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DAVET 
 

Değerli Sinirbilimciler, 

Beyin Araştırmaları Derneği (BAD) ve Acıbadem Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen 20. Ulusal 
Sinirbilim Kongresi (USK) 19-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar 
Kampüsü’nde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. 

Beyin Araştırmaları Derneği kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte sinirbilimin çok disiplinli 
doğası gereği pek çok farklı alanda kongreler, sempozyumlar ve kurslar düzenlemiştir. Derneğimizin 
kuşkusuz en önemli aktivitelerinden biri olan USK, birçok farklı disiplinden katılımcıları, genç 
araştırmacıların eğitimine katkı sağlayacak olan çok sayıda kursları, temel ve klinik alanlardaki yetkin 
konuşmacılarıyla ülkemizde sinirbilim alanının gelişmesinde öncü rol oynamıştır. Yirmi senedir düzenli 
olarak yapılan USK’lar sinirbilimcilerin deneyim ve bilimsel çalışmalarını paylaşabilmelerine olanak 
sağlamaktadır. Bu yıl düzenlenecek USK’da yüz yüze gerçekleşecek oturumlar dışında yurtdışından 
birçok değerli konuşmacının çevrimiçi olarak katılması da hedeflenmektedir. 

Herkes için zorlu geçen bu pandemi döneminin ardından tekrar yüz yüze gelecek olmanın heyecanı ile 
eğitsel ve bilimsel yönü kadar mevcut bağlarımızı daha da güçlendirmek ve yeni çok merkezli 
çalışmalara fırsat sağlamak amacıyla sosyal açıdan da zengin bir kongre düzenlemeyi hedefliyoruz. 

20. USK ile ilgili güncel duyuruları, Beyin Araştırmaları Derneği web sitesi ve sosyal medya hesapları 
üzerinden takip edebilirsiniz. 

Saygılarımızla, 

Prof. Dr. Özlem AKMAN        Prof. Dr. Güldal SÜYEN 
Beyin Araştırmaları Derneği       Acıbadem Üniversitesi 
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19 Ekim 2022, Çarşamba 
KURSLAR 

KURS 1 

09:30 - 17:30 

Sinirbilimde Mikroskopi - Histokimya, İmmünhistokimya ve Elektron Mikroskobik Düzeyde 
İnceleme 
Eğiticiler: Prof. Dr. Serap Arbak, Prof. Dr. Serap Şirvancı, Prof. Dr. Dilek Akakın, 
Dr. Öğr. Üyesi Merve Elmas, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Yücel 
Yer: Acıbadem Üniversitesi, D Blok, Sınıf 1 

KURS 2 

09:30 - 17:30 

MATLAB’a Giriş 
Eğiticiler: Prof. Dr. Ata Akın, Dr. Öğr. Üyesi Sinem Burcu Erdoğan, Öğr. Gör. Dr. Seda Dumlu, Dr. Öğr. 
Üyesi Elçim Kırımlı 
Yer: Acıbadem Üniversitesi, D Blok, Sınıf 2 

KURS 3 

09:30 - 13:00 
Nörolojik Hastalıklarda Genom Analizleri 
Eğiticiler: Prof. Dr. Eda Tahir Turanlı, Prof. Dr. Sibel Uğur İşeri, Öğr. Gör. Dr. İlker Karacan 
Yer: Acıbadem Üniversitesi, D Blok, Sınıf 3 

KURS 4 

14:00 - 17:30 
Biyolojik Verilerle Makine Öğrenmesi Uygulamaları 
Eğiticiler: Doç. Dr. Emel Timuçin 
Yer: Acıbadem Üniversitesi, D Blok, Sınıf 3 

KURS 5 

09:30 - 13:00 
Merkezi Sinir Sistemi Klinik Anatomisi: Kadavra, Maket ve Üç Boyutlu Yöntemle Yaklaşım 
Eğiticiler: Dr. Öğr. Üyesi Abdul Veli İsmailoğlu, Anatomi Uzm. Asistanı Dr. Milena Can 
Yer: Acıbadem Üniversitesi, Disseksiyon Laboratuvarı 

KURS 6 

14:00 - 17:30 
Farede Beyin Tümörü Oluşturulması ve In-vivo Görüntüleme ile Takibi 
Eğiticiler: Dr. Samed Özer, Dr. Ekin Döngel, Uzman Dilan Acar 
Yer: Acıbadem Üniversitesi, DEHAM 

KURS 7 

09:30 - 17:30 
SPM Kursu: Temel İMRG ve Etkin Bağlantısallık Analizleri 
Eğiticiler: Prof. Dr. Metehan Çiçek, Uzman Gözde Vatansever, Uzman Simge Altınok, Uzman Burcu 
Sırmatel, Arş. Gör. Hazal Şimşek 
Yer: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı 

KURS 8 

09:30 - 17:30 
Dinlenim Durumu ve Göreve Bağlı Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntülemede CONN 
Yazılımı ile Fonksiyonel Bağlantısallık Analizleri 
Eğiticiler: Dr. Öğr. Üyesi Ali Bayram, Dr. Öğr. Üyesi Bernis Sütçübaşı, Öğr. Gör. Dr. Elif Kurt 
Yer: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı 

KURS 9 

09:30 - 13:00 
Manyetik Rezonans Görüntülemede FreeSurfer Yazılımı ile İleri Morfometrik Analizler 
Eğiticiler: Dr. Öğr. Üyesi Andaç Hamamcı, Uzman Ulaş Ay, Uzman Emre Harı, 
Arş. Gör. Hüden Neşe 
Yer: İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar DETAE 
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20 Ekim 2022, Perşembe 
 Salon A Salon B Salon C 
09:00-
09:30 

Açılış Konuşmaları 
Prof. Dr. Güldal Süyen 
Prof. Dr. Özlem Akman 

 
- 

 
- 

09:30-
11:00 

Panel 1: Sosyal Kognisyon ve 
Moralitenin Nöral Temelleri: 

Nöropsikoloji, Nörogörüntüleme ve 
Noninvazif Beyin Uyarımı 

Çalışmalarından Neler Öğrendik? 
Moderatör: Prof. Dr. İ. Hakan Gürvit 

Konuşmacılar: 
Prof. Dr. Aslı Dermirtaş Tatlıdede 

Prof. Dr. İ. Hakan Gürvit 
Dr. Öğr. Üyesi Elif Yıldırım 

Panel 2: Parkinson’da Gözlemlenen 
Semptomların Derin Beyin Stimulasyonu 

ve İlaçlı Tedavi Girişimleri Sonrasında 
Karşılaştırmalı ve Hesaplamalı Olarak 

Değerlendirilmesi 
Moderatör: Doç. Dr. Didem Gökçay 

Konuşmacılar: 
Doç. Dr. Didem Gökçay 

Doç. Dr. Yusuf Özgür Çakmak 
Doç. Dr. Atilla Yılmaz 

Sempozyum 1: Fonksiyonel Yakın 
Kızılaltı Spektroskopisi (fNIRS) 

Tekniğinin Bilişsel ve Klinik Sinirbilim 
Araştırmalarında Potansiyeli: Ne 
yapabiliyoruz ne yapamıyoruz? 
Moderatör: Prof. Dr. Ata Akın 

Konuşmacılar: 
Dr. Öğr. Üyesi Aykut Eken 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Onur Keleş 
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Burcu Erdoğan 

Dr. Emre Yorgancıgil 
11:00-
11:15 

Kahve Arası  
 

11:15-
12:15 

Konferans 1 
Başkan: Prof. Dr. Özlem Akman 

 
Regulation of Cerebral Blood Flow 

by Capillary Pericytes in Alzheimer’s 
Disease, Covid-19 and Hyperoxia 

Prof. Dr. David Atwell 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

12:15-
13:45 

Öğlen Arası 
12:45 – 13:45      Poster Tartışması  (P-01 – P-31) 

Başkanlar: Prof. Dr. Tamer Demiralp, Doç. Dr. Devrim Öz Arslan, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ergen,  
Dr. Öğr. Üyesi Bernis Sütçübaşı, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Küçük, Dr. Öğr. Üyesi Ani Kıçik 

 

13:45-
14:45 

Konferans 2 
Başkan: Prof. Dr. Güldal Süyen 

 
Mikrodolaşım: Nöroprotektif 

Tedavinin Yeni Hedefi 
Prof. Dr. Müge Yemişçi Özkan 

 

Konferans 3 
Başkan: Prof. Dr. Metehan Çiçek 

 
Karar Verme ve Zaman Algısının 

Davranışsal ve Sinirsel Temellerinin 
Karşılaştırmalı Araştırılması 

Prof. Dr. Fuat Balcı 

 
 
 
- 

14:45-
15:00 

Ara 
 

15:00-
16:30 

Panel 3: Nörolojik Hastalıkların 
Moleküler Mekanizmasının 

Araştırılmasında In-Vitro ve In-Vivo 
Hastalık Modelleri 

Moderatör: Prof. Dr. Selma 
Yılmazer 

Konuşmacılar: 
Prof. Dr. Emre Yakşi 

Prof. Dr. Gizem Dönmez Yalçın 
Dr. Öğr. Üyesi Merve Alaylıoğlu 

Dr. İrem Atasoy 

Panel 4: Trajectories of Cognitive Aging 
and Their Neuropathological Basis 

 
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa 

Seçkin 
Konuşmacılar: 

Assoc. Prof. Dr. Hande Özdinler 
Doç. Dr. Ayça Erşen Danyeli 

Assist Prof. Tamar Gefen 
Dr. Daniel T. Ohm 

 

Panel 5: Predictive Coding in The 
Brain – Perception as Hypothesis 

Testing? 
 

Moderatör: Prof. Dr. Tamer Demiralp 
Konuşmacılar: 

Prof. Dr. Güven Güzeldere 
Prof. Dr. Anil Seth 
Dr. Romain Brette 

16:30-
17:00 

Kahve Arası 
 

17:00-
18:00 

Konferans 4 
Başkan: Prof. Dr. İ. Hakan Gürvit 

 
What Happened to the 'Mental' in 

'Mental' Disorders 
Prof. Dr. Joseph E. Ledoux 

 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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21 Ekim 2022, Cuma 
 Salon A Salon B Salon C 

09:00-
10:30  

Panel 6: Sağlıkta ve Hastalıkta 
Beyinde Mikrodolaşım 

Moderatör: Prof. Dr. Turgay 
Dalkara 

Konuşmacılar: 
Prof. Dr. Turgay Dalkara 

Prof. Dr. Yasemin Gürsoy-Özdemir 
Dr. Şefik Evren Erdener 

Sempozyum 2: Kognitif/Duygusal 
Süreçlerde Beyin Osilasyonları Kuramı, 
Tarihçesi, Önemi ve Nöromodülasyon 
Moderatörler: Prof. Dr. Canan Başar-

Eroğlu, Prof. Dr. Görsev Yener 
Konuşmacılar: 

Prof. Dr. Canan Başar-Eroğlu 
Prof. Dr. Bahar Güntekin 

Dr. Tuba Aktürk 
Dr. Deniz Yerlikaya 

Panel 7: Cezalandırmanın Sosyal ve 
Biyolojik Temelleri 

Moderatör: Prof. Dr. Ozan Erözden 
Konuşmacılar: 

Prof. Dr. Ozan Erözden 
Doç. Dr. Güçlü Akyürek 
Dr. Öğr. Ü. Tuna Çakar 

10:30-
11:00 

Kahve Arası 

11:00-
12:00 

Konferans 5 
Başkan: Prof. Dr. Ersin Koylu 

Öncel Bilgi ve Bağlam Görsel Algıyı 
Nasıl Şekillendirir? 

Prof. Dr. Hüseyin Boyacı 

 
 
- 

 
 
- 

12:00-
13:00 

Öğlen Arası 
 

13:00-
13:30 

 
Uydu Sempozyum (12:30-13:00) 

Neuroimaging Techniques with eego 
systems 

Dr. Fabio Barollo 

 

13:30-
15:00 

Sözel Sunumlar 1 
Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavi 

Yaklaşımları 
Başkanlar: Prof.Dr. Bayram Yılmaz, 
Prof.Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir 

(O-01 – O-06) 

Sözel Sunumlar 2 
Davranış ve Bilişsel Sinirbilim, 

Nörogörüntüleme 
Başkanlar: Prof. Dr. Görsev Yener,  

Prof. Dr. Bahar Güntekin 
(O-07 – O-12) 

Sözel Sunumlar-3 
Moleküler ve Hücresel Sinirbilim 

 
Başkanlar: Prof. Dr. Uğur Özbek,  

Doç. Dr. Kaya Bilguvar 
(O-13 – O-18) 

15:00-
15:10 

Ara 
 

15:10-
16:40 

Panel 8: Nörodejenerasyonda Gen 
Düzenleyici Mekanizmalar 

Moderatör: Prof. Dr. Erdinç Dursun 
Konuşmacılar: 

Prof. Dr. Duygu Gezen Ak 
Doç. Dr. Kemal Uğur Tüfekçi 

Doç. Dr. Erkan Kiriş 

Sempozyum 3: Advances in 
Translational Epilepsy Therapy 

Discovery 
Moderatör: Prof. Dr. Özlem Akman 

Konuşmacılar: 
Prof. Dr. Aristea Galanopoulou 

Prof. Dr. Stéphane Auvin 
Prof. Dr. David Henshall 

Panel 9: Disleksi Belirteçlerinin 
Anlaşılmasında Süreç-dışı ve Süreç-içi 

Değerlendirmelerin Rolü 
Moderatör: Prof. Dr. Özgür Aydın 

Konuşmacılar: 
Dr. Öğr. Üyesi Sema Acar Ünalgan 

Öğr. Gör. Dr. Hazal Artuvan 
Dr. Öğr. Üyesi Esmehan Özer 

Öğr. Gör. Dr. R. Duygu Temeltürk 
16:40-
17:00 

Kahve Arası 
 

17:00-
18:00 

Konferans 6 
Başkan: Prof. Dr. Ahmet Ademoğlu 

Brain Machine Interfaces: From 
Basic Science to Neuroprostheses 

and Neurological Recovery 
Prof. Dr. Miguel A.L. Nicolelis 

 
 
- 

 
 
- 

18:00-
19:00 

Konferans 7 
Başkan: Prof. Dr. Beki Kan 

Sinir Biliminde Yarım Asır: Anılarla 
Yapabildiklerim ve Yapamadıklarım 

Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus 

 
 
- 

 
 
- 
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22 Ekim 2022, Cumartesi 
 Salon A Salon B Salon C 

09:00-
10:30  

Panel 10: Neden Hala Epilepsi 
Olgularının 1/3’ünü Yeterince Tedavi 

Edemiyoruz? 
Moderatörler: Prof. Dr. Filiz Onat, 

 Prof. Dr. Betül Baykan 
Konuşmacılar: 

Prof. Dr. Ebru Altındağ 
Prof. Dr. Sibel Uğur İşeri 

Doç. Dr. Nihan Çarçak Yılmaz 

Panel 11: Parkinson ve Alzheimer 
Hastalığında Kognisyon: Örtüşmeler ve 

Ayrışmalar 
Moderatör:  Prof. Dr. İ. Hakan Gürvit 

Konuşmacılar: 
Prof. Dr. İ. Hakan Gürvit 
Doç. Dr. Esin Öztürk Işık 

Uzman Ulaş Ay 
Uzman Emre Harı 

Panel 12: Obezite, Kronobiyoloji ve 
Sirkadyen Ritim Bozuklukları: 
Multidisipliner Bir Perspektif 

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Aliye 
Tuğba Bahadır 
Konuşmacılar: 

Doç. Dr. Serpil Çeçen 
Doç. Dr. Belma Haliloğlu 

Dr. Öğr. Üyesi Aliye Tuğba Bahadır 
10:30-
11:00 

Kahve Arası 
 

11:00-
12:00 

Konferans 8 
Başkan: Prof. Dr. Tamer Demiralp 

 
Body, Brain and Cognition 
Prof. Dr. György Buzsaki 

 

 
 
- 

 
 
- 

12:00-
13:30 

Öğlen Arası 
 

12:30 – 13:30     Poster Tartışması  (P-32 – P-62) 
Başkanlar: Prof. Dr. Mehmet Kaya, Prof. Dr. Duygu Gezen Ak, Doç. Dr. Erkan Kiriş,  

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Keskin Ergen, Dr. Öğr. Üyesi Ali Bayram, Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Ulaşoğlu 

13:30-
14:30 

Konferans 9 
Başkan: Prof. Dr. Canan Başar-

Eroğlu 
 

A New View on the Neural 
Fundaments of Complex Cognition 

Prof. Dr. Onur Güntürkün 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

14:30-
14:40 

Ara 

14:40-
16:40 

Sözel Sunumlar 4 
Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavi 

Yaklaşımları 
Başkanlar: Prof. Dr. Nevzat 

Kahveci, Prof. Dr. Gizem Dönmez 
Yalçın 

(O-19 – O-26) 

Sözel Sunumlar 5 
Nörogörüntüleme, Davranış ve Bilişsel 

Sinirbilim 
Başkanlar: Doç. Dr. Evrim Gülbetekin,  

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Onur Keleş 
(O-27 – O-34) 

Sözel Sunumlar 6 
Davranış ve Bilişsel Sinirbilim 

 
Başkanlar: Prof. Dr. Aslı Demirtaş-

Tatlıdede, Dr. Öğr. Üyesi Sinem Burcu 
Erdoğan 

(O-35 – O-42) 
16:40-
17:00 

Kahve Arası 
 

17:00-
18:30 

Panel 13: ‘‘Beyaz Tavşan’’ ve 
‘‘Gökteki Lucy’’: ‘‘Psychedelic’’ 

Maddelerin Dönüşü 
Moderatör: Prof. Dr. A. Yağız 

Üresin 
Konuşmacılar: 

Prof. Dr. A. Yağız Üresin 
Prof. Dr. Emine Akalın 
Prof. Dr. Bilgin Saydam 

Dr. Öğr. Üyesi R. Ebrar Akıncı 
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Şen 

Panel 14: Nörolojik Hastalıkların 
Moleküler Mekanizmaları ve Güncel 

Deneysel Yaklaşımlar 
Moderatör: Doç. Dr. Vuslat Yılmaz 

Konuşmacılar: 
Prof. Dr. Erdem Tüzün 

Assoc. Prof. Dr. Çağhan Kızıl 
Assoc. Prof. Dr. George Tofaris 

Panel 15: Neurobiology of Language 
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa 

Seçkin 
Konuşmacılar: 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Seçkin 
Assist Prof. Dr. Robert S. Hurley 

Koray Tarhan 
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23 Ekim 2022, Pazar 
 Salon A Salon B Salon C 

09:00 
11:00 

Sözel Sunumlar 7 
Moleküler ve Hücresel Sinirbilim 

 
Başkanlar: Prof. Dr. Eda Tahir 

Turanlı, Doç. Dr. Güvem Gümüş 
Akay 

(O-43 – O-50) 

Sözel Sunumlar 8 
Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavi 

Yaklaşımları 
Başkanlar: Doç. Dr. Ayça Erşen 
Danyeli, Doç. Dr. Nurcan Orhan 

(O-51 – O-58) 

Sözel Sunumlar 9 
Nöral Ağlar ve Hesaplamalı Sinirbilim, 

Davranış ve Bilişsel Sinirbilim 
Başkanlar: Doç. Dr. Tolga Esat 

Özkurt, Dr. Öğr. Üyesi Aykut Eken 
(O-59 – O-66) 

11:00-
11:30 

 
Kahve Arası 

  

11:30-
12:30 

Konferans 10 
Başkan: Prof. Dr. Neslihan Serap 

Şengör 
 

Dokunma Duyusunda Zamansal 
Toplama ve Maskeleme 
Prof. Dr. Burak Güçlü 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

12:30-
13:30 

 
Öğlen Arası 

 

13:30-
14:30 

Konferans 11 
Başkan: Prof. Dr. Filiz Onat 

 
Pediatrik Beyin Hastalıklarının 

Genetiği ve Modellenmesi 
 

Doç. Dr. Kaya Bilguvar 

Konferans 12 
Başkan: Doç. Dr. Belma Bekçi 

 
Bazal Ön Beyin Nöromodülatör 

Sistemlerinin Amigdaloid Hedefleri 
 

Doç. Dr. Güneş Ünal 
 

 
 
- 

14:30-
14:45 

 
Kahve Arası 

 

14:45-
16:45 

Sözel Sunumlar 10 
Davranış ve Bilişsel Sinirbilim 

 
Başkanlar: Doç. Dr. Güneş Ünal,  

Dr. Öğr. Üyesi Gökçer Eskikurt 
(O-67 – O-74) 

Sözel Sunumlar 11 
Nörogörüntüleme ve Nöromikroskopi,  

Davranış ve Bilişsel Sinirbilim 
 

Başkanlar: Prof. Dr. Ata Akın,  
Dr. Öğr. Üyesi Ali Bayram 

(O-75 – O-82) 

Sözel Sunumlar 12 
Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavi 
Yaklaşımları, Davranış ve Bilişsel 

Sinirbilim 
Başkanlar: Prof. Dr. Müge Yemişci 

Özkan, Doç. Dr. Nihan Çarçak 
(O-83 – O-90) 

16:45-
17:00 

 
Kapanış ve Ödül Töreni 
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KONFERANSLAR 
(C1-C12) 

 

C-1 

Regulation of cerebral blood flow by capillary pericytes in Alzheimer’s disease, Covid-19 and 
hyperoxia  

David Attwell 

Department of Neuroscience, Physiology & Pharmacology, University of Collage London, England 

It is often assumed that local increases and decreases of tissue blood flow are mediated by relaxation 
or contraction of arteriolar smooth muscle but in many tissues, including the brain, heart, kidney and 
pancreas, capillary control of blood flow by contractile pericytes also occurs. Indeed, in the brain, most 
of the resistance of the intra-cerebral vasculature is located in capillaries, and neuronal activity can 
increase brain blood flow by dilating capillaries via pericytes. Furthermore, ischaemia leads to pericytes 
constricting, producing a long-lasting decrease of blood flow after the ischaemia, offering a novel 
therapeutic target for stroke. Constriction of cerebral capillaries by pericytes also occurs at an early 
stage of Alzheimer’s Disease. The SARS-CoV-2 virus causing Covid-19 binds to ACE2 on cerebral 
pericytes and amplifies angiotensin II - evoked pericyte constriction by decreasing ACE2 function. 
Hyperoxia, which is often generated clinically when patients are given supplementary oxygen, also 
constricts cerebral capillaries by promoting pericyte contraction. Thus, awareness of the possibility of 
pericyte-mediated capillary constriction reveals new therapeutic targets to increase blood flow in 
numerous neurological pathologies. 

Keywords: Blood flow, pericyte, capillary, Alzheimer’s, Covid-19 

 

C-2 

Mikrodolaşım: Nöroprotektif tedavinin yeni hedefi 

Müge Yemişçi Özkan 

Hacettepe Üniversitesi, Türkiye 

Akut iskemik inmede tedavi yöntemleri öncelikle tıkalı beyin damarlarının açılmasını hedefler. Bununla 
birlikte, klinik deneyler ve deneysel çalışmalar, tıkalı ana serebral damarlarda rekanalizasyon 
sağlamasına rağmen, kan akışının mikrovasküler düzeyde düzelmeyebileceğini ve bu nedenle iskemik 
dokunun reperfüzyonunun genellikle eksik olduğunu göstermiştir. Mikrodamarların tıkalı kalmasından 
kaynaklanan reperfüzyon eksikliği, nöroprotektif tedaviler için potansiyel bir hedef olarak düşünülebilir. 
Yakın zamanda yapılan deneysel çalışmalar, damarları kapiller düzeyde saran ve beyin ve retina 
mikrosirkülasyonunun düzenlenmesinden sorumlu olan perisit hücrelerinin, "no-reflow fenomeni"ndeki 
önemini göstermiştir. Perisitler, iskemik inme patofizyolojisinin önemli bir bileşeni olan kan-beyin 
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bariyerinin korunması için de önemlidir. Retina beyne açılan bir pencere olarak kabul edilir ve 
çalışmalar, mikrovasküler özellikleri nedeniyle serebral ve retinal iskeminin karşılaştırılabilir olduğunu 
göstermiştir. Ayrıca iç kan-retina bariyeri (KRB), hem anatomik hem de fizyolojik olarak kan-beyin 
bariyerine benzer. Alfa düz kas aktin, perisitlerin kasılma özellikleri ile yakından ilişkili olan kritik bir 
proteindir ve bu nedenle hem serebral hem de retinal iskemi/reperfüzyonun patofizyolojisinde önemli 
bir rol oynar. Farmakolojik tedaviler veya in vivo alfa düz kas aktin hedefli small interfering RNA (siRNA) 
ile "no-reflow fenomeni’’ni azaltmak, rekanalizasyon terapileri için önemli ve uygulanabilir bir hedef gibi 
görünmektedir. İndirgenmiş Folat Taşıyıcı 1 (RFC1) kan beyin bariyerinde folat taşıyıcısı olarak işlev 
görür ve serebral mural hücrelerde en çok bulunan genlerden biridir. Son yaptığımız çalışmalar, 
serebral ve retinal endotel hücreleri ve perisitlerde RFC1 proteininin varlığını doğrulamıştır. RFC1 
seviyelerini veya işlevini in vivo olarak, azaltmak için RFC1 hedefli Accell siRNA veya aşırı ifade etmek 
için Lenti Virüs dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle değiştirmek, RFC1'in hem sağlıklı ve hem iskemik 
mikrodamarlarda KRB bütünlüğünü korumadaki potansiyel rolünü göstermiştir. Mikrodolaşımın önemi 
inme ile sınırlı değildir. Fizyolojik koşullarda ve iskemide serebro-retinal mikrodolaşımdaki bu ve benzer 
bulgular nörodejeneratif hastalıklar gibi diğer beyin patolojileri alanında da önemlidir ve yeni terapötik 
yaklaşımlar için umut vericidir.  

Anahtar Kelimeler: Beyin, retina, mikrodamarlar, perisit, RFC1 

 

C-3 

Karar verme ve zaman algısının davranışsal ve sinirsel temellerinin karşılaştırmalı araştırılması 

Fuat Balcı 

Koç University, Department of Psychology & Research Center for Translational Medicine, Türkiye 
University of Manitoba, Department of Biological Sciences, Canada 

Aralık zamanlama ve algısal karar verme işlevleri insan ve hayvanların davranışlarında neredeyse eş 
istatistiksel özelliklerle gözlenmektedir. Örneğin, zamanlama davranışları “zaman ölçek değişmezlik” 
özelliğini taşır ve en iyi şekilde ters normal dağılım ile açıklanırken, seçme davranışları verilen kararların 
hızı ve doğruluğu arasındaki ödünleşime tabidir. Farklı türler arasındaki bu benzeşmeler, ilgili bilişsel 
işlevlerin iyi düzenlenmiş sinirsel mekanizmalar tarafından yürütüldüğüne ve dolayısıyla klinik ve 
karşılaştırmalı araştırmalar için yüksek çevrimsel değerine işaret etmektedir. Bu sunumda, bu temel 
benzeşmeleri ve hesaplamalı yaklaşımların karar verme ve zaman algısının davranışsal ve sinirsel 
tabanının araştırılmasını analitik arayüzler olarak nasıl güçlendirebileceğini ortaya koyacağım. Bu 
doğrultuda, ortak ve kapsayıcı bir yaklaşım olarak gürültülü bütünleştirme modellerine odaklanacağım. 

Anahtar Kelimeler: Karar verme, zaman algısı, model 
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C-4 

What happened to the 'mental' in 'mental' disorders 

Joseph E. Ledoux  

New York University, USA 

People often seek help for mental problems because they are suffering subjectively. Yet, for decades, 
the subjective experience of patients has been marginalized. This is in part due to the dominant medical 
model of mental illness, which has tended to treat subjective experience as a quaint relic of a 
scientifically less enlightened time. To the extent that subjective symptoms are related to the underlying 
problem, it is often assumed that they will be taken care of if the more objective symptoms, such as 
behavioral and physiological responses are treated. Given that 'mental’ disorders are named for, and 
defined by, their subjective mental qualities, it is perhaps not surprising, in retrospect, that the 
effectiveness of treatments that have sidelined mental qualities have been disappointing at best. 
Negative view of about subjective experience took root in psychiatry and allied fields decades ago when 
there were few avenues for rigorously studying subjective experience. Today, however, research on 
consciousness is thriving, and offers a viable scientific approach that could help achieve a deeper 
understanding of mental disorders and their treatment. 

 

C-5 

Bağlam ve beklentiler görsel algıyı nasıl şekillendirir? 

Hüseyin Boyacı 

Bilkent Üniversitesi, Türkiye 
JL Giessen University, Germany 

Üç boyutlu dünyadan gözümüze ulaşan ışık retinalarımızda bir çift iki boyutlu nöral tepki örüntüsü 
oluşturur. Fakat bu karmaşık örüntü dış dünyanın özelliklerini tam olarak anlamamız için yeterli değildir. 
Çünkü örüntünün içerdiği sinyaller kimi zaman gürültülü ve zayıftır ve çoğu zaman da belirsizlik içerir. 
Bu kısıtlamalara bağlı zorlukların üstesinden gelmek için görsel sistemin retinadan gelen girdinin 
yanında geçmiş deneyimleri ve öncel bilgileri de kullandığı düşünülmektedir. Bu deneyimler kendilerini 
bağlam ve beklentiye dayalı etkiler olarak gösterebilmektedirler. 

Bağlam, içinde bulunan nesnelerin algılanan özniteliklerini etkileyebilmektedir. Ponzo ve eş-zamanlı 
parlaklık kontrastı gibi pek çok klasik yanılsama örneği bu etkileri çarpıcı bir şekilde gözler önüne 
sermektedir. Bu konudaki çalışmalarımızda, bir nesnenin içinde bulunduğu ortamın algılanan rengini, 
açıklığını ve büyüklüğünü sistematik olarak nasıl etkilediğini gösterdik. Ayrıca işlevsel manyetik 
rezonans görüntüleme tekniği ile bu davranışsal etkilerin yansımalarının görsel sistemin en erken 
aşamalarında ortaya çıktığını bulduk. 

Tıpkı bağlam gibi beklentiler de algımızı etkileyebilmekte hatta onu şekillendirebilmektedir. Örneğin 
beklentiler dikkatimizi nereye yönledireceğimizi belirleyebilmekte, belirsiz bir retinal görüntüden anlam 
çıkarmamıza yardım edebilmekte, yakın geleceğe dair öngörüler yapabilmemizi sağlamaktadır. Öncel 
bilgiye dayalı beklentileri incelediğimiz çalışmalarımızda, bu beklenetilerin erken seviye algısal karar 
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süreçlerini etkilediğini, beklentiler karşılanmadığında karar verme sürelerinin uzadığını bulduk. Bu 
sonuçların Bayesci yöntemlerle ve basit öngörücü kortikal modellerle açıklanabileceğini gösterdik.  

Genel olarak, bulgularımız kompleks ortamlarda görsel algıyı ve altında yatan nöral mekanizmaları 
açıklayabilecek bütüncül ve kapsamlı modellere işaret etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Görsel algı, bağlam etkileri, öncel bilgi, beklenti, öngörü 

 

 

C-6 

Brain machine interfaces: From basic science to neuroprostheses and neurological recovery 

Miguel A.L. Nicolelis 

Duke University, USA 

In this talk, I will describe how state-of-the-art research on brain-machine interfaces makes it possible 
for the brains of primates to interact directly and in a bi-directional way with mechanical, computational 
and virtual devices without any interference of the body muscles or sensory organs.  

I will review a series of recent experiments using real-time computational models to investigate how 
ensembles of neurons encode motor information. These experiments have revealed that brain-
machine interfaces can be used not only to study fundamental aspects of neural ensemble 
physiology, but they can also serve as an experimental paradigm aimed at testing the design of novel 
neuroprosthetic devices. I will also describe evidence indicating that continuous operation of a closed-
loop brain machine interface, which utilizes a robotic arm as its main actuator, can induce significant 
changes in the physiological properties of neural circuits in multiple motor and sensory cortical areas. 
This research raises the hypothesis that the properties of a robot arm, or other neurally controlled 
tools, can be assimilated by brain representations as if they were extensions of the subject's own 
body. 
 

 

C-7 

Sinir biliminde yarım asır: Anılarla yapabildiklerim ve yapamadıklarım 

İsmail Hakkı Ulus 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul, 
Türkiye 

Sinir biliminde “nörofarmakolog” olarak yarım asırdır çalışıyorum. Çalışmalarımı başlıca olarak 3 
kurumda 1) Bursa Uludağ Üniversitesi (1974-2009), 2) Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 
(2009-2022) ve Massachusetts Institute of Technology (MIT, 1975-2010) yürüttüm.  Araştırmalarımda 
büyük oranda Kolinerjik ve Katekolaminerjik sistemlere yoğunlaştım.   
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Kolinerjik sistemle ilgili çalışmalarım esas olarak nörotransmitter aselkolin’in öncül maddesi olan kolin’in 
ve kolin bileşiklerinin farmakolojik etkileri ile ilişkilidir. Kolinle ilgili çalışmalarımın konuya ait bilgilere 
katkısı aşağıda belirtilen 6 başlıkta özetlenebilir: 1) Kolin 10-60 mM düzeylerinde nörotransmitter 
asetilkolin sentezini, düzeyini ve salıverilmesini arttırır ve kolinerjik nöro-transmisyonu yükseltir. Kolinin 
kolinerjik nörotransmisyonu arttırıcı etkisi kolinerjik nöronların uyarılma durumlarında daha da 
belirginleşir. 2) Kolin yetmezliğinde kolinerjik nöronlar membran fosfolipidlerindeki kolini asetilkolin 
sentezi için kullanılırlar. Uzun süreli kolin yetmezliği membran yıkımına yol açar. 3) Santral ve periferal 
yolla kolin verilmesi deney hayvanlarında çeşitli nöro-endokrin (dolaşımda noradrenalin, adrenalin, 
vazopressin, ACTH, prolaktin, b-endorfin, insülin, glukagon yükselmesi gibi), kardiyovasküler [kan 
basıncı değişiklikler, şok durumunda ( hemorojik şok, endotksin şoku, spinal şok gibi)  kan basıncını 
düzeltme],  anti-inflamatuvar  (LPS etkilerini ve LPS’nin neden olduğu inflamasyonu baskılama gibi) ve 
metabolik etkiler  (kan şekerinde yükselme,  serbest yağ asitlerinde düşme gibi)  etkiler oluşturur. 4) 
Kolin 300-3000 mM düzeylerde muskarinik ve nikotinik reseptörler üzerinde direkt agonistik etkiler 
gösterir. 5) Kolin nöroprofilaktik, nörorejeneratif ve sinaptojenezi arttırıcı etkilere sahiptir. 6) İnsanlarda 
kan kolin düzeyi gebelikte, emzirme döneminde, yeni doğanda ve bebeklikte (0-2 yaş arası) ve diyaliz 
hastalarında 2-5 kat kadar (20-70 mM) yükselir ve cerrahi işlemlere bağlı olarak 1-3 gün süresince 
yarıya kadar düşer.   

Katekolaminerjik sistemle ilgili çalışmalarım ise, esas olarak sempato-adrenal sistemin stres ve ilaç 
etkisi altında merkezi yolla uyarılmasının bölgesel ve ganglion düzeyinde belirlenmesine yöneliktir. 
Bulgularım genel kabulün aksine sempato- adrenal sistemin üniform bir şekilde ve genel olarak değil, 
uygulan strese ve ilaca göre seçici bir şekilde uyarıldığını göstermektedir. Hipoglisemi ve hipoksi 
sadece adrenal medullada uyarılmaya yol açarken, hiperkapni daha çok torasik bölgede, zorla 
hareketsizleştirme lumbal ganglionlarda, hemoraji, soğuk ve yüzdürme servikal ve lumbal 
ganglionlarda, sosyal izalosyon stellate ve Lumbal ganglionlarda uyarılma yapmaktadır. Muskarinik 
agonist oksotremorine ve dopamin agonisti bromokriptin sadece adrenal glandda uyarılma yaparken 
morfin, eroin, d-amfetamin ve kokain adrenal gland, stellate ve lumbal1-6-ganglionlarda uyarılma 
yapmaktadır.  

Özet olarak 50 yıllık araştırma hayatımda 2 alanda bilime katkıda bulunmaya çalıştım. Katkılarımın 
önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi iç hesaplamama göre kolin ile yaptığım çalışmaları yeterli ve 
tatminkar bulunuyorum. Bu çalışmalar etki değeri yüksek dergilerde yayınlandı ve ilgi çekti.  Bu 
çalışmalarım saygın kurumlarca ödüllendirildi (Sandoz, Novartis Farmakoloji Ödülleri, 1999 TÜBİTAK 
Bilim Ödülü gibi).  

Yapamadıklarım ve bundan derin üzüntü duyduğum hususlar da var. 1) Kolin ile ilgili çalışmalarım 
sırasında Muskarinik reseptörlerin alt tipleri olduğuna dair ciddi gözlemlerim oldu. Bu konuyu ilerletebilir 
ve geliştirebilirdim. 2) Sempato-adrenal sistemin seçici uyarılması ile ilgili bulgularımın yayına 
dönüşmesini de zamanında ve yeterince yapamadım.  

Anahtar kelimeler: Kolin, Asetilkolin, CDP-kolin, Kolinerjik nörotransmisyon, sempata-adrenal 
uyarılma, Stres. 
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C-8 

Body, brain and cognition 

György Buzsáki  

NYU Neuroscience Institute, New York University, Langone Medical Center, USA 

The evolutionary demands on the nervous system have simultaneously applied pressure upon the 
regulation and prediction of internal homeostatic requirements as well as on the interaction of the 
organism with the external environment. Thus, seemingly disparate neural computations, such as 
metabolic homeostasis/allostasis and memory-guided behaviors, have co-evolved at every step within 
the same brain circuits. 

The hippocampal formation has been implicated in both cognitive functions as well as the sensing and 
control of endocrine states. 

Several years ago, we discovered a specific electrophysiological pattern in the hippocampus, known 
as sharp wave ripples (SPW-R), which can consolidate and transfer learned memories from the 
hipppocampus to the neocortex. Recently, we found that clusters of SPW-Rs reliably predicted a 
decrease in peripheral glucose concentrations within ~10 minutes.  

This correlation was not dependent on circadian, ultradian, or meal-triggered fluctuations, it could be 
mimicked with optogenetically induced ripples in the hippocampus, but not in the parietal cortex, and 
was attenuated to chance level by pharmacogenetically suppressing activity of the lateral septum, the 
major conduit between the hippocampus and hypothalamus. Thus, our findings demonstrate that 
mnemonic and metabolic processes are regulated simultaneously within an organism and that two 
seemingly distinct processes—cognition and whole-body metabolism—are linked together by 
hippocampal SPW-Rs. Our observations offer a mechanism for the well-supported link between sleep 
disruption and blood glucose dysregulation seen in type 2 diabetes and obesity.  

