
      19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 
 

 
187

SZ 024 
  

Spinal Kord İskemi Oluşturulan Sıçanlarda 
Kaspaz-3 Aktivitesi ve Melatoninin Koruyucu 

Etkisinin Araştırılması 

Songül AYDEMİR1,  Demet DOĞAN1,  Nihat 
DİLSİZ2,  Ayşe ŞAHABOĞLU2 

1İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, MALATYA 

2Harran Üniversitesi, Fen -Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, ŞANLIURFA 

dcagiran@inonu.edu.tr 
 
 Deneysel iskemi ve travmatik beyin 
yaralanması sonucunda oluşan nöronal hücre ölümü 
kaspaz-3` ün aktive olmasıyla gerçekleşmektedir. 
Bu çalışmada spinal kord iskemisi yapılarak, 
iskemide kaspaz-3 aktivitesi ve güçlü bir 
antioksidan hormon olarak bilinen melatoninin 
antiapoptotik özelliğinin araştırılması 
amaçlanmıştır. 
      Sinir sisteminde iskemi, nörodejenerasyon, 
inflamatuar hastalıklar ve travmatik yaralanmalarda 
nöronal hücre ölümünün bir şekli olan apoptoz 
gözlenir. Kaspazlar apoptozun ortaya çıkışında 
önemli intraselüler proteazlardır. Kaspazlar hücrede 
inaktif olarak bulunurlar ve proteolitik olarak 
birbirlerini aktifleştirirler. Böylece bir kaskad 
şeklinde işlerler. Kaspaz-3` ün nöronal gelişim ve 
yaralanmada oldukça önemli olduğu gösterilmiştir. 
Bu proteazın bozulması nörolojik defektlere yol 
açar.  
      Çalışmamızda 30 adet yetişkin erkek 
Wistar tipi albino sıçanlardan 4 grup oluşturuldu. 
1.grup (Kontrol), 2.grup (Deneysel spinal kord 
iskemi oluşturulan grup), 3.grup(Melatonin 
uygulanan grup), 4.grup (Melatonin+İskemi 
oluşturulan grup). Hayvanlara anestezi yapıldıktan 
sonra Zivin ve DeGirolami`nin tarif ettiği spinal 
kord iskemi modeli uygulandı. Bütün denekler 48 
saat yaşatıldıktan sonra spinal kord örnekleri alındı. 
Bu dokularda kaspaz-3 aktivitesinin gözlenmesi 
için Western-Blot tekniği uygulandı. Bu teknikte 
dokular çeşitli aşamalardan geçirildikten sonra 
kaspaz-3` ün varlığı ,  çıkan bantların kalınlığının 
kontrol bantlarıyla karşılaştırılması sonucu 
gözlenmiştir. 
    Uygulanan deneysel iskemi modeli ile 
spinal kordda belirgin olarak apoptotik ölümün 
tetiklendiği, melatoninin uygulanması ile doku 
hasarının azaldığı ve nörolojik iyileşmeyi 
hızlandırdığı sonucuna varıldı. 
 
Anahtar Kelimeler: Spinal kord iskemi, kaspaz-3, 
melatonin  
 
 
 
 

SZ 026  
 

TGF-β Sitokininin, C/EBPd Geninin 
Transkripsiyonel Regülasyonu Üzerine 

Etkilerinin Araştırılması 

Serpil UĞRAŞ1, Feray KÖÇKAR2, Hatice 
YILDIRIM2 

1Giresun üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, Debboy Mevkii, 28049, Giresun 

2Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ABD, 

Balıkesir 
serpilkus@gmail.com 

  
C/EBP’ler (CCAAT/enhancer binding 

proteins) C-terminus’da tüm üyelerinde korunmuş, 
DNA bağlanma ve dimerizasyon motifi oluşturan, 
bazik lösin fermuar domainine sahip transkripsiyon 
faktör ailesidir. C/EBP aile üyelerinden biri olan 
C/EBPδ, doku hasarları, enfeksiyon, inflamasyon 
ve akut faza cevapta, hücre proliferasyonunda, 
hücrelerde enerji metabolizmasının 
düzenlenmesinde ve meme epitel hücrelerinin 
apoptosisinde önemli rol oynamaktadır. İnsan 
kanserlerinin çoğu kromozom 8p’de var olan 
mutasyonlar sebebiyle olmaktadır. Bu sebepledir ki 
8. (8p11.1-p11.2) kromozomda lokalize olan 
C/EBPδ son çalışmalarda, bir tümör baskılayıcı gen 
olarak tanımlanmıştır. C/EBPδ hemen hemen her 
dokuda ekspres edilmesine rağmen seviyeleri 
farklılık göstermektedir. C/EBPδ doku veya hücre 
tipine spesifik tarzda regüle edilmektedir. C/EBPδ, 
TGF-β gibi inflamasyonel uyarıcılar tarafından 
regüle edilmektedir. Fakat çok sayıda dokulara 
spesifik genlerin ekspresyonlarını kontrol eden 
insan C/EBPδ’nın regülasyonu konusundaki bilgi 
oldukça sınırlıdır. 

Bu çalışmada, insan C/EBPδ geninin 
transkripsiyonel regülasyonunu aydınlatmak 
amacıyla, lüsiferaz vektörüne klonlanmış olan 
C/EBPδ promotörü, insan hepatoma (Hep3B cell 
line) hücrelerine kalsiyum fosfat transfeksiyon 
yöntemi ile aktarıldı. Geçici transfeksiyon 
uygulaması sonrasında, C/EBPδ promotörünün 
bazal aktivitesi lusiferaz aktivite tayini ile 
belirlendi. Daha sonra TGF-β sitokininin, C/EBPδ 
geninin transkripsiyonel regülasyonuna olan 
etkileri, farklı konsantrasyon ve zaman aralıklarında 
saptandı. Belirlenen en uygun konsantrasyon 
uygulanarak, TGF- β’nın mRNA düzeyine etkisi 
RT-PCR çalışmalarıyla belirlendi.  

Sonuç olarak, geçici transfeksiyon ve RT-
PCR çalışmalarından TGF-β sitokinin, C/EBPδ 
geninin transkripsiyonel aktivitesi ve mRNA 
düzeyinde, arttırıcı anlamda regüle ettiği 
saptanmıştır. 

Bu çalışma TBAG 104T036 nolu proje ile 
desteklenmiştir.  
 


