılaştırıldığında C grubunda anlamlı bir azalma vardı 

(p<0.05). Ayrıca SOD ve GsH-Px enzim aktiviteleri C grubu ile 

karşılaştırıldığında D grubunda anlamlı bir artma görüldü (p<0.05). 

Ceviz ile tedavi edilen grup boğma rakı grubuna kıyasla pozitif 

hücre sayısında anlamlı bir azalmanın olduğu görüldü. Sonuç 

olarak; boğma rakı ile indüklenen testis hasarı ceviz ile önlenebilir.

Effect of bogma raki and walnut consumption on oxidative 
stress and apoptosis in rat testis tissuse

Yasemin Çalışkan1, Hamza Malik Okuyan2, İhsan Karaboğa3, 

Nebihat Kaplan Sefil4, Şahin Öztürk1, Zafer Yönden1

1Mustafa Kemal University, Medical Faculty, Department of Biochemistry, 

Hatay

2Mustafa Kemal University, Hatay Vocational School of Health Services, 

Hatay

3Namık Kemal University, School of Health, Tekirdağ

4Mustafa Kemal University, Medical Faculty, Department of Histology-

Embriology, Hatay

The Turkish traditional homemade raki is called bogma raki and 

it is produced from grapes, figs or plums. Because of its low cost, 

some people consume bogma raki in huge amounts and this 

cause serious intoxication. In this present study, we aimed to 

investigate effect of consumption of Bogma raki and walnut on 

rat testis tissue. In experiments, 48 wistar albino adult male rats 

were used. The rats were divided into four groups; control group 

A (n=12), walnut group B (n=12), bogma raki group C (n=12), 

bogma raki + walnut group D (n=12). Saline, bogma raki (9.2 ml/

kg/day) and walnut (10g/kg/day) were orally given to rats for 30 

days. Superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GsH-

Px) enzyme activities and malondialdehyde (MDA) levels were 

measured spectrophotometrically. Apoptotic cells were detected 

in tissue by Caspase-3 metot. The immunohistochemical analysis 

was performed on formalin fixed, paraffin embedded tissue 

sections using standard streptavidin–biotin–peroxidase complex 

(ABC) methods. Positive cells were evaluated by scoring. MDA 

level was significantly increased in C group as compared with 

control group (p<0.05). MDA was significantly lower in D group 

than C group (p<0.05). SOD and GsH-Px activities were significantly 

decreased in C group as compared with control group (p<0.05). 

Additionally, SOD and GsH-Px activities were significantly incresaed 

D group as compared with C group (p<0.05). Positive cells number 

was significantly decreased in walnut-treated group as compared 

with bogma raki group. In conclusion, walnut could prevent bogma 

raki-induced testicular damage.
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Boğma rakı ve ceviz tüketiminin testis dokusundaki MDA seviyeleri ile SOD ve GPx aktiviteleri üzerine etkisi
Effects of bogma raki and walnut consumption on levels of MDA and activities of SOD and GPx in the testis tissue

Kaspaz-3 yöntemi ile testis dokusundaki apoptotik hücreler
Apoptotic cells in testis tissue by Caspase-3 assay

Boğma rakı ve ceviz tüketiminin testis dokusundaki MDA seviyeleri ile SOD ve GPx aktiviteleri üzerine etkisi

Effects of bogma raki and walnut consumptionon levels of MDA and activities of SOD and GPx in the testis tissue

Kaspaz-3 yöntemi ile testis dokusundaki apoptotik hücreler, a: Kontrol grubu, b: Ceviz grubu, c: Boğma rakı 
grubu d: Boğma rakı+Ceviz grubu

Apoptotic cells in testis tissue by Caspase-3 assay, a: Control group, b: Walnuts, c: Bogma raki, d: Bogma 
raki+Walnuts
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Staphylococcus aureus ve escherichia coli suşlarında 
antibiyotik direnç genlerinin araştırılması

Meltem Çay1, Mürvet Aksöz2, Melahat Kurtuluş Ülküer3, 

İsmet Kutluk3

1Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

2Gazi Üniversitesi Hastanesi, Ankara

3Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Ana Bilim 

Dalı, Ankara

Son yıllarda toplum ve hastane kaynaklı infeksiyonlarda 

antimikrobiyal ajanlara karşı direnç giderek artmaktadır. Dirençli 

mikroorganizmaların giderek yaygınlaşmasının en önemli 

nedeni, antibiyotik kullanımındaki yanlışlıklardır. Bu çalışmada 

Gazi Üniversitesi Hastanesi, Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi ve Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’nden toplanan klinik örneklerden Staphylococcus aureus 

ve Escherichia coli bakterileri izole edilmiştir. Bunların arasından disk 

difüzyon yöntemiyle dirençli suşlar seçilmiş, seçilen suşlarda direnç 

oluşumuna neden olan genlerin varlığı Polimeraz Zincir Reaksiyonu 

yöntemiyle incelenmiştir. Staphylococcus aureus suşlarında mecA 

geni ve Escherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta 

laktamaz geni (TEM) araştırılmıştır. İncelenen Staphylococcus 

aureus suşlarının %4,3’ü ve Escherichia coli suşlarının %7,5’inin 

bu direnç genlerini taşıdığı bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları; 

tedavide kullanılacak antibiyotiklerin seçiminde yol gösterici 

olabilecektir. Bu çalışma 02/2005-10 ve 02/2008-17 numaralı 

Bilimsel Araştırma Projelerince desteklenmiştir.

Investigation of antimicrobial resistance genes on various 
strains of staphylococcus aureus and escherichia coli

Meltem Çay1, Mürvet Aksöz2, Melahat Kurtuluş Ülküer3, 

İsmet Kutluk3

1Diskapi Children’s Diseases Research and Training Hospital, Ankara, Turkey

2Gazi University Hospital, Ankara, Turkey

3Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Microbiology, Gazi 

University, Ankara, Turkey

Recently, resistance against antimocrobial agents in both 

hospital and community acquired infections has been increasing 

dramatically. The most important reason of the spreading of 

resistant microorganisms is misuse of antibacterial agents. For this 

study, various Staphylococcus aureus and Escherichia coli strains 

are isolated from clinical samples obtained from ‘Gazi University 

Hospital’, ‘Diskapi Research and Training Hospital for Children’s 

Diseases’ and ‘Yildirim Beyazit Research and Training Hospital’. 

Resistant strains are determined by the disc-diffusion method 

and resistance genes of these strains are investigated by using 

Polymerase Chain Reaction method. Presence of mecA gene in 

Staphylococcus aureus and extended-spectrum beta-lactamase 

genes (TEM) in Escherichia Coli are investigated. 4.3% of the 

Staphylococci and 7.5% of the Escherichiae were found to have the 

aforementioned resistance genes. Results of this study could lead 

physicians to prescribe antimicrobial agents more efficiently in the 

future. This study is supported by Scientific Investigation Projects 

(BAP) numbered 02/2005-10 and 02/2008-17.
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Golgi ayrışımının HeLa hücre proteomu üzerine etkisi

Gürler Akpınar1, Murat Kasap1, Cansu Semiz2, Vildan Özaslan2

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

2Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Golgi organeli ökaryotik hücrelerde yapısı, fonksiyonu ve 

biyogenezisi ile özel bir konuma koyulabilir. Golgi polar yapısı, 

kompartmanlardan oluşması ve özellikle biyogenez açısından 

farklı olması nedeni ile halen araştırmacıların ilgi odağı olmaktadır. 

Maalesef Golgi biyogenezi hakkındaki verilerin büyük çoğunluğu, 

Golgi’nin ayrışım ve yeniden oluşumunu tetikleyen Brefeldin-A gibi 

kimyasalların kullanıldığı in vitro çalışmalardan gelmektedir. Ancak 

Brefeldin-A’nın hücre büyümesi ve metabolizması üzerine olan 

etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmamızda, BFA’nın total hücresel 

proteome üzerine olan etkisini HeLa hücre hattı kullanarak 

araştırdık.HeLa hücreleri kültürde 15, 30 ve 45 dakika Brefeldin-

A’ya maruz bırakıldıktan sonra 2DE proteome analizi için hücre 

özütleri hazırlandı. Aynı zamanda BFA ile indüklenmiş Golgi 

ayrışması floresan mikroskopisi ile takip edildi (Şekil 1). 2DE jeller 

total proteome görüntülemek için SyproRuby boyası ile boyanıp 

görüntülendikten sonra PDQuest advance program ile analiz 

edildiler. Değişim gözlenen protein spotları kesilerek MALDI-TOF/

TOF ile tanımlandılar.HeLa hücrelerinin Brefeldin-A ile muamelesi 

Golgi organelinin git gide ayrışmasına neden olmaktadır (Şekil 1). 

45 dakikalık Brefeldin-A ile muamele nerdeyse Golgi’yi tamamen 

ayrıştırmıştır. Brefeldin-A muamelesi sonucunda 15 proteinin regüle 

olduğu gözlenmiştir. Brefeldin-A muamelesi şaperon proteinlerin 

ekspresyonlarını dikkat çekici bir şekilde arttırmıştır, bu artış 
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Brefeldin-A’nın hücre üzerine oluşturduğu stresin bir göstergesidir.

Çözünmüş protein fraksiyonlarının analizleri yapılmasına rağmen 

Brefeldin-A’nın sebep olduğu hücresel değişimler saptanabilmiştir. 

Bu değişimler Brefeldin-A’nın hücreler üzerindeki etkisinin göz ardı 

edilemiyeceğini ve daha ileri araştırmaları hak ettiğini göstermiştir.

Effect of Golgi organelle diassembly on HeLa cell proteome

Gürler Akpınar1, Murat Kasap1, Cansu Semiz2, Vildan Özaslan2

1Kocaeli University Medical School

2Kocaeli University Biomedical Engineering

Golgi can be put in a unique place in eukaryotic cells in terms of 

its structure, function and biogenesis. It receives attention from 

researchers around the world because of its unresolved properties 

including polarity, compartmentalization and especially biogenesis. 

Unfortunately, data collected so far about Golgi biogenesis are 

mostly from in vitro experiments in which chemical agents like 

Brefeldin-A were used to imitate Golgi disassembly and reaasembly. 

Yet, the effect of Brefeldin-A on cell growth and metabolism in 

overall is not known. In this study we aimed to investigate the 

effect of BFA-treatment on soluble cell proteome in HeLa cells.