Book: The Brain from Inside Out (Oxford University Press, 2019) 

 

C-9 

Karmaşık bilişin nöral temellerine yeni bir bakış 

Onur Güntürkün 

Ruhr University, Bochum, Germany 

Yüksek biliş yeteneğinin evrim sırasında bağımsız olarak birkaç kez ortaya çıkmış olması mümkün mü? 
Bu soru beni geceleri uyutmuyor. Eğer farklı beyin anatomilerine sahip farklı türler karmaşık biliş 
yeteneğini bağımsız olarak evrimleştirdiyse, bu akıllı olmak için farklı sinirsel mekanizmalar olduğu 
anlamına gelebilir. Sinirbilimciler genellikle neokorteksin karmaşık biliş için bir ön koşul olduğunu ve 
korteks büyüklüğünün zeki davranışla ilişkili olduğunu varsayarlar. Kuşların beyinleri çok daha küçüktür 
ve neokorteksleri yoktur. Bu durum onların bilişsel yetenekleri konusunda karamsar bir bakış açısı 
yaratmalıdır. Ancak son yirmi yılda yapılan çalışmalar, özellikle kuzgun ve papağanların bilişsel açıdan 
şempanzelerle eşit düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Aslında, şempanzelerde (beyin ağırlığı 400 
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g) gösterilmiş olup, aynı zamanda kargalarda (beyin ağırlığı 12 g) gösterilmemiş tek bir bilişsel yetenek 
yoktur. Dolayısıyla, neokorteksin ne büyüklüğü ne de varlığı biliş mekanizmaları için garanti değildir. 
Konuşmamda sizleri, hangi nöral özelliklerin zekâ için önemli olduğunun netleştiği yaklaşık 25 yıllık bir 
yolculuğa çıkaracağım. İnsanlar, maymunlar ve kuşlar üzerinde yapılan çalışmaları sunup gözden 
geçirdikten sonra, yüksek bilişsel yetenekler için hangi nöronal mekanizmaların gerçekten önemli 
olabileceğini sizlerle tartışmak istiyorum. Beni en çok şaşırtan şu: Kuş ve memeli beyinleri çok farklı 
görünse de, her iki taksonun da zeki olmak için bağımsız olarak benzer sinirsel çözümler kullandığını 
göreceğiz. Muhtemelen evrim yaratıcılıktan yoksun değildir; sadece sofistike biliş için bir omurgalı 
beynini evriminde ciddi bir serbestlik derecesi sınırlamasıyla karşı karşıyadır.  

Anahtar kelimeler: Neokorteks, zekâ, konnektom, evrim 

 

C-10 

Dokunma duyusunda zamansal toplama ve maskeleme 

Burak Güçlü 

Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Turkey 

Zamanda ardışıl olarak verilen duyusal uyaranlara ilişkin oluşan algısal etkiler, davranışsal görevlere 
ve uyaranın özniteliklerine bağlı olarak önemli ölçüde değişir. Bu etkilerin kısa süreli mekanizmalarını 
anlamak için vibrotaktil zamansal toplama ve ileri maskeleme olguları üzerinde çalışmaktayız. 
Zamansal toplamada, uyaran süresini arttırmak veya tekrarlı uyaranlar kullanmak genelde algılama 
eşiklerini düşürmektedir. Öte yandan, eğer bir uyaran çiftinin ilk uyaranı yüksek şiddetliyse ikinci 
uyaranı algılamayı zorlaştırmaktadır. Yani zamanda ileri yönde bir maskeleme oluşturmaktadır. Bu 
sunumda dokunma duyusu kısaca tanıtıldıktan sonra, literatürdeki nörofizyoloji ve psikofizik bulguları 
tartışılacaktır. Daha sonra, kendi laboratuvarımızda elde edilen sıçan S1 korteksinden ölçülmüş 
aksiyon potansiyeli ve alan potansiyeli verileri ve ayrıca insandan elde edilen psikofiziksel veriler 
sunulacaktır. Bahsedilen algısal etkileri açıklamaya yönelik geliştirilen hesaplamalı modellerde bu 
verilerin kullanımı gösterilecektir. Yeni bulgulardan bazıları nöroprotezlere katkı sağlayan 
somatosensoryel geribesleme özelliği için de faydalı olabilir. 

Anahtar kelimeler: Vibrotaktil, dokunma duyusu, S1 korteksi, psikofizik, nöroprotez 
 
 
C-11 

Pediatrik beyin hastalıklarının genetiği ve modellenmesi 
Kaya Bilgüvar 

Acıbadem Üniversitesi, Türkiye 
Yale School of Medicine, USA 

İlk insan genomun dizilenmesinden bu yana geçen yaklaşık 20 yılda genetik araştırmalar açısından çok 
büyük değişiklikler oldu. Özellikle yeni nesil dizileme teknolojilerindeki gelişmeler, biyoloji ve tıbbın 
birçok alanında öncesinde yapamayacağımız şeyleri yapmamızı, cevap veremeyeceğimiz soruları 
sormamızı olanaklı kıldı. İnsan beyninin dış yüzeyi, korteks, belki de insana ve hatta her bir bireye 
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özgün olarak gelişen ve farklılaşan en ayırt edici dokudur. Bu dokunun gelişmesi ve normalde olan 
girintili/çıkıntılı halini alması çok karmaşık süreçlerce kontrol edilmekte ve bu süreçlerdeki aksaklıklar, 
yapısal ve işlevsel bozukluklara yol açmaktadır. Bunun ortak sonuçları, şiddetli gelişimsel zekâ 
gerilikleri, epilepsi ya da nöropsikiyatrik hastalıklar gibi hastaların ömür boyu taşıdıkları sorunlardır. Bu 
sunumda, gelişimsel beyin hastalıklarına yol açan genetik kusurların saptanması ve biyolojik olarak 
modellenmesi ile ilgili son 15 yıl içerisinde edindiğimiz deneyimin paylaşılması hedeflenmektedir. 
 
Anahtar kelimeler: Yeni nesil dizileme, gelisimsel beyin hastaliklari, genetik, IPSC, organoid 
 

 
C-12 

Bazal ön beyin nöromodülatör sistemlerinin amigdaloid hedefleri 
Güneş Ünal 

Davranışsal Sinirbilim Laboratuvarı, Boğaziçi Üniversitesi 

Bazal ön beyin, serebral kortekse ve birçok subkortikal limbik bölgeye girdi sağlayan ve heterojen 
nöronal gruplardan oluşan bir nöromodülatör çekirdekler topluluğudur. Nöromüsküler bileşkede bir 
nörotransmitter olarak keşfedilen asetilkolin, bazal ön beyin tarafından korteksin geniş bir alanını 
hedefleyen yaygın bir nöromodülatör olarak kullanılmaktadır. Hipokampal ağ osilasyonları ve bunlarla 
ilişkili bilişsel (kognitif) işlevlere katkısı yoğun olarak araştırılan aseltikolinin, bir başka temel limbik yapı 
olan amigdalaya, duygulanımsal (afektif) süreçlere ve örtük belleğe katkısı ise yeterince 
bilinmemektedir. Bununla birlikte, sinaptik plastisite ve açık bellek üstündeki etkileri iyi bilinen 
asetilkoline ek olarak, bazal ön beyin belirgin GABAerjik, glutamaterjik ve peptiderjik nöron grupları 
içermektedir. Güncel sinirbilim çalışmaları, kolinerjik aksonlar ile aynı bölgelere ulaşan bu 
nörokimyasalların, hedef limbik bölgelerinde birbirlerini tamamlayıcı işlevleri olduğuna işaret 
etmektedir. Yakın zamanda erişkin Wistar sıçanların gerçekleştirdiğimiz nöral izleme ve 
immunohistokimya çalışmaları, bazal ön beynin ventral pallidum ve substantia innominata 
çekirdeklerinden basolateral amigdalayı hedefleyen yoğun GABAerjik hücre grupları ortaya çıkarmıştır. 
Amigdaloid devrenin çıktı bölgeleri olarak tanımlanabilecek merkezi amigdala çekirdeği ve stria 
terminalis çekirdekleri (BNST) ise daha düşük seviyede fakat belirgin bazal ön beyin girdileri almaktadır. 
Davranışsal çalışmalarımız çerçevesinde ventral palliduma bilateral olarak yapılan GABAerjik (GAT1-
Saporin) veya kolinerjik (192-IgG-Saporin) immunotoksin enjeksiyonları Zorunlu Yüzme Testinde 
antidepresan etki göstermiştir. Bu çalışmada genel lokomotor etkinlik ve anksiyete benzeri davranışlar 
özelinde gruplar arasında fark bulunmamıştır. Ancak, iki immunotoksin lezyonu da koşullanma sonucu 
oluşan korku belleğinin yeni/farklı bir mekânda sönmesini güçlendirmiştir. Bu anatomik ve davranışsal 
sonuçlar, ventral pallidum GABAerjik nöronlarının depresif bozuklukların tedavisinde terapötik hedef 
oluşturabileceğine işaret etmektedir. 
 
Anahtar kelimeler: Bazal ön beyin, amigdala, BNST, nöromodülasyon, GABA 
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SEMPOZYUMLAR 
(S1 – S3) 

 
Sempozyum 1: Fonksiyonel yakın kızılaltı spektroskopisi (fNIRS) tekniğinin 
bilişsel ve klinik sinirbilim araştırmalarında potansiyeli: Ne yapabiliyoruz ne 

yapamıyoruz? 
20 Ekim 2022, 09:30 – 11:00, Salon C 

 

S1-1 

fNIRS verilerinin analizinde güncel yaklaşımlar: Veri analizinde dikkat edilecek konular, ön 
işleme aşamaları. İstatistiksel analizde dikkat edilecek hususlar. 

Aykut Eken 

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

fNIRS çalışmalarında, deneysel veya fizyolojik sebeplerden kaynaklı gürültü veya artifaktlardan dolayı 
yanlış pozitif sonuçlara ulaşmak sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu sebepten dolayı elde edilen 
hemodinamik tepkinin çeşitli ön-işleme teknikleri ile nöronal kaynaklı olmayan tepkiden ayrılması ve bu 
ön işleme tekniklerinden sonra doğru istatistiksel yaklaşımları uygulamak gerekmektedir. Bu 
sempozyumda, fNIRS sinyallerinin analizinde güncel yaklaşımlar ve analizlerde dikkat edilecek 
hususlar hakkında bilgi verilecektir. Bu sempozyumda, sinyal kalitesinin tespiti için kullanılan 
yaklaşımlar, deneyden kaynaklabilecek artifaktlar, kalp atımı, solunum ve mayer dalgaları gibi fizyolojik 
gürültülerin özellikleri ve bunların yok edilmesi için uygulanacak yaklaşımlar, kafatası kaynaklı kan 
akışını yok etmek için kısa kanal ayırımı kullanılması ve alternatif yöntemler, hareket artifaktlarını yok 
etmek için kullanılacak yaklaşımlar, genel doğrusal model ve istatistiksel çıkarımlar için uygulanacak 
yöntemler (t-test, ANOVA) tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: fNIRS, sinyal işleme, hareket artifaktları, genel doğrusal model 

 

S1-2  

fNIRS çalışmalarında ne yapmalı? Ne yapmamalı? 

Hasan Onur Keleş 

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

Nörobilim alanında, fonksiyonel yakın-kızılötesi spektroskopisinin (fNIRS) kullanımı hızla artmaktadır. 
Günümüzde, farklı hasta gruplarında, geniş bir uygulama yelpazesinde, çeşitli deneysel paradigmalar 
kullanılarak fNIRS çalışmaları yapılmaktadır. Araştırma yöntemlerinin ve uygulama alanlarının hızlı 
büyümesi ve çeşitlenmesiyle birlikte, bazı eksiklikler ortaya çıkabilmektedir. Bu durum çalışmaların 
yorumlanmasını ve tekrar edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu sempozyumda, son yıllarda gündemde olan 
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ve tartışılan, fNIRS çalışmalarının güvenilirliğini ve izlenebilirliğini geliştirmeye yardımcı olacak metotlar 
ve çalışmalar hakkında bilgiler verilecektir. fNIRS araştırmacılarının makale hazırlama süreçlerinde 
rehberlik oluşturacak bilgiler paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: fNIRS, güvenilirlik, izlenebilirlik 

 

S1-3 

fNIRS sinyal oluşumunun fiziksel ve fizyolojik prensipleri 

Sinem Burcu Erdoğan 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Türkiye 

İşlevsel Yakın Kızılaltı Spektroskopisi (Functional Near Infrared Spectroscopy – fNIRS) sinirbilim 
araştırmalarında artarak popülerlik kazanan, girişimsel olmayan optik temelli bir işlevsel beyin 
görüntüleme sistemidir. Diğer nörogörüntüleme teknikleri ile karşılaştırıldığında düşük maliyetli oluşu, 
iyonize edici olmayan ışık kullanarak doğal ortamlarda beyin dokusundan istenilen sıklık ve süre ile 
hemodinamik bilgi toplanmasına olanak sağlaması, oksihemoglobin (HBO) ve deoksihemoglobin 
(HBR) konsantrasyon değişimlerinin eşzamanlı ve birlikte ölçümüne imkan vermesi sayesinde işlevsel 
manyetik rezonans görüntüleme tekniğinden elde edilen BOLD (Kan- Oksijen – Seviyesi Bağımlı; Blood 
– Oxygen – Level Dependent) sinyalinden daha kapsamlı metabolik bilgi vermesi ve taşınabilir bir 
sistem olmasından dolayı deney ortamının haricinde de kullanılabilmesi (ör: spor aktiviteleri, sosyal 
deneyler) gibi avantajlar, fNIRS tekniğinin son 20 yılda sinirbilim araştırmalarında artan bir ilgi 
görmesine sebep olmuştur. 

Bu panelin ilk oturumunda, fNIRS sinyal oluşumunun fiziksel ve fizyolojik prensiplerini ve fNIRS analizi 
için kullanılan güncel yöntem ve yaklaşımlarına genel bir giriş yapmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda 
sinyal kalitesini iyileştirmek amacıyla sistemik fizyolojik etkilerin ve hareket artefaktlarının ortadan 
kaldırılması gibi önişleme adımlarının hesaplamalı ve kavramsal yönlerini ele alacak ve deney 
tasarımlarını optimize etmek için stratejileri tartışacağız. Buna ek olarak, fNIRS tekniğinin bilişsel, klinik 
ve sosyal sinirbilim araştırmalarında kullanımında karşılaşılacak kısıtlılıkları ve bu alanlardaki 
potansiyelini örneklerle tartışacağız. 

Anahtar Kelimeler: fNIRS, sinirbilim, işlevsel nörogörüntüleme 

 

S1-4 

fNIRS ve beyin-bilgisayar arayüzü uygulamaları 

Emre Yorgancıgil 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Türkiye 

Fonksiyonel yakın-kızılötesi spektroskopisi (fNIRS), iki farklı kızılötesi ışık dalga boyu ile serebral kan 
akışının hemodinamik aktivitesini ölçen umut verici bir noninvaziv beyin görüntüleme tekniğidir. fNIRS 
yöntemi, taşınabilirlik, ulaşılabilirlik, gürültüye karşı düşük duyarlılık gibi çeşitli avantajlara sahiptir. Bir 
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beyin-bilgisayar arayüzü (BCI), bilgisayarları ve makineleri harici cihazlar olarak kontrol etmek için 
beyin aktivitesini kullanan özel bir iletişim sistemidir. BCI uygulamaları; ciddi motor engelleri olan veya 
kalıcı bitkisel hayatta olan kişiler için bir iletişim aracı görevini sağlamak için, çevresel sinir sistemini 
atlayabilir. fNIRS cihazı ile BCI uygulamaları için seçilen en yaygın beyin alanları birincil motor korteks 
ve prefrontal kortekstir. Motor kortekste, olası propriyoseptif geribildirimden kaçınılabileceği için, motor 
yürütme görevlerine motor imgeleme görevleri tercih edilir. Prefrontal kortekste fNIRS, zihinsel 
aritmetik, müzik imgeleme, duygu işleme gibi bilişsel görevleri tespit etmek için çok uygun bir yöntemdir. 
Temel bir fNIRS-BCI şeması için 5 ana adım vardır: 1) Hemodinamik sinyal alımı, 2)Ön işleme ve sinyal 
geliştirme, 3) Özellik çıkarma, 4) Sınıflandırma görevi, 5) Kontrol arayüzü 

Anahtar Kelimeler: fNIRS, beyin-bilgisayar arayüzü, sınıflandırma görevi 
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Sempozyum 2: Kognitif/duygusal süreçlerde beyin osilasyonları kuramı, 
tarihçesi, önemi ve nöromodülasyon 

21 Ekim 2022, 09:00 – 10:30, Salon B 

 

S2-1 

Beyin osilasyonlarına genel bakış: Eksperimental araştırmalardan nöropsikiyatrik 
bozukluklara 

Canan Başar-Eroğlu 

Psikoloji Bölümü, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Türkiye 

1980 yıllarından itibaren beyindeki salınımlar disiplinlerarası çalışmalara konu olmuştur. Salınımlar 
konusunda genel kabul gören ilk açıklama, beyindeki iletişimin temelinde delta (0,5-3 Hz), teta (4-8 Hz), 
alfa (8-13 Hz), beta (18-30 Hz) ve gama (35-45 Hz) salınımlarının yattığını belirten rezonans prensibidir. 
Uzun yıllardır yapılan araştırmalar bütün bu frekansların bilişsel işlemler ile olan ilişkilerini göstermiştir. 
Örneğin, delta frekansı dikkat, karar verme ve hedef belirleme de teta salınımları özellikle top-down 
işlemlerinde, seçici dikkatte, çalışan bellekte, alfa ve gama salınımları ise belleğin oluşturulmasında, 
sensory motor entegrasyonunda ve hareketlerin hazırlığında gözlenmektedir.  Osilasyon araştımaların 
başlangıcı 70’li yıllarda daha çok hayvan denemeleri ile mümkün olmuştur. 1980-1990 yılları arasında 
sağlıklı insanlarda bilişsel işlemleri ölçmek üzere hem olaya ilişkin potansiyellerin kaydında hemde 
olaya ilişkin salınımların kayıt ve analizlerinde çok büyük bir artış olmuştur Daha sonraki çalışmalar 
EEG osilasyonlarının bilişsel süreçlerle olan önemli korelasyonlarını araştırdı. Sadece korelasyonlarını 
değil, aynı zamanda nedenselliklerini de bilmek önemliydi. Son yıllarda diğer bir önemli gelişme ise 
çoklu salınımların karşılıklı etkileşimi üzerine artan araştırmalar oldu. Son zamanlarda, yeni çalışmalar 
beyin osilasyonlarını ve değişen bilişsel işlevleri modüle etmek için ritmik duyusal stimülasyon 
uygulamaktadır. Transkraniyal alternatif akım stimülasyon-modülasyonu (tACS) nöropsikiyatrik 
bozukluklar için terapi açısından bir yöntem olarak yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Nöromodülasyon, beyin osilasyonları, EEG, nöropsikiyatrik bozukluklar 

  

S2-2 

Farklı kognitif bozukluklarda duygusal yüz ifadesi algısının EEG beyin osilasyonları ile 
incelenmesi 

Bahar Güntekin1, Tuba Aktürk2, Ebru Yıldırım2, Hakan Uzunlar3, İlayda Kıyı4, Lütfü Hanoğlu5, Görsev 
Yener6 
1Biyofizik ABD, Tıp Fakültesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 2Elektronörofizyoloji 
programı, Meslek Yüksekokulu, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 3Sinirbilim ABD, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 4Sinirbilimler ABD, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye; 5Nöroloji ABD, Tıp Fakültesi, İstanbul Medipol 
Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 6Tıp Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Türkiye 
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Amaç: Yüz ifadelerinin algılanması sırasında beyin osilasyonlarının işlevsel bağıntıları üzerine yapılan 
araştırmalar, sağlıklı kontrollerde "kızgın” yüz ifadelerin "mutlu" ve "nötr" yüz ifadelerinden daha güçlü 
beta ve gama yanıtları ortaya çıkardığını göstermiştir. Ayrıca hem kızgın hem de mutlu yüz ifadelerini 
algılama sırasında, nötr yüz ifadelerinden daha yüksek delta ve teta yanıtları ortaya çıkar. Demans 
hastalarının yüz ifadelerini algılamakta güçlük çektiği bilinmektedir. Ancak demans hastalarında 
görülen bu yüz ifadesi algısı bozukluğunun EEG’deki yansımaları bilinmemektedir. Bu çalışma, farklı 
tip demans hastalarında bozulmuş olan yüz ifadesi algısının EEG olayına ilişkin osilasyonlar üzerindeki 
etkisini araştırmayı amaçlamıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada EEG kayıtları 32 kanallı EEG cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 
25 Hafif Kognitif Bozukluk (aHKB), 25 Alzheimer hastalığı (AH), 21 Parkinson-Hafif Kognitif Bozukluk 
(PH-HKB), 20 Parkinson Demans (PH-D) tanısı almış hastalar ile 25 sağlıklı yaşlı kontrol dahil edildi. 
EEG kayıtları sırasında deneklere "kızgın", "mutlu", "nötr" yüz ifadeleri gösterildi. Olaya ilişkin güç 
spektrumu, olaya ilişkin faz kilitlenmesi ve olaya ilişkin koherans analizi delta (0,5-3,5 Hz), teta (4-7 
Hz), alfa (8-13 Hz), beta (15-28 Hz), gama (28-48 Hz) frekans bantları için gerçekleştirildi. 

Bulgular: Kognitif bozulma arttıkça, yüz ifadesi algısının bozulduğu ve bu bozulmanın esas olarak 
delta, teta, alfa yanıtlarına yansıdığı tespit edilmiştir. Kognitif bozukluk arttıkça delta, teta ve alfa 
bantlarında olaya bağlı güç spekturumu, faz kilitlemesi ve koherans yanıtlarının dereceli olarak düştüğü 
görülmüştür. Yüz ifadesi tanıma sırasında olaya ilişkin en anormal osilasyon yanıtlarının, diğer tüm 
gruplara kıyasla PH-D hastalarında olduğu tespit edilmiştir.  

Sonuç: Bu çalışma ile farklı demans tiplerine sahip hastalarda artan kognitif bozulma ile yüz ifadesi 
algısının nasıl etkilendiği göstermiştir. Bu bozulma, azalmış delta, teta ve alfa yanıtları ile temsil 
edilmiştir. Sosyal hayatın önemli süreçlerinden biri olan yüz ifadesi algısının bozulmasının hastaların 
sosyal hayatlarını olumsuz etkilemesi beklenebilir. 

Destek: Bu çalışma TÜBITAK (218S314) tarafından desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: EEG, beyin osilasyonları, yüz ifadesi algısı, hafif kognitif bozukluk, demans 

 

S2-3 

Nöromodülasyonun beyin osilasyonları çalışmalarında kullanılması 

Tuba Aktürk1, Lütfü Hanoğlu2, Bahar Güntekin3 
1Elektronörofizyoloji programı, Meslek Yüksekokulu, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 
2Nöroloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 3Biyofizik 
Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Nöromodülasyon, beynin devam eden, normal işleyişini dış müdahalelerle etkileyebilen bir 
yöntem olarak kavramsallaştırılabilir. Non-invaziv beyin stimülasyonu (NİBS) yöntemleri de bu 
nöromodülasyon tekniklerinden birisidir. NİBS yöntemlerinin tüm biçimleri beyin aktivitesini ve 
dolayısıyla genel olarak biliş-davranışı modüle edebilse de altta yatan çalışma mekanizmaları farklıdır 
ve bu nedenle uygun yöntemin seçimi, beyin aktivitesinde ve davranışında istenen değişikliği sağlamak 
için önemlidir. 
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Gereç ve Yöntem: Sağlıklı bireylerde nöral osilasyonların kognisyondaki işlevsel rolüne odaklanan bu 
çalışma kapsamında, beynin osilatuar aktivitesine spesifik olarak müdahale etmek üzere belirli bir 
frekansta ritmik uyarıma izin veren transkraniyal alternatif akım uyarımı (tAAU) kullanılmıştır. Burada, 
beyin osilasyonlarını ve ilgili davranışı modüle etmek ve bellek performansı ve/veya teta beyin 
osilasyonları üzerindeki etkileri değerlendirmek için EEG üzerinden bireyselleştirilmiş teta frekansında 
(BTF) tAAU uygulandı. 46 sağlıklı genç-yetişkin katılımcı çalışmaya dahil edildi ve rastgele üç gruba 
ayrıldı: sahte (sham), BTF'de uyarım ve BTF-1 Hz'de uyarım. tAAU elektrotları sol frontoparietal alana 
yerleştirildi ve BTF üzerinden hesaplanan frekansta uygulandı. tAAU öncesi ve tAAU sonrası EEG 
kayıtları sırasında katılımcılara görsel ve işitsel bellek görevleri uygulandı. 

Bulgular: Sonuçlar, sağlıklı katılımcılarda, her katılımcının kendi EEG verilerinden hesaplanan 
bireyselleştirilmiş frekanslarda tAAU yoluyla verilen elektriksel uyarının davranışsal performanslarını 
etkileyebileceğini gösterdi. Bu etkinin, tAAU uyarımı durdurulduktan sonra bile devam ettiği gözlendi 
(ardıl etki). 

Sonuç: Bu bulguların, bilişin ritimlerini anlamak açısından kazandırdığı bilimsel perspektife ek olarak, 
bilişsel performansın etkilendiği ve beyin osilasyonlarına yansıyan bozulma örüntüsü bilinen patolojilere 
(osilopatiler) yönelik potansiyel tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi açısından önemli olduğu 
görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nöromodülasyon, beyin osilasyonları, bellek, EEG, teta 

 

S2-4 

Obstruktif uyku apnesinde kognitif bir parametre olarak beyin osilasyonları ve MR volumetri 

Deniz Yerlikaya1, Behice Bircan2, İbrahim Öztura3, Görsev Yener4 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü, Sinirbilimler Anabilim Dalı, İzmir, Turkey; 2Çiğli 
Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye; 3Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, 
Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye; 4İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye 

Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu (OSAS) olgularında hastalığa bağlı gerçekleşen aralıklı hipoksemi 
ve uyku bölünmelerinin zamanla bilişsel işlevlerde bozulmaya sebep olduğu düşünülmektedir. OSAS 
aynı zamanda hafif kognitif bozukluk ve Alzheimer hastalığı (AH) için bir risk faktörü olarak bildirilmiştir. 

Geçmiş çalışmalarda OSAS olgularında bilişsel bozuklukların tespitinde elektrofizyolojik yöntemlerin 
nöropsikolojik değerlendirmeye kıyasla daha hassas bir ölçüm aracı olabileceği gösterilmiştir. Dinlenim 
durumu EEG’si ve olaya ilişkin potansiyellerin (OİP) incelendiği çalışmalarda OSAS olgularında 
yavaşlama ve dikkat ve bellek ile ilişkili OİP bileşenlerinde etkilenmeler bildirilmiştir. Olaya ilişkin 
osilasyonların (OİO) zaman veya zaman-frekans alanında incelenmesi ile elektrofizyolojik değişimlere 
ilişkin daha detay bilgi edinmek mümkündür. 

Bu çalışmaya 18-55 yaş aralığında 74 ağır OSAS olgusu ve 45 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. Çalışma 
kapsamında katılımcılara nöropsikolojik testler uygulanmış, işitsel ve görsel klasik seyrek uyaran 
paradigmasının kullanıldığı EEG kayıtları alınmış ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) verileri 
toplanmıştır. Olaya ilişkin osilasyonların incelenmesinde seçici filtreleme, olaya ilişkin spektral 
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pertürbasyon (ERSP) ve denemeler arası faz koheransı (ITC) olmak üzere üç farklı analiz kullanılmıştır. 
MRG analizlerinde ise kortikal ve subkortikal yapıların gri cevher hacimleri ölçülmüştür. 

OSAS olgularında olaya ilişkin delta ve teta yanıtlarında düşüş gözlenmektedir. Bu düşüş aynı 
zamanda hipoksemi şiddeti ile pozitif korelasyon göstermiştir. Hızlı frekanslarda ise güç ve denemler 
arası faz koheransı değerlerinde sağlıklı bireylere kıyasla hem düşüş hem de artış gözlenmektedir. 
Ayrıca, OSAS olguları hipoksemi şiddetine göre alt gruplara ayrıldığında, volümetrik değişimlerin 
hipoksemi şiddeti ağır olan grupta belirginleştiği bulunmuştur. Bu bulgular ışığında OSAS olgularında 
gözlenen işlevsel ve yapısal değişimlerde aralıklı hipokseminin rolü olduğu düşünülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu, EEG, olaya ilişkin osilasyonlar, manyetik 
rezonans görüntüleme, nöropsikolojik değerlendirme 
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Sempozyum 3: Advances in translational epilepsy therapy discovery 
21 Ekim 2022, 15:10 – 16:40 

 

S3-1 

Search for biomarkers and treatments for post-traumatic epilepsy 

Aristea S. Galanopoulou 

Albert Einstein College of Medicine 

Post-traumatic epilepsy (PTE) is one of the common types of epilepsy that develops over time after 
traumatic brain injury.  PTE development may occur over years in humans. Efforts to develop 
biomarkers predicting or monitoring PTE development have yielded several candidates in humans: 
genetic, imaging, EEG, peripheral blood biomarkers. However, there is no current validated biomarker 
for post-traumatic epileptogenesis. In this presentation, the recent advances in biomarker development 
will be summarized, along with an update from the preclinical findings from the EpiBioS4Rx center 
without wall which aims at identifying biomarkers and treatments for post-traumatic outcomes, including 
PTE. 

Supported by NINDS U54 NS100064 (EpiBioS4Rx), US Department of Defense (W81XWH-18- 1-
0612). 

Keywords: Post-traumatic epilepsy, biomarkers, EEG, seizures 

 

S3-2 

Developmental and Epileptic Encephalopathies: a needed translational approach 

Stéphane Auvin 

Hôpital Robert-Debré, Paris, France 

Epileptic encephalopathy is a specific epileptic condition in which epileptic activity itself contributes to 
severe cognitive and behavioural impairments above and beyond what might be expected from the 
underlying pathology alone. These impairments can worsen over time. This concept has been 
continually redefined since its introduction. To take into an account the cognitive impairment that is 
related to the underlying cause (e.g. somegenetic cause), the terms ‘developmental and epileptic 
encephalopathies’ have been introduced. During this talk, we will give an overview of the syndromes 
classified in the DEE group by the 2022 ILAE classification. We will illustrate how a translational 
approach could help us to have a better understanding of these epilepsies. Finally, we will stress the 
unmet needs in this field of epilepsy research. 
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S3-3 

MicroRNAs as therapeutic targets for acquired and genetic epilepsies 

David Henshall 

University of Medicine and Health Science, Dublin, IRELAND 

Epilepsy is a common brain disease characterised by recurring seizures. Despite the availability of 
more than 20 medicines, one third of patients do not achieve seizure control. There is an urgent need 
for new treatments. MicroRNAs are small noncoding RNAs that provide a critical layer of gene 
expression control. Individual microRNAs variably exert effects across networks of genes via sequence-
specific binding to mRNAs, fine-tuning protein levels. This helps coordinate the timing and specification 
of cell fate transitions during brain development and maintains neural circuit function and plasticity by 
activity-dependent (re)shaping of synapses and the levels of neurotransmitter components. MicroRNA 
levels have been found to be altered in tissue from the epileptogenic zone resected from adults with 
drug-resistant focal epilepsy and this has driven efforts to explore their therapeutic potential, in 
particular using antisense oligonucleotide (ASOs) inhibitors termed antimirs. Perhaps uniquely, 
microRNAs offer a means by which multiple gene pathways can be adjusted to restore brain excitability. 
Here, I review the latest progress towards a microRNA-based treatment for temporal lobe epilepsy. I 
also look at whether microRNA-based approaches could be used to treat genetic epilepsies, correcting 
individual genes or dysregulated pathways. Finally, I present a newly discovered microRNA which may 
offer a dual ability to treat common as well as rare epilepsies.    

Keywords: Hippocampus, drug-resistant epilepsy, antisense oligonucleotides 
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PANELLER 
(PN1 – PN15) 

Panel 1: Sosyal kognisyon ve moralitenin nöral temelleri: Nöropsikoloji, 
nörogörüntüleme ve noninvazif beyin uyarımı çalışmalarından neler öğrendik? 

20 Ekim 2022, 09:30 – 11:00, Salon A 

 

PN1-1 

Traktografi ve noninvazif beyin uyarımı çalışmalarından neler öğrendik? 

Aslı Demirtaş-Tatlıdede 

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Türkiye  

Sosyal etkileşim süreçlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu olduğu düşünülen üç büyük ölçekli nöral 
şebeke tanımlanmıştır. Bunlar (1) sosyal etkileşim için çok gelişmiş bir yüz işlemleme ve algılama 
şebekesi, (2) karşımızdakinin amaç ve duygularını hızla kavramak ve uygun yanıt vermekte 
kullandığımız bir aynalama (mirroring) şebekesi ve (3) diğer insanların zihinsel durumları hakkında 
doğru çıkarımlarda bulunma ve başkalarının davranışlarını tahmin etmek için gerekli olan bir zihin 
teorisi şebekesidir. Bu şebekeleri bağlayan geniş ak madde yolakları sosyal kognisyon ile ilişkili esas 
bölgelerin uzun menzilli iletişiminde görev aldığı için kritik önem taşımaktadır. Sağ hemisferde yer alan 
üç ana ak madde yolağı, inferior longitudinal fasikül (ILF), inferior frontooksipital fasikül (IFOF) ve 
superior longitudinal fasikül (SLF), yüz işlemeyle ilişkilendirilmiştir. SLF aynı zamanda aynalama 
şebekesi için ana ak madde yolağı olarak tanımlanmıştır. Singulum ve arkuat fasikülün zihin kuramı ve 
zihinselleştirme yetenekleri için gerekli olduğu düşünülmektedir. Bunlara ek olarak ekstrem kapsül ve 
arkuat fasikülün dahil olduğu ak madde yolaklarının bir bireyin sosyal şebeke boyutu ile ilişkili olduğu 
gösterilmiştir. 

Noninvazif beyin stimülasyonu (NBS), başta transkraniyal manyetik stimülasyon ve transkraniyal 
elektrik stimülasyonun dahil olduğu bir grup yeni tekniği içermektedir. Bu teknikler, hedeflenen beyin 
alanları ve altta yatan nöral şebekelerdeki aktiviteyi modüle etmek için kullanılmakta ve 
davranışlarımızın altında yatan nöral mekanizmalara dair önemli bilgiler sağlamaktadır. Nöropsikoloji 
ve nörogörüntüleme çalışmalarına ek olarak NBS, sosyal zihni anlamak, sosyal bilişi ve moraliteyi 
incelemek için gelecek vaadeden yeni bir tekniktir. NBS çalışmaları, çeşitli beyin bölgelerinin sosyal 
işlemlemedeki rolünü ve bu alanlar arasındaki bağlantısallığı göstermekte yardımcı olmuştur. Spesifik 
olarak, NBS, sosyal kognisyondan sorumlu olan üç büyük ölçekli nöral şebekeyi araştırmak için 
kullanılmıştır: (1) yüz kimliği işleme yoluyla sosyal algı, (2) ayna cevaplar ve assosiatif öğrenme ve (3) 
temporoparietal bileşke ile kendilik-öteki kontrolü arasındaki nedensel bağlantı.  

Bu panel konuşmasında, sosyal kognisyondan sorumlu olan olan şebekeler traktografi ve noninvazif 
beyin stimülasyonu çalışmalarından elde edilen bulgular aracılığıyla tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal kognisyon, moralite, ahlak, traktografi, beyin uyarımı 
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PN1-2 

Klinik nöropsikolojiden neler öğrendik? 

Elif Yıldırım 

Işık Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye 

İnsan olmayan türlerde de var olan sosyal beceriler, insanın gelişim sürecinde iki yaş itibarı ile ortaya 
çıkar. Bu beceriler insanın gündelik yaşantısındaki davranışlarının birçoğu için hayati bir önem sahiptir 
ve bu nedenle, yüksek seviyeli karmaşık kognitif işlevleri içeren “sosyal kognisyon”, en temel kognitif 
işlevlerden biridir. Her ne kadar farklı çalışmalarda sosyal kognisyon altında yer alan işlevler farklı 
boyutlarla ele alınıyor olsa da, sıklıkla incelenen sosyal kognitif işlevlerin duygu tanıma, zihin kuramı, 
empati ve sosyal bağlamda ahlaki karar verme olduğu görülmektedir. Amigdala, orbitofrontal korteks, 
medial prefrontal korteks, anterior singulat korteks, superior temporal sulkus, temporo-parietal aralık, 
temporal kutuplar ve insula gibi beyin bölgelerini içeren geniş ölçekli beyin ağları sosyal kognisyonun 
nöral temelini oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalar, şizofreni, bipolar bozukluk ve kişilik bozuklukları gibi 
psikiyatrik hastalıklarda, fronto-temporal demans (FTD) ve Alzheimer hastalığı (AH) gibi nörodejeneratif 
hastalıklarda, travmatik beyin hasarı ve inme gibi akut başlangıçlı nörolojik durumlarda ve otizm 
spektrum bozukluğu (OSD) ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi nörogelişimsel 
hastalıklarda sosyal kognitif bozulmaların mevcut olduğunu göstermektedir. Fakat farklı klinik tablolarda 
farklı sosyal kognitif bozulma örüntülerinin var olabileceği ve bu örüntülerin de hastalıkların tanı ve 
tedavi aşamalarında etkili olabileceği öne sürülmektedir. Bu açıdan, sosyal kognitif bozulmalar ile ilgili 
yapılan klinik nöropsikoloji çalışmaları hastalıkların doğalarının anlaşılmasında önem taşımaktadır. Bu 
konuşmada, FTD, AH, şizofreni, OSD ve kişilik bozukluklarında sosyal kognitif işlevleri birçok farklı test 
ve görevle inceleyen çalışma bulgularının tartışılması amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal kognisyon, nöropsikoloji, psikotik bozukluklar, nörodejeneratif hastalıklar 

  

PN1-3 

Sosyal kognisyonda fonksiyonel bağlantısallık ağları 

Hakan Gürvit 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Davranış Nörolojisi ve Hareket 
Bozuklukları Bilim Dalı, Türkiye 

Evrimsel nörobiyolojide korteksin evriminin çifte kökeni hipotezi (“The Dual Origin Hypothesis”-DOH) 
en ilkel üç tabakalı allokortikal yapılardan başlayıp en yeni yapılar altı tabakalı isokortekste sonlanan 
biri dorsal, diğeri ventral iki kortikal bölümün varlığını öne sürer. Bu iki bölümün kökeni olan allokorteks 
de arşikorteks ve paleokorteks olarak ikiye ayrılır. Tipik arşikorteks hippokampal formasyon, 
paleokorteks ise piriform kortekstir. Kökenlerinin isimleriyle dorsal-arşikortikal bölüm 
hippokamposantrik (HS), ventral-paleokortikal bölüm olfaktosantrik (OS) olarak adlandırılır. Amigdala 
subkortikal nükleer sitoarkitektonisi yanı sıra kısmen laminarizasyon da göstermesiyle kortikoid olarak 
sınıflandırılır. Allokorteksten de daha eski bir yapıdır. Bağlantısallık örüntüsüyle amigdala ventral 
bölümün kökeni olarak görülebilir. 
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Hippokamposantrik dorsal bölüm serebral topografisine bakıldığında zihinsel işlevlerin episodik bellek 
başta olmak üzere kognitif alanlarına ait nöral ağları barındırdığı görülmektedir. Bu işlevlere popüler 
dilde “soğuk” işlevler adı da verilir. Olfaktosantrik ventral bölüm ise artık sosyal kognisyon başlığında 
toplanan emosyon ve motivasyonla ilintili ağları barındırmaktadır. Bu işlevler de “sıcak” işlevler olarak 
da adlandırılır. 

