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Hipertiroidli sıçanlara L-NAME ve α-lipoik asit 
uygulaması, bu artışı değiştirmedi.  

Hipertiroid grubunda, foliküller dejenere 
olmuş, epitel hücrelerinin yükseklikleri azalmış ve 
endotel devamlılığını kaybetmişti. Bu gruba α-
lipoik asit uygulandığında, folikül epitelinin kısmen 
kontrole benzediği görüldü. Hipertiroid grubuna L-
NAME uygulaması, folikül epitelinin alçalmasına 
neden oldu. Hipertiroid grubuna hem L-NAME 
hem de α-lipoik asit uygulandığında, L-NAME 
verilen gruba göre hasarın daha az olduğu gözlendi. 
Sadece α-lipoik asit uygulanan grupta tiroid dokusu 
kontrole benzerken, sadece L-NAME verildiğinde 
folikül hasarının fazla olduğu görüldü. 

Kontrol gruplarında, tiroid dokusundaki 
eNOS dağılımı, epitel hücrelerin apikal 
bölgelerinde ve kan damarlarında vardı. Hipertiroid 
grubunda, eNOS reaksiyonu hem epitel 
hücrelerinde hem de endotelde artmış, ancak iNOS 
reaksiyonu epitelde azalmıştı. Hipertiroid 
oluşturulduktan sonra α-lipoik asit verilen grupta, 
iNOS reaksiyonu bağ dokuda artarken, eNOS 
reaksiyonunun damarlarda değişmediği 
gözlenmiştir. Hipertiroidli gruba L-NAME 
verildiğinde ise eNOS azalmazken, iNOS’un 
azaldığı tespit edilmiştir. Hipertiroidli bireylere L-
NAME ve α-lipoik asit birlikte uygulandığında, 
eNOS ve iNOS reaksiyonlarının hem epitel 
hücrelerinde hem de bağ dokuda azaldığı tespit 
edilmiştir. Sadece α-lipoik asit verilen grupta, 
eNOS reaksiyonunun kontrol grubuna benzer 
olduğu, iNOS reaksiyonunun ise azaldığı 
görülmüştür. L-NAME grubunda hem eNOS hem 
de iNOS reaksiyonunun kontrol grubuna göre 
azaldığı belirlenmiştir. 

Hipertiroidide, tiroid dokusunda meydana 
gelen değişikliklerin NO ile ilişkili radikaller 
aracılığıyla meydana gelebileceği ve α-lipoik asidin 
bu hasarın azaltılmasında NO ile birlikte etkili 
olabileceği düşünülmüştür. 
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Sirke sinekleri (Drosophila melanogaster) 

aklimasyon sıcaklığı (30 ± 1°C, 30 dakika) 

uygulandıktan sonra değişik sürelerde yüksek 
sıcaklığa maruz bırakıldı (35 ± 1°C, 1-3 saat) ve 
böylece sineklerin aestivasyona geçmeleri sağlandı. 
Her bir sıcaklık süresi için (1-3 saat) yaklaşık 1000 
tane olgun sinek kullanılarak Wavelength-
Dispersive X-ray Fluorescence (WDXRF) 
spectrometry ile element analizleri yapıldı. 1, 2 ve 3 
saatlik yüksek sıcaklık uygulamalarından sonra 
kontrole göre özellikle elementlerin (Si, Cu, Al, Ca, 
Ni vs.) konsantrasyonunda önemli değişimler 
belirlendi. Örneğin, 1. saatten sonra Si, Cu Al, Ca 
Ni ve Zn konsantrasyonlarının kontrole göre çok 
fazla değiştiği (sırasıyla %362.3, 260.3, 128.9, 
153.9, 94.0 ve 41.0) kaydedildi. Fakat 2 saatlik 
sıcaklık uygulamasından sonra kontrole göre Si, Cu 
Al, Ca ve Zn elementlerinin % değişim miktarları 
nisbeten daha düşük bulundu (sırasıyla %+99.4, -
1.2, -6.3, +74.0 ve +28.8). 3 saatlik uygulamadan 
sonra ise 2 saatlik ölçümden sonra azaldığı tespit 
edilen bazı elementlerin (Si, Cu, Al ve Zn) yeniden 
yüksek değerlere ulaştığı (sırasıyla 363.6, 213.3, 
165.0 ve 46.4) belirlendi. Biz elde edinilen 
sonuçlardan hareketle sirke sineğinin aestivasyonu 
ile özellikle bazı elementlerin (özellikle Si, Cu, Al, 
Ca, Zn ve Ni) arasında bir bağlantının olabileceğini 
rapor etmekteyiz.  
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 Bu çalışmada, farklı derişimlerdeki (% 0.1, 
0.2, 0.3, 0.4 ve 0.5) turunç (Citrus aurantium) 
kabuğu yağının, ön çalışmada genotoksik etkileri 
belirlenen alkilleyici ajanlara (EMS: Etil metan 
sülfonat ve ENU: Etil nitrozo üre) karşı 
antigenotoksik etkileri Drozofila melanogaster’de 
kanat somatik mutasyon ve rekombinasyon testi 
(SMART) kullanılarak araştırıldı. Bu test için, 
üçüncü kromozom üzerinde resesif olarak bulunan 
multiple wing hairs (mwh, 3–0,3) ve flare (flr, 3–
38,8) genleri bakımından 3 günlük trans-heterozigot 
larvalara uygulamalar yapıldı. Elde edilen veriler 
turunç kabuğu yağının tüm derişimlerinin tek 
başına uygulanmasında genotoksik etki 
göstermediği; buna karşın turunç kabuğu yağının 
EMS (0.5 mM) ve ENU (0.01 mM) ile birlikte 
uygulanmasında ise genotoksisiteyi önemli oranda 
düşürdüğü görülmüştür. Sonuç olarak, turunç 
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kabuğu yağının iki alkilleyici ajana karşı 
genotoksisiteyi önemli oranda azalttığı 
gözlenmiştir.   
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melanogaster, antigenotoksisite  
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Tiroit kanserleri habis endokrin 
tümörlerdir. Tüm kötü huylu tümörler içerisinde 
%1 gibi oldukça düşük bir oranda görülebilmelerine 
rağmen over kanserlerinden sonra endokrin 
sistemin en sık görülen kanserleridir. Türkiye’de 
yüz binde 2,7 kişi tiroit kanseri hastası olup bu 
hastaların yüz binde 0,6’sı erkek, yüz binde 2,1’i 
kadındır. Tiroit kanseri gelişimi açısından risk 
grubunda bulunanlar, baş-boyun bölgesine 
radyasyon uygulanmış kişilerdir. Tiroit bezi, kemik 
iliği ile birlikte radyasyon hassasiyeti en yüksek 
organ ve dokulardır. Tiroit folliküler hücrelerinden 
köken alan, iyot tutma yeteneği olan, TSH ile 
uyarılabilen, tiroit hormonu ve tiroglobulin 
sentezleyen kanserlere diferansiye kanserler denir. 
Diferansiye kanserler tiroit kanserlerinin %80-
90’nını oluşturur. Papiller ve folliküler kanserler en 
sık karşılaşılan diferansiye tiroit kanseri tipleridir. 
Papiller tiroit kanseri, tiroidin en yavaş seyirli ve en 
sık rastlanan kanseri olup tüm tiroit kanserlerinin % 
75-80’ini oluşturur. Son yıllarda yapılan çalışmalar 
tiroit kanserlerinde pek çok onkogenin rol aldığını 
göstermiştir. Papiller tiroit kanseri gelişiminde 
görev alan onkogenlerden biri, RET 
(REarrangement during Transfection) onkogenidir. 
Normal RET proteini hücre membranında yer alır. 
Kimerik molekülün hücre dışında kalan bölümü, 
epidermal büyüme faktörüdür ve reseptör 
kökenlidir. RET proto-onkogeninin ifade ettiği 