HeLa cells were subjected to BFA treatment for 15 min, 30 min, 

45 min and cell-free extracts were prepared for 2DE proteom 

analysis. During Brefeldin-A treatment, Brefeldin-A induced Golgi 

disassembly was followed by fluorescence microscopy (Figure 1). 

2DE gels were stained with SyproRuby total protein stain, imaged 

and analyzed with PDQuest Advance. Protein spots that displayed 

change in their abundance were cut from the gels and identified 

with MALDI-TOF/TOF.Brefeldin-A treatment of HeLa cells gradually 

caused disassembly of the Golgi organelle (Figure 1). Almost 

complete disassembly was observed after45 min of Brefeldin-A 

treatment. 15 proteins were regulated upon BFA treatment. Upon 

Brefeldin-A treatment there was a noticeable increase in chaperon 

proteins indicating that Brefeldin-A causes an evident stress on 

cells. Although we analyzed soluble protein fraction we were able 

to detect changes upon Brefeldin-A treatment. This indicated that 

Brefeldin-A is not an innocent bystander for cells and deserves 

further attention.

BFA ile muamele edilmiş HeLa hücrelerinde golgi çözünümü
In vitro disassembly of golgi apparatus after BFA treatment in 
heLa cells.

HeLa hücreleri 15, 30 ve 45 dak süresince BFA ile muamele edilmiş ve Golgi 
ayrışımı floresan mikroskop altında takip edilmiştir.

HeLa cells were treated with BFA for 15, 30 and 45 min. and the Golgi 
disaasembly was monitored with fluoresence microscopy.
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CETP gene variation and its association with plasma 
lipoprotein-lipid traits in U.S. Whites

Dilek Pirim1, Xingbin Wang1, John E. Hokanson2, 

Richard F. Hamman2, M. Michael Barmada1, F. Yesim Demirci1, 

M. Ilyas Kamboh1

1Department of Human Genetics, Graduate School of Public Health, 

University of Pittsburgh, Pittsburgh, USA

2Department of Epidemiology, Colorado School of Public Health, University 

of Colorado Denver, Aurora, CO

Inhibiton of the cholesteryl ester transfer protein (CETP) has been 

found to be useful not only for the treatment of dyslipidemia but 

also for prevention of atherosclerosis or cardiovascular disease 

(CVD). Several common polymorphisms in the CETP gene that may 

alter CETP activity have been reported. However, the association 

of these polymorphisms with plasma lipid levels and CVD remains 

inconsistent. The primary aim of the study was to establish a 

catalogue of sequence variants in the CETP gene. The secondary 

aim was to identify associations between CETP variants and plasma 

lipoprotein-lipid traits. The entire CETP gene plus flanking regions 

were resequenced in 95 U.S. Whites presenting extreme HDL-C/TG 

levels. Common tagSNPs and selected rare variants were genotyped 

by TaqMan and iPlex Gold Genotyping assays. QC-passed variants 

were analyzed by gene-based, single-site, haplotype, and rare 

variant (SKAT-O) association testing. A total of 124 variants were 

identified by resequencing including 22 novel variants. Thirty 

three SNPs showed nominal associations (P<0.05) with at least 

one of the lipoprotein-lipid traits. CETP/rs247617 was significantly 

associated with HDL-C levels (P=7.41E-05). Rare variant analysis 

demonstrated significant associations with HDL-C and LDL-C 

levels. Both common and rare CETP variants were associated with 

variation in plasma lipoprotein-lipid levels. Further resequencing 

studies in larger samples would be crucial to understand the role of 

rare variants in lipid metabolism. Future studies are warranted to 

determine whether these common or rare variants could be used 

as predictive markers for the efficacy of lipid-lowering treatment 

with respect to plasma lipids and cardiovascular outcomes.
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2D- elektroforezi i̇çin protein ölçüm metotlarının 
değerlendirilmesi: Hangi metoda güvenmeliyiz?

Ayşenur Kaya1, İrem Nur Torunoğulları2, Murat Kasap3, 

Gürler Akpınar4

1Sakarya Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Sakarya, Türkiye

2Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kocaeli, Türkiye

3Kocaeli Universitesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

4Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi DEKART Proteomiks Laboratuarı, Kocaeli, 

Türkiye

Karşılaştırmalı proteomic çalışmalarındaki en büyük problemlerden 

bir tanesi, elde edilen sonuçların farklı laboratuarlar arasında 

doğruluğunun teyit edilmesindeki başarısızlıklardır. Belki de bu 

problemin en önemli nedenlerinden bir tanesi farklı laboratuarların 

örneklerinin protein ekspresyon profillerini karşılaştırmada farklı 

protein ölçüm metotları kullanmalarıdır. Bununla birlikte iki farklı 

örneğin karşılaştırılmasının güvenilirliği bu iki örneğin protein 

konsantrasyonlarının ne kadar doğru ölçüldüğüne bağlıdır. Ölçüm 

metodu, özellikle üre ve CHAPS gibi konsantrsayon tayinin etkileyen 

kimyasalların kullanıldığı tamponlarla hazırlanan örnekler için daha 

da zor ve önemlidir. Ne yazık ki 2D jel elektroforezi için hazırlanan 

örneklerin büyük çoğunluğu yüksek konsantrasyonda üre ve CHAPS 

içeren tamponlarda hazırlanmaktadır. Bu çalışmada genel olarak 

kullanılan beş farklı protein konsantrasyonu ölçüm metodunun 

doğruluğunu değerlendirdik. Beş farklı sıçan dokusuna ait protein 

özütleri 7M üre ve %4 CHAPS içeren 2D örnek tamponu kullanılarak 

hazırlandı. Bütün protein ölçümleri Nano-drop 1000 kullanılarak 

ölçüldü. Sonuçların görsel karşılaştırması için %12 SDS jellerinde 

örnekler yürütüldü. En sık kullanılan protein konsantrasyon ölçüm 

metotları arasından; modifiye edilmiş Lowry, BCA, Bradford, 

A280 ve 2D-Quant metodlarını test ettik. BSA standardı yüksek 

konsantrasyonda üre ve CHAPS içeren 2D örnek tamponu içerisinde 

hazırlandı. Metotların önerdiği şekilde standart eğriler oluşturuldu. 

Dört farklı dokuya ait protein özütleri de aynı 2D tampon 

içerisinde hazırlandı. Elde ettiğimiz sonuçlar en güvenilir protein 

konsantrasyonlarının BCA metodu seçildiğinde elde edildiğini 

göstermiştir (Şekil 1). Bununla beraber, araştırmacılar kendi deney 

dizayn ve örneklerine uygun olan protein ölçüme metoduna karar 

vermelidirler.

Evaluation  of protein measurement methods for 
2d-electrophoresis: which one is to believe?

Ayşenur Kaya1, İrem Nur Torunoğulları2, Murat Kasap3, 

Gürler Akpınar4

1Sakarya University, Department of Biology, Sakarya, Turkey

2Kocaeli University, Medical School, Kocaeli, Turkey

3Kocaeli Universty, Department of Medical Biology, Kocaeli, Turkey

4Kocaeli University, Medical School DEKART Proteomics Laboratory, Kocaeli, 

Turkey
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One of the major problems with comparative proteomic studies is 

the failure of verification of the results among different laboratories. 

One reason for this is because different laboratories use different 

measurement methods to compare protein expression profiles 

in their samples. However, the reliability of the comparison of 

two different samples depends on how accurately their protein 

concentration is measured. This is especially important if samples 

are prepared in buffers containing urea and CHAPS, the two 

commonly interfering agents. In this study, we aimed to evaluate 

accuracy of five commonly used protein measurement methods.

Cell-free extracts from four different rat tissue samples were 

prepared in 2D sample buffer containing 7M urea and 4%CHAPS. 

Protein concentrations were determined according to the 

protocols suggested by the manufacturer except that standards 

were prepared in 2D sample buffer. Either Nano-drop 1000 were 

used for all protein measurements. 12%SDS gels were run to test 

reliability of the results. Among the most commonly used protein 

measurement methods, we tested the accuracy of modified Lowry, 

BCA, Bradford, A280 and 2D-Quant methods. A standard BSA was 

prepared in 2D sample buffer containing high concentrations of 

urea and CHAPS and standard curves were prepared according 

to the recommendations. Protein extracts were also prepared in 

2D sample buffer from four different tissue samples. The results 

indicated that the best estimations of protein concentrations were 

made when BCA was the method of choice(Figure 1). However, 

researchers should decide which method is the most suitable for 

their specific sample and experimental design.

Şekil 1
Figure 1

Standartlara ait grafikler ve elde edilen sonuçların %12 SDS jellerdeki görünümleri.

Graphs of the standards measurements were prepared in 2D sample buffer. 12% SDS gels were run to test reliability of the results.
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Wistar albino ratlarda potasyum dikromat 
nefrotoksisitesine karşı melatonin ve kafeik asit fenetil 
ester’in koruyucu etkilerinin araştırılması
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Potasyum dikromat (K2Cr2O7), hem iyi bilinen mesleki bir 

karsinojen hem de etkili nefrotoksik bir ajandır. Bu çalışmada 

amacımız, antioksidan etkileri olan melatonin ve kafeik asit 

fenetilester (CAPE)’in sıçanlarda oluşturulan Potasyum dikromat 

kaynaklı nefrotoksisite ve genotoksisiteye karşı tek tek ve birlikte 

koruyucu etkilerini belirlemektir. Çalışmamızda 40 adet Wistar 

albino erkek sıçan kullanılmıştır. Sıçanlar her grup 8’er sıçandan 

oluşmak üzere 5 gruba ayrıldı. 1. grup tek doz 15 mg/kg K2Cr2O7 

ile muamele edildi. 2. ve 3. gruplara ise tek doz K2Cr2O7 ile 

birlikte 4 mg/kg melatonin ve 10 µmol/kg CAPE ayrı ayrı verildi, 

4. gruba tek doz K2Cr2O7 ile melatonin ve CAPE birlikte verildi. 