“Soğuk” fonksiyonel bağlantısallık ağları iyi karakterize edilmiş ve bunlara ait bütün serebral topografiyi 
kapsayan parselasyon atlasları yayınlanmıştır. Buna karşılık, “sıcak” işlevlerin sosyal kognisyon başlığı 
altında sınıflanıp klinik nöropsikolojiye dahil edilmesinin gecikmesine paralel olarak bu “kognitif” alana 
ait fonksiyonel bağlantısallık ağlarının kognitif nörogörüntüleme karakterizasyonları da geride kalmıştır. 

Bu panel konuşmasında bu sosyal kognitif fonksiyonel bağlantısallık ağları nörogörüntülemesi alanında 
gelinen nokta sağlıklı beyinde, yaşlanmada ve hastalıktaki (şizofreni, otizm ve dejeneratif hastalıklar) 
değişikler üzerine bilinenler ışığında tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal kognisyon, fonksiyonel bağlantısallık ağları, dual orijin hipotezi 
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Panel 2: Parkinson’da gözlemlenen semptomların derin beyin stimulasyonu ve 
ilaçlı tedavi girişimleri sonrasında karşılaştırmalı ve hesaplamalı olarak 

değerlendirilmesi 
20 Ekim 2022, 09:30 – 11:00, Salon B 

 

PN2-1 

Tıbbi girişim sonrasında Parkinson hastalarının yüz ifadelerindeki değişim 

Didem Gökçay, Özgür Çakmak1, Can Ölçek2, Michael Okun3, Dawn Bowers3, Rachel Schade3, Atilla 
Yılmaz4 
1Otago University, Yeni Zelanda; 2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye; 3University of Florida, ABD; 
4Medicana Hastanesi, Türkiye  

Amaç: Parkinson hastalarının yüz mimiklerinin sağlıklı kontrol gruplarına kıyasla ifadesiz olduğu 
bilinmektedir. Bu çalışmada ilaçlı tedavinin ve derin beyin stimulasyonunun hastaların yüzlerindeki 
ifadesizliği azaltıp azaltmadığı incelenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Levadopa tedavisi gören 32 kişilik bir hasta grubu, çalışmaya katılmayı kabul etmiş 
ve hem ilaçlıyken hem de 12 saatliğine ilaçsız kaldıktan sonra 4 farklı yüz ifadesini (mutluluk, kızgınlık, 
korkma, tiksinti) ikişer kere tekrarlamışlardır. Bu esnada dijital bir sistemle yüz ifadelerinin video kaydı 
alınmıştır. Öte yandan, 18 kişilik farklı bir başka hasta grubu, 4 farklı frekanstaki (60, 90, 133, 230 Hz) 
derin beyin stimülasyonu sonrasında 4 farklı yüz ifadesi (mutluluk, kızgınlık, üzüntü, nötr) yapmıştır ve 
yüz ifadesi oluşur oluşmaz fotoğrafları çekilmiştir. Her iki çalışmada da yüz ifadeleri, karşılaştırmalı 
olarak seçilen bir başka yüz ifadesinden aritmetik olarak çıkartılmış ve bu farkın entropi değerine 
bakılmıştır. 

Bulgular: Levadopa çalışmasındaki yüz ifadeleri, hasta ilacını aldığında daha belirli bulunmuştur. 
Hasta ilacını almadığında ise yüz ifadeleri daha belirsiz çıkmıştır. Tüm ifadeler arasında, mutluluk, hem 
daha fazla, hem daha hızlı oluşan bir ifade olmakla birlikte, istatistiksel olarak diğer yüz ifadelerinden 
daha farklı çıkmamıştır. Derin beyin stimülasyonu çalışmasındaki yüz ifadeleri, tüm frekanslarda, hiçbir 
stimülasyonun olmadığı kontrol durumuna kıyasla istatistiksel belirginlik gösterecek şekilde daha 
hareketli çıkmıştır. 230 Hz, tüm ifadelerin en yüksek çıktığı frekans olarak saptanmıştır. 

Sonuç: Hem Levadopa tedavisi hem de derin beyin stimülasyonu, Parkinson hastalarının yüz 
ifadelerini daha belirgin hale getirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, yüz ifadeleri, Levadopa 
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PN2-2 

Derin beyin stimülasyonu, geçmişi, bugünü, geleceği 

Atilla Yılmaz1, Halit Anıl Eray2 
1Atasehir Medicana International Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Nöromodülasyon Ünitesi, 
Türkiye; 2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Türkiye 

Derin beyin Stimülasyonu hareket bozuklukları başta olmak üzere birçok Nörolojik ve Psikiyatrik 
hastalıklarda başarıyla uygulanan bir tedavi girişimidir. 

Hali hazırda Parkinson, Distoni, Tremor, Epilepsi ve Obsesif Kompulsif bozukluk hastalıklarının 
tedavisinde FDA onayı ile başarıyla uygulanan bu girişimin Depresyon ve Alzheimer tedavisindeki 
etkinliği üzerine Faz III Şizofreni ve morbid obezite tedavisinde ise Faz II çalışmalar devam etmektedir. 

Hareket bozuklukları tedavisinde Globus Pallidus internus, Subtalamik Nukleus ve Talamus gibi Bazal 
Ganglion yapılarının hedef alındığı bu tedavi girişiminde Epilepsi, Obsesif kompülsif ve Majör 
depresyon gibi hastalıklarda Anterior Talamik Nukleus, Nukleus Akkumbens ve Pedunkulopontin 
Nukleus gibi hedefler ön plana çıkmaktadır. 

İlk olarak 1987 yılında gerçekleştirilen bu ameliyatın tarihi aslında çok eskilere dayanmaktadır. 1900’lü 
yılların başlarından itibaren beynin bazı bölgelerinin hasarlanması ile hareket bozukluklarının tedavisi, 
yerini önce Stereotaktik sistemlerin gelişmesi ile lezyon cerrahisine ardından da elektriksel alanın 
inhibisyon etkisinin keşfedilmesiyle Derin Beyin Stimülasyonuna bırakmıştır. 

Halen etki mekanizması konusundaki tartışmalar devam etse de basal ganglionlardaki stimülasyonların 
elektrotlar aracılığıyla yaratılan elektromanyetik alan yardııyla inhibisyonunun hareket bozukluklarında 
etkili bir tedavi yöntemi olduğu ve Parkinson hastalığı başta olmak üzere birçok hareket bozukluğu 
hastalığında altın standart bir tedavi yyöntemi olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Elektrotlar aracılığıyla 
beynin özellikle çekirdeklerine iletilen bu elektrik akımının amplitüd, frekans ve dalga boyu bir kumanda 
aracılığıyla ayarlanabilmektedir. 

Yapılan çalışmalar Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) tedavisinin hareket bozukluklarına sahip 
hastalarda sadece motor bulguları değil nonmotor bulgulara da etkili olduğunu göstermektedir. Bu 
bağlamda gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarda DBS’in Parkinson hastalarında somatosensasyonu 
iyileştirdiği, kişilerin statik dengesini olumsuz etkisinin olmadığı ve son çalışmamızda da Parkinson 
hastalarında yüksek bulunan orta serebral arter pulsatilite indeksinde düşmeyi sağladığı ve bu sayede 
beynin perfüzyonuna anlamlı ölçüde katkı sağladığı tespit edilmiştir. 

Derin beyin stimülasyonu hareket bozuklukları hastalıklarının tedavisinde etkili bir tedavi yöntemidir. 
Birçok yeni endikasyonda etkinliği araştırılan bu girişimin önümüzdeki dönemlerde daha çok sayıda 
hastalığın tedavisinde ayrıca beyin-bilgisayar arayüzü girişimlerinin temelini oluşturacağı aşikardır. 

Anahtar Kelimeler: Derin beyin stimülasyonu, DBS, nöromodülasyon 
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PN2-3 

Parkinson hastalığında giyilebilir nöroprostetikler: Stimülatörler ve sensörler 

Yusuf Özgür Çakmak 

University of Otago, New Zealand 
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Panel 3: Nörolojik hastalıkların moleküler mekanizmasının araştırılmasında in-
vitro ve in-vivo hastalık modelleri 

20 Ekim 2022, 15:00 – 16:30, Salon A 

 

PN3-1 

Astrogliaların epilepsi nöbetlerinin oluşumu ve yayılımındaki önemi 

Emre Yakşi 

Kavli Institute for Systems Neuroscience, Norveç 

İlk yayınımızda, zebra balığı epileptik nöbet modelleri kullanarak astroglialarda nöbet öncesi 
aktivitetesinin arttığını gösterdik. Bir sonraki çalışmamızda astroglia hücrelerindeki glutamat 
taşıyıcılarını CRISIPR kullanarak knock-out edip, bu mutant hayvanlarda düzenli epilepsi nöbetleri 
olduğunu ve nöbet sırasında çok yüksek seviyede glutamat yayılımı olduğunu gösterdik. Son 
çalışmamızda ışıksal uyarımlar kullanıp birçok zebra balığı epilepsi ve nöbet modellerinde, nöbet 
göstermeye yatkın hayvanlarda ışıksal uyarım sonucu hem hiperaktivite, uyarım ardından da 
hipoaktivite gözlemledik. Gözlemlediğimiz hipoaktivite sırasında, astroglialarda yüksek seviyede 
kalsiyum artışı gördük. 

Anahtar Kelimeler: Zebra balığı, epilepsi, nöbet, astroglia 

  

PN3-2 

Glia hücrelerinde endoplazmik retikulum stresinin Sirtuin 4 (SIRT4) tarafından düzenlenmesi 

Gizem Dönmez Yalçın 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye 

Endoplasmik Retikulum (ER) stresi, ER’nin ve yapısının disfonksiyona uğraması sonucu oluşan yanıttır. 
Aktive olan UPR (Unfolded Protein Response-Yanlış Katlanmış Protein Cevabı), PERK, IRE-1, GRP78, 
ATF5 ve ATF6 gibi ER membran proteinleri üzerinde bir stres cevabına yol açar. 

Sirtüinler, deasetilasyon ve ADP-ribosilasyon gibi post-trasnlasyonel modifikasyonları yapan 
enzimlerdir. Bir çalışmamızda, Calreticulini SIRT4 ile etkileşen bir protein olarak küte spektrometri 
yöntemi ile belirlenmiştir. Calreticulin yanlış katlanan proteinlere bağlanarak ER’yi terketmelerini önler 
ve ER stresini azaltır. 

Bu çalışmamızda, SIRT4 ve Calreticulinin etkileşimini, ER stres durumunda, glia hücrelerinde (IHA-
immortalize olmuş insan astrositleri) araştırmak amaçlanmıştır. ER stresini glia hücrelerinde 
indüklemek için 2,5 μg/ml Tunicamycin 16 saat boyunca verilmiştir. SIRT4 geni lentiviral partiküller 
kullanılarak susturulmuştur 4 MOI (Multiplicity of Infection). SIRT4’ün susturulduğu glia hücrelerinde, 
2,5 μg/ml Tunicamycin 16 saat boyunca verildiğinde oluşşan ATF6, GRP78 protein seviyelerindeki ve 
spliced/unspliced XBP1 mRNA oranındaki artış azalmıştır. Bu sonuç bize SIRT4’ü susturmanın ER 
stresini azalttığını göstermektedir. SIRT4-Calreticulin etkileşimi hem kontrol hem de ER stresi 
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indüklenmiş hücrelerde görülmüştür. Bu etkileşim ER stresi ile değişmemiştir. SIRT4, Calreticulini ER 
stres sırasında ADP-ribozile etmektedir. 

SIRT4 Calreticulini, ER stres durumunda ADP-ribozile etmekte ve deaktivite etmektedir. SIRT4 
susturulduğunda, Calreticulinin ADP-ribozilasyon seviyesi dşmekte, Cakreticulinin aktive olmasına ve 
ER stresinin de azalmasına yol açacaktır. Özetle; SIRT4 inhibitörleri, ER stresinin moleküler 
mekanizması olduğu nörodejeneratif hastalıklar için peotektif ajan ve ilaç adayı olarak araştırılabilir. 

Anahtar Kelimeler: ER stresi, SIRT4, Calreticulin 

 

PN3-3 

Beyin organotipik kesit kültüründe stres ve Alzheimer-benzeri patolojilerin glukokortikoid 
reseptörleri üzerine etkisi 

Merve Alaylıoğlu1, Erdinç Dursun1, Selma Yılmazer2, Duygu Gezen-Ak1 
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, İstanbul, 
Türkiye; 2Haliç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Stres, Alzheimer hastalığı (AH) için önemli bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Alzheimer 
hastalarının beyin-omurilik sıvıları (BOS), plazma ve serumlarında stres hormonu olan kortizolün 
seviyesinin yüksek olması ve majör depresyon bozukluğu olan hastalar ile kronik kortikosteroid tedavisi 
gören hastalarda hippokampus hacminde azalma ve dekleratif hafıza bozukluklarının tespit edilmesi, 
AH ile stres arasında bir ilişki olduğunu düşündürmektedir. Bu bilgiler; stres sonucu meydana gelen 
glukokortikoid seviyesindeki artışın, AH’de görülen patolojik mekanizmaların oluşumu sürecine 
katıldığını düşündürmekte ve stresin nörodejenerasyona neden olan yolakları tetikleyip tetiklemediği 
sorusunu ortaya çıkarmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda; doku mimarisi ve mikroçevrenin korunmasını sağlayarak in vivo 
modellere en yakın sonuçların elde edilmesine olanak sağlayan beyin organotipik kesit kültürlerinde 
kortikosteron uygulaması ile sirkadiyen ritim ve stres modelleri ve amiloid beta 1-42 (Aβ1-42) peptid 
uygulaması ile Alzheimer benzeri modeller oluşturuldu. Yapılan bu uygulamaların; kortikosteroid 
reseptörleri olan glukokortikoid reseptörü (GR) ve mineralokortikoid reseptörü (MR) ekspresyonları 
üzerine etkileri hem mRNA hem de protein seviyesinde araştırıldı. Söz konusu proteinlerin beyindeki 
bölgesel lokalizasyonları da immünfloresan yöntemiyle incelendi. 

Bulgular: Çalışmamız sonucunda; GR ve MR ekspresyonlarının ve hippokampus bölgesindeki GR ve 
MR lokalizasyonlarının, hem kortikosteron uygulamaları sonucu oluşturulan sirkadiyen ritim ve stres 
modellerinde hem de Aβ1-42 uygulaması sonucu oluşturulan AH benzeri modelde değiştiğini ve bu 
değişimlerin doza bağlı olarak farklılık gösterdiği belirlendi. Çalışmamızda elde ettiğimiz bulguları 
modeller arasında değerlendirdiğimizde ise; kortikosteron ve Aβ1-42 uygulamaları sonucu GR protein 
seviyesi ile hippokampusun özellikle stratum piramidalis bölgesindeki GR lokalizasyonunun benzer 
şekilde etkilendiği gözlendi. 

Sonuç: Sonuçlarımız; stres sonucu meydana gelen kortikosteroid artışının, AH’de görülen patolojik 
mekanizmaların oluşumu sürecine katılabileceğine işaret etmektedir. 
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Destek: Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: 25555. 

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, stres, glukokortikoid, beyin organotipik kesit kültürü 

 

PN3-4 

Düşük dozda uygulanan ketamin yosunsu liflerden BDNF’nin hızla salınımını sağlar 

İrem Atasoy 

Weill Cornell Medicine, Department of Anesthesiology, Cornell University, NY, USA 

Beyin-kökenli nörotrofik faktör (BDNF), hızlı etkili antidepresanların etkileri için gerekli olan sinaptik 
plastisitede anahtar bir rol oynar. BDNF ekspresyonu dentat girus yosunsu lif terminallerinde oldukça 
yüksektir, fakat bu granul hücre akson terminallerinin, antidepresan eylemler için gerekli olan akut 
BDNF sinyalindeki rolü henüz anlaşılmış değildir. Ketamin, hızlı ve sürekli antidepresan etkiler üreten 
rekabetçi olmayan bir NMDA reseptor antagonistidir ve presinaptik NMDA reseptörleri yosunlu lif 
terminallerinden BNDF salınımını teşvik etmektedir. Bu çalışmada, primer hippokampal nöronlarda 
optogenetik sensörler ve NMDA reseptörlerinin farmakolojik modülatörleri kullanılarak, ketamin 
tarafından BDNF'nin hızlı ve doğrudan salınmasında yosunsu lif terminalleri üzerindeki presinaptik 
NMDA reseptörlerinin rolünü araştırdık. Bu proje, ketaminin moleküler ve hücre tipine özgü 
antidepresan etki mekanizmaları hakkındaki anlayışımızı geliştirecektir. 

 Anahtar Kelimeler: BDNF, ketamin, yosunsu lif, NMDA reseptörleri 
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Panel 4: Trajectories of cognitive aging and their neuropathological basis 
20 Ekim 2022, 15:00 – 16:30, Salon B 

 

PN4-1 

Neuropathological basis of aging related dementias:  Let’s ask neurons 

Hande Özdinler 

Northwestern University, USA 

Dementia is one of the most common neurodegenerative conditions, and yet the molecular and cellular 
basis of its cause and progression remain elusive.  Frontotemporal dementia (FTD) and especially FTD 
with amyotrophic lateral sclerosis (FTD/ALS) are one of the most dreadful diseases affecting both the 
cognition and the motor function of patients.  TDP-43 protein, and accumulation of the phosphorylated 
form of TDP-43 inside the neuron is suggested to be one of the proteinopathies that is vastly observed 
in a broad spectrum of dementia patients, including the FTD and the FTD/ALS patients.  Why TDP-43 
pathology occurs and why do these protein aggregations cause neuronal vulnerability and degeneration 
especially in distinct neuron populations?  Many questions remain to be answered.  In our laboratory, 
we investigate the impact of TDP-43 pathology on neuronal vulnerability and progressive degeneration 
using model systems that are developed based on the mutations that are detected in FTD/ALS patients 
and that faithfully recapitulate the human condition and the pathology at a cellular level.   

In neurodegenerative diseases not all neurons degenerate at the same time and to the same extent.  
There is selective vulnerability, sparing some neuron populations and making others profoundly 
vulnerable to degeneration.  What is the cellular and molecular basis of this selective vulnerability? 
What do the neurons that raise the red flag first tell us about the problems they face, and how can we 
help them?  Here, I will discuss how vulnerable neurons react to TDP-43 pathology and how It 
contributes to their vulnerability.  Diseased neurons reveal important information, and we need to find 
ways to learn directly from them.   

Keywords: FTD, FTD/ALS, TDP-43 

 

PN4-2 

The importance of post-mortem brain neuropathologic evaluation for dementia practice 

Ayça Erşen Danyeli 

Acibadem MAA University, School of Medicine, Department of Pathology, Istanbul, Turkey  

Diagnosis of dementia related neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s disease, Lewy bodies 
and dementia, vascular dementia, Parkinson’s disease, frontotemporal lobar degeneration, and others 
are currently based on established clinical criteria, which are far from making a definitive diagnosis, 
because they are characterized by a complex set of neuropathological features, often with marked 
overlapping pathologies. Also, it is well known that there is only a moderate relationship between some 
clinical diagnosis and subsequent neuropathological diagnosis.  
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Brain bank and subsequent histopathological evaluation of the human brain in a systematic manner in 
large groups has had an important role in advancing our understanding of the pathogenesis of 
neurodegenerative diseases and age-related changes in the brain, while providing additional 
opportunities to other researches who can use these material and data. The postmortem brain 
examination with these purposes, provides the accurate diagnosis of the participant whom the clinicians 
followed longitudinally with all available clinical, neuropsychological, radiological and laboratory data, 
giving the chance to correlate all these data with the neuropathological findings, since no fluid and 
imaging biomarker is currently able to provide a definitive diagnosis. These findings are also very crucial 
for us to provide more accurate information for families. Nowadays, providing a single umbrella 
diagnostic terminology for these diseases is not satisfactory; determining the subgroups of these 
diseases is also essential.  

Brain banking is a multifaceted joint effort that involves multiple subspecialties, with not only scientific, 
but also financial, social and educational aspects and ultimately depends on the participation of the 
patients and families. We hope that sharing our experiences and challenges will provide 
encouragement and a model to build on, both for ourselves and other involved in the diagnosis of and 
research on the diseases of the brain. 

Keywords: Dementia, post-mortem, neuropathology 

 

PN4-3 

Postmortem histological features of cognitive superaging 

Tamar Gefen 

Northwestern University, USA 

The human brain as it ages over time can follow a number of possible trajectories—some individuals 
age “abnormally” while others age “successfully”. My work integrates longitudinal clinical and 
neuropsychological information obtained during life with microscopic pathology collected on the 
autopsied brain at death. During this talk, I will highlight some exciting findings from the Northwestern 
University SuperAging Program that contribute to understanding the “SuperAging” trajectory with a 
focus on histological features based on brain autopsy.   

Keywords: Aging, superaging, histopathology 
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PN4-4 

Distinct cytoarchitectonic features of clinical frontotemporal dementia due to tauopathies and 
TDP-43 proteinopathies 

Daniel T. Ohm 

Penn Digital Neuropathology Laboratory, Department of Neurology, Perelman School of Medicine, 
University of Pennsylvania, USA 

Frontotemporal dementia (FTD) is a heterogeneous spectrum of age-related neurodegenerative clinical 
disorders characterized by impairments in social cognition, executive function, or language. FTD is 
typically caused by either tauopathies or TDP-43 proteinopathies that are not yet diagnosable during 
life. The neurons and microcircuits that selectively degenerate in FTD with tau (FTD-tau) and FTD with 
TDP-43 (FTD-TDP) pathology are poorly understood, but may be informative to the development of 
anatomically-grounded diagnostics and neuroprotective therapeutics lacking in FTD. To address this 
gap in knowledge, I use high-throughput digital segmentation methods and multivariate statistics to 
analyze histopathologic changes in postmortem cytoarchitecture to determine their clinical relevance 
in the FTD spectrum. In a large autopsy cohort of FTD-tau and FTD-TDP participants with similar clinical 
presentations including behavioral variant FTD and primary progressive aphasia, I will present evidence 
of proteinopathy-specific patterns of pathologic burden in distinct neural pathways associated with the 
locus coeruleus (LC) or the cell layers of the isocortex. First, I will demonstrate that degeneration of 
noradrenergic neurons in the LC is a prominent, unifying feature of tauopathies that is similar to 
Alzheimer’s disease but distinct from minimal changes measured in the LC of FTD-TDP and healthy 
controls. Second, I will show that independent of isocortical region or clinical syndrome, significant tau 
burden in lower layers enriched for long-range projection neurons is unique to FTD-tau whereas TDP-
43 burden is consistently restricted to relatively upper layers in FTD-TDP. Taken together, these data 
suggests that clinically similar FTD syndromes may be associated with the neurodegeneration of 
partially distinct microcircuits due to the underlying tau or TDP-43 proteinopathy. My future work will 
use the anatomical framework of laminar cytoarchitecture to compare FTD-tau and FTD-TDP with the 
goal of identifying the select neurons and corresponding laminar circuits that influence large-scale 
networks and clinical symptomology in FTD. 

Keywords: Frontotemporal dementia, tau, TDP-43, cytoarchitecture, microcircuits 
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Panel 5: Predictive coding in the brain-perception as hypothesis testing? 
20 Ekim 2022, 15:00 – 16:30, Salon C 

 

PN5-1 

The contribution and prospects of “predictive coding” for brain sciences 

Güven Güzeldere 

“Predictive Coding”, a method used by image processing in computational systems has recently been 
adapted by and become very fashionable in brain sciences. Some claim that it uniquely explains 
previously collected data (for instance in binocular rivalry research) provides a unifying theoretical 
framework that connects the underlying processes of perception, attention, and cognition in the brain, 
and, as such, stands to revolutionize cognitive sciences. 

In this presentation, I will try to dissect the various claims put forth on behalf of predictive coding, in 
order to assess them individually and more rigorously, by examining such questions as:  

 • What exactly is predictive coding used for in image processing? 

 • What does it mean for the brain to be predictive? 

 • What does it mean for the brain to code anything? 

 • Does predictive coding better explain presently collected data? 

 • What are the prospects of predictive coding for cognitive and brain sciences? 

Keywords: Predictive coding, image processing, modelling, perception, cognitive and brain sciences. 

 

PN5-2 

Real problems and beast machines: predictive processing and conscious experience 

Anil Seth 

Sussex Centre for Consciousness Science, School of Engineering and Informatics, University of 
Sussex 

Consciousness is, for each of us, the presence of subjective experience. Without consciousness there 
is no world, no self: there is nothing at all. In this talk, I will illustrate how the framework of predictive 
processing (or active inference) can help bridge from mechanism to phenomenology in the science of 
consciousness – addressing not the ‘hard problem’, but the ‘real problem’. I will advance the view that 
predictive processing, precisely because it is not itself a theory of consciousness, is an excellent 
theoretical resource for consciousness science. I will illustrate this view first by showing how conscious 
experiences of the world around us can be understood in terms of perceptual predictions, drawing on 
examples from psychophysics and virtual reality. Then, turning the lens inwards, we will see how the 
experience of being an embodied self rests on control-oriented predictive (allostatic) regulation of the 
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interior of the body. This approach implies a deep connection between mind and life, and provides a 
new way to understand the subjective nature of consciousness as emerging from systems that care 
intrinsically about their own existence. Contrary to the old doctrine of Descartes, we are conscious 
because we are beast machines. 

 

PN5-3 

A critical look at predictive coding theory 

Romain Brette 

Institute de la Vision, France 

Predictive coding theory started its career in neuroscience as a type of efficient coding theory, in other 
words, a compression scheme. Since then, its scope has been widely extended to a general theory of 
perception, and even action. A major issue with predictive coding is “coding”, which means a fixed 
relation between a variable and an object property. But a perceptual scene is made of a flexible 
arrangement of various kinds of objects: this cannot be encoded in a set of variables. Perception is not 
a parameter optimization problem. 

The other major issue is with “prediction”, and its relation with action. Predictive coding implements a 
very specific sense of prediction: some quantity that can be compared to the input, with the metric of 
the input space. But predictions useful for an organism are typically of a very different kind: I predict 
that it will rain, so I will take an umbrella. This kind of prediction does not involve producing wetness 
signals. The relation of prediction with action is anticipation: acting as a function of a potential future. 
Anticipation is a hallmark of life that can be seen even in single cells: producing something required for 
a future reaction, or acting so as to avoid a predicted event that would otherwise happen (as in: I will 
get wet). Predictive coding does not fit these cases. In other words, compression is not anticipation. 

Keywords: anticipation, predictive coding, theory 
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Panel 6:  Sağlıkta ve hastalıkta beyinde mikrodolaşım 
21 Ekim 2022, 09:00 – 10:30, Salon A 

 

PN6-1 

Mikrodolaşımın düzenlenmesinde perisitlerin sağlık ve hastalıkta rolleri 

Turgay Dalkara 

Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

Arteriyolden dallanan birinci ila dördüncü sıradaki kapillerler üzerinde yer alan perisitler, damar duvarını 
yüksek oranda kaplar ve ifade ettikleri α-düz kas aktin (α-SMA) aracılığıyla kasılarak veya gevşeyerek 
serebral/retinal kan akımının düzenlenmesine katkıda bulunurlar. Daha aşağı taraftaki kılcal damarların 
(dördüncü dalın üzeri) kan akımı düzenlenmesine katkısı konusu tartışmalıdır çünkü bunların ortasına 
yerleşmiş ağsı veya ipliklisi yapıdaki perisitler çok az (ya da hiç) α-SMA ifade ederler ve ince uzantıları 
ile ancak sınırlı bir duvar alanını kaplarlar. Bununla birlikte, vasküler yatak direncinin çoğu küçük kılcal 
damarlardan kaynaklandığı için, aşağı taraftaki kılcal damarlardaki çok küçük çap değişiklikleri bile kan 
akışını belirgin şekilde etkileyebilir. Son çalışmalar, kılcalların ortasına bulunanlar dahil, perisitlerin 
birkaç aktin izoformunun yanı sıra kasılmanın gerçekleştirilmesinde α -SMA'nın ortağı olan miyozin ağır 
zincir tip 11'i de eksprese ettiğini dolayısıyla aşağı taraftaki kapiller perisitlerinde de kasılma 
kapasitesinin var olabileceğini düşündürmektedir. Bu görüşü destekler şekilde, kapillerlerin 
vazokonstriktif ajanlar, elektriksel ya da optogenetik uyarımı ile küçük ve yavaş gelişen bir lümen 
daralması gösterilmiştir. Kılcal damar daralması, oluklu bağlantılar (gap junctions) yoluyla yukarı 
taraftaki perisitlere hızla yayılan perisit içi kalsiyumda artışla birlikte görülmektedir. Dolayısıyla, nöronal 
aktiviteyi izlemek için en yakın konuma sahip olan aşağı taraftaki perisitlerden, hücreler arası oluklu 
bağlantılar ve tüneller yoluyla yukarı ve aşağı yayılan bu hızlı sinyal iletimi, arteriolovenüler eksen 
boyunca kapiller çap değişikliklerinin zamanlamasını düzenleyebilir ve böylece bu kılcal damarlara 
yakınındaki aktif sinapslar için gerekli en uygun kan akışını sağlayabilir. İskemi ve amiloid birikimi gibi 
patolojik süreçler ise bu hayati perisit fonksiyonunu bozarak yetersiz nörovasküler eşleşme ve doku 
perfüzyonuna yol açabilir. 

Anahtar Kelimeler: Beyin kan akımı, mikrodolaşım, kapillerler, perisitler, düz kas aktini 

 

PN6-2 

Sağlıkta ve hastalıkta beyinde mikrodolaşım 

Yasemin Gürsoy-Özdemir 

Koç Üniversitesi, Türkiye  

Hipertansiyon ve diyabet önemli bir halk sağlığı sorunu olup diğer organlarda olduğu gibi beyin 
mikrodolaşımına etkileri vardır. Bu etkiler kan beyin bariyeri elemanları ve özellikle ekstrasellüler 
matriks açısından deneysel modellerde incelenmiş ve özellikle tip-1 diyabet ile metabolik sendrom 
arasındaki yapısal ve kognitif farklılar tespit edilmiştir. Benzer şekilde multiple skleroz hastalığını simüle 
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eden deneysel alerjik ensefalomyelit modellemesinde kan beyin bariyeri hücreleri ve ekstrasellüler 
matriks elemanlarının farklı davranışları ve hastalık patogenezine katkıları incelenmiştir. Bu konuşmada 
bu farklılıklar da tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kan beyin bariyeri, ekstra sellüler matriks, perivasküler hücreler 

 

PN6-3 

Beyin mikrodolaşımda kapiller akım sekteleri: Hücresel nedenleri ve sonuçları 

Şefik Evren Erdener 

Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Türkiye 

Kapiller akım heterojenitesinin anormal artışı ve kapiller disfonksiyonun ortaya çıkışında, plazmanın ve 
kan hücrelerinin oldukça dar olan vasküler lümen içerisindeki karmaşık akış kinetiklerine ve kapiller ağ 
geometrisine bağlı olarak farklı bileşenlerin değişken partisyonu önemli bir belirleyicidir. Canlı 
hayvanlarda yapılan mikrodolaşım görüntülemeleri, perfüze olan kapillerlerde dahi akımın düzensiz 
olabildiğini, akımda ani ve değişken süreli kesinti ve sektelerin ortaya çıkabildiğini göstermektedir. 
Çeşitli patolojik durumlarda eritrosit, lökosit, endotel ve glikokaliks gibi yapılardaki değişimler sonucu 
akım sektelerinin sıklığı ve süresinde artış görülebilmekte ve bu durum sonucunda doku 
oksijenizasyonunda dalgalanmalar ortaya çıkabilmektedir. Bu konuşmada, hareketli kan elemanları ve 
nörovasküler ünite arasındaki fiziksel etkileşimlere değinilerek, çeşitli akut ve kronik nörodejeneratif 
süreçlerde kapiller akım sektelerinin nasıl ve neden değişebildiği ve bunun mikrodolaşım kinetiklerine 
nasıl yansımaları olabileceği tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Beyin, mikrodolaşım, kapiller akım, sekte, eritrosit 
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Panel 7: Cezalandırmanın sosyal ve biyolojik temelleri 
21 Ekim 2022, 09:00 – 10:30, Salon C 

 

PN7-1 

Özgeci cezalandırmanın evrimsel temelleri ve nöral altyapısı 

Ozan Erözden 

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, Türkiye 

İnsan toplumları aralarında genetik benzerlik olmayan bireyler arasında geniş çaplı iş birliği ve 
dayanışma esasıyla örgütlenir. Bu tarz bir örgütlenmenin evrimsel süreçte devamlılığı açısından 
normatif kognisyon olarak adlandırılan bilişsel yeti kilit önemdedir. Normatif kognisyonun a) sosyal 
normları öğrenme, b) sosyal normlara uygun ya da aykırı davranış kalıplarını tanıma, c) başkalarının 
zihin durumlarını bu normlar çerçevesinde tanımlama ve d) doğrudan ya da dolaylı mağdur olmasa bile 
norm ihlaline karşı tepki üretme ve cezalandırıcı eylemde bulunma gibi bileşenleri mevcuttur. Özgeci 
(altruistik) cezalandırma olarak da adlandırılan son nokta, tüm insan kültürlerinde var olan evrensel bir 
özelliktir. Karmaşık örgütlenen toplumlardaki kurumsal adalet mekanizmalarının da temelinde yer aldığı 
düşünülen özgeci cezalandırmanın nörofizyolojisi hakkında çok sayıda araştırma mevcuttur. Bu 
araştırmalarda edinilen bilgiler ışığında özgeci cezalandırma davranışının icrasında dikkat çekerlik 
şebekesi (salience network), olağan durum şebekesi (default mode network) ve merkezi yürütücü 
şebeke (central executive network) olarak tespit edilen üç farklı beyin şebekesinin devreye girmesini 
gerektiği düşünülüyor. Bu bildiride normatif kognisyonun ve özgeci cezalandırmanın evrimsel 
temellerine ilişkin kuramlar ışığında, özgeci cezalandırmanın nörofizyolojisine ilişkin literatürde ortaya 
konulan bulgular sergilenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Özgeci cezalandırma, normatif kognisyon, dikkat çekerlik şebekesi, olağan durum 
şebekesi, merkezi yönetici şebeke 

 

PN7-2 

Modern toplumlarda cezalandırmanın düşünsel temelleri 

Güçlü Akyürek 

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, Türkiye 

En eski hukuk disiplinlerinden biri olan Ceza Hukukunda, temel amaç suçu ve cezayı belirlemektir. İlk 
çağlarda daha çok intikam almayı amaçlayan ve bireysel suça kolektif ceza uygulayan insanlık, modern 
zamanlarda sübjektif sorumluluğa yönelmiştir. İnsanın özgür iradesi ve bu bağlamda kusur ilkesine 
odaklanılmış, böylece iki temel cezalandırma teori grubu ortaya çıkmıştır. Birinci grup geçmişe 
yönelmekte (bedel ödetmeci teoriler) ve bastırma ya da adaleti sağlama amacını taşımaktadır. İkinci 
grup ise geleceğe yönelmekte (faydacı teoriler) ve genel ve/veya özel önleme, iyileştirme/topluma 
yeniden kazandırma amaçlarını taşımaktadır. Temelde suç failini esas alan bu teorilerin yanında, son 
zamanlarda gelişen ve suç mağduruna da odaklanarak, cezanın, mağdurun gördüğü maddi/manevi 
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zararı da gidermesini, suçtan önceki hale dönülmesini amaçlayan “onarıcı adalet teorisinden” de ayrıca 
söz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Cezalandırma, bastırma, genel/özel önleme, yeniden sosyalleştirme, onarıcı 
adalet 

 

PN7-3 

Özgür irade inancı derecesine göre üçüncü kişi cezasının nörobilimsel temelleri 

Tuna Çakar 

MEF Üniversitesi, Türkiye 

Özgür irade inancı (Öİİ) tüm insanlar tarafından paylaşılan ortak bir özelliktir (Sarkissian vd, 2010) ve 
Öİİ'nin sosyal işlevi, özellikle de 1980'lerden beri prososyal davranış üzerindeki iddia edilen etkisi 
hakkında çok sayıda bilimsel araştırma yapılmıştır. Öte yandan, özgecil ceza olarak da bilinen üçüncü 
taraf cezası (ÜTC), genetik olarak ilgisiz üyelerden oluşan büyük organizasyonlarda dayanışma ve iş 
birliğinin evrimsel istikrarı için gerekli olduğu düşünülen belirli bir toplum yanlısı davranış 
türüdür  (Buckholtz ve Marois, 2012). Bu unsur başlı başına zengin bir davranışsal ve deneysel 
araştırma çerçevesi sunuyor olmasına rağmen, bu literatürde Öİİ'nin ÜTC üzerindeki etkisi açısından 
soruna odaklanan Krueger vd (2014) tarafından yapılan tek bir ampirik çalışma vardır (Viney vd, 1982; 
Viney vd, 1988; Stroessner ve Green, 1990; Haynes vd, 2003). Bu oturum, üçüncü şahıs 
cezalandırmasının beyin temellerini ve insanlara özgü prososyal bir davranış olan Öİİ'nin etkisini 
kavramayı amaçlayan deneysel bir sinirbilim çalışmasının sonuçlarına ayrılmıştır. Optik beyin 
görüntüleme yöntemini (fNIRS) kullanarak, bu çalışmada yüksek ve düşük etkili durumlarda BFW'nin 
üçüncü taraf cezasını nasıl etkilediği araştırılmıştır. Deneysel bulgular ve ilişkili istatistiksel analizler, 
yüksek etki senaryoları sırasında, daha yüksek derecelerde Öİİ'ye sahip katılımcıların sağ DLPFK 
bölgelerinde (hbo ve hbt ölçütleri) daha fazla nöral aktivite sergilerken, daha düşük Öİİ derecelerine 
sahip katılımcıların medyal PFK'lerinde daha fazla nöral aktivite sergilediklerini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Özgür irade inancı, üçüncü taraf cezası, prefrontal korteks, optik beyin 
görüntüleme yöntemi 
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Panel 8: Nörodejenerasyonda gen düzenleyici mekanizmalar 
21 Ekim 2022, 15:10 – 16:40, Salon A 

 

PN8-1 

Mitochondrial DNA and amyloid beta 

Duygu Gezen Ak1, Zuhal Yurttaş1, Tugay Çamoğlu1, Erdinç Dursun1 
1Istanbul University Cerrahpaşa, Institute of Neurological Sciences, Department of Neuroscience, 
Turkey 

Mitochondrial functions were accepted to be main pathways of neurodegeneration that were intially 
disrupted in neurodegenerative disorders. It has been shown that amyloid beta (Aβ) can be localized 
in mitochondria. Although its roles have been widely investigated in pathological conditions, information 
about the presence and functions of Aβ in mitochondria at endogenous levels is very limited. The 
information obtained from our previous studies has provided us with clues that Aβ may interact directly 
or indirectly with transcription factors and affect mitochondrial DNA (mtDNA) transcription. In addition, 
our studies have shown that endogenous Aβ1-42 can be localized in the cytoplasm, nucleus and 
mitochondria in different cell types, and can migrate to different subcellular areas within the cell under 
certain conditions. This migration movement is at first glance very similar to the response of some direct 
transcription factors to a signal. Although we have shown for the first time in the literature that Aβ1-42 
can be changed sharply in response to antibiotics, this movement may be triggered in the presence of 
certain stimuli and allow it to reach DNA, and mtDNA may also be among its targets. In the light of this 
information, we suggest that endogenous Aβ fragments may interact directly with mtDNA or affect 
RNAs or transcription factors in mitochondria and alter the mtDNA transcription profile. Uncovering the 
physiological roles of this peptide in mitochondria will enable us to better understand the effects of 
pathological protofibrils or fibril forms of peptides on accumulated mitochondrial damage in the 
progressive neurodegeneration process. In this talk, clues to these possible interactions will be 
discussed by presenting data obtained from immunofluorescence, immunoprecipitation (mtDNA-, 
protein-), qRT-PCR experiments in mitochondria of different cell types. This work was supported by 
TUBITAK (Project No: 219Z179). 