protein, hücre membranında yer alan 480 kD’luk 
reseptör tirozin kinaz proteinidir. 

Bu çalışma kapsamında 24 tiroit kanserli, 9 
guatr, 1 hipertiroidi hastası ve 77 kontrol grubuna 
ait olmak üzere 111 periferik kan örneği 
incelenmiştir. Bu amaçla, periferik kan 
örneklerinden DNA izole edilmiştir. RET genine ait 
ekzon 10 ve 11 bölgeleri Polimeraz Zincir 
Reaksiyonu (PZR) yöntemi ile çoğaltılmıştır. PZR 
ürünlerinin nükleotid dizi analizi yapılmış ve 
BLAST araştırması ile mutasyonlar belirlenmeye 
çalışılmıştır. Sonuç olarak, papiller tiroit kanserine 
sahip 2 hastada RET genine ait ekzon 11 bölgesinde 
mutasyon tespit edilmiştir. Tespit edilen 
mutasyonlardan biri ekzon 11’in 657. kodonunda 
CTG (leu) → ATG (met) ve diğeri 639. kodonda 
GCA (ala) → ACA (thr) anlamlı mutasyonlarıdır. 
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Miyelodisplastik sendrom, hematopoietik 

hücrelerin farklılaşmasındaki bozuklukla 
karekterize bir kök hücre hastalığıdır. DR-nm23 
geni, metastatik baskılayıcı olarak bilinen nm23 
gen ailesinin bir üyesidir ve miyeloid hücrelerin 
farklılaşmasında inhibisyon rolü oynamaktadır. Bu 
çalışmada MDS hastalarında kısa süreli yüksek doz 
metilprednizolon öncesi ve sonrası DRnm23 gen 
ekspresyonları RT-PCR yöntemi ile araştırıldı. 

Yükek doz metil prednizolonun MDS’li 
hastalardaki DR-nm23 gen ekspresyonu üzerindeki 
etkilerini değerlendirilmesi amaçlandı. 

Bu çalışmada MDS’li 3 hastanın kemik 
iliği aspirasyon materyalinden  Histopaque metodu 
kullanılarak lenfosit izolasyonu gerçekleştirildi. 
EZ-RNA kiti ile total RNA izolasyonu yapıldı. 
Total RNA’nın 1µg’ı kullanılarak AMV-RT kiti ile 
cDNA sentezi gerçekleştirildi. DRnm23 genine 
özgül primerler kullanılarak amplifikasyon yapıldı. 
Eksternal kontrol olarak gliseraldehit 3 -fosfat 
dehidrogenaz (GAPDH) geni seçildi. 

YDMP alan MDS hastalarının kemik iliği 
materyalinden elde edilen total RNA’larından 
sentezlenen cDNA örneklerinde DR-nm23 ve 