Kontrol grubuna serum fizyolojik enjekte edildi. Çalışmada tüm 

gruplardaki böbrek homojenatlarında katalaz (CAT), süperoksit 

dismutaz (SOD) ve malondialdehit düzeyleri, spektrofotometrik 

yöntemle belirlendi, genotoksisiteyi değerlendirmek için ise Komet 

testi uygulandı.Çalışmamızda sadece Potasyum dikromat verilen 

grup, 2., 3. ve 4. grupla karşılaştırıldığında, SOD düzeylerinde 

gruplar arasında anlamlı bir fark görülmedi (p>0.05). 1. grup ile 4. 

grup arasında CAT düzeylerinin anlamlı derecede artış gösterdiği 

gözlendi (p=0.01). 1. grup 2., 3., 4. ve 5. grupla karşılaştırıldığında 

Malondialdehit düzeylerinde gruplar arasında anlamlı bir fark 

olmadığı gözlendi (p>0.05). Aynı gruplar Komet testi açısından 

incelendiğinde Potasyum dikromat verilen grup ile CAPE-Melatonin 

grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edildi (p= 

0.03).  Sonuç olarak, melatonin ve kafeik asit fenetil ester’in birlikte 

kullanımının K2Cr2O7 kaynaklı genotoksik ve nefrotoksik etkiye 

karşı koruyucu etki gösterdiği belirlenmiştir. Çalışmamız melatonin 

ve CAPE’nin birlikte kullanıldığı ilk çalışma olduğundan literatüre 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Protective effects of melatonin and caffeic acid phenethyl 
ester against potassium dichromate toxicity in wistar 
albino rats

Nurnisa Oya Alansal1, Burcu Bayoğlu1, Gamze Tanrıverdi2, 

Müjgan Cengiz1

1Department of Medical Biology, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul 

University, Istanbul, Turkey

2Department of Histology and Embryology, Cerrahpasa Medical Faculty, 

Istanbul University, Istanbul, Turkey

Potassium dichromate (K2Cr2O7 ) is a well-known carcinogen and 

an effective nephrotoxic agent. In this study, we aimed to evaluate 

melatonin and caffeic acid phenethylester’s (CAPE) protection 

against K2Cr2O7 induced nephrotoxicity and genotoxicity in rats.

40 male Wistar albino rats are studied in this research. Rats were 

divided into five groups containing 8 rats per group. Group 1 was 

treated with 15mg/kg K2Cr2O7. Group2 was treated with K2Cr2O7 

and 4mg/kg melatonin, group 3 was treated with K2Cr2O7 and 

10 µmol/kg CAPE. Group4 was treated with K2Cr2O7, melatonin 

and CAPE. Control group was treated with saline. We determined 

catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) and malondialdehyde 

levels in all groups’ kidney homogenates with spectrophotometric 

method. Comet assay was used to evaluate genotoxicity. We didn’t 

find a significant difference in SOD levels between group 2, 3, 4 

compared to group 1 (p>0.05). There was a significant upregulation 

in CAT in group4 compared to group1 (p=0.01). We didn’t find a 

significant difference in malondialdehyde levels in four groups 

compared to group1(p>0.05). When we compared the groups 

with group1, we didn’t find a significant difference between group 

2,3 and 5 but a significant amelioration in genotoxicity in group4 

compared to group 1(p= 0.03 ) was found. As a result, genotoxic 

and nephrotoxic effects of K2Cr2O7 has been ameliorated by 

simultaneous usage of melatonin and caffeic acid phenethyl ester. 

Our study is the first study using the combination of melatonin 

and CAPE in K2Cr2O7 nephrotoxicity and it is expected to add new 

findings to literature.

Çalışmaya yönelik proje desteği, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yürütücü Sekreterliği tarafından 

sağlanmıştır.
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Uterin leiomyom, 35 yaş üstü bayanların yaklaşık % 30’unda 

görülen miyometriyumun en yaygın düz kas hücre tümörüdür. 

Östrojen reseptör alfa ve östrojen reseptör betanın leiomyom 

oluşumuna neden olarak kas hücrelerinin büyümesine yol açtığı 

bulunmuş olmasına rağmen leiomyomun patofizyolojisi ve 

proliferatif yolağı henüz açık değildir. Buna bağlı olarak östrojen 

metabolizmasında rol alan Sitokrom P450 (CYP) leiomyom 

gelişimde rol oynamaktadır. Bunun dışında myometriumun 

leiomyoma neoplastik dönüşümünün; normal myometriumun 

somatik mutasyonlarından ve multipl genler, tümör baskılayıcı 

genler, hormonlar, büyüme faktörleri, sitokinler ve çevresel 

faktörlerin birbiri ile etkileşimlerinden kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir. Bugüne kadar Türk toplumunda sitokrom P450 

polimorfizmlerinin leiomyom ile ilişkisini gösteren herhangi 

bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada CYP1A1 MspI T/C 

ve CYP1B1 Arg48Gly C/G gen polimorfizmlerinin leiomyom 

oluşumunda bir rolünün olup olmadığının bulunması amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ve Restriksiyon 

Parça Uzunluk Polimorfizmi (RFLP) yöntemi kullanılarak 103 

leiomyom hastası ve 110 leiomyom olmayan kontrol de CYP1A1 

MspI T/C ve CYP1B1 Arg48Gly C/G polimorfizmlerinin sıklığı 

araştırıldı. Veri sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi, 

CYP1B1 Arg48Gly C/G polimorfizmi ile leiomyom arasında genotip 

frekans dağılımı bakımından anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir 

(p=0.0387). Ancak, CYP1A1 MspI T/C polimorfizmleri ile leiomyom 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p=0.9100).

Çalışma sonuçlarımız Türk toplumunda sitokrom P450 

polimorfizmlerinin leiomyoma yatkınlıkta rol oynayan pek çok 

genetik faktörlerden biri olabileceğini göstermektedir.

Role of the CYP1A1 MspI T/C and CYP1B1 Arg48Gly C/G 
gene polymorphisms in leiomyoma

Saime Sezer1, Nihan Bozkurt1, Fazlı Demirtürk2, 

Mehmet Can Nacar2, Zeynep Fulya Metin2, Ömer Ateş1

1Gaziosmanpasa University Medical Faculty Department of Medical 

Biology, Tokat, Turkey

2Gaziosmanpasa University Medical Faculty Department of Obstetrics and 

Gynecology, Tokat, Turkey

Uterine leiomyoma is the most common benign smooth muscle cell 

tumour of the myometrium, occurring in as many as 30% of women 

aged >35 years. It was found that the majority of muscle cells 

contributing to leiomyoma express both the estrogen receptors 

(ER) ERalpha and ERbeta although the related pathophysiology 

and proliferative pathway remains obscure. Accordingly, the 

cytochrome P450 (CYP) that is involved in the metabolism of 

estrogen play a role in the development of leiomyoma. The 

neoplastic transformation of myometrium to leiomyoma likely 

involves somatic mutations of normal myometrium and the 

complex interactions between multiple genes, hormone, growth 

factors, cytokines and environment. So far in Turkish society 

cytochrom P450 polymorphisms does not have any work that shows 

the relationship between uterine leiomyoma. In the study CYP1A1 

MspI T/C ve CYP1B1 Arg48Gly C/G polymorphisms in genes play 

a significant role in the formation of leiomyoma has investigated.

In this study, we studied the frequency of the CYP1A1 MspI T/C 

ve CYP1B1 Arg48Gly C/G in 103 patients with leiomyoma and 110 

non-leiomyoma controls using a Polymerase Chain Reaction (PCR) 

and Restriction Fragment Length Polymorphisms (RFLP) method.

Statistical evaluation of the data results showed a significant 

association for genotypic frequency distribution between the 

CYP1B1 Arg48Gly C/G polymorphism and leiomyoma (p= 0.0387). 

But, there is no any marked relation between the CYP1A1 MspI T/C 

gene and leiomyoma (p=0.9100). Our study results suggest that 

cytochrom P450 polimorfizms may be one of the many genetic 

factors for leiomyoma susceptibility in Turkish population.
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STR lokusları, 2-7 baz çifti uzunluğunda belli bir baz dizilimine sahip, 

baş-kuyruk şeklinde ardarda tekrarlanan ünitelerden oluşmaktadır. 

İlk kez 1991 yılında Edwards ve arkadaşları tarafından tanımlandıktan 

kısa süre sonra geniş kullanım alanı bulmuş ve birbiri ardına çok 

sayıda yeni STR lokusu tanımlanmıştır. STR lokusları tekrarlanan 

ünitenin sayısından ve baz çifti olarak uzunluğundan kaynaklanan 

varyasyonların yanısıra bazen homojen tekrar ünitelerinde nokta 

mutasyonları veya insersiyon/delesyonlardan kaynaklanan baz 

dizilim farklılıkları da göstermektedir. Farklı alanlarda değişik 

amaçlarla kullanılan STR lokuslarından, adli serolojide, biyolojik 

materyallerin adli amaçlı kimliklendirilmesinde ve babalık 

araştırmalarında yararlanılmaktadır. STR incelenmeleri daha kısa 

DNA parçacıkları içermesi, kısmen degrede örneklerde dahi sonuç 

alınabilmesi, çalışma kolaylığı ve birçok lokusun bir arada amplifiye 
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edilebilmesi ile yüksek ayırım gücü göstermesi gibi üstün özellikleri 

sayesinde en sık tercih edilen kimerizm analiz yöntemleri arasında 

da yerini almıştır. Çalışmaya sağlıklı akrabalık ilişkisi olmayan 400 

birey dahil edildi. DNA örneklerinin Applied Biosystems Identifiler 

STR kiti kullanılarak PCR amplifikasyonu sağlandı. Amplifiye 

ürünler ABI 3130 Genetic Analyzer cihazında yürütülerek farklı 

STR lokuslarındaki aleller tanımlandı. Arlequin 3.11 software 

(Excoffier et al, 2005) kullanılarak istatistiksel değerlendirmeler 

yapıldı. Hardy-Weinberg “p” değerleri, beklenen (He) ve gözlenen 

(Ho) heterozigozite değerleri, Ayrımcılık gücü (PD), babalık dışlama 

(PE) olasılığı, polimorfizm bilgi içeriği (PIC) Powerstats v1.2 yazılım 

paketi (Promega Corp) ile hesaplandı. Alel frekansları her 15 STR 

lokusu ve çeşitli istatistiksel parametreleri Hardy-Weinberg denge 

sapmaları CSF1PO (p = 0.01), D16S539 (p = 0.03) ve D19S433 (p = 

0,0000) lokusları için saptandı. Ancak, D19S433 lokusu Bonferroni 

doğrulama testi (0.05/15 = 0,003) sonrası da anlamlılığını korudu.