Keywords: Amyloid beta, mtDNA, neurodegeneration 

 

PN8-2 

Alzheimer hastalığında nöronal küçük ekstraselüler veziküllerde kodlamayan RNA'lar 

Kemal Uğur Tüfekci 

İzmir Demokrasi Üniversitesi, Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimi Çalışmaları Uyg. ve Arş. Merkezi, 
Türkiye 

Alzheimer hastalığı (AH), dünya çapında demansın en yaygın nedeni olan kronik ve ilerleyici bir 
nörodejeneratif hastalıktır. Amiloid plaklar ve nörofibriler yumaklar hastalığın ayırt edici özellikleri olarak 
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tanımlansa da henüz geçerli tek tanı yöntemi beyin kesitlerinin post mortem görüntülenmesidir. Küçük 
ekstraselüler veziküller (EV) hücre dışı boşluğa salınmakta ve hücreden hücreye iletişim de dahil olmak 
üzere sağlıklı ve patolojik koşullarda çeşitli roller oynamaktadır. EV'ler birden fazla hücre tipinden salınır 
ve nöronlardan salındığında içeriğindeki kodlamayan RNA’lar ile beyinden kana geçebilmektedir. 
Kodlamayan RNA’lar protein kodlamayan ancak protein ifadesini post-transkripsiyonel olarak 
düzenlenleyen RNA tipidir. Ekibimizin de yaptığı çalışmalarda nöronlardan köken alan EV’lerin 
içeriğindeki kodlamayan RNA (tRNA fragmanları-tRF ve mikroRNA) profillemeleri yapıldı ve AH’de 
nöronlarda olan ve hücrelerarası iletişimde rolleri olabilecek kodlamayan RNA’ların değişiklikleri analiz 
edildi.  

 Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, küçük ekstraselüler veziküller, mikroRNA, tRNA fragmanları 

 

PN8-3 

Upregüle edilmiş TrkA sinyal yolağının bir in vitro Alzheimer hastalığı modelinde etkisinin 
incelenmesi 

Erkan Kiriş 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye 

Amaç:  Yetişkinlerde sinir sisteminin sağlıklı işleyişinde kritik rolleri olan nörotrofinler (NGF, BDNF, NT-
3 ve NT-4/5), etkilerini regüle ettikleri reseptör aracılıklı sinyal yolakları ile sağlarlar. Özellikle NGF-TrkA 
sinyal yolağının Alzheimer Hastalığı (AH)’na karşı nöroproteksiyonda önemi uzun yıllardır 
önerilmektedir. Ancak nörotrofin sinyal yolaklarını spesifik olarak aktive etme konusunda yeterince 
gelişme kaydedilememiştir. Daha önceki çalışmalarımızda Trk reseptörlerinde korunmuş bir aminoasit 
bölgesinin (KFG), TrkA reseptörün seviyesini ve aktivitesini kontrol ettiğini göstermiştik. Mekanistik 
olarak, bu bölgenin reseptör ubikütinasyonu için kritik olduğu biz ve başka gruplarca gösterilmiştir. TrkA 
reseptöründen bu bölgenin çıkarılması reseptör seviye ve sinyal yolak aktivasyonunu artırmaktadır. 
Çalışmalarımızın devamında KFG model sistemi kullanılarak, upregüle edilmiş TrkA sinyal yolağının, 
AH’nda etkilenen ve TrkA reseptörünü en çok sentezleyen nöron tiplerinden olan bazal ön beyin 
kolinerjik nöronlar (BFCN)’da in vitro AH nörodejeneratif sürecine karşı etkisinin araştırılması 
amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem:  Bu amaçla doğal (WT) ve CRISPR-Cas9 ile TrkA reseptöründen KFG bölgesi 
çıkarılmış (TrkA-KFG) fare embriyonik kök hücreleri (FEKH) kullanılarak BFCN’ler oluşturulmuştur. WT 
ve TrkA-KFG BFCN nöronları kullanılarak upregüle edilmiş TrkA sinyal yolağının Amiloid Beta 42 
(Aβ42) oligomerlerinin neden olduğu hücresel olaylar ve nörotoksisite üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

Bulgular: WT ve TrkA-KFG FEKH’ler BFCN’lere dönüştürülmüş ve western blot ve immünositokimya 
analizeriyle moleküler belirteçler kullanılarak karakterize edilmiştir. In vitro Aβ42 oligomer toksisitesi ile 
AH modeli oluşturulmuştur. MTT hücre canlılık ve LDH sitotoksisite analizleri TrkA-KFG BFCN’lerin WT 
nöronlara kıyasla Aβ42 muamelesi sonucu oluşan ölüme, istaistiki olarak anlamlı şekilde, daha dirençli 
olduğunu göstermiştir. Ayrıca, Aβ42 oligomerlerinin snaptik yoğunluk üzerindeki negatif etkisinin de 
TrkA-KFG BFCN’lerinde daha az görüldüğü tespit edilmiştir. Çalışmalarımız, mekanistik olarak TrkA-
KFG BFCN’lerdeki proteksiyonun MAPK/ERK sinyal yolağı aracılıklı olabileceğini önermektedir. 
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Sonuç: Bu çalışma nörotrofin seviyelerini değiştirmek veya Trk reseptörlerini küçük moleküller ile 
etkilemek dışında, Trk reseptörlerini modüle ederek spesifik nöron tiplerinde daha hassas hale 
getirmenin AH’na karşı koruyucu etkisi olabileceğini önermekte ve gelecek çalışmalara kapı 
açmaktadır. Bu araştırma TÜBİTAK tarafından (No:118Z805) desteklenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, bazal önbeyin kolinerjik nöron (BFCN), nörotrofin 
sinyalizasyonu, sinir büyüme faktörü 
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Panel 9: Disleksi belirteçlerinin anlaşılmasında süreç-dışı ve süreç-içi 
değerlendirmelerin rolü 

21 Ekim 2022, 15:10 – 16:40, Salon C 

 

PN9-1 

Dislekside okuma ile ilişkili süreç-dışı değerlendirmeler 

Rahime Duygu Temeltürk  

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Türkiye 

Disleksi, çocukluk çağında sık görülen nörogelişimsel bozukluklardan biridir. Disleksi, Ruhsal 
Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’nın beşinci baskısında (DSM-5) Özgül Öğrenme 
Bozukluğu (ÖÖB) başlığı altında disgrafi (yazılı anlatım bozukluğu) ve diskakuli (matematik bozukluğu) 
ile birlikte yer almaktadır. Okuma bozukluğu olarak da bilinen disleksi, tüm ÖÖB vakalarının yaklaşık 
%80’ini oluşturmaktadır. Toplumda disleksinin %5-15 oranında görüldüğü bildirilmektedir. Bireysel 
olarak uygulanan standart testlerde kişinin kronolojik yaşı ölçülen zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz 
önünde bulundurulduğunda, okuma becerilerinin beklenenin önemli ölçüde altında olması ve en az 6 
ay boyunca okuma güçlüğüne ilişkin müdahale uygulanmasına rağmen yapılan değerlendirmelerde 
ortalamanın en az 1.5 standart sapma altında puanlar saptanması durumunda disleksi tanısı 
konmaktadır. Klinik bir tanı olan disleksiye yönelik bireylerin okuma ve okuduğunu anlama becerilerini 
ölçen kültüre uyarlanmış standart testlerle değerlendirme yapılmaktadır.  

Disleksi tanılı bireylerde yapılan psikometrik değerlendirmeler rutin olarak kliniklerde uygulanan zekâ 
testlerine (Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği/WÇZÖ-R, WÇZÖ-IV) ek olarak verilen Özgül Öğrenme 
Bozukluğu-Klinik Gözlem Bataryası (ÖÖB-KGB) ile başlamaktadır. Temel dil becerilerinin 
değerlendirilmesinde TODİL (Türkçe Okul Çağı Dil Gelişimi Testi), TEDİL (Türkçe Erken Dil Gelişimi 
Testi) ve TİFALDİ (Türkçe İfade ve Alıcı Dil Testi), okuma becerileri için SOBAT (Sesli Okuma Becerisi 
ve Okuduğunu Anlama Testi) ve OYAB (Okuma Yazma Değerlendirme Bataryası) kullanılmaktadır. 
Daha ileri aşamada ise disleksili bireyler sesbilgissel farkındalık (Erken Okuryazarlık Testi-EROT, 
Türkçe Fonolojik Farkındalık Testi-FFT), hızlı otomatik isimlendirme (Türkçe Hızlı Otomatik 
İsimlendirme-HOTİ, Hızlı İsimlendirme Testi-HİT), çalışma belleği (Çalışma belleği ölçeği) açısından 
değerlendirilmektedir. Tüm bu değerlendirmeler, disleksili bireylerin okuma performanslarına ilişkin 
süreç-dışı kanıtlar sunması açısından değerlidir. Sunumda dislekside okuma ile ilişkili süreç-dışı 
değerlendirmeler dahilinde, rutin psikiyatrik değerlendirme ve uygulanan psikometrik test/bataryalar 
anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Disleksi, okuma, süreç-dışı, psikiyatrik değerlendirme, psikometrik test 
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PN9-2 

Disleksi tanılamasında okumaya ilişkin süreç-içi değerlendirmeler: İşitsel eşleşmeyen 
negativite (Mismatch Negativity; MMN) olay ilişkili potansiyeli 

Sema Acar Ünalgan 

İzmir Bakırçay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, İzmir, Türkiye 

MMN, okuma boyutlarından fonem diskriminasyonun duyusal süreçlerine dair nörofizyolojik kanıtlar 
sunması açısından disleksi alanyazınında sıklıkla çalışılmaktadır. MMN, pasif seyrek uyaran 
paradigmasıyla sunulan uyaranlar arası farklılıkların ayırt edilmesine ilişkin bir potansiyeldir. Standart 
uyaran belli sıklıkla tekrarlandıkça buna ilişkin duyusal reprezantasyon-hafıza meydana gelir. Konuşma 
uyaranlarıyla elde edilen işitsel MMN yanıtları, fonem diskriminasyonuna ilişkin otomatik yanıtlar olarak 
yorumlanmaktadır. Bebekler ve çocuklarda süreç-içi fonolojik işlemleme süreçlerini araştırmak için 
uygun bir nörofizyolojik araç olarak kabul görmektedir. Disleksili okul çağı çocuklarında tipik gelişim 
gösteren akranlarından farklı olarak fonemlerin ayırt edilmesinde düşük MMN genlik değerleri, 
polaritede farklılaşma, latansların geç oluşması, MMN yanıtlarının oluşmaması gibi farklılıklar 
saptanmaktadır. Konuşma uyaranlarıyla gerçekleştirilen işitsel MMN çalışmalarından kanıtlar 
disleksinin nedenlerine ilişkin kuramlardan Fonolojik Bozukluk Kuramının nörofizyolojik kanıtları olarak 
yorumlanmaktadır. Kuram, okuma sorunlarının temelinde fonolojik işlemleme sorunlarının yattığını öne 
sürmektedir. Fonemlere ilişkin zihinde depolama yapılması, okuma sırasında gerçekleşen grafem-
fonem eşleme süreçlerinde bu depolardan ilgili fonemin geri çağrılması gibi süreçlerin birkaçı veya 
tamamında yaşanan aksaklıkların okuma sorunlarını doğurduğunu öne sürmektedir. Öte yandan, hızlı 
akustik değişimlerin ayırt edilmesine olanak veren tonal uyaranlarla gerçekleştirilen MMN 
çalışmalarında disleksili katılımcılarda düşük genlik değerleri gözlemlenmektedir. Bu bulgular, 
disleksinin nedenlerine ilişkin öne sürülen bir diğer kuram olan Hızlı İşitsel İşlemleme Kuramını 
destekler niteliktedir. Bu kuram, okuma sorunlarının temelinde işitsel işlemleme sorunlarının 
olabileceğini ileri sürmektedir. Okul öncesi dönemde, /ba/ ve /ga/ hecelerindeki F2 formant geçiş 
farklılığının ayırt edilmesi, ileriki okuma becerilerinin bir biyobelirteci olarak tanımlanmaktadırlar. Okul 
öncesi dönemde yetersiz fonolojik işlemleme becerileri olan çocukların, elektrofizyolojik ölçümlerde /ba/ 
ve /ga/ uyaranları arasındaki farkı ayırt edemedikleri ve okul çağında anlamlı/anlamsız sözcük okuma, 
metin okuma ve okuduğunu anlama sorunları yaşadıkları belirtilmektedir. Tüm bu bulgular, işitsel MMN 
yanıtının okumanın hiyerarşik basamaklarından ilki olan fonem diskriminasyonu sürecine ilişkin bir 
elektrofizyolojik biyobelirteç olabileceğine işaret etmektedir. Türkçe alanyazınındaki bildiğimiz ilk 
çalışmalardan biri olan çalışmamızda /ba/ ve /ga/ uyaranlarıyla elde edilen MMN yanıtlarının disleksi 
tanısını yordayıcı nitelikte olabileceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: MMN, disleksi tanılaması, fonem diskriminasyonu, süreç-içi değerlendirme, okuma 
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PN9-3 

Disleksi tanılamasında okuma ile ilişkili süreç-içi değerlendirmeler: Görsel OİP çalışmaları 

Hazal Artuvan Korkmaz 

Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye 

Görme sistemi, yazılı harf ve sözcüklerin çözümlenmesi ve anlama erişimin ilk basamaklarını oluşturur. 
Okuma ile ilişkili görsel olaya ilişkin potansiyel (OİP) çalışmalarına bakıldığında genellikle erken evre 
görsel işlemlemede P1, harf ve hece analizleri için N170, leksikal erişim için N2 ve P3 bileşenlerinin 
değerlendirildiği gözlemlenmektedir. Bu çalışmalarda, disleksili bireylerle tipik gelişim gösteren 
bireylerin görsel OİP latans ve genlikleri açısından farklılaştığı bildirilmiştir. Bu nedenle, sözcük uyaranı 
ile elde edilen bazı görsel OİP bileşenleri disleksili çocukları tipik gelişim gösteren akranlarından ayırt 
etmede nesnel ve süreç-içi bir belirteç olarak önerilmiştir.  

Okuma işlevinde, dilsel yanallaşmaya benzer şekilde, sol hemisferik yanallaşma olduğu bilinmektedir. 
Okumanın öğrenilmesiyle beraber sol hemisferde oksipito-temporal bölgede yer alan, subleksikal 
(anlamsız/yalancı sözcük) ve leksikal (anlamlı sözcük) çözümlemeden sorumlu görsel sözcük 
şekillendirme alanından (visual word forming area) aktivasyonlar alınmaya başlanır ve okumada 
yetkinleştikçe yanallaşmanın derecesi artar. Oysa, disleksili bireylerde okumaya özgü sola 
yanallaşmada farklılıklar olduğu ve beklenen yönde bir hemisferik asimetri olmadığı bildirilmiştir. 
Örneğin, görsel sözcük uyaranı ile hesaplanan sağdan sola hemisferler arası iletim zamanı (HAİZ) tipik 
gelişim gösteren bireylerde daha kısa bulunurken, disleksili bireylerde bu asimetri gösterilememiştir. 
Türkçede ise çalışmalarımız, sağlıklı yavaş okurların parietal bölgede hemisferler arası sağdan sola 
iletimin hızlı okurlardan daha yavaş olduğunu göstermiştir. Fakat Türkçede disleksili bireylerle benzer 
bir çalışma henüz yoktur. Dislekside gösterilen görsel işlemlere bozukluğunun, magnoselüler 
bozukluğun ve hemisferler arası entegrasyondaki bozukluğun savunulduğu hipotezler 
düşünüldüğünde, bu tip etkilenmelerin okuma sırasında nesnel olarak değerlendirilebileceği bir araç 
olarak görsel EEG uygulamaları oldukça elverişlidir. 

Sunumda disleksili bireylerde yapılan görsel EEG çalışmaları dahilinde, disleksi tanılanmasına 
yardımcı olabilecek nesnel, süreç-içi biyobelirteç adayları üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Disleksi, EEG, görsel OİP, hemisferler arası iletim zamanı, okumada yanallaşma 

 

PN9-4 

Dislekside okumaya ilişkin süreç-içi değerlendirmeler: Göz-izleme disleksi tanılamasında bir 
biyobelirteç olabilir mi? 

Esmehan Özer 

Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye 

Göz-izleme sisteminde korneal yansıma kullanılarak göz hareketleri yüksek çözünürlüklü bir kamerayla 
izlenmekte, sonrasında matematik modeller ile gözün konumu ve baktığı yer hesaplanmaktadır. 
Okuma, bir dizi sabitleme ve sekme göz hareketleri yoluyla gerçekleşmektedir. Göz-izleme cihazlarıyla 
okuma esnasında okurların sabitleme ve sekmelerine ulaşılmakta ve ilgili göz-hareket parametreleri 
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ortaya konmaktadır. Böylece okurların bilişsel işlemlemelerine ya da okunan materyale ilişkin 
incelemeler yapılabilmektedir. 

Göz izlemenin disleksili bireylerin okuma beceri ve performanslarının incelenmesinde süreç-içi bir 
teknik olarak çeşitli dillerde yaygın bir biçimde kullanıldığı dikkat çekmektedir. Yapılan araştırmalar 
disleksili bireylerle tipik gelişim gösteren bireylerin okuma beceri ve performanslarında farklılıklar 
olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda son yıllarda metin okuma esnasında okurların sabitleme sayı 
ve süresi, sekme sayı ve süresi gibi çeşitli göz-hareket parametrelerine ulaşılarak makine öğrenmesi 
uygulanmaktadır. Böylece disleksi riski olan bireylerin en erken dönemde ortaya çıkarılarak etkili bir 
biçimde müdahale programlarının uygulanabilmesi için çalışmalar yapılmakta ve biyobelirteçler tespit 
edilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda günümüzde süreç-içi bir teknik olarak göz-izleme ile saydam 
bir ortografiye sahip olan Türkçede de disleksili okurların metin okuma esnasında göz hareketleri 
incelenmeye başlanmıştır. 

Sunumda ise disleksili bireylerin metin okuma esnasında göz izleme ile ulaşılan göz-hareket 
parametrelerinin bu bireylerin en erken dönemde tespit edilerek bu bireylere etkili müdahale 
programlarının uygulanmasında yol gösterici olabilecek biyobelirteç olabilmeleri üzerine tartışılması 
planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Disleksi, göz-izleme, okuma, tanı-değerlendirme, biyobelirteç 
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Panel 10: Neden hala epilepsi olgularının 1/3’ünü yeterince tedavi edemiyoruz? 
22 Ekim 2022, 09:00 – 10:30, Salon A 

PN10-1 

Dirençli epilepsi tanımı, klinik çıkmazlar, ipuçları 

Ebru Altındağ 

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Türkiye 

Epilepsi tüm dünyada yaklaşık 70 milyon kişiyi etkileyen, kronik nörolojik bir hastalıktır. Günümüzde 
ulaşılabilen 20’den fazla anti-nöbet ilaca rağmen bu hastaların 1/3’ünde epileptik nöbetler kontrol altına 
alınamaz ve bu tablo ilaca dirençli epilepsi olarak tanımlanır. İlaca dirençli epilepsi yaşam kalitesini kötü 
yönde etkileyen, kognitif ve psikososyal sonuçlarının yanı sıra artmış mortalite riski ve bireysel ve 
toplumsal sosyoekonomik yükü nedeni ile de önemli bir sağlık sorunudur. Bu sebeplerle ilaca dirençli 
epilepsiye yönelik etkin tedavilerin geliştirilmesi acil bir klinik ihtiyaçtır. Epilepsilerin birbirinden farklı 
klinik ve seyir özellikleri, epileptogenez ve ilaca dirençli epilepsinin altındaki mekanizmaların hala çok 
iyi anlaşılamamış olması etkin ve yeni tedavilerin geliştirilmesi konusundaki en önemli güçlükleri 
oluşturmaktadır. Epileptogenez ve ilaca dirençli epilepsi ile ilgili yapılan deneysel ve klinik çalışmalar 
mekanizmaya yönelik tedavilerin geliştirilmesinde önemli adımlar olacaktır. Bu konuşmada, ilaca 
dirençli epilepsinin klinik tanısı, karşılaşılan sorunlar ve önemi, yanısıra yeni anlaşılan immünolojik 
etyolojik mekanizmalara ilişkin güncel anlayışımızı gözden geçireceğiz. Dirençli epilepsiyi etkin tedavi 
etme sorununun nasıl üstesinden gelebileceğimizi, ASD geliştirme programlarının mevcut durumu 
üzerinden tartışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Anti-nöbet ilaç, ilaç tedavisi, ilaca dirençli epilepsi 

 

PN10-2 

Dirençli Epilepsilerde Genetik Bize Neler Öğretti? 

Sibel Uğur İşeri 

İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik Anabilim Dalı 

Epilepsi, dünya çapında yaygın, ciddi bir nörolojik bozukluktur. Epilepsi çoğunlukla tedaviye yanıt verse 
de bazı durumlarda tedaviye direnç gözlenebilmektedir. Dirençli epilepsilerde her kompleks durum gibi 
çevresel ve genetik faktörlerin yanı sıra epilepsinin türü ve uygulanan tedavi protokolü ile ilgili faktörleri 
içeren bir dizi mekanizmadan kaynaklanabilir. Son yıllarda, gelişen genom teknolojilerinin de yardımı 
ile yapılan pek çok genetik çalışmada epilepsinin ilaç direncinde rol oynayan genetik varyasyonların 
özellikle voltaja bağlı sodyum/potasyum kanal genlerinde ve çeşitli metabolik yolaklarda yer alan 
proteinleri kodlayan genlerde bulunduğu anlaşılmıştır. Epilepside direnç mekanizmalarının 
düzenlenmesinde rol oynayan genetik varyasyonların tespiti kişiye özel tedavi yaklaşımlarını 
planlamak, ilacı verimli kullanmak ve bu yaygın durumun altında yatan fizyolojik süreçleri daha iyi 
anlamak açılarından faydalı olacaktır. 

Anahtar kelimeler: Dirençli epilepsi, genom teknolojileri, genetik varyasyonlar 
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PN10-3 

Dirençli epilepsilere deneysel modellerle bakış 

Nihan Çarçak Yılmaz 

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Türkiye 

İlaç direnci epilepsi farmakoterapisinde büyük bir zorluk oluşturmaktadır. Bu konuşmada, epilepside 
ilaç direncinin moleküler, genetik ve yapısal mekanizmalarını anlamamıza önemli ölçüde katkıda 
bulunan ilaca dirençli deneysel epilepsi modellerini gözden geçireceğiz. Burada, aynı zamanda 
otoimmün ensefalitte olduğu gibi otoimmünite ortamında ortaya çıkan ilaca dirençli nöbetler için geçerli 
bir hayvan modelinin geliştirilmesi aşamalarını da tartışacağız. Otoimmün epilepsi, immün aracılı 
nöroinflamasyon ve antikor kaynaklı hipereksitabilite ile karakterize, psikiyatrik bozukluk, bilişsel işlev 
bozukluğu ve ilaca dirençli nöbetler dahil olmak üzere çeşitli nörolojik semptomlarla sonuçlanan bir 
epilepsi türüdür. İlaca dirençli epilepsi modelleri sadece terapötik yanıtsızlığın patofizyolojik 
mekanizmalarının anlaşılmasında değil, aynı zamanda mevcut anti-nöbet ilaçlara dirençli, tedavi 
edilmesi zor epilepsilere yönelik yeni ilaç adaylarının seçiminde anahtar araçlar olarak kabul 
edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İlaca dirençli epilepsi, in-vivo deneysel model, otoimmun epilepsi 
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Panel 11: Parkinson ve Alzheimer hastalığında kognisyon: Örtüşmeler ve 
ayrışmalar 

22 Ekim 2022, 09:00 – 10:30, Salon B 

 

PN11-1 

Alzheimer ve Parkinson hastalıklarına “dual orijin hipotezi” perspektifinden bakmak 

Hakan Gürvit 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Davranış Nörolojisi ve Hareket 
Bozuklukları Birimi, İstanbul 

Evrimsel nörobiyolojide korteksin evriminin çifte kökeni hipotezi (“The Dual Origin Hypothesis”-DOH) 
en ilkel üç tabakalı allokortikal yapılardan başlayıp en yeni yapılar altı tabakalı isokortekste sonlanan 
biri dorsal, diğeri ventral iki kortikal bölümün varlığını öne sürer. Bu iki bölümün kökeni olan allokorteks 
de arşikorteks ve paleokorteks olarak ikiye ayrılır. Tipik arşikorteks hippokampal formasyon, 
paleokorteks ise piriform kortekstir. Kökenlerinin isimleriyle dorsal-arşikortikal bölüm 
hippokamposantrik (HS), ventral-paleokortikal bölüm olfaktosantrik (OS) olarak adlandırılır. Amigdala 
subkortikal nükleer sitoarkitektonisi yanı sıra kısmen laminarizasyon da göstermesiyle kortikoid olarak 
sınıflandırılır. Allokorteksten de daha eski bir yapıdır. Bağlantısallık örüntüsüyle amigdala ventral 
bölümün kökeni olarak görülebilir. 

Hippokamposantrik dorsal bölüm serebral topografisine bakıldığında zihinsel işlevlerin episodik bellek 
başta olmak üzere kognitif alanlarına ait nöral ağları barındırdığı görülmektedir. Bu işlevlere popüler 
dilde “soğuk” işlevler adı da verilir. Olfaktosantrik ventral bölüm ise artık sosyal kognisyon başlığında 
toplanan emosyon ve motivasyonla ilintili ağları barındırmaktadır. Bu işlevler de “sıcak” işlevler olarak 
da adlandırılır. 

Amigdala ve hippokampus anatomik olarak birbirleriyle spesifik alt bölgeleri aracılığıyla karşılıklı 
bağlantılı çekirdek limbik yapılar, fonksiyonel olarak da episodik belleğin çekirdek yapılarıdır. Alzheimer 
hastalığı (AH) ve Parkinson hastalığı (PH) gibi sık görülen, ileri yaşın nörodejeneratif hastalıkları bu 
limbik çekirdek yapılara yatkınlık gösterirler. 

AH’de nörofibriler yumakların nöropatolojik yayılımını evreleyen Braak ve Braak Evre I-II TEC evresi 
olarak adlandırılır ve başlıca nörofibriler yumak yoğunluğu transentohorhinal kortek (TEC) ve entorhinal 
kortekste (ECx) görülür. Bu evre klinik olarak asemptomatik veya sübjektif kognitif bozukluğa karşılık 
gelir. Evre III-IV paralimbik yapıların tutulumuyla hafifkognitif bozukluğun (MCI) karşılığıdır. Demans 
Evre V-VI’da asosiasyon kortekslerinin tutulumuyla görülür. 

PH’de Lewy cisimciklerinin (LB) kaudo-rostral yayılımının Braak evrelemesinde Evre I-II pre-motor 
evrelere karşılık gelir. Bu evrelerde alt beyin sapı yanı sıra olfaktor bulbus (OB) da tutulmuştur. 
Amygdala Evre III’te TEC, Evre IV’te tutulur ve PH-MCI karşılığıdır. Evre V-VI’da asosiasyon 
neokortekslerinin tutulumu PH-demansına karşılık gelir.  

Limbik yatkınlık gösteren bu iki hastalık nöropatolojik olarak HS ve OS bölümleri paralel olarak 
haraplarlarken klinik olarak HS bağımlı işlevlere odaklanılırken (bellek ve diğer “soğuk” kognitif alanlar) 
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OS bağımlı işlevler (koku ve “sıcak” sosyal kognitif işlevler) ihmal edilmektedir. Bu hastalıkların en erken 
tanısı için HS ve OS kökenli ağların multimodal nörogörüntülemesi ve soğuk ve sıcak zihinsel işlevleri 
birlikte kapsayan bir nöropsikolojik değerlendirme gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, çifte köken hipotezi 

 

PN11-2 

Parkinson hastalığında kognitif bozulmanın multimodal MR görüntüleme ve makine öğrenmesi 
ile tespiti 

Esin Öztürk Işık 

Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye 

Parkinson hastalığı (PH), geçtiğimiz 50 senede 4 milyondan fazla insanı etkilemiş olan nörodejeneratif 
bir bozukluktur. Parkinson hastalığı, genelde titreme, duruş ve yürüyüş bozuklukları, kas katılığı gibi 
motor belirtilerle bilinirken yakın zamanda hastalığın erken evrelerinde zihinsel işlev bozukluklarının da 
yer aldığı saptanmıştır. Parkinson hastalığı demansı (PHD) hafıza, akıcı konuşma, görsel-uzaysal ve 
görsel-algısal fonksiyonları sekteye uğratarak kişinin gündelik hayatını etkiler. Parkinson hastalığı hafif 
kognitif bozukluğu (PH-HKB) ise Parkinson hastalığı kognitif normal (PH-KN) ve PHD arasındaki bir 
geçiş evresi olarak tanımlanmaktadır. Parkinson hastalarının %27’sinde PH-HKB görülmektedir ve 
HKB demans gelişimi için önemli bir belirleyici faktördür.  Geçmiş yıllarda PH-HKB’nin tanı kriterlerini 
belirlemek adına çalışmalar yapılmıştır, ancak, bu kriterler yapılan testlerin nitel ölçümlere dayanması 
sebebiyle subjektif kalmaktadır. 

Manyetik rezonans (MR) görüntüleme nörodejeneratif hastalıkların teşhis ve takibinde yaygın olarak 
kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Multimodal MR görüntüleme ile incelenen doku hakkında 
kimyasal, fonksiyonel ve anatomik bilgi toplanabilmesi mümkündür. MR spektroskopik (MRS) 
görüntüleme dokunun biyokimyası hakkında noninvaziv biçimde bilgi toplamamızı sağlar. Arteriyel fırıl 
etiketleme MR görüntüleme (ASL) yöntemi ile, hiçbir kontrast maddesi kullanımı gerekmeden, serebral 
kan akış hızı ve arteryel kan hacmi bilgisi elde edilebilir. Bu konuşmada, multimodal MR görüntüleme 
yöntemleri ve makine öğrenmesi ile PH-HKB ve PHD tespitine yönelik yaptığımız çalışmalar 
anlatılacaktır. 

Destek: Bu konuşmanın içeriği TÜBİTAK 115S219 numaralı proje desteği ile hazırlanmıştır.    

Anahtar Kelimeler: MR spektroskopik görüntüleme, arteriyel fırıl etiketleme MR görüntüleme, 
Parkinson hastalığı, kognitif bozulma 
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PN11-3 

Parkinson hastalığı ilişkili kognitif bozuklukta nörogörüntüleme bulguları 

Ulaş Ay 

İstanbul Üniversitesi, Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı, Nörogörüntüleme Birimi, 
Türkiye 

Parkinson hastalığı (PH), bradikinezi, rijidite, tremor ve postural instabilite gibi kardinal motor 
semptomlarla karakterize nörodejeneratif bir hastalıktır. Motor semptomların yanı sıra, hiposmi ve 
kognitif bozukluk gibi bazı motor olmayan yaygın semptomlar da PH ile ilişkilendirilmiştir. Bu panelde, 
İstanbul Üniversitesi Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı’nda, PH ilişkili kognitif 
bozukluk sürekliliğinde gerçekleştirilen üç çalışmaya değinilecektir. İlk olarak,  PH ilişkili kognitif 
bozukluk sürekliliğinde anatomik ve fonksiyonel değişimlerin incelendiği çalışmamızın bulguları 
sunulacaktır. Bu çalışmada, hafif kognitif bozukluğu olan (PH-HKB) ve kognitif olarak normal (PH-KN) 
PH hastaları arasında anatomik bir farklılık saptanmazken, demansı olan PH hastalarının demansı 
olmayan hastalara kıyasla, somatomotor bölgelerde, temporoparietal kavşakta, posterior orta hat 
yapılarında ve frontal alanlarda kortikal kalınlığın azaldığı gösterilmiştir. Kortikal kalınlığı azalan 
bölgelerin fonksiyonel bağlantısallık değişimleri incelendiğinde ise, PH-HKB grubunda PH-KN grubuna 
göre görsel ağ ve frontoparietal ağ başta olmak üzere tüm entrensek bağlantısallık ağlarında 
fonksiyonel bağlantısallık düşünün başladığı gösterilmiş ve fonksiyonel bağlantısallık değişimlerinin 
anatomik değişikliklerden önce meydana geldiği bulunmuştur. Daha sonra, PH-HKB ve PH-KN grupları 
arasında anatomik değişimlerin görsel skorlama üzerinden hipotez temelli olarak incelendiği diğer bir 
çalışmada ortaya çıkan ve PH’de kognitif bozukluğun bir işareti olabilecek olan posterior kortikal atrofi 
ile ilişkili bulgulardan söz edilecektir. Son olarak, olfaktor amigdala olarak tanımlanabilen kortiko-
amigdaloid geçiş alanı hacminin, PH-HKB ve PH-KN hastalarını yüksek bir doğrulukla sınıflandırabildiği 
ve PH ilişkili kognitif bozukluk için bir biyobelirteç olabileceğini destekleyen başka bir çalışmanın 
bulguları tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, Parkinson hastalığı hafif kognitif bozukluğu, Parkinson 
hastalığı demansı, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme, morfometri 

 

PN11-4 

Alzheimer hastalığı sürekliliğinde nörogörüntüleme bulguları 

Emre Harı 

İstanbul Üniversitesi, Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı, Nörogörüntüleme Birimi, 
İstanbul, Türkiye 

Alzheimer hastalığındaki (AH) başlıca nöropatolojik değişiklikler amiloid-beta peptidi (Aβ) ve 
hiperfosforile tau proteininin (pΤ) oligomerleşerek birikmeleridir. Bu patolojik birikimlerden Aβ ilk olarak 
neokortikal alanlarda birikim gösterirken pT limbik alanlarda birikim göstermektedir. Tau patolojisinin 
temel olarak limbik alanlarda özellikle de transentorinal korteks ve hippokampusta birikim göstermesi 
hastalığın erken dönemlerini araştırmak için bu bölgeleri ilgi çekici hale getirmiştir. Bu bağlamda, 
manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yöntemi kullanılarak Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma 
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Laboratuvarında (HUBAL) Alzheimer sürekliliğinine ilişkin hem yapısal hem de fonksiyonel 
bağlantısallık ve volumetrik çalışmalar yürütülmektedir. Alzheimer hastalığı ile ilişkilendirilen ve bir 
bellek ağı olan Papez devresine odaklanan çalışmamızda devrenin majör ak madde yolakları olan 
forniks ve ventral singulumun hastalığın demans aşamasında belirgin bir bozulma gösterdiği ve erken 
evrelerinde ise ventral singulumun mikroyapısıyla bellek performansı arasında yüksek düzeyde 
korelasyon tespit edilmiştir. Papez devresi üzerinde gerçekleştirilen fonksiyonel bağlantısallık analizleri 
ise AH’de erken dönemde ventral singulum ile bağlanan parahippokampal korteks ile retrosplenial 
korteks arasındaki bağlantısallığın etkilendiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, AH sürekliliğinde medial 
temporal lob yapılarını volumetrik olarak inceleyen analizlerde entorinal korteks ve amigdalada belirgin 
hacim kaybı ve özellikle anterior amigdaloid alanın (AAA) hastalığın erken dönemlerinde tutulmaya 
başladığı tespit edilmiş. AAA’nin amigdalanın koku ile ilişkilendirilen bölgesinde yer alması AH’nin erken 
döneminde bildirilen olfaktör diskonfisyonun anatomik alt yapısına ilişkin bilgi sağlamaktadır. Bu 
çerçevede AAA hacmi ve koku duyusunu değerlendiren incelemelerin AH’de erken tanıda önemli rol 
oynayabileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, manyetik rezonans görüntüleme, fonksiyonel bağlantısallık, 
nörogörüntüleme 
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Panel 12: Obezite, kronobiyoloji ve sirkadyen ritim bozuklukları:      
Multidisipliner bir perspektif 

22 Ekim 2022, 09:00 – 10:30, Salon C 

 

PN12-1 

Obezite ve sirkadiyen ritim 

Serpil Çeçen 

Sağlık Bilimleri Üniverstesi, Hamidiye Tıp Fakultesi, Fizyoloji AD, Türkiye 

Obezite insan sağlığını ciddi anlamda tehdit eden, sıklığı giderek artan yağ dokusunun artması ile 
karakterize bir kronik bir hastalıktır.Hem çocukluk döneminde hem de erişkinlerde obezitenin artması 
ile mortalite ve morbidite oranlarının artığı bilinmektedir. Obezite genetik ve çevresel etmenlerin 
etkileşimi ile oluşan kompleks multifaktöriyel kronik bir hastalıktır. Sosyal, davranışsal, kültürel, 
fizyolojik, metabolik ve genetik faktörlerin etkileşimi sonucu geliştiği düşünülmektedir. Ancak hem 
dünya genelinde hem de ülkemizde obezite prevelansınn giderek artması obeziteyi açıklayan 
faktörlerin yeterli olmadığını, daha farklı faktörlerin obezite nedeni olabileceğini akla getirmektedir.  

Son yapılan çalışmalarda uyku-uyanıklık döngüsü ile obezite arasında bir ilişkinin olabileceği 
gösterilmekteir. Uyku uyanıklık döngüsünün en temel belirleyicisi sirkadien ritimdir. Bu ritim 
metabolizmaya katılan enzim ve hormonların aktivitesini de düzenlenektedir.  