The frequency of short tandem repeat (STR) DNA sequences 
in Turkish population

Yeliz Ögret1, Kürşat Özdilli2, Baki Yokeş2, Faruk Aşıcıoğlu3, 

Fatma Savran Oğuz1

1Istanbul Medical Faculty, Istanbul

2Golden Horn University, Istanbul

3Council Of Forensic Medicine, Istanbul

STR loci, which are 2-7 base pairs in length with a certain base 

sequence, consist of tandem units in head-tail arrangement. 

Shortly after they were first defined by Edwards et al. in 1991, 

they gained wide acceptance and many other loci were defined in 

a short while. STR loci reveal many variations due to the number 

of repeated units and their base pair lengths. They may also 

reveal divergent sequences due to insertions/deletions or point 

mutations in homogenous repeat units. STR loci, used in variety of 

fields for a variety of purposes, are employed in forensic serology, 

forensic identification of biological material, and paternity 

identification. 400 unrelated individuals were included in the 

study. PCR amplifications of the DNA samples were obtained by 

using Applied Biosystems Identifier STR kit. The amplified material 

was put into ABI 3130 Genetic Analyzer device so that the alleles 

in different STR loci could be defined. The statistical analysis was 

conducted through Arlequin 3.11 software (Excoffier et al. 2005). 

Hardy-Weinberg “p” values, expected (He) and observed (Ho) 

heterozygosity values, power of discrimination (PD), probability 

of exclusion (PE), and polymorphism information content (PIC) 

were calculated with Powerstats v1.2 software package (Promega 

Corp). Allele frequencies for each 15 STR loci and various statistical 

parameters like Hardy-Weinberg equilibrium deviations for the 

CSF1PO (p = 0.01), D16S539 (p = 0.03) and D19S433 (p = 0,0000) 

loci were determined. However, the locus of D19S433 remained 

significant after Bonferroni verification (0.05/15 = 0,003).

PS-11 30

Diz osteoartritli hastalarda GDF5 gen polimorfizminin 
araştırılması

Seda Sabah Özcan1, Murat Korkmaz2, Ferda Perçin3, 

İlhan Günaydın4, Yalçın Erdoğan5

1Bozok Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Yozgat

2Bozok Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Yozgat

3Gazi Üniversitesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ankara

4Bozok Üniversitesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı, Yozgat

5Bozok Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yozgat

Osteoartrit (OA), sinovial eklemlerde koruyucu kıkırdak tabakanın 

dejenerasyonu sonucu oluşan yaygın görülen multifaktöryel bir 

hastalıktır. Epidemiyolojik ve genetik çalışmalar osteoartritin 

poligenik bir hastalık olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda 

kemik, tendon ve ligament morfogenezinde önemli role sahip 

olan GDF5 geninin “5’ untranslated bölgesinde” “rs143383” tek 

nükleotid polimorfizminin diz osteoartiti bulunan hastalardaki 

sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma 373 hasta 

üzerinde yapıldı. Çalışmaya, Ortopedi ve travmatoloji kliniğimize 

başvuran hastaların fizik muayene bulguları ve çekilmiş olan diz 

grafileri incelenerek, Amerikan Romatoloji Birliği (1986) tarafından 

önerilen kriterlere göre osteoartrit tanısı alan 94 hasta ve aynı 

yaşlarda osteoartrit tanısı konmamış 279 hasta dahil edilmiştir. 

Bu hastaların yaş, cinsiyet ve osteartrit tanıları kayıt edilmiştir. 

Hastalardan alınan kan örneklerine (5ml) GDF5 (rs143383) tek 

nükleotit polimorfizmini belirlemek amacıyla PCR/RFLP yöntemi 

uygulanmıştır. Diz osteoartritli hasta grubunda (n = 94) TT genotipi 

39.4% (n = 37), TC genotipi 45.7% (n = 43) and CC genotipi 14.9% (n 

= 14), iken kontrol grubunda (n = 279) TT genotipi 26.5% (n = 74), 

TC genotipi 54.8% (n=153), ve CC genotipi 18.6% (n = 52) olarak 

bulunmuştur. Bu sonuçlar Türk populasyonunda GDF5 geninin 

“5’ untranslated bölgesinde” +104T/C yer değiştirmesi ile oluşan 

“rs143383” tek nükleotid polimorfizminin osteoartrit ile ilişkili 

olmadığını göstermektedir (p=0.302).

Investigation of the GDF5 gen polimorphism in patients 
with knee osteoarthritis

Seda Sabah Özcan1, Murat Korkmaz2, Ferda Perçin3, 

İlhan Günaydın4, Yalçın Erdoğan5
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Osteoarthritis (OA) is a common disease in the world. 

Epidemiological and genetic studies have shown that osteoarthritis 

is a polygenic disease. The purposes of our study is to determine the 

frequency of the rs143383 single nucleotide polymorphism of the 

GDF5 gene that is located in the 5’ untranslated region in patients 

with knee osteoarthritis. This study was performed on 373 patients 

who were admitted to orthopaedics and traumatology clinic. 

Patients diagnosed with osteoarthritis (94), and patients between 

the same age range who did not have joint complaints (279) were 

determined. Age, gender and X-ray findings of these patients who 

met the 1986 American College of Rheumatology osteoarthritis 

criterias were investigated. Blood sample (5 ml) were collected for 

identification of GDF5 (rs143383) single nucleotide polymorphism 

by PCR/RFLP according to a standard protocol. The OA group (n = 

94) had genotypic figure which has shown by TT 39.4% (n = 37), TC 

45.7% (n = 43) and CC 14.9% (n = 14), whereas the control group (n 

= 279) revealed TT 26.5% (n = 74), TC 54.8% (n=153), and CC 18.6% 

(n = 52). This analysis results demonstrated that the +104T/C 

polymorphism in the 5’-UTR of GDF5 is not associated with risk of 

knee osteoarthritis in Turkey (p=0.302).
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Son yayınlarda, erken embriyogenez regülasyonunda yer alan 

bazı genlerin farklı dokularda erişkin dönemde de rolleri olduğu 

gösterilmektedir. Bu bulgulara rağmen, tanımlanan genlerin farklı 

erişkin dokulardaki rolleri halen tam olarak açıklanamamıştır. Bu 

nedenle erken embriyogenezde yumurta ve sperm gelişimi ve 

döllenmeyi de içeren içerisinde altı adet “homeobox” geninin 

olduğu otuzbeş farklı genin ekspresyonları bir panel olarak 

çalışılmıştır. Erişkin farelerden-“mus. musculus” önemli iki organ 

beyin ve karaciğer dokuları alınmış, dokudan RNA izolasyonu, 

c-DNA sentezi ve RT-PCR analizi yapılmıştır. Her gen ile ilgili üç 

çalışma yapılarak aritmetik ortalama alınmış, standart sapmalar 

hesaplanmış ve değerlendirme bu sonuçlar üzerinden yapılmıştır. 

Çalışmada içlerinde başta çalışılan tüm “homeobox” genler olmak 

üzere yirmiüç gende erişkin beyin ve karaciğer dokusunda bir 

gen ekspresyonu saptanmamıştır. Bu bulgu literatür bilgileri ile 

uyumludur. Çalışılan altı gende (NPDC1, PR1, PR2, BMP15, TP2 ve 

TFAM2M) her iki dokuda belirgin gen ekspresyonu bulunmuştur. 

ZP3, GPF9 genlerinde sadece karaciğerde, ZAR1L, SOX2, TFAM, 

NGDN genlerinde ise sadece beyin dokusunda belirgin gen 

ekspresyonu saptanmıştır. Bu bulgular erişkin dokularda elde 

edildiği için önemlidir. Ancak olgun beyin dokusundan edilen 

deneyimize ait sonuçların nöral ve glial dokunun hangisinden 

kaynaklandığı açık değildir. Olgun karaciğer dokusunda artmış gen 

ekspresyon bulgularının hepatositlerden köken aldığı söylenebilir.

Correlation of gene expression profiles which have 
important roles in early embryogenesis in mature mice 
brain and liver tissues
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In recent publications, it was shown that some genes which regulate 

early embriogenesis have also roles in differentmature tissues. 

Despite of these findings, the roles of defined genes in different 

mature tissues have not been clearified yet. For this reason, the 

expression profiles of thity five different genes with six homeobox 

genes which have important roles in early ebriogenesis including 

oogenesis, spermatogenesis and fecondation were studied in a 

panel. Brain and lung tissues were obtained from mature mice-

“mus. musculus”. RNAs were extracted in each tissues. RT-PCR 

analyses were done after c DNA synthesis. For each gene, three 

RT-PCR anlyses were done. The mean values were obtained with 

standard deviations. In twenty three genes including all homebox 

genes no gene expressions were found in mature brain and liver 

tissues. These findings were correlated with literature findings. In 

six genes (NPDC1, PR1, PR2, BMP15, TP2 and TFAM2M), expression 

findings were obtained in brain and liver tissues. Expressions in 

ZP3, GPF9 genes were found in mature liver tissues. Expressions 
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in ZAR1L, SOX2, TFAM, NGDN genes were obtained in mature 

brain tissues. These findings are important because of obtaining 

in mature tissues. But the origins of the results obtained in mature 

brain tissues are not cleared in our expreiments. They may be 

originated from neuronal and/or glial tissues in the mature brain. 

The gene expression findings in mature liver tissues were probably 

originated from hepatocytes.
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Male mice, Swiss albino adults and weighing between 25 and 30 

g, are distributed according to the homogeneity of their weight 

in three experimental batches from 6 to 7 animals. They received 

daily for three weeks 200 mg / kg of the crude methanolic extract 

by injection cutaneous.Thee blood sample is taken after three 

weeks of treatment on mice anesthetized with diéthylic ether 

via cardiac puncture. The evaluation of the effect of the crude 

méthanolic extract of the root tamus antioxidant capacity of blood 

in mice was studied and plasma ability to scavenge DPPH radical 

was also evaluated according to the method of Hasani et al (2007 

) with some modifications, the results show that the roots of the 

plant tamus have an interesting antioxidant activity to qualify 

among the herbs that we must address.
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İnvaziv prenatal tanı, kromozomal anöploidi veya diğer genetik 

hastalıklar için risk artışı olan gebeliklerde altın standart olmaya 

devam etmektedir. Koryonik villus örneklemesi ilk trimesterde 

tercih edilen yöntemdir. Erken amniyosentezin gebelik kaybı, 

amniyotik sıvı sızıntısı ve talipes ekinovarus için artmış risk taşıdığı 

gösterilmiştir. Mid-trimester amniyosentez en sık invasiv prenatal 

tanı yöntemi olup %0.5-1 oranında işlem sonrası gebelik kaybı 

riski vardır. Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde 

amniyosentez yaptıran 200 olgunun, prenatal tanı öncesi prenatal 

tanı ve riskleri hakkındaki bilgileri, prenatal tanı yaptırma nedenleri, 

olası terminasyon hakkındaki düşünceleri, prenatal sitogenetik 

analize güvenleri araştırıldı.

Genetic counseling before prenatal diagnosis

Aysenur Sıddıka Keske1, Ezgi Altan1, Cansu Tokat1, Mehmet Türe2, 
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Invasive prenatal diagnosis continues to be the gold standard 

for pregnancies at increased risk of chromosomal aneuploidy or 

other genetic disease. Chorionic villus sampling is the procedure of 

choice for the first trimester. Early amniocentesis has been shown 

to carry increased risks of pregnancy loss, amniotic fluid leakage 

and talipes equinovarus. Mid-trimester amniocentesis continues 

to be the most common form of invasive prenatal diagnosis, with 

post-procedural loss rates of between 0.5 and 1%. In this study, 

we investigated 200 cases who underwent an amniocentesis 

at Uludağ University Faculty of Medicine for information about 

prenatal diagnosis and its risks, indications of prenatal diagnosis, 

thought about possible termination and confidence about prenatal 

cytogenetic analysis before prenatal diagnosis.
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The environmental and health issues resulting from pesticide 

usage constitute a significant global problem. This study examined 

the total antioxidant status and total oxidant status in blood serum 

of farm workers exposed to high levels of pesticides during apple 

and cherry production. Blood serum of 63 people who applied 

pesticides was analyzed for total antioxidant, oxidant status versus 

32 control samples who were thought to have never been directly 

exposed to pesticides at any time. The acetylcholinesterase activity 

was also measured as a biomarker of toxicity. Acetylcholinesterase 

activity showed no significant difference between the two groups 

(p > 0.001). Among the farm workers, mean of total oxidant status 

(±SD) and total antioxidant status (±SD) in farm workers group were 

1.63±0.14 µmol H2O2 equivalent/L and 1.60±0.11 mmol trolox 

equivalent/L, respectively. When these values were compared to 

those of control group, a statistically significant increase (p<0.001) 

were detected in total oxidant status and a significant decrease 

(p<0.001) in total antioxidant status. Oxidative stress index (OSI), 

calculated regarding total antioxidant status and total oxidant 

status, was found to be significantly different in farm workers as 

1.01 compared to 0.95 in control subjects (p<0.001). In light of the 

data obtained during this study, it can be concluded that exposure 

to pesticides may increase oxidative stress in farm workers.
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Urolithiasis (UL) is a frequent pathology whose the characteristics 

evolve in relation with the time and the countries. The aim 

of this study is to evaluate the epidemiologic and therapeutic 

characteristics of UL in the Region of Gharb Chrarda Bni Hssen 

(GCBH) in Morocco. From january 2008 to december 2011, 570 

cases of patients have been hospitalized in the surgical department 

of CHR Kenitra and the Lithotripsy Center Anoual Kenitra. It was 

a retrospective and descriptive study including the patient’s 

gender and age, size and localization of the stones. Males were 

predominant (the male to female ratio was 1, 86). The average age 

was 47,7 years (range: 5 to 86 years ); 144 patients was treated 

by surgery in the hospital and 426 (74,7%) by extracorporeal 

shockwave lithotripsy (ESWL). The median size of calculi was 25 

mm (2 to 65mm). 48,2% of urinary calculi were located in the 

kidney, 44,2% in the ureter and 7,4% in the bladder. The majority 

of patients treated by surgery had a renal lithiasis while patients 

treated by ESWL had an ureteral stone. This disease affected mainly 

the people aged between 40 and 50 years (64%). These data show 

a predominant occurrence of renal and ureteral lithiasis. The age 

peak for affected patients was between 40 and 50 years with a 

male preponderance. ESWL appeared as a treatment of choice for 

stone removal in the population of our region.
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Adıyaman popülasyonunda IL-6 gen varyantları ile 
hipertansiyon arasındaki ilişki

Esin Karaman Kurt1, Ayşegül Bayramoğlu2, Halil İbrahim Güler2, 

Süleyman Ercan3, Yunus Küçükkaya1, Müzeyyen İzmirli4, 

Meral Urhan Küçük4

1Adıyaman Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Adıyaman

2Artvin Çoruh Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Artvin

3Gaziantep Üniversitesi, Kardiyoloji AD, Gaziantep,

4Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji AD, Hatay

Hipertansiyon, kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği gibi ciddi 

sorunlara yol açan Dünyada ve Türkiye’de önemli bir sağlık 

sorunudur. Son yıllarda yapılan çalışmalarda hipertansiyonun 

oluşumunda, İnterlökin-6 (IL-6) ve C Reaktif Protein (CRP) gibi 

inflamasyon markerlerini içeren inflamatuvar mekanizmaların 

da önemli rol oynadığı ortaya konmuştur. IL-6 geni, polimorfik 

bir gen olup dolaşımdaki IL6 seviyelerini belirlemektedir.Bu 

çalışmanın amacı, Adıyaman ilinde yaşayan hipertansiyonlu 

hastalarda IL- 6 geni -572 G/C, -174 G/C polimorfizmlerinin, IL-6 

ve CRP seviyeleri ile hipertansiyon arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

Bu amaçla çalışmamızda hipertansiyon tanısı konmuş 111 hasta 

ile 108 sağlıklı kişinin kan örneklerinden DNA izole edildi. -572 

G/C, -174 G/C varyantlarını içeren IL-6 gen bölgeleri PCR ile 

çoğaltıldıktan sonra RFLP yapıldı. Plazma IL-6 seviyeleri ELİSA, CRP 

seviyeleri turbidimetrik yöntem ile belirlendi. Elde edilen veriler 

uygun istatistik yöntemlerle değerlendirildi. Çalışmamamızda 

IL-6 -572 G/C ve -174 G/C polimorfizmleri ile hasta ve kontrol 

grupları arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (p=0,508 ve 

p=0.215). IL-6 -572 G/C ve -174 G/C polimorfizmlerinin genotip 

frekansları ile plazma IL6 ve CRP düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 

gözlenmemiştir (p>0.05). Gruplar arasında IL-6 ve CRP düzeyleri 

karşılaştırılmış anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Ancak çalışmaya 

dâhil edilen bireylerin CRP düzeyleri normal ve yüksek olarak 

gruplandırıldığında (normal: <=5; yüksek: >5) IL- 6 geni -572 G/C 

polimorfizmi ile yüksek düzey CRP ile ilişkili olduğu belirlenmiştir 
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(p=0,011). Sonuç olarak Adıyaman popülasyonunda hipertansiyon 

ile IL6 gen -572 G/C ve -174 G/C varyantları ve IL6 düzeyleri 

arasında bir ilişki bulunmadı. Ancak, kardiyovasküler olaylarda bir 

marker olan CRP düzeyi yüksekliği ile IL6 gen -572 G/C polimorfizmi 

arasında ilişki gözlendi.

Relationship IL-6 gene variants and hypertension in 
Adıyaman population

Esin Karaman Kurt1, Aysegül Bayramoğlu2, Halil İbrahim Güler2, 

Süleyman Ercan3, Yunus Küçükkaya1, Müzeyyen İzmirli4, 

Meral Urhan Küçük4

1Adiyaman Universty, Department of Biology, Adiyaman, Turkey

2Artvin Coruh University, Department of Biology, Artvin, Turkey

3Gaziantep Universty, Department of Cardiology, Gaziantep, Turkey

4Mustafa Kemal Universty, Depatment of Medical Biology, Hatay, Turkey

Hypertension is a seriously threating common health problem in 

World and Turkey for society and individuals’ healths as it causes 

stroke, hearth attack and renal failure. Previous studies suggested 

that interleukin-6 (IL-6) and C Reactive Protein (CRP) play an 

important role in development of hypertension. IL-6 gene, a gene 

is polymorphic determine circulating levels of IL6. The aim of this 

study was to investigate the relationship among IL-6 gene -572 

G/C, -174 G/C polymorphisms and hypertension, IL-6levels, CRP 

levels in Adıyaman population. For this porpuse it was investigated 

111 hypertensive and 108 normotensive individuals. The samples 

was isolated their DNAs and amplificated IL-6 gene -572 G/C, -174 

G/C locus with PCR, after all peformed RFLP. We was investigated 

IL-6 levels by using ELISA and CRP levels by using turbidimetric 

method. There was significant difference in the distribution of 

neither IL-6 gene -572 G/C nor -174 G/C genotypes between 

patients and controls (p:0,508, p:0,215). The genotype frequency 

of IL-6 gene -572 G/C and -174 G/C was not associated with IL6 

levelsand CRP levels (p>0,05). However, the individuals included 

in the study were grouped as normal and high CRP levels (normal: 

<= 5; higher:> 5), IL-6 gene -572 G/C polymorphism is associated 

with high levels of CRP (p = 0.011). In conclusion, we not found 

association among IL-6 -572 G/C, -174 G/C polymorphisms and 

hypertension and IL-6 level in Adıyaman population. However IL-6 

gene -572 G / C polymorphism is associated with high levels of CRP 

which inflammatory marker for cardiovascular events.

Bu çalışma Meral Urhan Küçük’ün danışmanlığında, Esin 

Karaman Kurt’un Yüksek lisans tezi olarak sunulmuş, Adıyaman 

Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir.