Sirkadiyen ritim; dünyanın kendi ekseni etrafında yaklaşık 24 saat süren ancak 20 ile 28 saat arasında 
değişebilen bir dönüşünün canlılar üzerinde oluşturduğu biyokimyasal, fizyolojik ve davranışsal 
ritimlerin bir gün içerisinde tekrar edilmesi olarak tanımlanmaktadır. İnsan, gündüz aktif yaşama özelliği 
sergileyen “diurnal” bir canlıdır. Beslenme, egzersiz, çalışma gibi çoğu aktiviteyi gün içinde yapmakta 
ve geceleri dinlenmektedir.  

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve modern yaşamın insanlara sunduğu vardiyalı çalışma saatleri, 
gece çalışma sistemi sirkadiyen ritmi olumsuz etkilemekte enerji dengesini bozarak obezite, diyabet ve 
kalp hastalıkları gibi birçok metabolik hastalığın gelişme riskini artırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, kronobiyoloji, sirkadiyen ritim 

 

PN12-2 

Obezite, kronobiyoloji ve sirkadiyen ritim bozuklukları: Multidisipliner bir perspektif 

Belma Haliloğlu 

Marmara Üniversitesi, Türkiye 

Sirkadiyen ritm birçok yaşamsal fonksiyonlar ve hormon salınımının kontrolü için gereklidir. Bütün 
yaşayan organizmalar salınımlar şeklinde oluşan bu feedback döngülerine sahiptir. Bu döngüler 
sirkadiyen ritm olarak tanımlanır ve hem dış hem de iç faktörlerin kontrolüyle düzenlenirler. Hormonlar 
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(melatonin, leptin, ghrelin vb), barsak mikrobiyataları ve enerji metabolizması gibi kontrolü sağlayan bu 
faktörlerin disregülasyonu obezite riskini arttırabilmektedir. Özellikle beslenme-öğün zamanı ve gıda 
içeriğinde besin öğeleri obezite gelişimini etkileyen en önemli iki faktördür. Az uyku ve gece gündüz 
siklusunun bozulması sadece kalori alımını arttırarak değil, aynı zamanda yüksek karbonhidratlı öğün 
tüketimine neden olarak da sirkadiyan ritmin bozulmasına ve obezite gelişimine neden olur. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, sirkadiyen ritm, leptin, grenin 

 

PN12-3 

Obesity, circadian rhythms, psychiatric disorders in childhood and adolescence 

Aliye Tuğba Bahadır 

Marmara University School of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Istanbul, 
Turkey 

Obesity, the prevalence of which is increasing in children and adolescents, is an important public health 
problem that can be accompanied by many psychiatric disorders. 

Difficulties related to the regulation of sleep and circadian rhythms can be encountered in many 
psychiatric disorders such as attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), depression, bipolar 
disorder, seasonal affective disorder, anxiety disorders, substance use disorders, psychotic disorders, 
autism. Obesity can accompany many of the mentioned psychiatric disorders. 

Research findings support that circadian rhythm disruption mediate the association between ADHD 
and obesity. Carpenter et al. (2021) proposed a new depression phenotype, which they defined as 
'circadian depression': They stated that the main clinical features of circadian depression are, disruption 
of the 24-hour sleep-wake cycle, decreased motor activity, low energy and weight gain. Carpenter et 
al. (2021) suggested that there is more circadian disruption in bipolar disorder and atypical depression 
than in other depression subtypes. Increased sleep and appetite, and weight gain have been reported 
in the depressive phase of bipolar disorder and in atypical depression. Leptin dysregulation was 
detected in atypical depression. 

Evening chronotype was found to be associated with more depressive symptoms in normal weight and 
overweight adolescent girls. However, this association was found to be stronger in overweight girls. 

As the associations between circadian rhythm problems, obesity and psychiatric disorders are clarified; 
the importance of fixing circadian rhythm disruptions will increase and this will contribute positively to 
the course of both obesity and psychiatric disorders. 

Keywords: Obesity, circadian rhythms, child and adolescent psychiatry 
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Panel 13 “Beyaz Tavşan’’ ve ‘‘Gökteki Lucy’’: ‘‘Psychedelic’’ maddelerin dönüşü 
22 Ekim 2022, 17:00 – 18:30, Salon A 

 

PN13-1 

Psikedelikler ve etki mekanizmaları 

Ali Yağız Üresin 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye  

Psikedelik (psikotomimetik, halüsinojenik, sanrılandırıcı) maddeler, belirgin psikomotor stimülasyon 
veya depresyona neden olmadan düşünce, algı ve ruh halini etkileyen maddeler olarak 
tanımlanmaktadırlar. Tarih boyunca toplumlar psilosibin, meskalin gibi doğal kaynaklı psikedelikleri 
çeşitli ritüellerde kullanmışlardır. 1940’lı yıllarda ilaç araştırmaları sırasında bulunan LSD tüm bu 
maddelerin bilimsel düzeyde konuşulabilir olmasına aracılık etmiştir. Psikedelik maddeleri bilimciler 
tarafından cazip bir seçenek haline getiren en önemli nedenlerden biri tedavide kullanılan diğer santral 
etkili ilaçlar gibi bağımlılık yapmıyor olmaları ve kısa süreli kullanımda belirgin fark yaratmalarıdır. 
1960’lı yıllara kadar psikedelikler popülerliğini korumuş ve birçok araştırmaya konu olmuştur. Fakat 
sonrasında toplumsal olarak suistimal edilebilir olması gibi nedenlerle piyasadan çekilmiş ve 
kullanımları kısıtlanmıştır. O dönemde bu maddelerin psikiyatrik bazı hastaların tedavisinde kullanımı 
konusuna odaklanılmıştır ancak bu çalışmalar da devletlerin aldığı kısıtlama kararından etkilenmiştir. 

Değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte psikedelik bazı maddeler detaylı olarak araştırılmaya devam 
edilmiş ancak yapılan araştırmalar bu maddelerin santral sinir sistemi üzerindeki etkilerinin hangi 
yolaklar üzerinden gerçekleştirildiğine yoğunlaşmıştır. Bu da araştırmacıları psikedeliklerin tedavide 
kullanılabilirliğini tekrar değerlendirmeye yönlendirmiştir. 

Günümüzde, tekrarlayan ve tedaviye dirençli depresif bozukluklar, post-travmatik stres bozukluğu, 
OKB, bağımlılık, anksiyete, depresyon gibi hastalıklarda mevcut santral etkili ilaçların yetersiz veya 
eksik kaldığı durumlarda kullanımları tartışılmaktadır. Psikedeliklerin kullanımına artan ilgi bu 
maddelerle yapılan klinik araştırmaların da önünü açmıştır. Son dönemde psikedeliklerin sağlık 
otoriterileri tarafından kabul edilen ilaçlarla karşılaştırıldığı çalışmalar dikkat çekmektedir. Bu çalışma 
sonuçları incelendiğinde her iki taraf lehine de sonuçlar ortaya çıkmıştır. Mikrodozlama yöntemi ve tek 
doz kullanımları gibi değişik uygulamalar da psikedeliklere olan ilgiyi arttırmaktadır. 

Tıbbi kullanım alanındaki gelişmelerin yanında popüler kültürdeki “rekreasyon” ve “ezoterik” amaçlı 
“tüketim” trendi çerçevesinde tıbbi zemini olmayan uygulamaların doğurabileceği sakıncalar dikkatten 
kaçırılmamalı ve tedavide kullanımı değerlendirilirken daha kapsamlı, kanıt oluşturan araştırmalara 
ihtiyaç duyulduğu unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Psikedelik, halüsinojenler, psikiyatrik bozukluklar 
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PN13-2 

Doğal psikedelikler 

Emine Akalın 

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye 

Binlerce yıldır iyileştirici olarak veya dini ritüellerde kullanılmakta olan doğal psikedelikler (bitkiler, 
mantarlar, hayvanlar…) farklı dönemlerde ilgi odağı olmuştur. Son yıllarda ise bu tür ürünler ve onlardan 
elde edilen etkin maddelerin tedavide kullanılması tekrar gündeme gelmiştir. Bunda gelişen 
teknolojiyle birlikte, psikedelik maddelerin reseptör alt sistemleri üzerine etkileri, bağlanabilirliği ve 
bilişsel fonksiyonlar üzerindeki etkileri ve etki mekanizmalarını aydınlatmaya yönelik çalışmaların 
artması etkili olmuştur. 

Yapılan araştırmalar doğru ortamda, doğru doz ve endikasyonda kullanılan psikedeliklerin ansiyete ve 
stresi azaltma, bilişsel olayları ve hafızayı iyileştirme, alkol ve madde bağımlılığı ile mücadele gibi pek 
çok alanda etkili olabileceklerini göstermiştir. 

Psikedelik etkili bitki ve mantarları içerdikleri etkin maddeye göre; 8-fenetilaminler (peyote), 
teonanacatyller (sihirli mantarlar), B-karbolinler (Peganum harmala, Banisteriopsis caapi), tropanlar 
(Datura türleri, Atropa türleri) olarak sınıflandırmak mümkündür. 

Amerika kökenli, Peyote kaktüsü Lophophora williamsii, Banisteriopsis caapi ve Psychotria viridis 
türlerinin dekoksiyonuyla elde edilen Ayahuasca ve N,N-dimetiltriptamin ve harmin gibi psikedelik 
bileşikler içeren bu bitkiler hala dini törenlerde kullanılmaktadır. 

Yaprakları çiğnenerek veya sigara olarak kullanılan Meksika kökenli Salvia divinorum, kurutulmuş 
kökleri çiğnenerek kullanılan ve son zamanlarda opiyat bağımlılığı tedavisinde araştırılan Tabernanthe 
iboga öne çıkan bitkilerdendir. 

Türkiye’de ve yakın coğrafyalarda ise, pelin otu ismiyle bilinen Artemisia absinthium, üzerlik ismiyle 
bilinen ve halk tarafından kötü ruhları uzaklaştırdığına inanılan Peganum harmala içeriğindeki 
harmalin ve harmin alkaloitleri sebebiyle kullanılan bitki türlerindendir. 

Topan alkaloitleri nedeniyle hala bazı bölgelerde kullanılmaya devam eden, tatula veya boru çiçeği 
(Datura stramonium) ve Atropa, Hyoscyamus gibi Solanaceae familyası bitkileri ile ergot alkaloitleri 
içeren çavdar mahmuzu (Claviceps purpurea) mantarı doğrudan veya yarı sentetik molekülleri ilaç 
olarak da kullanılan psikedelik etkili doğal kaynaklardır. 

Yüksek oranda grayanotoksin içeren, Rhododendron ponticum ve Rhododendron luteum türlerinin 
nektarından oluşan Deli bal, psikedelik etkileriyle bilinen bir başka doğal üründür. 
Psikedelik doğal maddelerle tedavi karmaşık ve çok boyutlu bir perspektife dayanmaktadır.  

Sayısız teorik, metodolojik ve etik zorluklar, psikedelik tedavinin psikiyatri pratiğine entegrasyonunu 
karmaşıklaştırmaktadır. Sonuç odaklı araştırmalar, tedavi için bir kanıt temeli oluşturmaya çalışırken, 
psikedelik maddeler, bitkiler ve ilgili uygulamalar hakkındaki anlayış da ilerletecektir. 

Anahtar Kelimeler: Psikedelikler, psikoaktif tedavi, doğal psikedelikler 
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PN13-3 

Psikedelik psikoterapi 

Mehmet Bilgin Saydam 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Turkiye 

Psikoaktif maddelerin kolaylaştırıcılığında uygulanan ‘psikedelik psikoterapi’ alanında 1950’lerde 
mevcut olan, ama abartılı sosyo-politik tepkilerle sön(dürül)en coşkunun son yıllarda yeniden 
canlandığını görüyoruz. Aslında teknik, kadim bir teknik. Dünyanın farklı kültürlerinde ‘ön-
psikoterapist’ler olarak nitelendirebileceğimiz şamanların psikoaktif maddelerden yararlandığını 
biliyoruz. Yaygın uygulamada şaman, ‘hasta-vekili’ olarak, uyanıklıktan farklı bir bilinç düzeyine geçişini 
ve sorunları metaforik/sembolik çözümünü kolaylaştırmada bu maddelerin etkisinden istifade eder. 
Bizzat hastanın –şamanın gözetiminde- psikoaktif madde kullandığı sağaltım yöntemleri de mevcuttur, 
ki bu yaklaşımı modern psikedelik psikoterapilerin prototipi olarak görebiliriz. 

Psikoterapi/Psikanaliz sürecinde çözümlemenin derinleşmesi, söze dökülme ve bilinme imkânına sahip 
olmayan arkaik içerik ve dinamiklerin kendisini göstermesine kadar gider. Bu kadar derinde, artık 
‘insan’ın kendisine ait ve kendisini ait hissettiği evinden çıkılmış olur: Mevcûdiyetini ve şiddetini 
duyumsatan/gösteren kısmen yabancı, gizemli güçlerdir: Bilinçli yaşamın kökenini şekillendiren, ama 
hikmetine vâkıf olunamayan Arkaik Bilinçdışı tüm şiddetiyle zuhur eder. Özne çözünür, Dünya (Öteki) 
ile arasındaki –koruyucu / tanımlayıcı- sınırlar silinir. Gizemli güçler, insana çarpan, onu sürükleyen 
şiddetin fâilleridir ve anlaşıl(a)madıkları ölçüde öncesiz (a priori) gözükürler, bu nedenle anlamlı bir 
öyküsellikte bağlantılandırılamaz ve bütünleştirilemezler. 

LSD, meskalin gibi psikedelikler, çoğu bilinçdışı ruhsal materyalin, kullanıcıyı bilinçli denetimi dışında 
etkisine almasına ve sürüklemesine neden olurlar. Algıların yoğunluğu artar, kişinin kendisine ve 
dünyaya bakışı yaşantılarıyla korelasyon içinde olumlu veya olumsuz yönde değişir. Bu değişim coşku 
ve hayranlıktan kaygı/dehşet yaşantılarına yayılan geniş bir yelpazededir ve kişinin süreğen ve 
durumsal iç dinamiklerinin patlayıcı ifadesidir. Burada vurgulanması gereken husus, psikedeliklerin 
öngörülemez olduğudur.   

Bilinçdışı materyalin –patlayıcı- açığa çıkması mutlaka kullanıcıyı etkileyecek, onu alışıldık kabullerine 
yabancılaştıracak, muhtemelen sonraki gündelik yaşamına da yansımaları olacaktır. Ancak neyin ne 
olduğunu, kişinin tarihi ve günceli içinde nelere karşılık geldiğini, bu bilginin (içgörünün) nasıl 
kullanılabileceğini anlamak, üzerinde zihinsel çalışmayı gerektirir; bu çalışma olmadan yaşanılanlar 
yabancı ve kavranılamaz kalmaya yazılıdır; bir o kadar da tehlike barındırır. Bu kadar değerli, aynı 
zamanda tekinsiz içeriği işlemede yardımcı olacak yetkin bir profesyonelin eşlikçiliği, yabancı olanı 
kişilikte bütünleştirecek, olumlu yönde güçlü bir değişimin kolaylaştırıcısı olacaktır. Bir süreliğine dış 
gerçeklikten kopan kullanıcının ‘bu dünya’ya getirdiklerini entegre etmesini sağlayacak olan, gerçek bir 
insanın, gerçekdışı ile teması da önemseyen tutumudur. Psikodinamik eşlikçi, yani psikoterapist, 
terapizanın yeni donanımını gerçek dünyaya uyarlamasında değerli bir aracıdır. 

Anahtar Kelimeler: Psikedelikler, psikoterapi, psikanaliz 

 

  



20. Ulusal Sinirbilim Kongresi  
19-23 Ekim 2022 

 

 
54 

 

PN13-4 

“Algının Kapıları” ve enteojenik ritüeller: Antropolojik açıdan eleştirel bir değerlendirme 

Ebrar Akıncı 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, Türkiye 

Aldous Huxley, 1954 yılında yayınladığı “Algının Kapıları” adlı eserinde gözlem altında kullandığı 
meskalinin etkilerini yorumlamış ve bu etkinin mistik deneyimle benzerliğine dikkat çekmiştir. Meskalin 
kullanımı sırasındaki iç gözlemlerinden hareketle geometrik formlar, ışık ve renkler gibi duyumlar ile 
sanat yapıtlarındaki aşkınlığı da ilişkilendiren Huxley, tüm bu deneyimlerin evrensel unsurlarını 
tartışmaya açmıştır. Huxley’in mistik deneyimler ve bilişsel süreçler arasındaki ilişkiye dair 
çözümlemeleri şüphesiz dönemi itibarıyla ilginç bir kırılma yaratmıştır. Bu yorum, Batı’ya alternatif 
olarak doğu dinlerine özgü bilgelik öğretileri ve meditasyon gibi konulara ilgi duyan karşı kültür akımının 
mistisizm arayışına yeni bir “kapı” vaat etmiştir. Böylelikle, Amerika yerli halkları arasında peyote gibi 
enteojenlerin kullanımı da mistik deneyimin “kökeni” veya en “saf” hali olarak görülmeye başlanmıştır. 
Bu romantik ilgi, popüler kültürde yerli halklara dair stereotipik temsillerin yayılmasına da neden 
olmuştur. Bazı yerli halkların enteojenleri tedavi veya ritüel amacıyla kullanması kültüreldir ve dünya 
görüşleriyle bütünlük içerisindedir. Bilhassa söz konusu bitkilerin tıbbi amaçlı kullanımı gelenek 
içerisinde yerleşik ve köklü bir bilgi birikimini yansıtır ve kuşaktan kuşağa aktarılır. Oysa moderniteyi 
eleştiren ve eski teolojiden çıkış arayan Batılı bireyin “algı genişletme” beklentisiyle yerli halkların 
kültürüne özgü dini ritüelleri bağlamından kopararak “deneyim” olarak devşirme biçimi bir “tüketim” tarzı 
olarak yorumlanabilir. Günümüzde halen, yerli halkların kullanmakta olduğu enteojenler, simsarları 
tarafından ritüel mizansenleriyle birlikte tüm insanlığa sunulmaktadır. Öte yandan, yerli halkların 
geleneklerine ait kimi simgeleri stereotipik kalıplarla kente taşıyarak kendilerini guru ilan eden 
“girişimciler”, bağlamından kopardıkları “otantik” deneyimlerle depresyon, madde bağımlılığı gibi sağlık 
sorunlarına çözüm vaat etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Aldous Huxley, enteojenler, yerli halklar, kültür 

  

PN13-5 

Psikedeliklerde riskler 

Selçuk Şen 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye 

Psikedelik ilaçlar içerisinde psilosibin, birçok bitkide bulunan bir kimyasal olan liserjik asit dietilamid 
(LSD), yine bazı bitkilerde bulunan N,N- Dimetiltriptamin (DMT), kötüye kullanımı güncel bir sorun olan 
ecstasy içerisindeki rolü ile bilinen 3,4-metilenedioksi-N-metilamfetamin (MDMA) ve bazı kaktüs türleri 
içerisinde yer alan meskalin sayılabilir.  Çeşitli bitkiler ve bileşikler ile yapılan psikedelik terapinin 
bağımlılık, depresyon, post travmatik stres bozukluğu gibi mental sağlık problemlerinin tedavisinde 
kullanılabileceği iddia edilmektedir. Ancak psikedelik ilaçların güvenlilik profilleri ve olası risklerini 
değerlendirmeden önce, psikedelik terapinin deneysel bir tedavi yöntemi olduğu akılda tutulmalıdır.  Şu 
anda hiçbir psikedelik ilacın bahse konu olan hastalıkların tedavileri için kanıtlanmış bir endikasyonu 
bulunmamaktadır. Teorik olarak psikedelik ilaçlar etki mekanizmaları nedeni ile özellikle bilinçte 
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yaptıkları değişiklikler ile ciddi istenmeyen etkilere neden olabilirler. Psikoz ve korkuya, travma ve 
geçmişi anımsamaya (flashback) neden olabilecek halusinasyonlar bu istenmeyen etkiler arasında 
sayılabilir. Diğer taraftan psikedelik ilaçlar vazospazm, kan basıncı ve kalp hızında artış gibi fizyolojik 
değişiklikler ile ciddi kardiyovasküler istenmeyen etkilere neden olabilirler.  Kısa süreli psikedelik 
kullanımının mental sağlık problemlerinin tedavisindeki olası faydalı etkileri güncel bir araştırma 
konusudur.  Yürütülen ve ileri yürütülmesi planlanan araştırmalar da etkililiğinin yanı sıra psikedeliklerin 
güvenlilik verilerinin de ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ve var olan tedaviler ile karşılaştırılması 
gerekmektedir. Şu anda literatürdeki küçük popülasyonlar üzerinde yürütülen ve genellikle tek kollu 
araştırmaların verileri risk değerlendirmesi için çok kısıtlıdır. Yeterli kanıt oluşmadan yapılan yanlış 
değerlendirmeler ve psikedeliklerin toplum tarafından yanlış ve/veya kötüye kullanımı ciddi sağlık 
problemlerine neden olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Psikedelikler, güvenlik profili, risk faktörleri 
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Panel 14: Nörolojik hastalıkların moleküler mekanizmaları ve güncel deneysel 
yaklaşımlar 

22 Ekim 2022, 17:00 – 18:30, Salon B 

 

PN14-1 

Epilepside otoimmün mekanizmalar 

Erdem Tüzün 

İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Türkiye 

Epilepsi on milyonlarca insanı etkilemekte olan ve topluma ciddi sosyal ve ekonomik yük getiren 
nörolojik bir hastalıktır. Özellikle sebebi bilinmeyen fokal epilepsi olgularında saptanan antijene özgü 
immün yanıt bulguları bazı epilepsi türlerinin etyolojisinde otoimmün mekanizmaların rol oynadığını 
düşündürmektedir. Epilepsinin patogenezinde rol oynuyor olabilecek otoimmün mekanizmaların 
aydınlatılması önemlidir çünkü otoimmün kökenli epilepsi olguları konvansiyonel epilepsi ilaçlarına 
yanıt vermezken immün sistemi baskılayıcı ilaçlarla nöbetleri kontrol altına alınabilmektedir. Otoimmün 
epilepsi araştırmalarının temelinde bazı epileptik nöbetli olgularda saptanan ve nöronal membran ve 
hücre içi antijenlerine karşı gelişmiş antikorlar yer almaktadır. Sadece epilepsi ile başvuran otoimmün 
ensefalit olgularında değil, bazı kronik epilepsi olgularında da saptanabilen bu antikorların önemli bir 
kısmı glutamat reseptörleri, voltaj kapılı potasyum kanalı kompleksi bileşenleri ve glisin reseptörü gibi 
sinaps işlevinde önemli yeri olan proteinlerle etkileşmektedir. Bu antikorların sinaptik iletiyi etkileyerek 
nöronal uyarılabilirliği arttırarak epileptik nöbetlere sebep olabileceğini gösteren çok sayıda nöronal 
hücre kültürü ve hayvan modeli çalışması bulunmaktadır. Antikor saptanamayan olgularda da efektör 
T ve B hücre alt tiplerinin arttığına, doğal bağışıklık hücrelerinde aktivite artışı olduğuna ve düzenleyici 
hücre türlerinde işlev azalması geliştiğine dair kanıtlar bulunmaktadır. Çeşitli kronik fokal epilepsi 
türlerinde Th17 tipi yardımcı T lenfosit yanıtlarının arttığı da gösterilmiştir. Bu bulgular periferik ve 
santral sinir sistemine ait doğal bağışıklık hücreleri ile antijen spesifik adaptif bağışıklık sistemi yanıtları 
arasındaki karmaşık etkileşimlerin yaygın nöronal ağlarda işlev kaybına sebep olarak kronik epileptik 
nöbetlere sebep olduğunu düşündürmektedir. 

Anahtar kelimeler: Epilepsi, otoimmünite, otoimmün ensefalit, antikor, T hücresi 

 

PN14-2 

Alzheimer hastalığının patolojik mekanizmalarının zebra balığında fonksiyonel genomik 
çalışmalarla tanımlanması 

Çağhan Kızıl 

Columbia University Irving Medical Center, USA  

İnsanda 70'den fazla genin Alzheimer hastalığının patolojik mekanizmalarıyla ilişkili olduğu 
gösterilmesine rağmen bu genlerin çoğunun moleküler etki mekanizmaları bilinmemektedir. Bu 
mekanizmaları araştırmak için insan amiloid-beta42 monomerlerinin yetişkin zebra balığı beyninin 
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serebrospinal sıvısına serebroventriküler enjeksiyon yoluyla uygulayarak bir yetişkin zebra balığı 
amiloid toksisitesi modeli oluşturduk. Histolojik analizler, görüntüleme, transkriptomik ve proteomik 
yaklaşımlar kullanarak, zebra balığı amiloid patolojisinin insanlarla benzerliklerini belirledik. Zebra 
balığında mikroglial yanıt, sinaptik dejenerasyon, nöronal ölüm ve bilişsel yeteneklerde bozulma 
meydana gelmektedir. Bu anlamda, zebra balığı beynindeki amiloid patolojisi insan beynini 
andırmaktadır. Patolojinin neden olduğu nöro-immün yanıtın altında yatan moleküler mekanizmaları 
belirleyerek bu bulguları klinik öncesi memeli modellerinde sınadık. Alzheimer hastalarında genom 
çapında ilişki (GWAS) ve klinik fonksiyonel genomik yaklaşım ile FMNL2 geninin astroglial ve kan 
damarı etkileşimlerini düzenleyerek ve toksik proteinlerin beyinden etkili bir şekilde temizlenmesini 
kontrol ederek serebrovasküler hastalık ve Alzheimer bağlantısını kurduğunu belirledik. Son olarak, 
zebra balığını sinaptik bütünlük araştırmaları için klinik öncesi bir model olarak kullanarak tasarım 
tabanlı yeni bir etken madde keşif çalışması gerçekleştirdik. Bu sayede, zebra balığının, ilaç geliştirme 
stratejilerinin dayandırılabileceği hastalık mekanizmaları hakkında in vivo biyolojik bilgi sağlayarak klinik 
çalışmalarda tanımlanan Alzheimer ile ilişkili genlerin işlevsel araştırması için yararlı bir model olduğu 
sonucuna vardık.   

Anahtar Kelimeler: Zebra balığı, Alzheimer hastalığı, fonksiyonel genomik, ilaç geliştirme, klinik öncesi 
hayvan modeli  

 

PN14-3 

Molecular mechanisms and their clinical translation in Parkinson’s disease 

George Tofaris 

University of Oxford, UK 

Parkinson’s disease is the second most common neurodegenerative disease currently without cure. 
Despite the disease complexity, a key pathogenic event is the aggregation of a small protein called 
alpha-synuclein into fibrillar assemblies. We have determined how alpha-synuclein is targeted for 
degradation by the ubiquitin system and used iPSC-derived dopaminergic neurons from patients with 
alpha-synuclein gene multiplications to model the pathological effects of its accumulation and 
aggregation. Our mechanistic insights provided a rationale for the development of novel biomarkers 
based on extracellular vesicle isolation and alpha-synuclein measurements in the prodromal and 
clinical phase of Parkinson’s disease.  

Keywords: Alpha-synuclein, fibrils, extracellular vesicles  
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Panel 15: Dilin nörobiyolojisi 
22 Ekim 2022, 17:00 – 18:30, Salon C 

 

PN15-1 

Afaziye Türkçenin penceresinden bakmak 

Mustafa Seçkin 

Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Türkiye 

Beynin sol perisilvian bölgesindeki dil alanlarının hasarı sonucunda oluşan afazi, konuşma, anlama, 
okuma, yazma, isimlendirme, gramer ve tekrarlama gibi farklı fonksiyonların bir veya birkaçının hasarı 
ile prezente olan bir bilişsel bozukluktur. Afaziler serebrovasküler (inme afazisi) veya nörodejeneratif 
(progresif afazi) nedenlerden kaynaklanabilir. Gerek inme afazilerinin gerekse progresif afazilerin 
uluslararası sınıflandırmaları ağırlıklı olarak İngilizce konuşan afazi hastalarından elde edilen verilere, 
bir başka ifadeyle Hint-Avrupa dil ailesine yönelik çalışmalara dayanmaktadır. Buna rağmen İngilizce 
konuşan afazik bireylerde dahi hiçbir sınıflandırmaya uymadığı için %35-40’a varan oranda 
“sınıflandırılamayan” olgular bildirilmektedir. Öte yandan Ural-Altay dil ailesine ait olan bir dil olan 
Türkçe, sentaktik, morfosentaktik ve fonolojik açıdan ayırt edici özellikler taşımaktadır. Bu nedenle, 
Türkçe konuşan hastalarda, afazi sınıflandırmasının İngilizce konuşan bireyler için oluşturulan 
sınıflandırma kalıbına sığdırılması çok daha büyük zorluklara yol açmaktadır.  

Bu konuşmada laboratuarımızda yürütülmekte olan sistematik anlatı/söylem analizleri temelinde 
Türkçenin özellikle eklemeli dil yapısından kaynaklanan morfosentaktik özelliklerinin ve sözdizimi 
esnekliğinin afazideki agramatizm değerlendirmesinde İngilizce konuşan bireylere göre nasıl 
farklılıklara yol açtığı tartışılacaktır. Ayrıca, grafem-fonem dönüşümündeki düzenli yapının fonolojik 
değerlendirmede düzensiz kelimelerin daha sık olduğu İngilizce ile karşılaştırıldığında Türkçeyi 
afaziyoloji çalışmaları için nasıl doğal bir dil laboratuarına dönüştürdüğü üzerinde durulacaktır. Elde 
ettiğimiz bulgular Türkçe konuşan afazi hastalarının sınıflandırılmasında yeni kriterlerin gelişimine 
katkıda bulunacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Afazi, Türkçe, sınıflama 

 

PN15-2 

A new addition to the language network: The anterior temporal lobe 

Robert S. Hurley 

Cleveland State University, USA 

Wernicke proposed a theoretical area for language comprehension in the 1800s, and we have been 
searching for it ever since. Studies of primary progressive aphasia (PPA) now suggest that the left 
anterior temporal lobe fulfills much of the functionality originally ascribed to Wernicke's area. I will 
review several metrics we have established to assess word knowledge in PPA, including those derived 
from event-related potentials, eye movements, and magnetic resonance imaging. Results link word 
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knowledge to the anterior temporal lobe rather than other putative areas for Wernicke's area such as 
the temporoparietal junction. Degradation of word knowledge in PPA takes on the form of "taxonomic 
blurring", where words from the same category such as "dog" and "cat" can no longer be differentiated. 
Hemispheric differences in anterior temporal functionality are also described, being more important for 
word knowledge in the left hemisphere and object knowledge in the right hemisphere.    

Keywords:  Language, anterior temporal lobe, primary progressive aphasia 

 

PN15-3 

Doğaçlayan beyin, yaratıcı dil 

Koray Tarhan 

Steven Pinker, Zihin Nasıl Çalışır sorusunu sorduğu kitapta şu ihtiyaca dikkat çeker; “Karmaşık bir 
aygıtın kendisini dünyanın beklenmedik yönlerine nasıl ayarladığını ve çalışması için gerekli olan 
verileri nasıl topladığını açıklayabilecek fikirlere ihtiyacımız var.” 

Bu ihtiyaca dönük olası fikirlerden biri olarak “doğaçlama” kavramının ortaya koyulması önümüze ne 
gibi fırsatlar çıkarabilir? Birbirlerine ve seslere kenetlenerek anlamlı müzikal sonuçları doğaçlama ile 
ortaya çıkartan caz müzisyenleri notalardan oluşan evrensel bir dili anda inşa ederken beyinlerinde 
neler oluyor? Yazılı metin olmadan hikayelerini inşa eden oyuncuların ortaya koyduğu doğaçlama 
performanslarda ortak dil yaratmak nasıl mümkün oluyor? Kriz anlarında doğru karar vermemizi 
hızlandıran ya da seyirci huzurunda hiçbir hazırlık yapmadan oluşturduğumuz sanatsal parçaları 
bilinçdışından bilinç düzeyine getiren doğaçlama yeteneğimiz, beynimizi daha iyi anlamak için de 
değerlendirilebilir.  

Dilsel yaratıcılıkta beynimizin yanında bedenimizin işlevi nedir? Aksiyon ve reaksiyon prensibi ile 
ilerleyen doğaçlama süreçlerde zihin-beden dengesini nasıl deneyimleriz? Ezberlerimizin bozulmasına 
yol açan deneyimlerimiz ve hatalarımız, öngörülemez durumlarla başa çıkmamızı sağlayan esnekliği 
bize nasıl kazandırır? Hiç kimsenin hiçbir şey bilmediği bir süreçte herkes hep birlikte nasıl öğrenir? Bu 
soruların yanıtını hep beraber “doğaçlayarak” bulmaya çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Doğaçlama, dil, yaratıcılık 
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Sözel Sunumlar 
 

Sözel Sunumlar 1 - Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavi Yaklaşımları 
21 Ekim 2022, 13:30 – 15:00, Salon A 

 

O-01 

Oksidatif stres metabolizmasının merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerinin ALS hastalığının 
semptom öncesi ve semptom sonrası dönemlerindeki rolü 

Duygu Aydemir, İbrahim Kulaç, Ayşe Nazlı Başak, Nuriye Nuray Ulusu 

Koç Üniversitesi 

Amaç: ALS yetişkin dönemde başlayan ve en yaygın olarak görülen motor nöron hastalığıdır. ALS için 
henüz bir tedavi olmamakla beraber, hastalığın görülme sıklığı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle 
ALS’nin tedavisi için yeni tedavi yöntemlerine aciliyet ile ihtiyaç duyulduğundan oksidatif stres 
metabolizmasının tedavi yaklaşımı olarak uygunluğunu değerlendirmek için beyin ve omurilikte 
incelendi.  

Gereç ve Yöntem: Erkek SOD1G93A mutasyonlu ALS albino sıçanlar (n=90) deneyler için kullanıldı. 
Hayvanlar sakrifiye edildikten sonra toplanan beyin ve omurilik dokularının mitokondriyel ve sitozolik 
fraksiyonları ayrıldı. Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz (G6PD), 6-fosfoglukanat dehidrogenaz (6-PGD), 
glutatyon redüktaz (GR), glutatyon s-transferaz (GST), katalaz (CAT), super oksit dismutaz 1 (SOD1) 
ve izositrat dehidrogenaz 1,2,3 (IDH1,2,3) aktiviteleri spektrofotometrik olarak incelendi. H&E, OLIG2 
ve myelin boyaması beyin ve omurilik dokularındaki histopatolojik değişimleri incelemek için kullanıldı. 
İnsan mutant SOD1G93A protein birikimi ise western blot tekniği ile araştırıldı.   

Bulgular: G6PD, 6-PGD, GR, GST, CAT, SOD1, IDH1, IDH2 ve IDH3 seviyeleri SOD1G93A mutasyonlu 
hayvanlarda sağlıklı hayvanlara göre oksidatif stress metabolizmasının bozulmasını adres edecek 
şekilde bozuldu. OLIG2 ekspresyonu ALS sıçanlarda artarken, yine aynı sıçanlarda doku bozulmasına 
işaret eden histopatolojik parametreler H&E boyaması ile ortaya çıkarıldı. İnsan mutant SOD1G93A 
protein birikimi ise hem semptom öncesi hem de de semptom sonrası dönemlerde beyin ve omurilik 
dokularında birikim göstermiştir.  

Sonuç: Oksidatif stres metabolizması ve pentoz fosfat yolağı (PPP) mutasyonlu sıçanların beyin ve 
omurilik dokularının mitokondri ve sitozolünde SOD1G93A protein birikimi nedeni ile bozulma gösterdiği 
göstermiştir. Bu nedenle oksidatif stres ve PPP metabolizmasının hedeflenmesi ALS’nin tedavisi için 
kullanılacak tedavisel yöntemlerin geliştirilmesi için değierlendirilebilir.    

Anahtar Kelimeler: Oksidatif stres, ALS, pentoz fosfat yolağı, semptom öncesi, semptom sonrası   
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O-02 

Valproik asit ile indüklenen otizm modelinde mitokondriyal dinamiklerin gelişimsel süreçte 
incelenmesi 

Samed Özer, Efe Sarı, Metincan Erkaya, İlayda Darılmaz, Devrim Öz Arslan, Meltem Müftüoğlu, Güldal 
Süyen 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 

Amaç: Son yıllarda prevalansı giderek artan bir nörogelişimsel hastalık olan otizmin patofizyolojisi 
tamamen açıklanamamıştır. Genetik faktörlerin yanında immun ve mitokondriyal bozukluklar, 
inflamasyon, çevresel toksinler, gebelikte kullanılan bazı ilaçların otizmin patogenezinde rol oynadığı 
düşünülmektedir. Antiepileptik bir ilaç olan valproik asitin (VPA) gebelikte kullanımı otizm insidansını 
atrımaktadır. Amacımız, VPA indüklü otizm modeli sıçanlarda, bilişsel/davranışsal parametreler ile 
kortikal doku ve periferik kanda mitokondriyal dinamikleri incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Sprague-Dawley gebe sıçanlara (n=10) gebeliğin 12,5. gününde 600 mg/kg VPA, 
1 mL/kg %0,9 NaCl (taşıyıcı) içinde çözülerek tek doz intraperitoneal olarak uygulanmıştır. Kontrol 
grubu da sıçanlara taşıyıcı verilmiştir. Postnatal 21. gün (P21) hayvanlarda (n=7) cinsiyet 
gözetilmezken, P50 gruplarında hem dişi hem erkek (n=7/cinsiyet) hayvan kullanılmıştır. P21 ve P50 
grubundaki hayvanlarda mitokondriyal dinamikler (mitokondriyal kütle, membran potansiyeli, oksidatif 
stres ve mitokondriyal genler) akış sitometri ve gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile 
belirlenirken, P50 grubundaki hayvanlara davranış testi bataryası uygulanmıştır. 

Bulgular: Dişi sıçanlarda anksiyetede artış, lokomotor aktivite, öğrenme ve bellek ve sosyal davranışta 
bozulma gözlenmiştir (p<0,05). VPA prefrontal kortekste oksidatif fosforilasyon, mitofaji ve 
mitokondriyal füzyon ile ilişkili genleri, dişilerde daha belirgin olacak şekilde, her iki cinsiyette deregüle 
etmiş (p<0,05). Periferik monosit ve lenfositlerde hem dişi hem de erkek VPA grubu sıçanlarda 
mitokondriyal kütle, membran potansiyeli ve reaktif oksijen türleri miktarı bozulmuş (p<0,05), bu 
bozukluklar cinsiyete göre farklılıklar göstermiştir. 