 Kontrol (n=108) HT (n=111) p OR(%95 güven Aralığı) 

IL-6 -572 
Genotip     

GG 86 (%76,6) 86(%77,5) 0,508 1 

GC 22(%20,4) 24 (%21,6)  0,000(0,000-0,000) 

CC CC 0(%0) 1 (%0,9)  0,000(0,000-0,000) 

G 194 (%89,82) 196 (%89) 0,698 0,880 (0,461-1,679) 

C 22 (%10,18) 26 (%11)   
IL-6 -174  
Genotip     

GG 69 (%63,9) 58 (%52,3) 0,215 1 

GC 34 (%31,5) 47 (%42,3)  0,682 (0,196-2,371) 

CC 5 (%4,6) 6 (%5,4)   
G 172(%79,63) 163 (%73,42) 0,573 1,100 (0,308-3,936) 

C 44(%20,37) 59 (%26,58)   
 

 Kontrol (n=108) HT (n=111) p OR(%95 güven Aralığı) 

-572 G/C  
genotypes     

GG 86 (%76,6) 86(%77,5) 0,508 1 

GC 22(%20,4) 24 (%21,6)  0,000(0,000-0,000) 

CC 0(%0) 1 (%0,9)  0,000(0,000-0,000) 

G 194 (%89,82) 196 (%89) 0,698 0,880 (0,461-1,679) 

C 22 (%10,18) 26 (%11)   
-174 G/C 
 genotypes     

GG 69 (%63,9) 58 (%52,3) 0,215 1 

GC 34 (%31,5) 47 (%42,3)  0,682 (0,196-2,371) 

CC 5 (%4,6) 6 (%5,4)   
G 172 (%79,63) 163 (%73,42) 0,573 1,100 (0,308-3,936) 

C 44(%20,37) 59 (%26,58)   
 

Tablo1.Kontrol ve HT gruplarda gözlenen IL-6 geni -174 G/C ile 
-572 G/C polimorfizm genotip ve alel frekansları

Table 1: The distribution of IL-6 -174 G/C, -572 G/C genotypes and 
alleles in HT patients and Controls
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III 
öğrencileri aile ağacı çizimi uygulaması

Sezgin Güneş1, Gülgez Neslihan Taşkurt1, Tuba Kulaç1, Melek Yüce1, 

Emel Sevgili2

1Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 

Samsun

2Ordu Üniversitesi, BAP Koordinasyon Birimi, Ordu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (OMUTF) Dönem 

mesleksel beceri eğitiminde uygulanan aile ağacı çizimi 

uygulamamızı ve geribildirimlerini paylaşmaktır. Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Tıp Fakültesi III öğrencilerine 2012-2013 öğretim 

yılında hazırlanan Klinik ve Mesleksel Beceriler Öğrenim Rehberi 

kapsamında yer alan Aile Ağacı Çizimi Beceri Eğitimi yapıldı ve 

sonrasında öğrencilerden yazılı geribildirim alınarak sınav yapıldı. 

Çalışmaya 130 Dönem III öğrencisi dahil edildi. Geribildirim 

formlarında uygulamayı genel olarak 10 üzerinden puanladıkları bir 

soru, 5’li Likertz ölçeğine göre puanladıkları 5 önerme ve görüşlerini 

açık olarak belirtebilecekleri bir alan yer almaktaydı.Formlarda 

şu önermeler değerlendirildi: “araç gereç uygundu, yetiştiricinin 

tutumu uygundu, beceri için ayrılan süre yeterliydi, bu becerinin 

gerekli olduğunu düşünüyorum, bu beceriyi meslek yaşamımda 

kullanabilirim”. Hazırlanan öğrenim rehberi doğrultusunda ikili 

gruplar oluşturularak karşılıklı birbirlerinin üç kuşaklı aile ağaçlarını 

çizdiler ve beceri eğitimi ile ilgili geribildirim verdiler. Uygulamaya 

katılan öğrencilerin yaklaşık %90’ı bu becerinin gerekli olduğunu ve 

beceriyi meslek yaşamlarında kullanabileceklerini bildirmişlerdir. 

Aile ağacı çizimi genetikte önemli yer tutar. Bu çizim sayesinde 

hastaların durumları görsel olarak uluslararası bir dille şematize 

edilmiş olur ve hasta/hastalığın analizini özellikle geniş ailelerde 

oldukça kolaylaştırır. Bildiride uygulamaya katılan öğrencilerin 

geribildirimlerinden elde edilen bulgular ayrıntılı olarak 

tartışılacaktır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik ve 

Mesleksel Becerileri Eğitimi’nde uygulanan aile ağacı çizimi beceri 

eğitimi öğrenciler tarafından olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Drawing a pedigree practice in Ondokuz Mayis University 
Medical Faculty 3rd year students

Sezgin Güneş1, Gülgez Neslihan Taşkurt1, Tuba Kulaç1, Melek Yüce1, 

Emel Sevgili2

1Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayis 

University, Samsun

2Department of Scientific Research Project, Ordu University, Ordu

In this study, our aim was to share pedigree drawing practice 

and feedbacks which were applied in professional training skills 

program in Ondokuz Mayis University (OMU) Faculty of Medicine 

(FM). Drawing a pedigree skills training programme has applied to 

3rd year students and then written feedbacks from students were 

taken and students’ exam has performed at the end of the semester. 

One hundred thirty students were included in the study. A question 

which was graded generally on 10, five propositions which were 

graded according to the 5-Likertz scale and an open ended question 

which was pointed out their views clearly was taken place on the 

feedback forms. The following propositions were evaluated on the 

forms: ‘equipment, attitude of the academician, time allocated 

for skills, and necessity2. In accordance with the Learning Guide, 

groups of two were formed and three-generation family trees 

were drawn by student groups. About 90% of the students are 

reported that these skills are necessary and can be used in their 

professional life. Drawing a family tree has an important place in 

genetics. Via family tree of patients an international language can 

be schematize and greatly simplifies the analysis of the disease/

character, especially in large families. Feedback findings of the 

students participating in the training course will discussed the 

poster in detail. Family tree drawing skills training was applied at 

OMUFM in Clinical and Occupational Skills Training and evaluated 

positively by students
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Silibinin’in LPS ile indüklenmiş ve indüklenmemiş 
RAW246.7 makrofaj hücrelerde nitrik oksit ve serbest 
radikallere karşı tedavi edici etkisi
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2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Van, 

Türkiye

3Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Ankara, 

Türkiye

4Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara, 

Türkiye

Makrofajlar bağışıklık sisteminin önemli düzenleyicileridir. 

Makrofajların aşırı aktive olması, serbest radikallerin fazlaca salınımı 

nedeniyle çeşitli inflamatuar hastalıklara neden olur. Makrofajların 

bu etkisi, anti-inflamatuar niteliklere sahip flavoniod tipte bitkisel 

bileşiklerin kullanımı ile düzeltilebilir. Flavonoid karakterli silimarinin 

en büyük yapı taşı olan silibinin, etkili bir antioksidan moleküldür. 
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Silibinin’in makroflardaki antioksidan ve anti-inflamatuar etkisi 

henüz bilinmemektedir. Biz, çeşitli dozlarda Silibinin uygulanan LPS 

(lipopolisakkarid) ile uyarılmış ve uyarılmamış RAW264.7 makrofaj 

hücre dizilerinde, Silibinin nitrik oksit (NO), oksidan parametreler 

[malondialdehid (MDA) üretimi, ksantin oksidaz (XO) aktivitesi] ve 

antioksidan enzim aktiviteleri [süperoksid dismutaz (SOD), katalaz 

(CAT), glutatyon peroksidaz (GSHPx)] üzerine etkisini araştırdık. 

Silibinin’in dozlarını ve inkübasyon sürelerini belirlemek amacıyla 

MTT yapılmıştır. Silibinin uygulanan hücrelerde NO, oksidan ve 

antioksidan parametreler biyokimyasal yöntemlerle araştırılmıştır. 

Silibinin, 24 saat silibinin uygulanan LPS ile indüklenmiş grupta, 

sırasıyla 50 ve 100 μM dozlarda NO üretimini anlamlı şekilde inhibe 

etmiştir (p=0.03 ve p<0.001). Ayrıca, yine aynı grupta Silibinin 50 

ve 100 μM dozları XO aktivitesini anlamlı derecede azaltmıştır 

(p=0.008 and p=0.002, sırasıyla). MDA düzeyinde, 50 μM Silibinin 

uygulanan grupta 25 μM Silibinin uygulanan gruba göre anlamlı bir 

azalma saptanmıştır (p=0.045). Bununla birlikte, Silibinin’in CAT, 

SOD ve GSHPx aktiviteleri üzerine etkileri açısından uyarılmış ve 

uyarılmamış gruplar arasında her hangi bir farklılık saptanmamıştır 

(p>0.05). Silibinin, LPS ile uyarılmış aktif makrofajlarda güçlü 

bir anti-oksidatif ve anti-inflamatuar etki göstermiştir. Silibinin, 

aşırı NO ve serbest radikal üretiminin neden olduğu inflamatuar 

hastalıklarda tedavi edici öneme sahip olabilir.

The therapeutic effect of silibinin against nitrit oxide and 
free radical presence in uninduced and LPS-induced RAW 
264.7 macrophage cells

Şebnem Korkmaz1, Mehmet Taşpınar2, Tülin Özkan3, Can Ateş4, 

Kadirhan Sunguroğlu1

1Ankara University, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, 

Ankara, Turkey

2Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Department of Medical 

Biology, Van, Turkey

3Ankara University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, 

Ankara, Turkey

4Ankara University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, 

Ankara, Turkey

Macrophages are important modulators of immune system. Over-

activation of macrophages results with several inflammatory 

diseases due to extremely release of free radicals. This effect of 

macrophages can be ameliorated by the use of flavonoid-type 

plant derivatives having anti-inflammatory properties. Silibinin, 

the largest constituent of silymarin with flavonoid character, 

is an effective antioxidant molecule. The antioxidant and anti-

inflammatory effects of silibinin on macrophages is still unknown. 

We investigated the effect of silibinin on nitric oxide (NO), oxidant 

parameters (malondialdehyde(MDA) production, xanthine 

oxidase(XO) activitiy] and antioxidant enzyme activities [superoxide 

dismutase(SOD), catalase(CAT), glutathione peroxidase(GSHPx)] in 

induced with lypopolysaccharide(LPS) and un-induced RAW264.7 

macrophage cells treated with several doses of silibinin. MTT was 

carried out to determine the doses and incubation time of silibinin. 

NO, oxidant and antioxidant parameters were investigated 

with biochemical methods. Silibinin significantly inhibited NO 

production in 50 and 100 μM doses in the LPS-induced group 

treated with silibinin for 24h (p=0.03 and p<0.001, respectively). 