Sonuç: Gebelikte VPA maruziyeti otizme sebep olurken, otizmin şiddeti ve mitokondriyal dinamikler 
üzerine etkisi cinsiyete göre değişmektedir. Postnatal 21. günde, mitokondriyal dinamiklerde değişiklik 
gözlenmeyip postnatal 50. günde değişiklik gözlenmesi, mitokondriyal dinamiklerin otizmin gelişim 
sürecinde bozulduğunu düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Otizm, valproik asit, mitokondriyal dinamikler, prefrontal korteks, sıçan 
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O-03 

Lipopolisakkarit ile indüklenmiş fare sepsis modelinde astrosit kökenli FABP7’nin kan-beyin 
bariyeri bütünlüğü üzerindeki rolü 

Deniz Altunsu1, Ecem Ayvaz1, Arzu Temizyürek2, Mehmet Kaya3, Bülent Ahıshalı4 
1Koç Üniversitesi, KUTTAM, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye; 2Altınbaş Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; 3Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, İstanbul, Türkiye; 4Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embryoloji Anabilim Dalı, İstanbul, 
Türkiye 

Amaç: Sepsis, şüphe edilen ya da kanıtlanan enfeksiyon varlığında tüm sistemlerle beraber özellikle 
beyini etkileyen patolojik bir durumdur. Sepsisi meydana getiren enfeksiyon sebepleri patojenlerden 
türetilen ekzojen kaynaklı lipopolisakkarit (LPS) veya konakçı hücreler tarafından salınan endojen 
faktörler olabilir. Enfeksiyonun tetiklediği sistemik inflamatuvar yanıt olarak bilinen sepsis yüksek 
mortalite ve morbidite oranına sahiptir. Bariyer tip beyin endotel hücreleri, kan dolaşımı ve beyin 
parankimi arasındaki madde alışverişini düzenleyerek nöronal homeostazın korunmasını sağlar. 
Sitoplazmik bir protein olarak bilinen yağ asidi bağlayıcı protein 7 (FABP7), gelişmekte olan astrosit ve 
öncül oligodentrosit beyin hücrelerinde eksprese olur. Ayrıca hücrelerde lipid cevabını 
düzenleyerek metabolik ve enflamatuar yolaklarda önemli rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra hasarlı 
beyinde vasküler rejenerasyona destek olarak astrositlerin farklılaşma ve göç etme süreçlerinde büyük 
önem taşımakla beraber kaveolin-1 aracılığıyla kaveolar oluşumu düzenleyerek transselüler yolağı 
kontrol eder. Bu çalışmanın amacı, ekzojen FABP7 uygulamasının sepsis kaynaklı kan beyin-bariyer 
(KBB) bozulması üzerindeki etkisini araştırmaktır.  

Gereç ve Yöntem: Sepsis fare modelini oluşturmak için, farelere LPS (n=6, 3 mg/kg) ve kontrol 
grubuna %0,9 salin (n=6) enjekte edilip, bir saat sonra 40 ve 80 μg/kg (n=6) dozlarda FABP7 enjekte 
edilmiştir. KBB’deki hasarı tayin etmek için kullanılan Alexa-fluor albumin 594 enjeksiyonun 23. 
saatinde verilip bir saat vücutta sirkülasyonu sağlanmıştır.  

Bulgular: LPS enjekte edilen farelerin vücut ısısı artarken, yüksek doz FABP7 ile tedavi edilen farelerin 
vücut ısıları 41°C'den 37°C'ye düştüğü gözlemlenmiştir (p<0,05). LPS, serum prokalsitonin düzeyini 
artırırken, yüksek doz FABP7 ile tedavi edilen farelerde bir azalış meydana gelmiştir (p<0,05). Ayrıca, 
LPS enjekte edilen farelerde KBB geçirgenliğinde önemli bir artış gözlemlenirken ve 80 μg/kg FABP7 
uygulamasının ardından KBB bozulmasının önemli ölçüde tersine çevrildiği IVIS ölçümleriyle ortaya 
konmuş ve konfokal mikroskop görüntüleriyle de desteklenmiştir (p<0,05). Ek olarak farelerin anksiyete 
durumları ölçülmüş LPS ile indüklenen fareler, yüksek doz FABP7 tedavisi uygulanan farelerle 
kıyaslandığı zaman anksiyete seviyelerinin önemli ölçüde azaldığı gözlemlenmiştir (p<0,05). 

Sonuç: Sonuç olarak, verilerimiz FABP7 uygulamasının sepsis ile ilişkili KBB bozulmasının tedavisinde 
yeni bir terapötik yaklaşım olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kan beyin-bariyeri, lipopolisakkarit, yağ asidi bağlayıcı protein 7, inflamasyon 
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O-04        

İndirgenmiş folat taşıyıcısı 1 kan-beyin bariyeri bütünlüğünü düzenlemektedir 

Gökçe Gürler1, Kadir Oğuzhan Soylu1, Melike Sever-Bahçekapılı1, Nevin Belder2, Hülya Karataş-
Kurşun1, Radu Bolbos3, Marlène Wiart4, Fabien Chauveau5, Müge Yemişci1,6,7,8 
1Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 2Biyoteknoloji Enstitüsü, 
Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 3CERMEP-Görüntüleme platformu, Doğu Hastane Grubu, Bron, Fransa; 
4CarMeN Laboratuvarı, INSERM, INRA, INSA Lyon, Univ. Lyon 1, Lyon, Fransa; 5Lyon Nörobilim Araştırma 
Merkezi, CNRS, INSERM, Lyon Üniversitesi, Lyon, Fransa; 6Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Hacettepe 
Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 7Türkiye Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (NÖROM), Ankara, 
Türkiye; 8Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

Amaç: İndirgenmiş Folat Taşıyıcısı 1 (RFC1) proteininin, kan-beyin bariyerini (KBB) oluşturan serebral 
endotel hücreleri ve perisitlerdeki varlığı son çalışmalarımızda gösterilmiştir. Ancak sessiz beyin 
infarktlarında oynadığı potansiyel rol bir meta-analiz tarafından tespit edilmiş olsa da iskemik inme 
patofizyolojisindeki rolü şimdiye kadar çalışılmamıştır. RFC1'in KBB’nde folatın taşınmasından başka 
rolleri olup olmadığının beyinde sağlıklı durumda ve serebral iskemide araştırılması amaçlanmıştır. 
Bunun için RFC1, özel olarak tasarlanmış bir RFC1-Accell siRNA aracılığıyla in vivo modifiye edilmiş 
ve KBB bütünlüğü manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile değerlendirilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Yetişkin Swiss albino farelerin beyinleri ve bu beyinlerden izole edilen 
mikrodamarlar immunohistokimyasal olarak RFC1 proteini ve sıkı bağlantı proteini okludini belirlemek 
için kullanılmıştır. Damarlar Lektin ile işaretlenmiştir. RFC1-hedefli Accell-siRNA (50uM) intrakortikal 
olarak (n=8) uygulanmıştır. İntraluminal monofilaman yöntemi ile 90 dakika süreyle Orta Serebral Arter 
oklüzyonu (OSAo) indüklenmiş ve 1, 24 veya 48 saat süreyle rekanalizasyon uygulanmıştır. Daha 
sonra immünohistokimya (n=3/zaman noktası), Western blotlama (n=3/zaman noktası), mikrodamar 
izolasyonu (n=3/zaman noktası) ve qRT-PCR (n=2) için beyinler toplanmıştır. RFC1-siRNA veya 
Kontrol-siRNA alan gruplarda OSAo'nun başında (H0) ve sonunda (H24) in vivo-MRG (Bruker Biospec 
7T) yapılmış ve kontrast madde Gadolinyum kuyruk venine kateter takılarak verilmiştir. 

Bulgular: RFC1'in iskemide üç rekanalizasyon süresinde de azaldığı immünohistokimya ve Western 
blotlama ile gösterilmiştir (p<0,05). Ek olarak, izole edilmiş iskemik mikrodamarlardaki RFC1'in immun 
işaretlenmesininkontrollere kıyasla dağınık karakterde olduğu gözlenmiştir. İntrakortikal verilen RFC1-
siRNA, 48 saat sonunda RFC1 mRNA'yı %30,4 oranında anlamlı olarak düşürmüştür (n=2, p=0,021). 
RFC1-siRNA uygulanan bölgeden izole edilen mikrodamarlarda okludin immun sinyalinin de azaldığı 
gözlenmiştir. İskemi öncesi RFC1-siRNA uygulaması, Kontrol-siRNA uygulamasına göre H24'te KBB 
geçirgenliğini arttırdığı 7T-MRG ile gösterilmiştir (p= 0,01). 

Sonuç: Endotel hücrelerinde ve perisitlerde bol miktarda ifade edilen RFC1 proteini serebral 
iskemi/rekanalizasyonda rol oynamaktadır. RFC1-siRNA ile iskemik inmede KBB geçirgenliğinin artışı, 
RFC1’in iskemik inmenin hemorajik transformasyonunda veya KBB’i bütünlüğünü etkilediğinden sessiz 
beyin enfarktlarının patofizyolojisinde rol alabileceğine işaret etmektedir. 

Destek: Hacettepe Üniversitesi (TDK-2020-18590) ve TÜBİTAK (120N690) tarafından 
desteklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: RFC1, kan-beyin bariyeri, iskemik inme, orta serebral arter oklüzyonu 
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O-05      

Nöroinflamasyon kaynaklı sinir doku hasarı için biyoaktif ilaç taşıma sistemleri 

Özgül Gök1, Beyza Dönmüş2, Ali Murad Özmen3, İleyna Sevde Üvak2, Elif Gülin Ertuğral Samgar3 
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomedikal 
Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye; 2Biyomedikal Mühendisliği Programı, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 3Tıp Mühendisliği Programı, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Bu çalışmada, nöroinflamasyonun azaltılabilmesi ve seçici olarak sinir hücre adezyonunu 
tetikleyecek peptidlerin immobilize edildiği polimerik hidrojeller hazırlandı ve farklı kimyasal yöntemler 
kullanılarak hücre adezyon peptidleri bu yapılara immobilize edildi. Hidrojeller biyouyumlu ve 
biyobozunur polimerik skafoldlardır ve biyoaktif molekül içeren hidrojeller, ayarlanabilir fiziksel 
mukavemet, gözeneklilik ve biyobozunurluk ile birlikte yüksek su tutma kapasitesi gibi özellikleri 
kullanılarak etkin ve kontrollü ilaç salım platformları olarak da kullanılabilir.   

Gereç ve Yöntem: Genel hücre adezyon peptidi RGD ile özellikle sinir hücresine seçici hücre adezyon 
peptidi IKVAV kullanılmıştır. Tiyol-in klik kimyası kullanılarak sentetik ve hidrofilik olan PEG bazlı 
hidrojel yapıları Poli(laktik asit) (PLA) (5-10-20% ağırlıkça) ve Hyaluronik asit (HA) (10-20-30% 
ağırlıkça) polimer eklemeleri ile katkılandırılmış ve mekanik olarak sinir hücre tutunmasına uygunluğu 
değerlendirilmiştir. Diğer yandan, metakrilat fonksiyonel gruplarıyla aktifleştirilen HA-MA ağırlıkça %3 
(w/v) şeklinde hazırlanmış ve bir fotobaşlatıcıyla UV (365 nm) altında jelleştirilmiştir. Heterofonksiyonel 
bir molekülle metakrilik grubu eklenen IKVAV peptidi de eklenmiştir. 

Bulgular: Hidrojeller, kimyasal olarak FT-IR Spektroskopisi ve mekanik özellikleri açısından reometre 
kullanılarak karakterize edildi. Tüm hidrojellerin gözenekli yapıya sahip olduğunu (30-40 µm) SEM ile 
gösterildi. LC-MS/MS kullanılarak bir hafta içinde hapsettikleri ilaç moleküllerini yavaşça serbest 
bıraktıkları gösterilen bu hidrojellerdeki peptid miktar tayini için BCA tahlili ve SEM-EDS dedektörü 
kullanıldı ve ~%35 immobilizasyon verimi hesaplandı. in vitro çalışmalarda fare fibroblast hücre hattında 
hidrojellerin toksik olmayan davranışları (>80% canlılık) gösterilmiş oldu. Ayrıca devam eden hücre 
adezyon çalışmaları için peptidli ve peptidsiz hidrojellerin yüzeyinde insan beyin kortikal nöron hücreleri 
kullanıldı. 

Sonuç: Tamamen özgün bir yapı olan metakrile IKVAV’ın eklenmesiyle sinir hücrelerine seçici hale 
getirilen bu hidrojellere, nöral doku rejenerasyonu için nöroinflamasyonu azaltacak bir anti-inflamatuar 
ilaç olan Ibuprofen en fazla %90 yüklenme verimliliği ile fiziksel olarak yüklenmiş ve en az 1 hafta 
boyunca kontrollü salındığı gösterilmiştir. 

Destek: Bu araştırma projeleri, TUBITAK Proje No: 119Z637, ABAPKO Proje No: 2018/01/07 ve 
2019/04-03 tarafından desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hidrojel, polimerik skafold, ilaç salımı, peptid konjügasyonu, sinir hücre tutunması 
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O-06      

Anoreksiya nervoza tanısı olan ergenlerde gıda görüntülerine görsel dikkatin dinamik 
değişiklikleri: Bir göz izleme çalışması 

Elif Akçay1, Özgür Aydın2, Özge Parlak Gözükara1, Esra Çöp3, Seda Beğli1, Gülser Şenses Dinç1, 
Demet Taş4 
1Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri, Ankara, Türkiye; 2Ankara Üniversitesi, Dilbilim 
Bölümü, Ankara, Türkiye; 3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, Ankara, Türkiye; 
4Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ergen Sağlığı, Ankara 

Amaç: Anoreksiya nervoza (AN), yoğun kilo alma korkusu, kısıtlayıcı yeme ve kendini aç bırakma ile 
karakterizedir ve kısıtlayıcı (K) ve tıkınırcasına yeme/kusma (TY/K) alt tipleri olarak sınıflandırılır. 
Çalışmamızın birincil amacı, hem AN-K hem de AN- TY/K alt tipleri olan AN'li ergenlerde yüksek kalorili 
yiyecek ipuçlarına fiksasyonların oranını belirlemek ve serbest keşif paradigmasıyla göz hareketlerinde 
bir zaman analizi yapmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya toplam 73 kız çocuğu (11-17 yaş) dahil edilmiştir: AN'li 53 ergen (38 
AN-K, 15 AN- TY/K) ve 20 sağlıklı ergen. Ergenler, bir dizi yüksek kalorili ve düşük kalorili yiyecek ve 
yiyecek dışı görüntü izlemiştir. Göz izleme paradigmasında, her deneme 8000 ms için sunulmuştur. 
Göz hareketleri, 500 Hz örnekleme hızında SMI IViewX Hi-Speed göz izleme sistemi kullanılarak 
kaydedilmiştir. Göz hareketi verilerinin ön işlemesi, eyetrackingR paketi kullanılarak R'de yapılmıştır. 
Genelleştirilmiş katkılı karma modelleme (GAMM), zamana bağlı analiz için mgcv paketi kullanılarak 
R'de gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: Yüksek kalorili gıdaların görüntüleri üzerindeki fiksasyonların oranının zamana göre GAMM 
analizi, özellikle erken aşamalarda (0-2000 ms), AN ve kontrol grubunun (KG) dikkat sürecinin farklı 
olduğunu belirlemiştir (F= 23,40, EDF = 8,30, p < 0,001), Yüksek kalorili görüntülerdeki fiksasyon 
oranının zaman analizi, hem AN-K'nin (F= 66,07, EDF = 8,80, p < .001) hem de AN- TY/K 'nin (F= 
26,08, EDF = 8,39, p < 0,001) dikkat işlemlemesi KG'den farklı bulunmuştur. AN-K ve AN- TY/K'nin (F= 
66,41, EDF = 8,80, p < 0,001) doğrusal olmayan zamansal eğrisi arasındaki fark, görsel dikkat geç 
aşamalarında daha belirgin bulunmuştur. 

Sonuç: Bu çalışma, AN'li ergenlerin hem kısıtlayıcı hem de tıkınırcasına yeme/kusma alt tiplerinde 
yüksek kalorili gıda ipuçlarına görsel dikkatin zaman içinde değiştiğini göstermektedir. Ayrıca 
bulgularımız, yüksek kalorili gıda ipuçlarına görsel dikkatin AN-K ve AN- TY/K arasında açıkça farklı 
olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: göz izleme, görsel dikkat, yeme bozukluğu, anoreksiya, ergen 
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Sözel Sunumlar 2 - Davranış ve Bilişsel Sinirbilim, Nörogörüntüleme 
21 Ekim 2022, 13:30 – 15:00, Salon B 

O-07 

Stres ve belirsiz durumlarda karar verme: Üst düzey bilişsel işlevler, deri iletkenlik yanıtı ve 
kişilik özelliklerinin rolü 

Selin Yılmaz1, Hatice Kafadar2 
1Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi; 2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, akut stresin karar verme performansı üzerindeki etkisinde Somatik 
İşaretleme Hipotezi (SMH) ve İkili İşlem Süreci Teorisi'nin öngörüleri doğrultusunda belirlenen aracı ve 
düzenleyici mekanizmaların rolünü belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklem grubunu yaşları 18-23 arasında değişen (x¯ = 21, SS = 
1,28) 61 (31 kadın, 30 erkek) sağlıklı üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri Toplama araçları 
Galvanik Deri İletkenlik Yanıtı Cihazı, Iowa Kumar Testi, Wisconsin Kart Sıralama Testi, Wechsler 
Bellek Ölçeği-III Uzamsal Sıralama Alt Testi, Stroop Testi TBAG Formu, Wechsler Yetişkin Zekâ Testi-
IV Mantık Yürütme Kareleri Alt Testi, Stres Derecelendirme Ölçeği, Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, 
Beş Faktör Kişilik Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri’dir. 

Bulgular: Aracılık analizine göre, inhibisyon dışındaki tüm değişkenlerin aracı rolü anlamlıdır [x2 (45, 
N = 61) = 72,8, p > 0,5; x2/df = 1,21; RMSEA = 0,06; CFI = 0,98]. Analiz sonucunda özellikle stresin 
karar verme üzerindeki dolaylı etkisinde yordayıcı gücü en yüksek olan değişkenlerin sırasıyla 
kurulumu değiştirme, analitik zekâ, çalışma belleği ve deri iletkenlik yanıtı olduğu görülmüştür. Ayrıca, 
koşullu etki analizi beş farklı kişilik özelliği arasında yalnızca nevrotikliğin kurulumu değiştirmeyi anlamlı 
olarak yordadığını göstermiştir. Stres ve nörotizmin etkileşim etkisi kurulumu değiştirmeyi anlamlı 
yordamaktadır (ß= 0,21, p≤0,05). (ß= -0,58, p<0,001). [x2 (57, N = 61) = 78,72, p > 0,5; x2/df = .996; 
RMSEA = 0.000; CFI = 1.00]. Diğer bir deyişle, stresin karar verme üzerindeki etkisinde kurulumu 
değiştirme becerilerinin koruyucu etkisi düşük nörotizm durumunda artmaktadır. 

Sonuç: Bulgular akut stresin SİH'de vurgulanan DİY ve Sistem 2'de tanımlanan üst düzey bilişsel 
işlevleri baskılayarak karar verme başarısızlıklarına yol açtığını göstermiştir. Ayrıca, nörotizmin stres 
ve karar verme arasındaki ilişkide düzenleyici bir rolü vardır. 

Anahtar Kelimeler: somatik işaretler, Sistem 2, kurulumu değiştirme, analitik zekâ, nörotizm 
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O-08 

Çalışma belleği kapasitesi yüksek ve düşük bireylerin WCST performansı açısından 
karşılaştırılması 

Hatice Kafadar1, Hasibe Arıcan Süren1, Selin Yılmaz2 
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Deneysel Psikoloji 
Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye; 2Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, 
Psikoloji Bölümü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye 

Amaç: Çalışma belleği (ÇB) çevreden gelen bilgilerin kodlanması, işlenmesi, uygun bulunan 
davranışların tercih edilmesini sağlayan, ayrıca gerekli olduğu sürece bu bilgilerin depolanması işlemini 
gerçekleştiren bir bilişsel yetenek olarak kabul edilir. ÇB bilişsel olarak karmaşık görevler olan akıl 
yürütme, öğrenme, anlama gibi süreçlerde bilginin akılda tutulması ve gerekli olan bilgilerin manipüle 
edilebilmesi için gerekli olan bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada ÇB kapasitesi düşük ve 
yüksek bireylerin WCST performansı açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya 89 kadın, 68 erkek katılmıştır. ÇB kapasitesi Wechsler Bellek Ölçeği-
III Harf-Sayı Dizisi Alt Testi ile ölçülmüştür. Bu testten aldıkları puanlara göre katılımcılar, düşük ve 
yüksek çalışma belleği kapasitesine göre iki gruba ayrılmıştır. Bunun yanın sıra katılımcılara Wisconsin 
Kart Eşleme Testi (WCST) uygulanmıştır. 

Bulgular: Katılımcılardan elde edilen verilere bağımsız gruplar t-testi uygulanmış; ayrıca bootstrap 
analizi ve etki büyüklüğü için eta squared hesaplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre ÇB kapasitesi düşük 
(Ort.: 8,02) ve yüksek (Ort.: 13,38) bireylerin Toplam Tepki Sayısı (WCST 1) (t= 3,48, p=0,001, eta 
squared= 0,10), Toplam Yanlış Sayısı (WCST 2) (t= 3,00, p= 0,003, eta squared= 0,08), Toplam Doğru 
Sayısı (WCST 3) (t= 2,71 , p= 0,008, eta squared= 0,07 ), Toplam Perseveratif Tepki Sayısı (WCST 5) 
(t= 3,12, p= 0,002, eta squared= 0,09), Toplam Perseveratif Hata Sayısı (WCST 6) (t= 3,15, p= 0,002, 
eta squared= 0,09), Toplam Perseveratif Olmayan Hata Sayısı (WCST 7) (t= 2,20, p= 0,03, eta 
squared= 0,04), Perseveratif Hata Yüzdesi (WCST 8) (t= 2,79, p= 0,006, eta squared= 0,07), 
Kavramsal Düzey Tepki Sayısı (WCST 10) (t= 2,25, p= 0,027, eta squared= 0,05), Kavramsal Düzey 
Tepki Yüzdesi (WCST 11) (t= -2,00, p= 0,048, eta squared= 0,04) puan ortalaması açısından anlamlı 
olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. 

Sonuç: ÇB kapasitesine göre katılımcıların WCST puanlarının farklılaşması, ÇB’nin çevreden gelen 
bilgilerin üzerinde sadece işlem ve depolamaya dair bir işlem yapmadığını, özellikle ÇB kapasitesi 
yüksek bireylerin akıl yürütme, problem çözme, soyut düşünme, kurulumu değiştirme, kavram 
oluşturma gibi üst düzey bilişsel süreçlerde daha doğru işlem yaptıklarını göstermektedir. Bu çalışma, 
ÇB kapasitesinin yüksek bilişsel yetenekler ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çalışma belleği, problem çözme, yürütücü işlevler, soyut düşünme, kurulumu 
değiştirme 
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O-09 

Duygu içerikli işitsel uyaranların görsel bellek performansı ve karar verme süreçleri üzerine 
etkisi 

Suat Merve Mavral1, Simge Şişman Bal2 
1İstanbul Kültür Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul; 2İstanbul Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 
İstanbul 

Amaç: Çalışmanın amacı, duygu içerikli işitsel uyaranların (pozitif, negatif ve nötr) karar verme ve 
görsel bellek süreçleri üzerindeki etkilerini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 18-27 yaş aralığında 65 (53 kadın, 12 erkek) üniversite öğrencisi 
katılmıştır. Katılımcılara duygunun net olarak belirlenemediği nötr insan yüz uyaranları ile duygu içerikli 
işitsel uyaranlar eş zamanlı sunularak, verilen yönerge türüne göre duygu değerlendirmesi yapmaları 
ve çeşitli karar verme sorularını cevaplamaları istenmiştir. Ardından görsel tanıma belleği görevine 
geçilerek gösterilen nötr yüz uyaranlarını, daha önceki sunumda görüp görmediklerini belirten ‘Eski-
Yeni’ kararını vermeleri ve verdikleri kararlardan ne kadar emin olduklarını belirtmeleri istenmiştir. 
Çalışmada, 2 (yönerge türü: yönlendirici yönerge almak, yönlendirici yönerge almamak) x 3 (işitsel 
uyaranın duygu değerliği: pozitif, negatif, nötr) faktöriyel desen kullanılmıştır. Yönerge türü değişkeni 
gruplar arası desen, işitsel uyaranın duygu değerliği değişkeni ise grup içi desen olarak oluşturulmuştur. 
Yönlendirici yönerge alan gruptaki katılımcılara, işitsel odaklı ve görsel odaklı olarak verilen yönergeler 
dengelenerek sunulmuştur. Duygu değerlendirme puanları, karar verme sorularına verilen cevaplar, 
görsel bellek görevi tanıma performansı doğru tepki toplamları ve eminlik değerlendirmeleri ile tüm 
görevlere ilişkin tepki süreleri çok faktörlü karma desenli 2x3 ANOVA analizi ile incelenmiştir.  

Bulgular: Tüm görevlere ilişkin performanslar ile tepki süreleri üzerinde işitsel uyaranın duygu 
değerliğinin temel etkisinin anlamlı olduğu saptanırken (p<0,05) yönerge türünün temel etkisinin anlamlı 
olmadığı bulgulanmıştır (p>0,05). Bununla birlikte, duygu değerlendirme ve karar verme performansları 
ile duygu değerlendirme görevinin tepki süresi üzerinde işitsel uyaranın duygu değerliği x yönerge türü 
etkileşiminin anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).  

Sonuç: Nötr yüz uyaranları işitsel modalite üzerinden duygu içerikli uyaranlarla birlikte verildiğinde 
işitsel uyaranın duygusuyla uyumlu olacak şekilde duygu değerlendirme ve karar verme süreçlerine 
etki edebileceği saptanmıştır. Oluşan etki özellikle negatif işitsel uyaranların, nötr yüz uyaranları 
üzerinden görsel tanıma belleğinde bozucu etki yaratabileceğini göstermektedir. Bulgular, bir 
modaliteden gelen bilgi belirsiz olduğunda farklı modaliteden gelen duygu içerikli bilginin bağlam etkisi 
yaratarak uyaranlara yönelik algı ve dikkat süreçlerini değiştirebileceğine işaret etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Duygusal işitsel uyaran, nötr yüz uyaranı, görsel bellek, karar verme  
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O-10 

Obsesif kompülsif bozukluk hastalalarında karar verme stratejisinin fNIRS kullanılarak 
incelenmesi 

Adnan Kuşman1, Aykut Eken2, Bora Başkak3 
1Psikiyatri Bölümü, Bulanık Devlet Hastanesi, Muş, Türkiye; 2Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 3Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Ankara, Türkiye 

Amaç: Obsesif kompülsif bozukluk (OKB) obsesyon ve kompulsiyonlarla karakterize heterojen bir 
bozukluktur ve yürütücü işlevlerin kontrolündeki yetersizlikten kaynaklandığı belirtilmiştir. Obsesyonlara 
bilişsel yaklaşımda, Tamamlanma İhtiyacı (Tİ), ve Bilişsel Esneklikte Azalma (BEA) temel bilisel 
kusurlar olarak belirtilmiştir. Öte yandan, bu yetersizliğin karar verme süreçlerindeki bozukluktan köken 
aldığı ve karar verme bozukluklarının endofenotip olabileceği yönünde fikirler öne sürülmüştür. Bu 
çalışmada OKB vakaları sağlıklı kontrollerle karşılaştırılarak karar verme stratejisi açısından nasıl 
farklılaştığı, kortikal aktivite paterni, bilişsel işlevler ve kortikal aktivitenin obsesyonların şiddetiyle ilişkisi 
araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 50 kişi katılmıştır (25 OKB, 25 SK). Demografik ve klinik veriler SDV 
formu, Bilişsel Tamamlanma İhtiyacı (BTİ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), YBOCS, Stroop testi, sonuca 
atlama yanlılığı (SAY olağan/müphem koşul) elde edilmiştir. Bununla birlikte SAY görevi bilgisayarda 
tekrarlanarak 52 kanallı fNIRS cihazıyla fronto-temporal kortikal aktivite ölçülmüştür. 

Bulgular: OKB’de SAY (olağan,müphem) (p=0,04, p=0,001), BTİ (p<0,001), BAÖ (p<0,001) puanları 
yüksek bulunmuştur. fNIRS ölçümlerinde OKBG’de sol-IFG aktivitesi yüksek bulunmuştur (p=0,017). 
Müphem koşulda sağ-MTG (p=0,03), sağ-PO (p=0,003), sağ-IFG (p=0,001), sol-IFG (p=0,05) anlamlı 
aktivite artışı göstermiştir. Grup-koşul etkileşiminin sol-IFG aktivitesine etkisi anlamlı bulunmuştur 
(p=0,05). Bu anlamlılık olağan koşulda OKBG’de görülen yüksek aktiviteden kaynaklanmıştır 
(p=0,018). Görev süresi grup etkisi (p=0,001), koşul etkisi (p<0,001), grup-koşul etkileşimine (p=0,015) 
bağlı olarak anlamlı farklılık göstermiştir. OKBG’de karar verme süresinin uzunluğunun bu farka sebep 
olduğu saptanmıştır (p=0,001). Karar verme süresinin müphem koşulda daha uzun olduğu görülmüştür 
(p<0,001). Müphem koşulda OKBG daha uzun sürede karar vermiştir (p=0,001). Korelasyon 
analizlerinde hemodinamik, klinik, demografik verilerin ilişkisi araştırılmıştır. Olağan koşulda sol-IFG ile 
YBOCS puanları arasında (r=0,5, p=0,006), olağan koşulda sağ-MTG ile BTİ arasında (r=0,5, p=0,003), 
müphem koşulda karar verme süresi ile sağ-PO arasında (r=0,4, p=0,03) anlamlı ilişki saptanmıştır. 

Sonuç: Karar verme içerikten bağımsız olarak normal düşünceden farklılaştığı görüşü desteklenmiştir. 
Kortikal aktivite paterni bu görüşle uyumludur. Klinik ve görüntüleme verilerinin obsesyonların şiddetiyle 
ilişkili olduğu görülmüştür ancak demografik verilerle bu ilişki gösterilememiştir. 

Keywords: Obsesyon, sonuca atlama yanlılığı, bilişsel tamamlanma ihtiyacı, fNIRS 
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O-11 

PASAT testi sırasında bilişsel yorgunluk: Bir işlevsel yakın kızılötesi spektroskopisi ön 
çalışması 

Fulya Tuzcu1, Çağdaş Güdücü2, Emre Eskicioğlu2, Cem Şeref Bediz3, Ersin Oğuz Koylu1 
1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı; 2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik 
anabilim Dalı; 3Girne Üniversitesi 

Amaç: Bilişsel yorgunluk (BY), sürekli dikkat içeren görevlerde zaman içinde performans düşüşü olarak 
tanımlanabilir ve değerlendirilmesi çoğunlukla öz bildirimlere dayanır. Bazı nörolojik hastalıklarda da 
takip testi olarak kullanılmaktadır ancak objektif olarak ölçülememesi önemli bir sınırlayıcı faktör 
olmaktadır. İşlevsel Yakın Kızılötesi Spektroskopisi (Functional Near Infrared Spectroscopy - fNIRS), 
fonksiyona göre değişen prefrontal oksihemoglobin seviyelerini gösterir. Paced Auditory Serial Addition 
Test (PASAT), bilişsel yorgunluğa neden olduğu bilinen, yaygın olarak kullanılan bir testtir. Çalışmadaki 
amacımız PASAT sırasında fNIRS ile objektif bir BY ölçümü oluşturmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Ön çalışmamızda 16-22 yaş arası yedi (7) erkek gönüllü gözetmen eşliğinde saat 
09.00-12.00 saatleri arasında PASAT testini uyguladı. Tüm PASAT performansı sırasında fNIRS 
tarafından kaydedilen prefrontal oksihemoglobin seviyeleri ölçüldü. PASAT performansının ilk ve son 
30 saniyesinde oksihemoglobin düzeyleri eşleştirilmiş T test ile, doğru yanıt değişimi nonparametrik 
Wilcoxon Test ile, iki parametrenin birbiriyle ilişkisi ise Spearman korelasyon testi ile analiz edildi. 

Bulgular: PASAT'ın son 30 saniyesinde anlık ölçülen prefrontal korteks oksihemoglobin düzeyleri ilk 
30 saniyesine göre anlamlı olarak yüksek (p<0,01), aynı 30 saniyede verilen doğru cevaplar ise ilk 
bölüme göre anlamlı düşük bulundu (p=0,05). Bu iki parametrenin korelasyon analizlerinde negatif 
korelasyon görülmüş olup, anlamlı bulunmamıştır (r= -0,5, p>0,05). 

Sonuç: Bu ön çalışmada, fNIRS ölçümünde yüksek oksihemoglobin seviyeleri, PASAT sırasında yanlış 
cevaplardaki artışla ilişkili görülmektedir. Çalışmanın sonraki aşamasında beklenen sonuçlar ile farklı 
bilişsel düzeylerdeki olguların değerlendirilmesi için bilişsel yorgunluğun fNIRS ile ölçülmesinin objektif 
bir yöntem olabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bilişsel yorgunluk, PASAT, fNIRS 
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O-12 

Beynin intrensek bağlantısallık ağlarının çalışma belleği sürecindeki rolleri 

Elif Kurt1, Ali Bayram1, Tamer Demiralp2 
1İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, İstanbul; 
2İstanbul Üniversitesi, Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı, Nörogörüntüleme Birimi, 
İstanbul 

Amaç: Dinlenim durumu fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRG) çalışmalarında, beynin 
farklı bölgelerindeki spontan aktivite dalgalanmalarının fonksiyonel ağlara karşılık geldiği düşünülmüş 
ve bu çerçevede “intrensek bağlantısallık ağları” (İBA) tanımlanmıştır. Ancak, bu ağların kognitif 
görevler sırasındaki rollerinin açıklanması için kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
çalışmada, birden fazla İBA’nın katılımının beklendiği çalışma belleği performansı sırasında İBA’larda 
ortaya çıkan değişimler incelenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 28 sağlıklı gönüllü katıldı. 3T-MRG cihazı ile basit reaksiyon zamanı 
görevi (SRTT) ve N-geri bellek görevi sırasında fMRG kaydı gerçekleştirildi. Katılımcılar SRTT 
sırasında tüm harflerde, N-geri bellek görevinin 1-geri, 2-geri ve 3-geri koşullarında ise ekrandaki harfin 
bir, iki ve üç önceki ile aynı olduğu durumda butona bastılar. Bağımsız bileşen analiziyle İBA’lar tespit 
edildi. İBA’ların zaman serilerinin deney koşullarıyla regresyonu genel doğrusal modelle değerlendirildi 
ve elde edilen t değerlerinin deney koşulları arasındaki farkları SPSS’te tekrarlı ölçümler için ANOVA 
testi ile karşılaştırıldı. 

Bulgular: ANOVA sonucunda görev koşulları arasında 12 İBA anlamlı fark göstermiştir (p<0,003). 
Ventral dikkat ağı (VAN), SRTT ve 1-geri koşulları arasında; frontoparietal ağ (FPN), lateral görsel (VN) 
ve lateral somatomotor ağ (SMN) 1-geri ve 2-geri koşulları arasında ve olağan durum ağı (DMN), limbik 
ağ (LN), dorsal dikkat ağı (DAN) ve bazal ganglia (BG) ağı ise hem SRTT ve 1-geri hem de 1-geri ve 
2-geri koşulları arasında anlamlı fark göstermiştir (p<0,003). 2- ve 3-geri koşulları arasında anlamlı fark 
saptanmamıştır. 

Sonuç: Çalışma belleği sürecinin başlıca İBA’larla ilinti örüntüsü ortaya koyulmuştur. VAN’ın intrensek 
bağlantısallığının basit çalışma belleği görevinde maksimum değişim göstermesi bu kognitif işlevdeki 
kaçınılmaz önemini ortaya koymaktadır. DMN, LN, DAN ve BG’nin basit çalışma belleği görevinin 
varlığında, ama aynı zamanda artan görev zorluğuna bağlı olarak artan bir değişim göstermeleri, bu 
ağların da çalışma belleğindeki merkezi rollerine işaret etmektedir. FPN, lateral VN ve SMN ise 
intrensek bağlantısallıklarını kognitif alanın içeriğinden bağımsız olarak kognitif yükle orantılı olarak 
değiştirmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme, İntrensek bağlantısallık ağları, 
Bağımsız bileşen analizi, Çalışma belleği, N-geri görevi 
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O-13 

Akut hipoksik ventilatuvar cevap oluşumunda ibuprofen uygulamasının TGF-ß1 üzerine etkisi 

Hasan Salkın 

Beykent Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Patoloji Laboratuvar 
Teknikleri Programı, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Akut hipoksik ventilatuvar cevap (aHVR) hipoksik uyarana karşı ventilasyonun (V) ani 
artmasıdır.  Kısa süreli sürekli hipoksi döneminde solunumu kontrol eden nöral ağ bölgelerinden biri 
olan nükleus traktüs solitarius (NTS), karotid sinüs sinir sinapslarının sonlandığı alandır. Bu alandaki 
nöron aktivasyonu aHVR’ yi oluşturur. Nöron aktivasyonun yanında pro-inflamatuvar faktörler de aHVR 
oluşumuna katkı sağlar. TGF-β1 anti-inflamatuvar özellik gösteren bir sitokindir. Bu çalışmada, NTS’ 
de nöron aktivasyonu ve TGF-β1 ifadesinin güçlü bir aHVR oluşumunda rol oynadığını hipotez olarak 
sunduk. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 3 aylık, 12 adet, erkek Sprague Dawley cinsi sıçan kullanıldı. Kontrol 
(CON, N=6) ve Ibuprofen (IBU, N=6) gruplarında aHVR (%10 O2) tüm vücut pletismografisi (WBP) ile 
ölçüldü. WBP ölçümünden sonra, medulla enine kesiti kalamus scriptorius ile servikal omurilik C1 
segmenti arasındaki dokular toplanmadan önce sıçanlar perfüze edildi. Perfüzyon sonrası 20µ 
kalınlığındaki transvers kesitler üzerinde immunfloresan boyama yöntemi ile nöron aktivasyonu için 
cFOS, inflamasyon ilişkisi için TGF-β1 primer antikorları kullanıldı. NTS bölgesi konfokal mikroskop ile 
görüntülendikten sonra her bir primer antikor için yoğunluk analizleri yapıldı. Gruplar arası 
karşılaştırmalarda 2-yönlü ANOVA testleri kullanıldı. p<0,05 istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak 
belirlendi. 

Bulgular: CON grubunda hipoksiden önceki (p=0,0133) ve sonraki(p=0,0408) bazal ventilasyona göre 
aHVR’ de V anlamlı olarak arttı. IBU grubunda ise sadece hipoksiden sonraki (p=0,0398) bazal 
ventilasyona göre aHVR’ de V anlamlı olarak arttı. NTS’ de cFOS ifadelenmesi (p=0,004) IBU grubunda 
CON grubuna göre anlamlı olarak azaldı. TGF-β1 ifadelenmesi (p=0,003) de IBU grubunda CON 
grubuna göre anlamlı olarak azaldı.    

Sonuç: aHVR, hem nöron aktivasyonu hem de glial hücre aktivasyonu gerektiren bir mekanizmadır. 
Bulgularımız, aHVR oluşumda ventilasyonun artması için gereken nöron aktivasyonun yanında, pro-
inflamatuvar faktörlerin de önemli bir rolü olabileceğini göstermektedir. Akut hipoksiye güçlü bir 
ventilasyon yanıtı için ibuprofen gibi steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçların kullanımı akut hipoksi 
bağımlı klinik senaryolarda olumsuz etkiler yaratabilir.   