Also, 50 and 100 μM doses of silibinin significantly reduced XO 

activity in the same group (p=0.008 and p=0.002, respectively) 

as well. A significant reduction in MDA levels was detected by 50 

μM dose of silibinin compared to the 25 μM (p=0.045). However, 

any difference was not detected between induced and un-induced 

groups in terms of the effect of silibinin on CAT, SOD and GSHPx 

activities (p>0.05). Silibinin exerted strong anti-oxidative and anti-

inflammatory effects in active macrophages induced with LPS. It 

can have therapeutic importance in inflammatory diseases caused 

by excessive NO and free radical production.
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Genetik algoritma ile çoklu dizi hizlama
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Çoklu dizi hizalama problemi, Biyoinformatik alanında üzerinde 

en çok durulan önemli ve temel bir araştırma konusudur. DNA, 

RNA veya protein dizilerinin düzenlenerek benzer bölgelerin 

tespit edilmesi ve diziler arasında işlevsel, yapısal veya evrimsel 

olarak ilişki durumlarının incelenmesi zor bir problem olarak 

görülmektedir. Günümüzde çoğu bilgisayar hızlı hesaplama ve 

işlem yapabilme yeteneğine sahip olmasına rağmen, geleneksel 

çözüm yöntemleri ile çoklu dizi hizalama işlemlerinde halen 

başarısız olmaktadır. Bundan başka, yaklaşık çözümler üreten bazı 

yöntemler ise yerel optimuma takılmadır. Bu çalışmada, çoklu dizi 

hizalama probleminin çözümü için genetik algoritma metotları 

kullanılarak, sorgu dizilerinin evrimsel bir ilişkiye sahip olduğu 

göz önünde bulundurarak optimum hizalama sonuçları verecek 

bir yöntemin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bir sonraki çalışmada 

ise, elde edilen çoklu dizi hizalamalarından, türdeş (homoloji) 

çıkarımları ve filogenetik analiz ile dizilerin evrimsel kökenlerinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
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Multiple sequence analysis with genetic algorithm
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Multiple DNA sequence alignment problem is an important and 

fundamental research topic of bioinformatics. DNA, RNA, or protein 

sequences to be arranged and detecting of similar regions and 

the status of relationship as functional, structural or evolutionary 

analysis of these sequences seen as a difficult problem. Nowadays, 

most computers have the ability to make a quick calculation and 

processing, although multiple sequence alignment procedures 

with the traditional solution methods still fail. Furthermore, some 

of the methods of producing approximate solutions to hang out 

in the local optimum. In this study, using the methods of genetic 

algorithm for solution of the multiple sequence alignment 

problem and considering the query sequences has a evolutionary 

relationship, was to develop a method for optimal alignment 

results. In a subsequent study, the resulting multiple sequence 

alignment, was aimed sequences to evaluate the evolutionary 

origins with congeneric (homology) implications and phylogenetic 

analysis.
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Anitmicrobial resistance in Enterobacteriaceae is a significant 

problems worldwide leads to curative failure of therapy. 

Integrons are strongly associated to multidrug resistance in 

Enterobacteriaceae. This resistance is mediated by gene cassettes 

inserted into integron. Based on the nature of the integrase, 

three classes of integrons have been described with clinical and 

epidemiological relevance for antibiotic resistance. The aim of this 

descriptive study was the evaluation of class1and class2 intgrons 

in clinical isolates of Enterobacteriaceae. During 6 months, a total 

of 77 clinical isolates of Enterobacteriaceae species were collected 

from three hospitals belonged to Yazd Shahid Sadoughi University 

of medical sciences. All isolates were identified by conventional 

methods. The antimicrobial susceptibility test was performed by 

Kirby-Bauer disk diffusion method according to CLSI protocols. 

Detection of class I and class II integrons were performed by the 

PCR method using specific primers for Intl1 and Intl2. Among 

77 Enterobacteriaceae strains, prevalence of class I and classII 

integrons was 64.94% and 24.68% respectively. Both IntegronI 

and integronII were detected in 27.78% of isolates. Out of 54 

integron carried isolates, 64.94% of them were identified as E.coli 

and 9.26 % of them were belonged to Klebsiella pneumonia. 

77.78% of integrons were detected in strains isolated from urine 

culture. Susceptibility pattern showed multi drug resistance in 

isolates carried integrons. According to the results, high frequency 

of integron classI and classII were seen among our isolates. So 

it is necessary to control antibiotic resistance via prevention of 

integron prevalence.
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Carpos callosum ve hippocampus hipoplazisinin eşlik ettiği 
Costello sendromlu bir olgu 
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3İntergen Genetik Merkezi

Costello sendromu kaba yüz görünümü, zihinsel gerilik, beslenme 

güçlüğü, büyüme ve gelişme geriliği, kardiyak defektler ve 

neoplaziye yatkınlık ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. 

Bu sendroma 11p13.3’te yer alan HRAS protoonkogeninde ortaya 

çıkan germline heterozigot mutasyonlar neden olur. Bugüne kadar 

dünya çapında yaklaşık olarak 300 hasta rapor edilmiştir. Bu olguda 

kaba yüz görünümü, kısa boy, büyüme ve gelişme geriliği, epilepsi 

ve anormal beyin görüntüleme bulguları olan 2 yaş 9 aylık bir 

erkek çocuğu sunulmuştur. Hastamız polihidramniyoz, respiratuvar 

distress, polistemi ile takip edilen gebeliğin 39. Haftasında C/S 

yoluyla 3030 gr olarak doğmuş, solunum sıkıntısı nedeniyle 25 

gün boyunca yenidoğan yoğun bakımında takip edilmiştir. Fizik 

muayenesi sırasında hastamızın kilosu 5700 gr (< 3. Persentil), 

boyu 68 cm (<3 persentil), baş çevresi 45,5cm (<3 persentil) olarak 
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ölçülmüştür. Hastamız başını dik tutmaya 12 aylık iken başlamış, 

halen yürüyememekte ve konuşamamaktadır. 1 yaşında başlayan 

ateşsiz konvülziyonlar nedeniyle epilepsi tedavisi görmektedir. 

Hastamızın iki sağlıklı kardeşi vardır. Beyin MR görüntülemesi 

hastada hipokampüs ve korpus kallosum hipoplazisini gösterdi. 

Kromozom analizi normal çıkan hastada klinik bulgularla ön tanı 

olarak konulan Costello Sendromuna yönelik mutasyon analizi 

henüz sonuçlanmamıştır. Bu vaka, bugüne kadar literatürde 

Costello sendromu ile birlikteliğine rastlanılmamış olan korpus 

kallosum ve hippokampus hipoplazisi nedeniyle sunuldu.    

A case of costello syndrome associated with corpus callosal 
and hippocampal hypoplasia

Tülay Tos1, Muhammed Yunus Alp2, Serdar Ceylaner3

1Department of Medical Genetics, Dr.Sami Ulus Women’s and Children’s 

Hospital, Ankara

2Department of Medical Genetics, Ali Osman Sönmez Oncology Hospital, 

Bursa

3Intergen Genetics Centre

Costello syndrome is a rare disorder characterised by coarse 

facial features, mental retardation, postnatal feeding difficulties, 

failure to thrive, cardiac defects, and predisposition to neoplasia. 

This syndrome is caused by germline heterozygous mutations 

in the HRAS protooncogene on chromosome 11p13.3. To date 

approximately 300 individuals with CS have been reported 

worldwide. Here we report a 2 years 9 month old boy coarse 

face, short stature, failure to thrive, and abnormal brain imaging 

findings. He was born via cesarean section at a gestational age 

of 39 weeks due fetal distress. His birth weight was 3030 gr. He 

required neonatal intensive care because of respiratory distress 

for 25 days. During physical examination his weight was 5700gr 

(<3 percentile), length  68 cm (<3 percentile),  head circumference 

45,5cm (<3 percentile). His developmental milestones are delayed. 

He was able to hold his head at 12 months, and wasn’t able to 

talk and walk. He has history of epilepsy. He has two healthy sibs. 

Brain MRI demonstrated hypoplastic hippocampus and corpus 

callosum. His karyotype analysis was normal. Mutation analysis for 

Costello syndrome is not resulted. We presented this case because 

of association with hypoplastic hippocampus and corpus callosum, 

which were not reported in Costello syndrome previously in the 

literature. 
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compared with asymptomatics (p=0.001). This study suggests 

that CDKN2A transcript may affect the pathogenesis of CA and 

p16INK4a protein may be associated with the subgroups of CA. 

CDKN2A transcript levels can also affect the ICA stenosis severity. 

Our results indicate that, the increased expression of CDKN2A 

transcript in carotid plaques shows its functional importance in 

cell senescence, but not in cell proliferation of vessel cells in this 

group of CA patients.
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Angiotensin-converting enzyme gene insertion/deletion 
polymorphism with metabolic syndrome in Turkish 
patients
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The ACE gene has received substantial attention in recent 

years as candidate for a variety of diseases. The most common 

polymorphism in ACE gene is the Insertion/Deletion (I/D, 

rs4646994) polymorphism located on intron 16. We investigated 

the association between Metabolic Syndrome and the insertion 

(I) – deletion (D) polymorphisms in the Angiotensin Converting 

Enzyme (ACE) gene in south-east of Turkey. 160 subjects, with 

101 cases of metabolic syndrome and 59 cases age and gender 

matched healthy controls were chosen in the study. The frequency 

of ACE I/D polymorphism was found to be 49.5% for DD, 36.6% for 

ID and 13.9% for II in study group with MS and 44.1% for DD, 42.4% 

for ID and 13.5% for II in the control group. Allele frequencies were 

found to be 0.68% for D and 0.32% for I allele in the study group 

with MS and 0.65% for D, 0.35% for I allele in the control group. 

The I/D polymorphism of the ACE gene; DD, ID and II genotypes 

occurred with similar frequencies in the study group with MS and 

control group was not significant differences (p>0.05). On applying 

one-way ANOVA to different ACE gene polymorphic groups in 

patients with MS were not significantly associated to ACE gene 

polymorphism and waist circumference, SBP, DBP, FBG, HDL and 

LDL(P >0.05). Further studies of patients in larger numbers and of 

different ethnic backgrounds may be necessary to elucidate the 

association between the ACE I/D gene polymorphism and MS.
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CDKN2A and CDKN2BAS (ANRIL) expression levels in 
atherosclerotic carotid plaques and saphenous veins of 
carotid atherosclerosis patients 
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Atherosclerosis is the chronic disease of arterial wall and has 

a multifactorial polygenic inheritance. Molecular mechanism 

of atherosclerosis has not been fully elucidated. The single 

nucleotide polymorphisms (SNPs) on chromosome 9p21 INK4b-

ARF-INK4a locus have been shown to play an important role in 

cardiovascular diseases. The INK4/ARF transcript p16INK4a inhibits 

the activities of CDK4/CDK6 and arrests the cell-cycle progression. 

Cyclin dependent kinase inhibitors (CKIs) also regulate the G1/S 

phase progression in VSMC and may modulate the early stages of 

atherosclerosis. Thus, we aimed to determine the expression levels 

of the INK4/ARF locus genes CDKN2A and CDKN2BAS (ANRIL) in 

carotid plaques and saphenous tissue samples in symptomatic 

and asymptomatic carotid atherosclerosis (CA) patients. Also, the 

expression levels of p16INK4a protein and cell proliferation levels of 

the tissues were determined. The study is composed of 50 patients 

with CA. Quantitative real-time PCR (qRT-PCR) was performed to 

determine CDKN2A and CDKN2BAS gene expression levels and 

immunohistochemistry (IHC) was used to analyze p16INK4a and 

PCNA protein expression levels in carotid plaques and saphenous 

tissue samples. The CDKN2A mRNA levels were significantly 

increased in carotid plaques compared to saphenous tissues 

(p=0.009), but CDKN2BAS transcripts did not change when carotid 

plaques were compared with saphenous tissues (p=0.157). In 

carotid plaques of symptomatic CA patients, CDKN2A mRNA levels 

were found to be higher in comparison to asymptomatic patients 

(p=0.050). None of the samples of carotid plaques and saphenous 

tissues showed any relation in CDKN2BAS mRNA levels when 

symptomatic and asymptomatic patients were compared (p>0.05). 

Internal carotid artery (ICA) stenosis severity was also found to be 

associated with the increase of CDKN2A mRNA expression levels 

(p=0.034). p16INK4a immune (+) cells were found to be higher 

in carotid plaques of symptomatic patients when compared with 

asymptomatics (p=0.056). Cell proliferation index was also found 

to be increased in carotid plaques of symptomatic patients when 
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The inflammatory process in Alzheimer’s disease (AD) has been 

suggested to include oxidative and nitrosative damage caused 

by elevated levels of nitric oxide (NO) and inducible nitric 

oxide synthase (iNOS). Here, we investigated iNOS expression 

in cortical neurons following amyloid-β (Aβ) treatment, 

vitaminDtreatment,Aβ combined with vitaminDtreatment, and 

vitamin D signaling disruption via silencing of nuclear (vitamin D 

receptor-VDR) or membrane vitamin D (1,25-MARRS) receptors.

We observed that Aβ induced iNOS expression. Vitamin D 

prevented Aβ-induced cytotoxicity and iNOS upregulation in 

cortical neurons. Our silencing experiments suggest that vitamin 

D regulates iNOS via VDR, not 1,25-MARRS, in cortical neurons. 

Consequently, VDR absence induces iNOS expression in either the 

absence or presence of Aβ. While our previous work demonstrates 

that Aβ pathology includes VDR suppression, our present work 

demonstrates that Aβ induces iNOS and that this effect is mediated 

via disruption of the vitamin-VDR pathway. These data suggest 

the existence of crosstalk between Aβ pathology and VDR. Thus, 

vitamin D supplementation should be considered a candidate in 

both the treatment and prevention of AD.
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Temozolomide (TMZ) is commonly used in the treatment 

of glioblastoma (GBM). The MGMT repair enzyme (O6-

methylguanine-DNA methyltransferase) is an important factor 

causing chemotherapeutic resistance. MGMT prevents the 

formation of toxic effects of alkyl adducts by removing them from 

the DNA. Therefore, MGMT inhibition is an interesting therapeutic 
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Identifying early-detection biomarkers have become an increasingly 
important approach in the treatment and prevention of Alzheimer’s 
disease (AD). In this study, we investigated the potential of brain-
derived neurotrophic factor (BDNF), Complement factor H (CFH), 
tumor necrosis factor-α (TNFα), interleukin 10 (IL-10) and heat 
shock protein 90 (Hsp90) as serum biomarkers for AD in a cohort 
of the Turkish population because they have been suggested to 
be associated with AD. Serum BDNF, CFH, TNFα, IL10 and Hsp90 
levels in three groups of patients, early-onset AD (EOAD; age of 
onset<65; n=22), late-onset AD (LOAD; age of onset >65; n=54) 
and mild cognitive impairment (MCI) (n=30), were compared with 
age-matched healthy controls (age <65, n=18 and age >65; n=32) 
using ELISA. The serum BDNF levels significantly decreased, and 
TNFα levels significantly increased, in the EOAD and LOAD groups 
compared with the age-matched healthy controls. There was a 
correlation between the serum TNFα and IL-10 levels in the LOAD 
and healthy control groups. The serum CFH levels in the LOAD 
and MCI patients were significantly decreased compared with 
controls. The serum Hsp90 levels in the EOAD, LOAD and MCI 
patients were significantly decreased compared with controls. 
The protein misfolding, the inflammatory response and decreased 
neurotrophic factor synthesis are all suggested to be related to 
AD type brain pathology and our results indicate these alterations 
might be traced from serum samples. For accurate early diagnosis 
of AD, it is important to determine a profile of alterations in 

multiple biomarkers in large-scale population studies.
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A new mechanism for Amyloid-β induction of iNOS: 
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albino male rats were equally divided into four groups. The first 

group was used as untreated controls and the second group 

was supplemented with 30 mg/ kg/day zinc as zinc sulfate. The 

third group was treated with streptozotocin to induce diabetes 

and the fourth group was treated with streptozotocin and 

supplemented with zinc as described for group 2. The blood 

glucose and microalbuminuria levels, body and kidney weights 

were measured during the 42-day experimental period. At the end 

of the experiment, the kidneys were removed from all animals 

from the four groups. Diabetes resulted in degenerative kidney 

morphological changes. The metallothionein immunoreactivity 

level was lower and the kidney lipid peroxidation levels were higher 

in the diabetes group than in the controls. The metallothionein 

immunoreactivity levels were higher in the tubules of the zinc-

supplemented diabetic rats as compared to the nonsupplemented 

diabetic group. The zinc and metallothionein concentrations in 

kidney tissue were higher in the supplemented diabetic group 

compared to the non-supplemented diabetes group. The activity 

of glutathione peroxidase did not change in any of the four groups. 

In conclusion, the present study shows that zinc has a protective 

effect against diabetic damage of kidney tissue through stimulation 

ofmetallothionein synthesis and regulation of the oxidative stress.
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Capsaicin, an ingredient of red chili pepper, has possible 

tumorigenicity/genotoxicity properties. We aimed to determine 

the effects of capsaicin upon proliferation and gene expression 

profiles of ALL cell line. Cell viability and IC50 dose was determined 

by WST cytotoxicity assay. qRT-PCR, immunohistochemical staining 

and western blot methods were used to determine target genes’ 

expression levels. Apoptosis was evaluated by measurement of 

caspase-3 enzyme activity. Capsaicin inhibited proliferation of 

CCRF-CEM cells in dose dependent manner. Increased mRNA 

expressions of caspase gene family members, activated caspase-3 

approach to circumvent TMZ resistance. The aim of the study 

was to investigate the effect of the combination of lomeguatrib 

(an MGMT inactivator) with TMZ, on MGMT expression and 

methylation. Primary cell cultures were obtained from GBM tumor 

tissues. The sensitivity of primary GBM cell cultures and GBM cell 

lines to TMZ, and to the combination of TMZ and lomeguatrib, 

was determined by a cytotoxicity assay (MTT). MGMT and p53 

expression, and MGMT methylation were investigated after drug 

application. In addition, the proportion of apoptotic cells and 

DNA fragmentation was analyzed. The combination of TMZ and 

lomeguatrib in primary GBM cell cultures and glioma cell lines 

decreased MGMT expression, increased p53 expression, and did 

not change MGMT methylation. Moreover, apoptosis was induced 

and DNA fragmentation was increased in cells. In addition, we 

also showed that lomeguatrib–TMZ combination did not have any 

effect on the cell cycle. Finally, we determined that the sensitivity 

of each primary GBM cells and glioma cell lines to the lomeguatrib–

TMZ combination was different and significantly associated with 

the structure of MGMT methylation. Our study suggests that 

lomeguatrib can be used with TMZ for GBM treatment, although 

further clinical studies will be needed so as to determine the 

feasibility of this therapeutic approach.
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Zinc is an element that under physiological conditions 

preferentially binds to and is a potent inducer of metallothionein 

under physiological conditions. The present study was conducted 

to explore whether zinc supplementation morphologically and 

biochemically protects against diabetic nephropathy through 

modulation of kidney metallothionein induction and oxidative 

stress in streptozotocin-induced diabetic rats. Thirty-two Wistar 
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cells and heparin inhibits HGF-induced cellular invasion via the 

downregulation of Egr1. Therefore, heparin treatment might be 

a therapeutic approach to inhibit invasion and metastasis of HCC, 

especially for patients with active HGF/c-Met signaling.

and decreased mRNA and protein expression of BCL-2 gene 

indicated apoptotic response to capsaicin. Moreover capsaicin 

treatment suppressed key cell signaling pathway members’ 

(KRAS, AKT, GAB2, PTPN11, BRAF, INPP5D, MAPK7) expressions 

significantly. Capsaicin induces apoptosis in CCRF-CEM cells and 

this response is associated with down regulation of cell signaling 

pathways.
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The Hepatocyte Growth Factor (HGF)/c-Met signaling pathway 

regulates hepatocyte proliferation, and pathway aberrations 

are implicated in the invasive and metastatic behaviors of 

hepatocellular carcinoma (HCC). In addition to c-Met, heparin 

acts as a co-receptor to modulate pathway activity. Recently, 

anti-metastatic and anti-cancer effects of heparin have been 

reported. However, the role of heparin in the regulation of HGF 

signaling remains controversial and the effects of heparin on HGF-

induced biological responses during hepatocarcinogenesis is not 

yet defined. In this study we determined the effects of heparin on 

HGF-induced activities of HCC cells and the underlying molecular 

mechanisms. Here, we report for the first time that heparin 

inhibits HGF-induced adhesion, motility and invasion of HCC cells. 

In addition, heparin reduced HGFinduced activation of c-Met 

and MAPK in a dose-dependent manner, as well as decreased 

transcriptional activation and expression of Early growth response 

factor 1 (Egr1). HGF-induced MMP-2 and MMP-9 activation, and 

MT1-MMP expression, also were inhibited by heparin. Stable 

knockdown of Egr1 caused a significant decrease in HGF-induced 

invasion, as well as the activation and expression of MMPs. 

Parallel to these findings, the overexpression of Egr1 increased the 

invasiveness of HCC cells. Our results suggest that Egr1 activates 

HGF-induced cell invasion through the regulation of MMPs in HCC 