Anahtar Kelimeler: akut hipoksik ventilatuvar cevap, NTS, cFOS, TGF-ß1, ibuprofen 
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O-14 

Akut aralıklı hipoksiye maruz bırakılan sıçanlarda COX-2 inhibisyonunun uzun süreli 
fasilitasyon üzerine etkisi 

Bengisu Arslantaş2, Güzide Şatır Başaran1 
1Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya AD, Kayseri, Türkiye; 2Erciyes Üniversitesi, 
Genom ve Kök Hücre Araştırma Merkezi, Kayseri, Türkiye 

Amaç: Akut aralıklı hipoksi (AAH) ventilatuvar motor çıktı cevabın genliğinde kalıcı bir artış olarak 
bilinen uzun süreli fasilitasyona (LTF) neden olur. Ventilatuvar plastisite oluşumuna neden olan LTF 
temel olarak motor nöron aktivasyonu gerektirir. Ayrıca pro-inflamutuvar sinyal kaynaklı glial hücre 
aktivasyonunun LTF oluşumunda rolü vardır. Bu çalışmada, COX-2 inhibisyonunun ventilatuvar 
plastisitede rol aldığı hipotez olarak sunulmuştur. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, AAH’ye maruz bırakılmış control (CON) ve ibuprofen (IBU) 
uygulanan, her grupta 6 adet, yetişkin erkek, 3 aylık Spraque Dawley cinsi sıçan kullanıldı. Ölçüm 
protokolü sırasında denekler AAH’ye maruz bırakıldı ve ventilasyon (V) ölçümleri yapıldı. Ölçüm 
sonrası doku perfüzyonu yapıldı ve 20μ kalınlığında transvers medulla oblangata kesitleri alındı. 
İmmunfloresan boyama yöntemi ile nöron aktivasyonunu göstermek amacıyla cFOS, glial hücre 
aktivasyonunu göstermek amacıyla GFAP, Iba-1/CD11b primer antikorları kullanıldı. Medulla oblangata 
üzerinde bulunan nükelus traktus solitarius (NTS) bölgesi konfokal mikroskop ile görüntülendi ve 
yoğunluk analizleri yapıldı. Gruplar arası karşılaştırmalarda 2-yönlü ANOVA testleri kullanıldı. p<0,05 
istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak belirlendi. 

Bulgular: CON grubunda aralıklı hipoksi sonrası 60. (666 ± 35, p=0,0150) ve 90. (658 ± 35, p=0,0217) 
dakikalardaki bazal ventilasyon, bazal ventilasyona (549 ± 16) göre anlamlı olarak arttı. IBU grubunda 
ise anlamlı bir artış olmadı. NTS’de cFOS ifadelenmesi, IBU grubunda CON grubuna göre anlamlı 
olarak azaldı (p<0,05). GFAP/Iba-1 ve GFAP/CD11b ifadelenmesinde IBU grubunda CON grubuna 
göre anlamlı bir farklılık bulunmadı. 

Sonuç: LTF oluşumu nöron aktivasyonu gerektiriyor olsa da, pro-inflamatuvar sinyal yolağı bağımlı 
glial hücre aktivasyonu da gerekebilir. Bulgularımız, nöron aktivasyonun NTS’de artmasına bağlı olarak 
ventilasyonun arttığını gösterdi. Bunun yanında glial hücre aktivasyonunda anlamlı artışın 
bulunmaması, fakat COX-2 inbisiyonun ventilasyonda depresyona neden olması, glial hücre 
aktivasyonu olmadan ve/veya henüz başlamadan, bu depresyonun bir sonucu olabilir. Sonuç olarak 
kısa süreli aralıklı hipoksi sonrasında glial hücre aktivasyonu olmadan, COX-2 inhibisyonunun, LTF 
oluşum mekanizmasını bloke edebileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Akut aralıklı hipoksi, ventilatuar uzun süreli fasilitasyon, NSAID, COX-2 
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O-15 

Sıçanlarda LGI1 antikorunun intraserebroventriküler uygulanması ile artan nöbet şiddeti ve 
bozulan bellek işlevi 

Şura Akat Pişkin1, Hande Yüceer2, Canan Ulusoy2, Selen Soylu2, Zerrin Karaaslan2, Ece Erdağ 
Turgeon2, Nihan Çarçak Yılmaz1, Cem İsmail Küçükali2, Filiz Onat3, Erdem Tüzün2 
1Farmakoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 2Sinirbilim 
Anabilim Dalı, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 
3Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İstanbul, 
Türkiye 

Amaç: Anti-LGI1 ensefaliti, bellekte bozulma ve sık görülen nöbetlerle karakterize nöroimmünolojik bir 
sendromdur. Bu çalışmada, pasif transfer sıçan modelinde LGI antikorlarının epileptogenez ve bilişsel 
performans üzerindeki rolünü netleştirmek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Anti-LGI ensefalit hastaları (n=10) ve sağlıklı kontrollerin (SK) (n=9) periferik 
kanından saflaştırılmış IgG ve serum fizyolojik (SF) (n=7) epileptik olmayan Wistar sıçanlara 
intraserebroventriküler olarak ardışık günlerde enjekte edildi. Davranışsal değerlendirme ve EEG 
kayıtları IgG uygulamasından önce ve sonra yapıldı. Ardından konvülsif doz (45 mg/kg) pentilentetrazol 
(PTZ) intraperitoneal olarak uygulandı. Akut olarak indüklenen epileptik deşarjları ve nöbet evreleri 
değerlendirildi ve gruplar arası karşılaştırıldı. 

Bulgular: Motor nöbet latansı, ilk motor nöbet süresi ve miyoklonus latansı LGI1 grubunda arttı. Ek 
olarak, LGI1 antikoru verilen sıçanlarda nöbet evreleri SK ve SF gruplarına kıyasla anlamlı olarak daha 
yüksek bulundu (p<0,05). Ayrıca, açık alan testinde vertikal aktivite, Y-labirent testinde spontan 
alternasyon yüzdesi ve yeni nesne tanıma testinde diskriminasyon indeksi LGI1 grubunda anlamlı 
olarak farklı tespit edildi (p<0,05). 

Sonuç: LGI1 antikorları, bellek fonksiyonlarını bozmanın yanı sıra nöbet riskini ve şiddetini artırıyor gibi 
görünmektedir. Geliştirilen bu LGI1 antikor aracılı pasif transfer otoimmün ensefalit sıçan modeli, anti-
LGI1 ensefaliti için potansiyel bir in-vivo model olarak düşünülebilir. Daha ileri çalışmalar, LGI1 
antikorlarının anti-LGI1 ensefalitinde gözlenen nöbetler ve bilişsel bozulmalardaki karmaşık rolünü 
aydınlatacaktır. 

Anahtar Kelimeler: otoimmün ensefalit, LGI1, otoantikorlar, nöbet, bellek 
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O-16 

MuSK Myasthenia Gravis fare modelinde KCNS3 ve FCRLB genlerinin susturulması 

Gizem Koral, Canan Aysel Ulusoy, Selen Soylu, Elif Şanlı, Erdem Tüzün, Vuslat Yılmaz 

Sinirbilim Anabilim Dalı, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 
Türkiye 

Amaç: Myastenia gravis (MG) prototipik-otoimmün-nöromüsküler bir hastalıktır. MG'deki kasa özgü 
kinaz antikorları (MuSK-Abs), MuSK fosforilasyonunun ve asetilkolin reseptörünün (AChR) 
kümelenmesinin inhibisyonu yoluyla nöromüsküler iletimi azaltır. Projemiz, deneysel otoimmün MuSK 
fare modelinde, shRNA metodu ile FCRLB (Fc Receptor Like-B) ve KCNS3 (Potassium Voltage-Gated-
Channel-Modifier Subfamily-S Member-3) genlerinin susturulmasının hastalık üzerindeki olası etkisini 
belirlemeyi amaçlamıştır. 

Gereç ve Yöntem: Fareler (6-8 haftalık, dişi, 22 adet Balb/c), Complete Freund's Adjuvant (CFA) içinde 
45 ug/ml Ecto-MuSK ile immünize edildi. Hastalığın ilerleyişi ağırlık ölçümü, kas gücü testi ve klinik 
skorlama ile takip edildi. İkinci immünizasyondan sonra FCRLB-shRNA, KCNS3-shRNA, scrambled-
shRNA veya salin (kontrol olarak) intraperitoneal olarak enjekte edildi. Deney süresi sonunda serum, 
iskelet kası, lenf nodları ve dalak örnekleri uygun koşullarda saklandı. Serumdaki toplam anti-MuSK 
antikoru miktarı ELISA metodu ile belirlendi. Total RNA, splenositlerden izole edildi ve FCRLB ve 
KCNS3 genlerinin ekspresyonu, RT-qPCR ile doğrulandı. Kas örneklerinde immünofloresan yöntemi 
ile C3 ve IgG birikimi değerlendirildi. İmmünofenotipleme, lenf nodu hücrelerinde akım sitometrisi ile 
yapıldı. 

Bulgular: MuSK-MG fareleri ile karşılaştırıldığında, KCNS3 geni susturulmuş farelerde hastalık daha 
şiddetli gözlenirken FCRLB-shRNA grubunda iyileşme görüldü. Serumda bulunan MuSK-IgG miktarı 
FCRLB grubunda anlamlı olarak azdı (p<0,0001). Nöromusküler bileşkede C3 ve IgG birikimi FCRLB 
geni susturulan grupta anlamlı olarak düşük bulundu (p<0,0001). CD19+CD5+ B1a hücreleri yüzdeleri 
de, FCRLB grubunda önemli ölçüde daha düşüktü. 

Sonuç: Otoantikor üretimi ile ilişkili bulunan FCRLB geninin susturulması DOMG modelinde iyileşmeyi 
sağlarken, KCNS3 geninin susturulmasının hastalığı kötüleştirdiği gösterilmiştir. Kasta ifade edilen 
KCNS3, hastalık modelinde kas gücü ve bağışıklık sistemi ile ilgili işlevlere sahip olabileceği 
öngörülebilir. FCRLB geninin susturulmasının iyileşmeye sebep olması, bir tedavi hedefi olabileceğini 
düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Myastenia gravis, shRNA, FCRLB, KCNS3, otoimmün 
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O-17 

Kainik asite bağlı hücresel eksitotoksisite modelinde HSF1 (heat shock factor 1) kompleksinin 
aktivasyonunun araştırılması 

Ayşenur Akkulak, Emre Yeşilören, Abdullah Yalçın, Gizem Dönmez Yalçın 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

Amaç: Eksitotoksisite, nörodejeneratif hastalıklarda görülen, sinaptik boşlukta fazla glutamatın 
birikmesi durumudur. Isı şoku yolağı ise nörodejeneratif hastalıklar gibi stress yaratan durumlarda 
aktive olan bir yolaktır. HSF1 (Heat Shock Factor 1) ısı şoku yolağının ana düzenleyicisidir. HSF1 
kompleksinin aktive olması HSF1 ve eEF1a proteinleri ile HSR1 non-coding RNA’nın etkileşmesi ile 
gerçekleşir. Üç faktör bir araya gelerek bir RNA-protein kompleksi oluşturur. Amacımız, tüm diğer stres 
durumlarında aktive olan ısı şoku yolağının, glia ve nöronal hücrelerde, kainik asit (KA) ile oluşturulan 
eksitotoksisite durumunda, aktive olup olmadığını ve mekanizmasını araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: IHA (immortalized human astrocytes) ve SHSY-5Y (neuroblastoma) hücre 
modellerinde, KA ile eksitotoksisite durumu oluşturulmuştur; MTT ve glutamat assay ile ölçülmüştür. 
Bu hücrelerde HSF1 kompleksi trimerizasyonu western blot tekniği ile gözlenmiş, kontrol hücreler ile 
karşılaştırılmıştır. HSF1 kompleksini oluşturan HSF1 ve eEF1a’nın protein seviyeleri western blot ile 
HSR1 non-coding RNA’nın gen ekspresyonu qPCR ile belirlenmiştir.  

Bulgular: MTT assay sonucunda hücrelere KA verildiğinde hücre ölümü artmıştır (IHA için p=0,028, 
SHSY-5Y için p=0,0016). KA verilen grupta ise, MTT ile uyumlu olarak, hücre ölümü gözlendiğinden 
dolayı glutamat salınımı azalmıştır (IHA için p=0,0169 (12 saat), p=0,035 (24 saat), p=0,0025 (48 saat); 
SHSY-5Y için p=0,0425 (12 saat), p=0,0078 (24 saat), p=0,0038 (48 saat). Sonuçlar T-teste göre 
istatiksel olarak anlamlıdır. SHSY-5Y hücrelerinde, HSF1 monomer ve oligomerleri KA muamelesi 
sonucunda daha fazla ifade edilmektedir. Ancak bu durum trimerizasyon yapma kapasitesindeki farktan 
ziyade HSF1 protein ifadesinin artışından kaynaklanmaktadır. IHA hücrelerinde ise KA muamelesi 
sonucu, HSF1 ifadesinde ya da trimerizasyonunda bir değişiklik gözlenmemiştir. Her iki hücre hattında 
da HSF1 kompleksini oluşturan eEF1a protein (p=0,7316) ve HSR1 non-coding RNA seviyelerinde de, 
KA muamelesi öncesi ve sonrası istatiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (IHA için p=0,139, 
SHSY-5Y için p=0,752).  

Sonuç: Isı şoku yolağının ve HSF1’in aktivasyonu, diğer stres durumlarında olduğu gibi eksitotoksisite 
sırasında gerçekleşmektedir ancak yalnızca nöronal hücrelerde görülmektedir. Bu mekanizmanın 
aydınlatılması, nörodejeneratif hastalıklara karşı ilaç ve tedavi geliştirilmesinde oldukça önemli 
olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Eksitotoksisite, glutamat, ısı şoku, kainik asit, nörodejenerasyon 
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O-18 

Düşük yoğunluklu darbeli ultrases ve withaferin A’nın diyabetik nöropatideki terapötik 
etkinlikleri 

Özlem Bozkurt Girit1, Hatice Fulya Yılmaz2, Gizem Dönmez Yalçın3, Mehmet Dinçer Bilgin1 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye; 2Aydın 
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye; 3Aydın 
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye 

Amaç: Diyabetin kronik komplikasyonlarından olan diyabetik nöropati (DN), genellikle alt 
ekstremitelerde aksonal dejenerasyonla birlikte ilerleyen progresif sinir hasarına neden olur. Bu 
çalışma, düşük yoğunluklu düşük frekanslı darbeli ultrasesin ve bir leptin duyarlaştırıcısı olan withaferin 
A’nın (WA) diyabetik nöropatideki tedavi edici etkinliklerini incelemek için gerçekleştirilmiştir.  

Gereç ve Yöntem: 50 adet yetişkin Wistar albino erkek sıçan rastgele kontrol, diyabetik, WA (1,25 
mg/kg) uygulanmış diyabetik, 1 MHz 0,5 W/cm2 ve 1,5 W/cm2 darbeli ultrases uygulanmış diyabetik 
olmak üzere beş deney grubuna ayrıldı. Diyabetin 50 mg/kg streptozotosin enjeksiyonuyla 
tetiklenmesinden sonra sıçanlar DN oluşumu için 4 hafta boyunca tedavi almadan bekletildi. Bunun 
ardından, düşük yoğunluklu darbeli ultrases ve WA tedavileri 14 gün boyunca uygulandı. Deneklerde 
nosiseptif ağrı algısında, siyatik sinir iletiminde ve siyatik sinir histopatolojisinde gerçekleşen değişimler 
belirlendi. 

Bulgular: Diyabetik gruplarda kontrol grubuna nazaran, nosiseptif gecikme sürelerinde (p<0,001) 
artım, bileşik kas aksiyon potansiyeli yanıt süresinde artım ve siyatik sinir ileti hızında azalma (p<0,001) 
gözlendi. Bu değişimlerin, özellikle WA ve 1.5 W/cm2 ultrases tedavileri ile kontrol değerlerine yaklaştığı 
tespit edildi. Ayrıca, diyabetik siyatik sinir örneklerinde damar lümen alanında azalma ve arterioler 
duvar kalınlığında artım (p<0,001); bununla birlikte miyelin kalınlığı, akson çapı ve miyelinli sinir lif 
çaplarında azalma (p<0,001) olduğu görüldü. Bu değişimlerin, uygulanan tedavilerle özellikle de 1.5 
W/cm2 ultrases tedavisiyle (p<0,001) normal değerlere yaklaştığı tespit edildi. Bunların yanı sıra, 
diyabetik siyatik sinir kesitlerinde yüksek gliyal fibriller asidik protein (GFAP), Iba-1 ve S100β 
immünreaktivitesi olduğu ve bu reaktivitelerin uygulanan tedaviler sonucu, özellikle 1.5 W/cm2 ultrases 
tedavisiyle (p<0,001) azaldığı gözlendi. 

Sonuç: Çalışmada elde edilen bulgular, WA ve 1 MHz 1.5 W/cm2 darbeli ultrases tedavilerinin diyabet 
nedenli oluşan değişimleri tedavi edici potansiyele sahip olduklarını ve ileriki çalışmalarla incelenmeye 
değer olduklarını göstermektedir. 

Destek: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 219S443 numaralı proje kapsamında desteklenmiştir. Hatice 
Fulya Yılmaz YÖK 100/2000 programı bursiyeridir. 

Anahtar Kelimeler: Diyabetik periferal nöropati, Ultrases, Withaferin A, Miyelinasyon, Sinir iletimi 
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O-19 

Genetik absans epilepsili ve epileptik olmayan sıçanlarda nigrostriatal yolak 
dejenerasyonunun kalretinin immunoreaktivitesi üzerine etkisi 

Özlem Kirazlı1, Yekta Çulpan2, Zehra Nur Turgan Aşık2, Medine Gulcebi Idrizoglu2, Ümit Şehirli1, 
Rezzan Gülhan2, Filiz Onat3 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı; 2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Farmakoloji Anabilim Dalı; 3Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji 
Anabilim Dalı 

Amaç: Kalsiyum bağlayıcı proteinler, nöronal işlev ve nörogenezde önemli rol oynamaktadır. Kalretinin, 
dikensiz GABAerjik internöronlarda eksprese edilmekte ve gelen dopaminerjik afferentlerle ve 
glutamaterjik kortikostriatal afferentlerle sinaptik bağlantı kurmaktadır. Yaşla birlikte azalabilen 
kalretinin, ileri yaşlardaki motor fonksiyonda oluşacak kayıplardan sorumlu tutulabilmektedir. Parkinson 
modeli sıçanlarda nigro -striatal yolaktaki dopaminerjik nöron kaybı sonrasında striatumda bulunan 
kalretinin pozitif internöronlarda azalma meydana geldiği gösterilmiştir. Bu azalışa glutamat 
reseptörlerindeki aşırı aktivite ve dopaminin eksikliğinin neden olduğu iddia edilmiştir. Kalretinin pozitif 
internöronların temporal epilepsiye karşı hassas olduğu gösterilmiştir. Epileptogenez sürecinde 
kimyasal lezyon ile nigro-striatal yolağın devre dışı bırakılmasının kalretinin sentezleyen nöronlar 
üzerine etkisi incelenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Striatum, Substantia Nigra pars compacta ve pars reticulata da bulunan kalretinin 
içeren nöronların tespiti için medial ön beyin demetine 6-OHDA uygulanan Wistar (n=5) GAERS (n=5) 
Wistar kontrol (n=5) ve GAERS kontrol (n=5) 40µm’lik sıçan beyin kesitlerine immohistokimya yöntemi 
uygulanmıştır. Nöronların sayım işlemleri floresans boyanmış kesitler üzerinden yapılmıştır. İstatistiksel 
değerlendirme için GraphPad Prism Tek yönlü ANOVA ve gruplar arasındaki karşılaştırma 
kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmamızda (6 –OHDA) enjekte edilen Wistar ve GAERS sıçanlarda kontrol gruplarına 
göre kalretinin pozitif hücre sayısında azalma gözlenmiştir. Bu azalma Striatum için istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmazken, Substantia Nigra pars compacta (p<0,05) ve pars reticulata (p<0,05) için 
anlamlıdır. 

Sonuç: Literatürde (6 –OHDA) enjekte edilen sıçanlarda nigrostriatal yolakta sağlam kalan 
dopaminerjik nöronların kalretinin eksprese ettiği gözlemlenmiştir.  Bu sonuçlar sonrasında, kalretininin 
nöroprotektif etkisinden dolayı dopaminerjik nöronları koruyabildiği ileri sürülebilir. 

Anahtar Kelimeler: GAERS,Kalretinin,Nigrostriatal yolak 
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O-20 

Sıçanlarda lityum-pilokarpin ile oluşturulan temporal lob epilepsisi modelinde liraglutid’in 
nlrp3 inflamazom aktivasyonu ve bilişsel-davranışsal değişiklikler üzerindeki etkileri 

Fatma Merve Antmen1, Zeynep Fedaioğlu2, Dilan Acar1, Sevcan Demircan3, Lala Rzyave3, Farah 
Kardouh3, Bengisu Karakose3, Ece Ada3, İlayda Esma Yavuz3, Ahmet Kerem Sayar3, Simge Senay4, 
Güldal Süyen5, Devrim Öz Arslan6 
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, 
Türkiye; 2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölümü, İstanbul, Türkiye; 3Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, 
Türkiye; 4Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Biyoteknoloji 
Programı, İstanbul, Türkiye; 5Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; 6Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik 
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Glukagon benzeri peptit-1 reseptör agonistleri (GLP-1RA'lar), çeşitli nörodejeneratif 
hastalıklarda nöroprotektif etkilere sahiptir, ancak epilepsi üzerindeki etkileri belirsizliğini korumaktadır. 
Amacımız, liraglutidin (bir GLP-1RA) epileptik hayvanlardaki mitokondriyal dinamikler, inflamasyon, 
antioksidan yolaklar ve bilişsel-davranışsal değişiklikler üzerindeki etkilerini incelemektir.  

Gereç ve Yöntem: Status epileptikus (SE), düşük-doz-tekrarlayan lityum klorür-pilokarpin hidroklorür 
intraperitoneal enjeksiyonlarla indüklenmiştir. Epileptik ve sağlıklı kontrol sıçanlarına, üç gün boyunca 
intraperitoneal enjeksiyonlarla %0,9 salin (1 mg/kg/gün) veya liraglutid (300 g/kg/gün) uygulanmıştır. 
Üç günlük tedaviyi takiben mitokondriyal dinamikler, inflamasyon ve antioksidan kapasitesi üzerindeki 
değişiklikleri incelemek için her gruptan yedi sıçan sakrifiye edilmiştir ve SE'den üç hafta sonra yedi 
sıçan bilişsel-davranışsal testlere (açık alan, yükseltilmiş artı labirent, Morris su labirenti testleri) tabi 
tutulmuştur. Periferik kan mononükleer hücrelerinde mitokondriyal membran potansiyeli ve SOX 
seviyeleri flow sitometri ile incelenmiştir. Hipokampal dokularda mitokondriyal dinamikler (Pink1, Mfn2), 
inflamasyon (NRLP3, Kaspaz-1) ve antioksidan yolaklarla ilgili proteinler (Nrf-2, fosfo-Nrf-2) western 
blot analizi ile incelenmiştir. Malondialdehit ve glutatyon seviyeleri spektrofotometrik analiz kullanılarak 
hem hipokampal hem de tüm beyin dokularında analiz edilmiştir. Normal dağılan veriler için Anova ve 
post-hoc analizi, parametrik olmayan veriler için Kruskal-Wallis testi ve post-hoc analizi yapılmıştır. 

Bulgular: Liraglutid ile tedavi edilen epileptik sıçanlarda Pink1, Mfn2 ve phopsho-Nrf2 seviyeleri 
artarken (p=0,05, p=0,01, p=0,01), NLRP3 ve Kaspaz-1 seviyesi azalmıştır (p=0,01, p=0,01). Liraglutid 
tedavisi sonrası monosit popülasyonda MitoSOX seviyesi azalmıştır, (p=0,036), hipokampüste 
malondialdehit azalmıştır (p=0,03), glutatyon artmıştır (p=0,0086). Liraglutid ile tedavi edilen sağlıklı 
kontrollerin lokomotor aktivitesi ve kaygısı artmıştır. Liraglutid, epileptik sıçanlarda epilepsinin hareket 
arttırıcı etkisini azaltırken, anksiyeteyi iyileştirmemiştir. Epileptik sıçanlar veya sağlıklı kontrollerin 
öğrenme ve hafıza kapasitesi liraglutidten etkilenmemiştir. Bu çalışma Acıbadem Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir (Onay numarası:2021/02/09). 

Sonuç: Çalışmamız, epileptik sıçanlarda liraglutid tedavisinin mitokondriyal dinamikleri, antioksidan 
kapasiteyi değiştirdiğine ve hem sağlıklı hem de epileptik sıçanların davranışsal işlevleri üzerinde 
etkileri olduğuna dair ilk kanıtı sağlamaktadır. 
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Anahtar Kelimeler: Epilepsi, liraglutid, davranış, inflamasyon, mitokondriyal dinamikler 
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O-21 

Oreksin-2 reseptör agonistinin absans epilepsili sıçanda görülen diken-ve-dalga deşarjlarına 
etkisi 

Aylin Toplu1, Nursima Mutlu2, Elif Tuğçe Erdeve3, Özge Sarıyıldız1, Nihan Çarçak4, Zoltán Molnár5, Filiz 
Onat6 
1Sinir Bilimi Doktora Programı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 
İstanbul, Türkiye; 2Moleküler Biyoteknoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 3Farmakoloji Ab. D., Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 4Farmakoloji Ab. D., Eczacılık Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul, Türkiye; 5Fizyoloji Ab.D., Anatomi ve Genetik Bölümü, Oxford Üniversitesi, Oxford, Birleşik 
Krallık; 6Tıbbi Farmakoloji Ab.D., Tıp Fakültesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İstanbul, 
Türkiye 

Amaç: Oreksin, lateral hipotalamustaki nöronlardan salıverilen ve uyku-uyanıklık döngüsünü etkileyen 
bir nöropeptidtir (1, 2). Oreksin nöropeptidi, oreksin-1 ve oreksin-2 reseptörlerine bağlanır ve bu 
reseptörler, kemirgen beyninde kortikal 6b tabakası nöronlarından eksprese edilir. Bu nöronların bir 
kısmı intrakortikal ve talamik projeksiyonlara sahiptir. In-silico çalışmalarla geliştirilen YNT-185 ise non-
peptid oreksin tip-2 reseptör agonistidir. Çalışmamızda; YNT-185’in talamusun ventrobazal çekirdeğine 
(VB) enjeksiyonu ile Strasbourg orijinli genetik absans epilepsili sıçanlarda (GAERS) görülen diken-ve-
dalga deşarjlarının (DDD) üzerindeki etkisi değerlendirildi. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 200-350 gram erkek GAERS’lere inhaler izofluran anestezi altında 
(Isoflurane USP %100 inhalasyon çözeltisi) stereotaksik cerrahi uygulanarak bilateral 
elektroensefalografi (EEG) kayıt elektrodları ve VB’ye bilateral 160 açı ile rehber kanüller (AP:-
3,2;ML:4,8;DV:5,5mm) (n=11) kafatasına yerleştirildi. Bir haftalık derlenme sonrası hayvanlardan 3 
saatlik bazal EEG kaydı alındı. Sonraki gün 30 nmol/500nL (n=3), 40 nmol/500nL (n=5) veya 60 
nmol/500nL (n=3) bilateral VB’ye YNT-185 enjeksiyonundan sonra 3 saat EEG kaydı alındı. EEG 
sinyalleri Powerlab-8S-EEG kayıt sistemi ile kaydedildi ve LabChart-8.0 programı ile analiz edildi. One-
way-Anova-testi kullanıldı (p<0,05 anlamlı olarak kabul edildi). 

Bulgular: YNT-185’in VB’ye farklı dozlarda enjeksiyonu sonrası DDD’lerin kümülatif süresinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (p<0,05). 

Sonuç: Bulgular, YNT-185’in VB’ye enjeksiyonunun GAERS’lerde görülen DDD oluşumunda bazal 
EEG kaydına göre anlamlı bir fark olmadığını göstermekle birlikte çalışmamızda grup sayılarının 
sınırlılığı nedeniyle, sayı arttırılarak çalışmanın devamı hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Oreksin, absans epilepsi, YNT-185, GAERS, EEG, talamus 
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O-22 

Deneysel epilepsi modelinde traneksamik asitin gaba reseptörleri ile etkileşimi 

Ferda Serdoğan1, Kemal Tolga Saraçoğlu1, Uğur Aykın2, Metehan Akça3, Cumaali Demirtaş2, Ayten 
Saraçoğlu4, Tamer Kuzucuoğlu1, Mehmet Yıldırım2 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Kliniği, İstanbul, Türkiye; 2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
İstanbul, Türkiye; 3Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Tokat, 
Türkiye; 4Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, 
Türkiye 

Amaç: Traneksamik asit (TXA) kan kaybını azaltmak için kullanılan antifibrinolitik bir ajandır. Klinik ve 
deneysel çalışmalarda TXA kullanımı sonrasında nöronal eksitabilitede artış ve nöbet gelişimine 
yönelik etkiler bildirilmiştir. TXA’nın hangi mekanizmalar aracılığı ile nöronal eksitabilitede artışa yol 
açabileceği henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Sunulan çalışmada, deneysel epilepsi modeli 
kullanılarak TXA’nın nöronal eksitabilite üzerindeki etkisinin elektrofizyolojik olarak araştırılması 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle TXA’nın doza bağlı etkisi daha sonra GABAA ve 
GABAB reseptör agonist ve antagonistleri ile etkileşimi incelenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada toplam 62 adet erkek Sprague-Dawley sıçan 9 gruba ayrılarak kullanıldı 
(SBÜ-HADYEK 2020-03/03). Üretan (1,25 gr/kg) ile anesteziye alınan hayvanlar sterotaksik cihazlara 
yerleştirilerek sol serebral korteks üzerindeki kemik doku kraniyotomi işlemi ile kaldırıldı. Tek başına 
TXA uygulanan grup dışındaki diğer 8 deney grubuna interiktal-epileptiform aktiviteyi başlatmak için 
500 IU penisilin intrakortikal olarak enjekte edildi. İnteriktal-epileptiform aktivite başlatılan hayvanlara 
serum fizyolojik (kontrol grubu), 50 µg TXA, 100 µg TXA, 200 µg TXA, 10 µg müsimol+200 µg TXA, 10 
µg bikukulin+200 µg TXA, 10 µg baklofen+200 µg TXA veya 10 µg paklofen+200 µg TXA 
intraserebroventriküler (i.c.v.) olarak uygulandı. Sadece TXA uygulanan gruba 200 µg TXA icv olarak 
enjekte edildi. Tüm hayvanlardan 120 dk boyunca elektrokortikogram kaydı alındı. İnteriktal-
epileptiform aktiviteye ilişkin latens, spike frekans ve amplitüd verileri Kruskal Wallis varyans analizi 
sonrası Mann-Whitney U testi kullanılarak analiz edildi.  

Bulgular: Penisilin enjekte edilen kontrol grubunda interiktal-epileptiform aktivitenin başlangıç latensi 
167±32 sn iken, tek başına 200 µg TXA uygulandığında interiktal-epileptiform aktivitenin 60±28 sn’de 
başladığı tespit edildi (p<0,05). TXA öncesinde GABAB reseptör agonisti baklofen uygulandığında spike 
frekansının anlamlı derecede azaldığı (p<0,05), GABAB reseptör antagonisti paklofen verildiğinde ise 
artırdığı saptandı (p<0,05). 

Sonuç: TXA’nın GABAA reseptör blokajı ile nöronal eksitabiliteyi artırarak interiktal-epileptiform 
aktiviteye neden olduğu sonucuna varılmıştır.  

Destek: Bu çalışma SBÜ-BAP tarafından desteklenmiştir (Proje no: 2020/116). 

Anahtar Kelimeler: Traneksamik asit, deneysel epilepsi, nöronal eksitabilite, GABA 
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O-23 

Deneysel status epileptikusta klonazepamın ikinci basamak antiepileptik ilaçlarla etkileşimi 

Cumaali Demirtaş1, Metehan Akça2, Uğur Aykın1, Yunus Emre Sürmeneli1, Hava Yıldırım3, Mehmet 
Yıldırım1 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; 2Tokat 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye; 3Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Status epileptikus, tekrarlayan nöbetler ile karakterize ve mortaliteye yol açabilen tıbbi bir acil 
durumdur. Bu çalışmada, status epileptikusun birinci basmak tedavisinde en sık kullanılan 
benzodiazepinlerden bir tanesi olan klonazepamın (CLZ) ikinci basamak tedavide kullanılan 
antiepileptik ilaçlardan olan levetirasetam (LEV), lakosamid (LCM), valproik asit (VPA) ve fosfenitoin 
(fPHT) ile etkileşimlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Status epileptikus tedavi kılavuzlarında sıralı ve 
aşamalı olarak önerilen antiepileptik ilaçların politerapi seçeneği olarak birlikte kullanım 
potansiyellerinin incelenmesi hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Deneylerde, 48 adet erkek Sprague-Dawley sıçan 6 gruba ayrılarak kullanıldı (SBÜ-
HADYEK 2020-03/15). Status epileptikus modeli, EEG elektrotu (MS333/2A) yerleştirildikten bir hafta 
sonra lityum CI (5 mEq/kg, s.c.) ve pilokarpin HCI (320 mg/kg, i.p.) enjeksiyonu ile oluşturuldu. CLZ (1 
mg/kg) tek başına veya LEV (200 mg/kg), LCM (50 mg/kg), VPA (300 mg/kg) ve fPHT (100 mg/kg) ile 
ikili kombinasyonlar halinde i.p. olarak uygulandı. Elde edilen video-EEG kayıtlarından status 
epileptikusa ilişkin spike frekans ve amplitüdleri tespit edildi. Veriler Kruskal Wallis varyans analizi 
sonrası Mann-Whitney U testi kullanılarak analiz edildi.  

Bulgular: CLZ+LCM ve CLZ+fPHT gruplarında mortalite oranının status epileptikus grubuna göre 
anlamlı düzeyde azaldığı saptandı (p<0,01). CLZ+LCM ve CLZ+fPHT gruplarının mortalite oranındaki 
azalmanın CLZ monoterapisine göre de anlamlı olduğu tespit edildi (p<0,05). Epileptiform aktiviteye 
ilişkin spike frekansının dört kombinasyon grubunda da anlamlı olarak azaldığı saptandı (p<0,01). Spike 
amplitüdünün ise sadece CLZ+LCM ve CLZ+VPA kombinasyonlarında azaldığı tespit edildi (p<0,01). 

Sonuç: Deneysel status epileptikusta, tek başına uygulanan CLZ’nin yeterli düzeyde nöbet kontrolü 
sağlayamadığı görüldü. Bununla birlikte CLZ+LCM ve CLZ+fPHT kombinasyonlarının status 
epileptikusa ilişkin nöbet ve mortaliteyi önlemede etkili politerapi seçenekleri olduğu kanaatine 
varılmıştır. 

Destek: Bu çalışma SBÜ-BAP tarafından desteklenmiştir. Proje no: 2020/092 

Anahtar Kelimeler: status epileptikus, lityum-pilokarpin, klonazepam, antiepileptik ilaç 
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O-24 

İrisin akut epileptik nöbette gelişen oksidatif beyin hasarini azaltır ve belleği iyileştirir 

Zarife Nigar Özdemir Kumral1, Tuğçe Akgün1, Ceren Haşim2, Ezgi Ulusoy2, Mehmet Kaan 
Kalpakçıoğlu2, Muhammet Ferzan Yüksel2, Tunahan Okumuş2, Dilek Akakın3, Meral Yüksel5, Zeynep 
Us4, Zafer Gören4, Alper Yıldırım1, Berrak Ç. Yeğen1 
1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; 2Marmara Üniversitesi, 
Tıp Fakültesi / Dönem 3, İstanbul, Türkiye; 3Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; 4Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
İstanbul, Türkiye; 5Marmara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar 
Teknikleri, İstanbul, Türkiye 

Amaç: İrisin, beyin omurilik sıvısı ve hipotalamusta da bulunan bir miyokin/adipokindir. Çalışmada 
nörodejeneratif süreçlerde anti-inflamatuvar etkiler gösterdiği ve epileptik nöbet sonrasında serumda 
ve beyin dokusunda arttığı gösterilen irisinin, eksojen uygulanmasının ve epileptik nöbette görülen aşırı 
kas kasılmasına benzer şekilde yüksek düzeyde irisin serbestlenmesine neden olan akut tüketici 
egzersizin nöbete bağlı oksidatif beyin hasarına etkisini araştırmak hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Dişi Sprague Dawley sıçanlara (n=48) anestezi altında intraserebroventriküler (isv) 
kanül takıldı. Derlenmeyi takiben, pasif kaçınma testi (PKT) sonrası intraperitoneal pentilentetrazol 
(PTZ, 45 mg/kg) enjeksiyonuyla epilepsi oluşturulurken, kontrol gruplarında serum fizyolojik (SF) 
enjeksiyonu yapıldı. Nöbetler videoya kaydedildi ve Racine skoruyla değerlendirildi. Egzersiz gruplarına 
PTZ/SF enjeksiyonu öncesinde vücut ağırlıklarının %8-10’u ağırlık taşıyarak tüketici yüzme egzersizi 
yaptırıldı; diğer gruplara ise PTZ/SF enjeksiyonundan önce 2 ml hacim içinde isv SF veya irisin (7,5 µg) 
enjeksiyonu yapıldı. PTZ/SF enjeksiyonunun 24. saatinde PKT tekrarlanıp sıçanlar dekapite edildi. 
Beyin örneklerinde histopatolojik inceleme yapıldı; GABA ve glutamat düzeyleri, lipit peroksidasyonu, 
antioksidan glutatyon ve katalaz ile luminol-lusigenin-aracılı kemiluminesans ölçüldü. İstatistiksel 
değerlendirme tek-yönlü ANOVA ile yapıldı. 

Bulgular: İrisin ortalama nöbet skorunu düşürdü; daha kısa bir gecikme ile ortaya çıkan jeneralize 
tonik-klonik nöbetlerin ortaya çıkışını ve süresini azalttı (p<0,05). PTZ ile indüklenen bellek 
disfonksiyonu, irisin tedavisi ile hafifledi. Epileptik nöbet ile beyinde artan lipit peroksidasyonu, luminol, 
lusigenin, nitrik oksit ile azalmış bulunan antioksidan glutatyon ve katalaz düzeyleri (p<0,05-0,01) 
tüketici egzersiz yapmış ya da irisin-tedavili gruplarda tersine döndü (p<0,05-0,01). İrisin tedavisi PTZ 
ile azalan beyin GABA düzeylerini artırırken (p<0,01), epilepsi ile artan glutamat düzeyleri egzersiz 
yapmış veya irisin verilmiş PTZ gruplarında azaldı (p<0,05-0,001). Histolojik değerlendirmede PTZ ile 
gözlenen nöron dejenerasyonu irisin-tedavili grupta azaldı.  

Sonuç: Sonuçlarımız irisinin nörotransmiter düzeylerini modüle ederek nöbet şiddetini azalttığını, 
oksidatif hasarı ve nöronal hasarı sınırlayarak bellek fonksiyon bozukluğunu hafiflettiğini 
göstermektedir.   

Anahtar Kelimeler: İrisin, epilepsi, tüketici egzersiz 
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O-25 

West sendromunda periferik kan hücrelerinin dağılımının tedaviye yanıt ile ilişkisi 

Selen Soylu1, Minara Cherkezzade2, Ece Akbayır1, Hande Yüceer1, Gizem Koral1, Elif Şanlı1, Pınar 
Topaloğlu2, Vuslat Yılmaz1, Erdem Tüzün1, Cem İsmail Küçükali1 
1İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, İstanbul, 
Türkiye; 2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim 
Dalı, İstanbul, Türkiye 

Amaç: West Sendromu (WS), tipik olarak bebeklerde ortaya çıkan, hipsaritmi, infantil spazmlar ve 
nörogelişimsel prognoz ile karakterize bir epileptik ensefalopatidir. WS hastalarındaki otoantikor varlığı, 
sitokinlerle ilişkisi ve immünoterapiye olumlu yanıt, hastalıktaki inflamasyon aracılı epileptiform 
aktiviteye işaret etmektedir. Bu çalışmada, WS'deki periferik kan immün hücrelerin (PKMH) dağılımı ve 
hücre içi inflamatuvar belirteçlerin immünopatogenez ve tedaviye yanıtlılık ile ilişkisinin ortaya 
konulması hedeflendi. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya “Synacthen” ile tedavi edilen 8 WS olgusu ile yaş ve cinsiyet uyumlu 11 
sağlıklı gönüllü dahil edildi. Olguların tedavi öncesi ve tedavi sonrası 3. aydaki periferik kan 
mononükleer hücreleri fikol gradyan yöntemi ile izole edildi ve florokrom antikorlarla işaretlenerek akım 
sitometrisi yöntemi ile immünfenotipleme yapıldı. Ayrıca inflamazom aktivitesi için hücre içi boyama 
yöntemi ile Nuclear Factor kappa B (NFκB) ve Nod-like receptor pyrin domain-containing 3 (NLRP3) 
ekspresyonları değerlendirildi. 

Bulgular: Tedavi öncesinde, dönüşmüş hafıza B hücreleri (CD19+IgD-CD27+) azalırken, plazma 
hücreleri (CD19+CD38+CD138+), plazmablastlar (CD19+CD38++CD138-) ve sitotoksik T hücrelerinin 
(CD3+CD8+) arttığı tespit edildi. WS hastalarında, NFκB/NLRP3 eksprese eden doğal öldürücü T (NKT) 
hücre yüzdesinin artma eğiliminde olduğu, buna karşılık düzenleyici T ve B hücrelerinin ise değişmediği 
belirlendi. Synacthen tedavisi ile yardımcı ve sitotoksik T hücre alt gruplarının azaldığı ve bellek B 
hücresi ve monositlerin ise arttığı gözlendi. 

Sonuç: Bulgularımız, WS'de inflamasyonla ilişkili mekanizmaların nöbetlere sebep olabileceği ve 
epilepsi patogenezinde rol oynayabileceği yönündeki görüşleri desteklemektedir. Çalışmamız ile 
literatürde ilk defa, yeni başlangıçlı ilaç kullanmayan WS olgularında, artan efektör B ve T hücre alt 
grupları gösterildi. Ayrıca, Synacthen tedavisinin, B hücresi ve doğal immün sistem hücreleri ile ilişkili 
olmadığı ve tedavi ile efektör T hücrelerinin azaldığı belirlendi. 

Destek: Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimi (BAP-TYL-2021-37173) 
tarafından desteklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: West sendromu, Epileptik Ensefalopati, İnfantil spazm, İmmünofenotipleme, 
Synacthen 
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O-26 

Anti-NMDA reseptör ensefalit sıçan modelinde epileptojenik ve davranışsal özelliklerin 
değerlendirilmesi 

Şura Akat Pişkin1, Hande Yüceer2, Canan Aysel Ulusoy2, Cem İsmail Küçükali2, Filiz Onat3, Erdem 
Tüzün2, Nihan Çarçak Yılmaz1 
1İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; 2İstanbul 
Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Enstitüsü Sinirbilim Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; 3Acıbadem 
Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Anti-N-metil-D-aspartat reseptör (NMDAR) ensefaliti, bilişsel bozulma, anormal motor 
hareketler ve tedavide kullanılan anti-nöbet ilaçlara dirençli nöbetlerle karakterize nöroimmunolojik bir 
bozukluktur. Söz konusu bulguların gelişiminden sorumlu patofizyolojik mekanizmalar tam olarak 
aydınlatılamamıştır. Çalışmada hastaların kan serumundan toplanan NMDAR-pozitif 
immunoglobulinlerin (IgG’lerin) epileptik olmayan Wistar sıçanlara intraserebroventriküler yoldan 
transferi ile oluşturulan in-vivo modelde epileptogenez ve davranışsal bozuklukların değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: NMDAR antikoru pozitif hastalardan elde edilen total IgG (2 mg/ml) ile sağlıklı 
deneklerden elde edilen kontrol serum yetişkin lateral ventrikül içine 11 gün boyunca 5ul hacim 
içerisinde uygulanmıştır. Tüm uygulamalar boyunca elektroensefalografi kaydı alınarak hayvanlar 
spontan epileptik nöbet gelişimi yönünden incelenmiştir. Bununla birlikte, antikor uygulaması öncesinde 
ve sonunda hayvanlara Y-Labirent, açık alan testi ve Rota-Rod davranış testleri uygulanmıştır. 
Davranış testlerinin bitiminde, nöbet eşiğinde meydana gelebilecek olası değişikleri tespit etmek amacı 
ile konvülsif dozda (45 mg/kg) pentilentetrazol (PTZ) uygulaması yapılmış ve nöbetler Racine skalası 
ile evrelenmiştir. Deneylerin bitiminde hipokampusta NMDAR ekspresyonundaki değişimler 
immunohistokimyasal olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: NMDAR antikor infüzyonu sırasında ve sonrasında hayvanlarda herhangi bir spontan nöbet 
gelişimi gözlenmemiştir. Ancak NMDAR antikor uygulanan grupta, PTZ ile indüklenen akut nöbet 
evresi, motor nöbet latansı, motor nöbet süresi ve miyoklonus latansı kontrol grubuna göre yüksek 
bulunmuştur (p<0,05). Açık alan testindeki horizontal ve vertikal akitivitenin yanı sıra Y-labirent 
testindeki spontan alternasyon yüzdesi ve kollara toplam giriş sayısının NMDAR antikor uygulaması ile 
önemli ölçüde azaldığı bulunmuştur (p<0,05). NMDAR antikor uygulanan gruptan elde edilen 
hipokampal kesitlerde insan IgG boyanma paterni tespit edilmiş olup azalmış NMDAR ekspresyonu 
dikkat çekmektedir. 

Sonuç: Bulgularımız, deney havyanlarına transfer edilen hasta kaynaklı otoantikorların anti-NMDAR 
ensefalitinde motor performans ve bellek fonksiyonlarını bozmanın yanı sıra nöbet eşiğini 
düşürebileceğini ve dirençli otoimmün nöbetler için yeni tedavileri test etmek açısından potansiyel bir 
in-vivo model olarak kabul edilebileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Otoimmün ensefalit, NMDAR antikoru, otoimmun epileptik nöbet, PTZ, hayvan 
modeli  
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O-27 

Somatoduyusal haritanın beyindeki yapılanmasında ontogeninin rolü 

Evrim Gülbetekin1,  Hilmi Uysal2,  Hatice Gül3,  Ayhan Şavklıyıldız4 
1Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü; 2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji 
Bölümü; 3Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Terapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü; 4Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 

Amaç: Vücudun somatoduyusal korteksteki temsilinde ontogeninin rolünün incelenmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Katılımcılar 18 sağlıklı üniversite öğrencisinden ve doğuştan iki kolu olmayan iki 
fokomelik yüzücüden oluşmaktadır. Kontrollerde yüz ve omuz uyarımının benzer tepkilere yol açması 
beklenirken, yüz ve ayağa ilişkin tepkilerin farklılaşması beklenmektedir. Fokomelilerin somatoduyusal 
homunkulusunun organizasyonunun kontrollerden farklı olması beklenmektedir. Katılımcıların yüz, 
omuz, ayak bölgelerine 3 sn süreyle dokunsal uyarım uygulanmıştır. Katılımcıların elektrofizyolojik 
tepkileri 32 kanallı Brain Vision EEG sistemi ile kaydedilmiştir. Veriler frekans bantlarına göre 
incelenmiştir. Delta ve delta-altı (0-4Hz) değerler analiz edilmiştir. 

Bulgular: Somatoduyusal alanlara karşılık gelen C4, CZ, FC1 elektrotlarından kaydedilen güç değerleri 
incelenmiştir. Sunumda sol uyarım verileri yer almaktadır. Kontrollerde bölgelere göre elektrotlardaki 
güç değerleri eşleştirilmiş örneklem t-testi ile karşılaştırılmıştır. Dudak ve ayak uyarımında Cz 
elektrodundaki değerler anlamlı şekilde farklılaşırken t(17)=-2,103, p=.05; omuz ve dudak arasındaki p 
= .07 ve omuz ve ayak arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır p>.05. C4 elektrodunda ise dudak 
uyarımı hem ayak t(17) =-2,11, p =.05 hem de omuz uyarımından t(17)=2,24, p =.039 farklı 
bulunmuştur. FC1 elektrotunda, dudak ve ayak uyarımı değerleri anlamlı olarak farklıyken t(17)=2,78, 
p=.01, omuz uyarımından marjinal olarak farklıdır t(17)=1.98, p=.06. Kontrollerin ortalama güç 
değerlerine ilişkin sıralamasının [yüz (CZ=.19; C4=.14; FC1=.14), omuz (CZ=.27; C4=.25; FC1=.27), 
ayak (CZ=.32; C4=.22; FC1=.30)] homonkulusla uyumlu olduğu görülmektedir. .Yüzücü1'in değerleri, 
yüz (CZ=.51; C4= .02; FC1=.06), omuz (CZ=1.03; C4=.39; FC1=.62) ve ayak (CZ=.27; C4=.52; 
FC1=1.05) olarak bulunmuştur. Yüzücü2'nin ölçümleri, yüz (CZ=.51; C4=.41; FC1 =.06), omuz 
(CZ=.49; C4=.32; FC1=.27) ve ayak (CZ=1.03; C4=.92; FC1=1.26) olarak bulgulanmıştır. Güç değerleri 
sıralandığında CZ için 1.yüzücüde ayak, yüz ve omuz şeklinde bir sıralama olduğu, C4 ve FC1 için yüz, 
omuz ve ayak şeklinde bir sıralamanın olduğu görülmüştür. 2.yüzücüde ise sıralamanın hem CZ hem 
C4 için omuz, yüz, ayak şeklinde olduğu görülmüştür. Ancak FC1 için sıralama yüz, omuz ve ayak 
şeklinde olmuştur. 

Sonuç: Bulgular fokomelik yüzücülerde somatoduyusal organizasyonun kontrollerden farklı olduğunu 
göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Somatoduyusal korteks, homonkulus, fokomeli, dokunsal uyarım, EEG 
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O-28 

Alzheimer hastalığında APOE polimorfizminin bilişsel bozulma paterni ve kortikal atrofi ile 
ilişkisi 

Hansa Şentürk1, Miray Budak2,3, Farzin Hajebrahimi2,4, Zubeyir Bayraktaroğlu2,5, Lütfü Hanoğlu2,6 

1İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans 
Programı, İstanbul, Türkiye; 2İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma 
Enstitüsü (SABITA), Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırma Merkezi (REMER), Fonksiyonel 
Görüntüleme ve Bilişsel Afektif Sinirbilim Laboratuvarı (fİNCAN), İstanbul, Türkiye; 3İstanbul Medipol 
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Programı, İstanbul, Türkiye; 4İstanbul Medipol 
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı, İstanbul, Türkiye; 
5İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; 6İstanbul 
Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

Amaç: APOE ε4 aleli Alzheimer Hastalığının (AH) patogenezinde önemli bir yere sahiptir ve bu aleli 
taşıyanların, hastalığa yakalanma riskinin arttığı bilinmektedir. Ancak APOE ε4 alleli taşımayanların da 
hastalığa yakalandıkları bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, AH’de APOE ε4 allelinin varlığının bilişsel 
işlevler ve kortikal atrofiye etkisini araştırmaktı.  

Gereç ve Yöntem: Ulusal Nörolojik ve İletişimsel Hastalıklar Enstitüsü ve İnme/Alzheimer Hastalığı ve 
İlişkili Bozukluklar Derneği (NINCDS-ADRDA) kriterlerine ve Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve 
İstatistiksel El Kitabı, Beşinci Baskıya (DSM-V) göre klinik AH tanısı alan, 50 yaş ve üzeri olan, 
Asetilkolinesteraz İnhibitörleri ve Memantin kullanan, APOE gen testi yapılmış, kan biyokimyası 
değerlerine ve yapısal manyetik rezonans görüntüleme (MRI) görüntülerine sahip 34 hasta çalışmaya 
dahil edildi. Katılımcılar, APOE ε4 varlığına göre, APOE ε4 (+) Grubu (n=17) ve APOE ε4 (-) Grubu 
(n=17) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Bireylerin demografik verileri, kan biyokimyası değerleri, 
nöropsikolojik profilleri ve yapısal beyin görüntüleri retrospektif olarak toplandı ve analiz edildi. 
Volümetrik analiz (kortikal hacim ve kalınlık) Openware, Freesurfer (//surfer.nmr.mgh.harvard.edu/) 
kullanılarak gerçekleştirildi. Gruplar arasında voksel tarafından gri madde hacmindeki farklılıkları 
karşılaştırmak için genel doğrusal model (GLM) kullanıldı. İstatistiksel analiz için IBM SPSS (Statistical 
Package for Social Science) 25.0 for Windows kullanıldı. Bağımsız değişkenlerin nominal verileri Ki-
Kare Testi ile, bağımsız değişkenlerin sayısal verileri Bağımsız Örneklem t-Testi ile analiz edildi. Tüm 
analizler için anlamlılık değeri p<0.05 olarak kabul edildi. 

Bulgular: Gruplar yaş, eğitim düzeyi, cinsiyet ve kan biyokimyası değerleri açısından homojendi 
(p>0.05). Nöropsikometri profilleri kıyaslandığında, APOE (+) Grubunda Mini Mental Durum Testi 
(t(32)=-2.37, p=0.024), Sözel Bellek Süreçleri Testi Kendiliğinden Geri Getirme (t(34)=-2.29, p=0.028) 
ve Boston Adlandırma Testi (t(31)=-2.20, p=0.035) anlamlı daha kötü bulundu. Volümetrik analizde, 
APOE (+) Grubu’nun sağ hemisfer kortikal hacminin (t(22)=-2.19, p=0.039), APOE (-) Grubu’ndan 
anlamlı olarak daha küçük olduğu saptandı.   

Sonuç: Sonuç olarak, AH’de APOE ε4 alleli varlığı, sağ hemisfer işlevlerinden olan epizodik bellek, 
adlandırma ve genel bilişsel paternde daha kötü performansa neden olabilir ve sağ hemisferdeki 
belirgin kortikal atrofi ile ilişkilendirilebilir. 

Anahtar sözcükler: Alzheimer Hastalığı, APOE ε4 polimorfizmi, Nöropsikolojik Profil, Kortikal Atrofi 
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O-30 

Demans öncesi Alzheimer hastalığı sürekliliğinde prospektif bellekle ilişkili dinlenim durumu 
fonksiyonel bağlantısallığının BOS amiloid düzeyleriyle ilişkisi 

Gülcan Öztürk1, Emre Harı1, Ali Bayram1, Tamer Demiralp2, İbrahim Hakan Gürvit3 
1İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, İstanbul, 
Türkiye; 2İstanbul Üniversitesi, Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı, Nörobilim Birimi, 
İstanbul, Türkiye; 3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Davranışsal 
Nöroloji ve Hareket Bozuklukları Birimi, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Demans öncesi Alzheimer hastalığı sürekliliğinde yer alan kişilerde prospektif bellek becerisiyle 
ilgili dinlenim durumu fonksiyonel bağlantısallığının (rsFC) BOS amiloid-beta 42 (Aβ42) düzeyleriyle 
arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Düşük BOS Aβ42 düzeyi, beyindeki amiloid birikimiyle 
ilişkilidir ve Alzheimer hastalığının erken bir biyobelirteci olarak önerilmektedir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya subjektif kognitif bozukluğu olan 30, hafif kognitif bozukluğu olan 30 kişi 
katılmıştır. Prospektif belleği değerlendirmede Niyetler için Bellek Tarama Testi (MIST, Raskin 2009) 
kullanılmıştır. Bağlantısallık verisini toplamak için fMRG kullanılmıştır. Katılımcıların MIST toplam 
prospektif bellek puanları regresör olarak kullanılarak Ağ Temelli İstatistik (NBS) ile rsFC incelenmiştir. 
Analiz sonrasında anlamlı bulunan tohumlar arası bağlantısallıklar kullanılarak 60 katılımcı için 
MATLAB ortamında K-Ortalamalar tekniğiyle kümeleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Oluşan gruplar NBS 
analizinde ortaya çıkan tohum çiftlerine ilişkin bağlantısallık değerleri, prospektif bellek ve diğer 
nöropsikolojik değerlendirme puanları, BOS Aβ42 düzeyleri bakımından karşılaştırılmıştır. Bağlantısallık 
değerleri ve BOS Aβ42 düzeyleri arasındaki ilişki korelasyon analiziyle incelenmiştir. BOS verileriyle ilgili 
analizlerde toplam 22 katılımcının verisi kullanılmıştır. 

Bulgular: Kümeleme işlemi sonucunda yüksek ve düşük bağlantısallık grupları oluşmuştur. Gruplar 
arası karşılaştırmada, yüksek bağlantısallık grubu prospektif bellek ve bazı nöropsikolojik ölçümlerde 
daha iyi performans göstermiştir. Hiçbir nöropsikolojik değerlendirmede düşük bağlantısallık grubu 
daha iyi performans göstermemiştir. Ayrıca yüksek bağlantısallık grubunun eğitim düzeyi daha 
yüksektir (t=2,177, p=0,03) ve BOS Aβ42 ortalama değeri daha düşüktür (t=-2,864, p=0,01), yani bu 
grubun beyindeki amiloid birikimi daha fazladır. BOS Aβ42 düzeyleriyle bağlantısallık değerleri arasında 
negatif ilişki görülmüştür (r=-0,541, p=0,009), yani en azından bu evrede beyinde amiloid birikimi 
arttıkça bağlantısallık artmaktadır.  

Sonuç: Demans öncesi Alzheimer hastalığı sürekliliğinde amiloid birikiminin yüksek bağlantısallık 
grubunda daha fazla olması ve bu grubun kognitif performansının ve eğitim düzeyinin daha yüksek 
olması, amiloid birikiminin bozucu etkisine karşı yüksek kognitif rezervle ilgili bir telafi mekanizmasını 
düşündürmektedir. Diğer bir açıklamaysa, yüksek nöral aktivite veya bağlantısallığın bir sonucu olarak 
amiloid birikiminin oluşabileceğidir. Her iki durumda da kesitsel olarak daha yüksek bağlantısallık ve 
beraberinde daha iyi bir kognisyon gösterilmesine rağmen, subjektif kognitif gerileme bildirilmesi 
demansa doğru ilerlemede gizli bir riski açığa çıkarmış olur.  

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, prospektif bellek, dinlenim durumu fonksiyonel bağlantısallığı, 
BOS amiloid 
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O-31 

MRI temelli Alzheimer demansı ve sağlıklı sınıflandırma algoritmalarının karşılaştırılması 

Mesut Canlı1, Onurhan Karatay1, Ali Bayram2, Tamer Demiralp1 
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; 2İstanbul 
Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Demans, kognitif bozuklukların, psikiyatrik ve davranışsal semptomların bulunduğu nörolojik bir 
tablodur. Alzheimer hastalığı (AH), demansın en sık nedenidir. Hastalığın tanısında hastaya uygulanan 
nöropsikolojik testlerin (NPT) yanında hasta ve hasta yakınından alınan ayrıntılı öykü belirleyicidir. 
Fakat NPT skorları üzerinde ampirik olarak belirlenen kesim noktalarına dayanan bu yaklaşım yeterince 
objektif değildir. Bu nedenle bilgisayar destekli tanı sistemleri gibi yenilikçi ve daha objektif tanı 
yöntemleri üzerinde çalışılmaktadır. Bu çalışmada AH demanslı olguların ve sağlıklı kişilerin T1 ağırlıklı 
yapısal Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) verileri kullanılarak farklı makine sınıflandırma 
yaklaşımlarının performansları değerlendirilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada kullanılan MRG verileri ve klinik bilgiler, OASIS-2 (https://www.oasis-
brains.org) veritabanından alınmıştır. Bu veri setinde bulunan, yaşları 60-96 arasında değişen 30 
demanslı ve 34 sağlıklıdan oluşan 64 kişinin T1 görüntüleri analizlere dahil edilmiştir. CAT 12 
(Computational Anatomy Toolbox, https://neuro-jena.github.io/cat/) yazılımı kullanılarak kişilerin toplam 
gri madde, ak madde, beyin omurilik sıvısı (BOS) ve total intrakranyal hacimleri elde edilmiştir. Bu 
veriler ile kişilerin cinsiyet, yaş, toplam eğitim yılları ve mini mental skorları (MMSE) öznitelik olarak 
sınıflandırıcı algoritmalara verilmiştir. Sınıflandırma algoritmaları olarak WEKA 
(https://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/) yazılım paketinde bulunan naive Bayes, destek vektör 
makinesi ve çok katmanlı algılayıcı kullanılmıştır. Toplam veri seti %70’i eğitim, %30 ise test olacak 
şekilde ikiye ayrılmıştır. 

Bulgular: Algoritmaların test verileri üzerinde AH demanslı olguları sağlıklılardan ayırt etme başarı 
yüzdeleri sırasıyla Naive Bayes için %94,73, destek vektör makinesi için %84,21 ve çok katmanlı 
algılayıcı içinse %84,21 olarak bulunmuştur.  

Sonuç: Katılımcıların anatomik MRG verilerinden elde edilen toplam gri ve ak madde, BOS ve toplam 
intrakranyal hacimleri içeren veri seti üzerinde karşılaştırılan 3 farklı makine öğrenme yönteminde de 
AH demanslı olguları sağlıklı kontrollerden ayırt etmede kabul edilebilir bir başarı oranı elde edilmekle 
birlikte en yüksek başarı oranına Naive Bayes sınıflandırma ile ulaşılmıştır.  

Destek: Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi BAP, 2019K12-149071 nolu proje kapsamında 
desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Demans, Makine Öğrenmesi, Sınıflandırma, MR 
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Parkinson hastalığında tohum temelli fonksiyonel bağlantısallık değişimleri 

Ani Kıçik1, Ali Bayram2, Emel Erdoğdu3, Elif Kurt2, Esin Öztürk Işık4, Hakan Gürvit5, Tamer Demiralp6 
1Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; 2İstanbul 
Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; 
3Işık Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye; 
4Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, İstanbul, Türkiye; 5İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi, 
İstanbul, Türkiye; 6İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Parkinson hastalığı (PH) motor bulgular ile karakterize bir nörodejeneratif hastalıktır. Motor 
bulgulara ek olarak kognitif bozukluk, PH’de gözlenen en yaygın motor olmayan bulgulardan biridir. Bu 
çalışmada, PH’deki motor ve kognitif bozulmayla ilişkili nörogörüntüleme örüntülerini belirlemek 
amacıyla, dinlenim durumu fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (dd-fMRG) verileri ile tohum 
temelli analiz yapılarak PH’de fonksiyonel bağlantısallık (FB) değişimleri incelenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Birleşik Krallık Beyin Bankası Tanı Kriterlerine göre PH tanısı almış 55 PH ve yaş, 
eğitim ve cinsiyete göre eşleştirilmiş 24 sağlıklı kontrol (SK) çalışmaya dahil edilmiştir. MRG verileri, 
İstanbul Tıp Fakültesi’nde 3T MR görüntüleme cihazı (Phillips, Achieva, Hollanda) kullanılarak 
toplanmıştır. PH grubunda yürütücü ve görsel-mekansal kognitif işlevlerin değerlendirilmesi için Stroop 
ve Benton Çizgi Yönünü Belirleme testleri; motor işlevlerin değerlendirilmesi için UPDRS-III ölçeği 
kullanılmıştır. Tohum temelli FB analizi CONN yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. FB açısından 
SK grubunun, PH grubu ve PH’nin motor ve kognitif performansa göre sınıflandırılmış alt grupları ile 
karşılaştırılması 112 tohumun kullanıldığı AAL3 atlası kullanılarak, Network-Based Statistics (NBS) 
yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. NBS analizinde, birincil eşik değer p<0,001 (düzeltilmemiş) ve ağ 
seviyesinde FWE-düzeltilmiş p<0,05 sonuçlar bildirilmiştir. 

Bulgular: NBS analizi ile belirlenen ağda SK grubuna kıyasla PH grubunda 21 kortikal bölgede, 
çoğunlukla sensorimotor ve görsel alanları içine alan bir ağda 78 bağlantıda FB’nin azaldığı 
gözlenmiştir (p<0,05, FWE-düzeltilmiş). SK grubuna kıyasla, motor açıdan düşük performansa sahip 
PH alt grubunda, 22 (p<0,05, FWE-düzeltilmiş); görsel-mekansal açıdan düşük performansa sahip PH 
alt grubunda 38 kortikal bağlantıda FB’nin azaldığı gözlenmiştir (p<0,05, FWE-düzeltilmiş). 

Sonuç: Çalışmamızda, PH’da görsel-motor entegrasyonun bozulduğunu işaret eden, sensorimotor ağ 
ile görsel ağ arasında FB’de belirgin bir azalma tespit edilmiştir. Ayrıca sonuçlarımız, görsel-mekansal 
kognitif bozulmayla ilişkili olabilecek daha fazla görsel alanı içine alan bir ağda, PH’de sensorimotor ve 
görsel alanlar arasında FB değişiminin daha fazla olduğunu göstermiştir.   

Destek: Bu çalışma TÜBİTAK #115S219 ve İÜ. BAP 2019K12-149071 tarafından desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, fonksiyonel bağlantısallık, tohum temelli analiz, kognitif 
bozukluk 
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Parkinson hastalığı sürecindeki kognitif bozulmanın dinlenim durumu fMRG’de fALFF ile 
değerlendirilmesi 

Onurhan Karatay1, Mesut Canlı1, Ani Kıçik2, Emel Erdoğdu3, Ali Bayram6, Esin Öztürk Işık4, İbrahim 
Hakan Gürvit5, Tamer Demiralp1 
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; 2Demiroğlu Bilim 
Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; 3Işık Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye; 4Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği 
Enstitüsü, İstanbul, Türkiye; 5İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, 
Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi, İstanbul, Türkiye; 6İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar 
Deneysel Tıp Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Parkinson hastalığı (PD), bradikinezi, yürüme güçlüğü, tremor ve rijidite gibi motor bulgular ile 
seyreden, Substansia Nigra’da bulunan dopaminerjik nöronların yıkımıyla karakterize, ilerleyici 
nörodejeneratif bir hastalıktır. Motor dışı bulgulardan olan Hafif Kognitif Bozukluk (PD-MCI) ise, PD 
Demansının (PDD) majör risk faktörlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. PD süresince ortaya çıkan 
kognitif bozulmayla ilişkili belirteçlerin nörogörüntüleme ile ortaya konması, kognitif bozukluğun 
nörobiyolojisinin anlaşılması yanında, hastalığın erken tanısı ve buna ilişkin tedavi çalışmaları 
açısından önem taşımaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya ortalama eğitim süresi, yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel olarak farklı 
olmayan, 28 Hafif Kognitif Bozukluğu olan Parkinson Hastası (PD-MCI) ve 27 kognitif olarak normal 
Parkinson Hastası (PD-CN) dahil edilmiştir. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRG) 
verileri 3 Tesla MRG cihazı ile (Phillips, Achieva, Best, Hollanda) dinlenim durumunda toplanmıştır. 
MATLAB ortamında çalışan CONN (https://web.conn-toolbox.org/) yazılımı ile ön işleme adımlarının 
ardından, dinlenim durumunda kan oksijen seviyesine bağlı sinyalde (BOLD) gözlenen yavaş 
salınımların oransal genlikleri (İng.: fractional Amplitudes of Low Frequency Fluctuations, fALFF) voksel 
seviyesinde hesaplanmıştır. Gruplar arasındaki fALFF değerleri anlamlı fark gösteren kümeler, genel 
doğrusal model kullanılarak voksel seviyesinde puncorr<0,001 ve küme seviyesinde düzeltilmiş pFDR 
<0,05 istatistiksel eşiği ile ortaya konmuştur. Voksel sayısı 100 ve üzeri olan kümeler değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Kognitif bozulma sürecinde, sol hemisferde temporal kutup ve insular korteks ve sağ 
hemisferde insular kortekste, PD-MCI grubunda PD-CN grubuna göre anlamlı olarak düşük fALFF 
değerleri bulunmuştur. 

Sonuç: PD-MCI grubunda, PD-CN grubuna kıyasla bilateral insulada D2 reseptörünün azaldığı daha 
önce Pozitron Emisyon Tomografi (PET) ile gösterilmiştir. Radyoaktif ajanların kullanımını gerektiren 
bu bulgunun fMRG’de bir karşılığıysa henüz gösterilmemiştir. Bu çalışmada dinlenim durumu fMRG 
ölçümü ile bilateral insulalarda gözlenen fALFF azalması PD’de kognitif bozulmada insular devrelerin 
önemini vurgulamakta, aynı zamanda literatür ışığında BOLD sinyalinin oluşumundaki nörokimyasal 
mekanizmalara ışık tutmaktadır. 

Destek: Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi BAP, 2019K12-149071 ve TÜBİTAK 115S219 nolu projeler 
kapsamında desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Parkinson Hastalığı, Hafif Kognitif Bozukluk, fALFF, Fonksiyonel MRG 
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Sol meziyal temporal lob epilepsili olgularda transkranyal doğru akım uyarımının dinlenim 
durumu ağ bağlantısallığına etkisi 

Zeynep Küçük1, Kardelen Eryürek2, Ali Bayram2, Görkem Şirin3, Betül Baykan3, Sacit Karamürsel4, 
Tamer Demiralp5 
1Haliç Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye; 2İstanbul Üniversitesi, 
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı; 3İstanbul Üniversitesi, İstanbul 
Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı; 4Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı; 5İstanbul 
Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı 

Amaç: Girişimsel olmayan nöromodülasyon tekniği olan katodal transkranyal doğru akım uyarımının 
(k-tDCS) fokal epilepsili hastalarda nöbet kontrolünde etkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunmasına 
karşın bu etkinliğin altında yatan mekanizma tam olarak anlaşılmamıştır. Temporal lobdan kaynaklanan 
nöbetlerle karakterize olan meziyal temporal lob epilepsisi (MTLE) hipokampal sklerozla 
ilişkilendirilmektedir. İşlevsel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) yöntemiyle yapılan dinlenim 
durumu bağlantısallık (RSN) çalışmaları MTLE’de nöbetlerden etkilenen işlevsel bağlantısallığın (FC) 
odak bölgesiyle sınırlı olmadığını göstermektedir. Bu çalışmayla k-tDCS’nin RSN üzerindeki etkisi 
MTLE’li olgularda incelenerek, tDCS’nin nöbet kontrol mekanizmasındaki rolünün anlaşılması 
amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 17 ilaca dirençli sol MTLE hastası ve 16 sağlıklı kontrolün RSN 
bağlantısallığı, k-tDCS öncesi ve sonrasında fMRI ile incelenmiştir. RSN bağlantısallığı, literatür 
doğrultusunda 49 tohum bölgesi seçilerek voksel temelli analiz ile haritalandırılmıştır. Bonferroni 
düzeltmesi anlamlılık eşiği (p<0,001) 49 tohum sayısına bölünerek kümelerin anlamlılık eşiği FWE 
düzeltilmiş değeri p<0,001 olarak belirlenmiştir. tDCS sol temporal alana katot (10-20 EEG sitemine 
göre T3), sağ supraorbital alana anot elektrot yerleştirilerek 2 miliamper şiddetinde, 20 dakika boyunca 
uygulanmıştır. 

Bulgular: Katodal tDCS, sağlıklı kontrol grubu (SKG) ile karşılaştırıldığında sol MTLE’lilerde Dikkat 
Çekerlik Ağının (SN) anterior singulat bileşeninde ve sol putamen tohum bölgesinde FC’yi artırmaktadır 
(p-FWE düzeltilmiş değeri p<0,001). k-tDCS’nin temel etkisine bakıldığındaysa Olağan Durum Ağı 
(DMN) ile SN bileşenleri arasındaki FC’yi artırdığı, DMN’nin kendi içindeki FC’yi ise azalttığı 
bulunmuştur (p-FWE düzeltilmiş değeri p<0,001). 

Sonuç: Sonuçlar k-tDCS’nin RSN’leri her iki hemisferde yaygın bir şekilde etkilediğini göstermektedir. 
Ancak SKG ile sol MTLE’liler karşılaştırıldığında k-tDCS’nin literatürde bahsedilen nöbet kontrolündeki 
etkisini nöbet odağının ipsilateralinde FC’yi artırarak sağladığı gözlenmiştir. 

Destek: Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi BAP, 2019K12-149071 nolu proje kapsamında 
desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Doğru akım uyarımı, işlevsel manyetik rezonans görüntüleme, dinlenim durumu 
ağları, meziyal temporal lob epilepsisi, işlevsel bağlantısallık 
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O-35 

Sağlıklı bireylerde duygusal içerikli uyaranlara karşı yaklaşma-kaçınma davranışının 
tekrarlayan transkraniyal manyetik uyarım (tTMU) ile modülasyonu 

Bernis Sütçübaşı1, Ali Bayram2, Barış Metin3, Tamer Demiralp4 
1Psikoloji Bölümü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 
2Sinirbilim Anabilim Dalı, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 
Türkiye; 3Nöroloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 4Fizyoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Çalışmanın amacı, yüksek bilişsel işlevler ve duygu düzenlenmesi için önem taşıyan sağ 
dorsolateral prefrontal korteksin (dlPFC) tekrarlayıcı transkranyal manyetik uyarım (TMU) ile inhibe 
edilmesiyle beyinde duygu denetimiyle ilişkili aktivasyon ve bağlantısallık değişimlerini incelemektir. 
Bunun için, TMU uyarımı sonrası emosyonel uyaranlara verilen davranışsal yanıtlar ve bu süreçte 
ortaya çıkan nöral aktivasyon ve bağlantısallık değişimleri fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme 
(fMRG) ölçümleriyle araştırılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmada plasebo kontrollü denek içi desen kullanılmış ve 19 sağlıklı gönüllünün 
sağ dlPFC’sine iki seansın birinde aktif ve diğerinde sham olmak üzere inhibitör olduğu düşünülen 1Hz 
TMU uygulanmıştır. Her iki seans sonrasında, katılımcılardan pozitif ve negatif duygusal içerikli 
görsellere karşı yaklaşma veya kaçınma yanıtı göstermeleri gereken denemelerde ve ayrıca dinlenim 
durumunda fMRG verisi kaydedilmiştir. Beyin görüntüleri NPIstanbul Hastanesi’nde 1.5 Tesla Philips 
Achieva MR cihazı ile kaydedilmiştir. Elde edilen görev temelli fMRG verilerine aktivasyon analizi, ve 
genel psikofizyolojik etkileşim (gPPI) analizi, dinlenim durumu fMRG verilerine ise tohum temelli 
fonksiyonel bağlantısallık analizi uygulanmıştır.  

Bulgular: Görev temelli fMRG’de negatif fotoğrafların sunumu sırasında sağ hemisferde genel olarak 
daha fazla aktivasyon (p-FWE<0,001), sağ dlPFC’ye aktif TMU uygulanması sonrasında ise sol medyal 
prefrontal kortekste aktivasyon artışı gözlenmiştir (p-FWE<0,005). TMU, pozitif fotoğraflarda daha 
belirgin olmak üzere yaklaşma davranışında tepki süresini kısaltmış (p<0,01), hata oranını azaltmıştır 
(p<0,05). TMU’ya bağlı olarak beyin entrensek bağlantıallık ağlarında (ICN), görev sırasında ağırlıklı 
olarak frontopariyetal ağ (FPN) (pFWE-BC=0,00017) ve görsel ağda (VN) (medyal bileşen: pFWE-

BC=0,0005; lateral bileşen: pFWE-BC=0,00046), dinlenim durumunda ise olağan durum ağı (DMN) (pFWE-

BC=0,0008) ve VN’de (pFWE-BC=0,0005) anlamlı bağlantısallık değişimleri gözlenmiştir.  

Sonuç: Sonuç olarak, sağ dlPFC’ye uygulanan TMU’nun geniş ölçekli nöral ağları etkilediği ve bu 
şekilde duygu düzenlemesini anlamlı şekilde modüle ettiği gösterilmiştir. Sağlıklı bireylerden elde edilen 
bu bulgular, TMU’nun bipolar veya anksiyete bozuklukları gibi duygudurum bozukluklarının tedavisinde 
kullanımının mümkün olabileceğini ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Duygu düzenleme, transkranyal manyetik uyarım, fonksiyonel bağlantısallık, 
dinlenim durumu ağları, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme 
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Afektif Sinirbilim Kişilik Ölçeği Kısa Formu (ASKÖ-KF)'nun Türkçe versiyonunun geliştirilmesi 
ve ölçeğin beş faktör kişilik kuramı ile ilişkisinin araştırılması 

Nehir Uçar, Ezgi Soncu Büyükişcan 

Yeditepe Üniversitesi 

Amaç: Davis ve arkadaşlarının geliştirdiği (2003) Afektif Sinirbilim Kişilik Ölçeği (ASKÖ), kişilik 
özelliklerindeki bireysel farklılıkları beyindeki altı afektif nörobiyolojik sistemin aktivitesine dayanarak 
ölçmeyi amaçlayan ilk ve tek kişilik ölçeğidir. ASKÖ, insanın emosyonel doğasını modern sinirbilimin 
sunduğu bilgilere dayanarak ölçmesi açısından benzersiz ve değerlidir. Ancak ölçeğin oldukça uzun 
olması ve psikometrik sorunlar barındırması, yaygın olarak kullanılmasını engellemektedir. ASKÖ-Kısa 
Formu (ASKÖ-KF), ASKÖ'nün daha hızlı uygulanabilmesi ve psikometrik özelliklerinin iyileştirilmesi 
amacıyla Barrett ve arkadaşları (2013) tarafından geliştirilmiştir. ASKÖ-KF, 33 maddeden oluşmakta 
ve beyindeki altı temel afektif sistem (Arayış, Oyun, Sevgi, Korku, Öfke, Üzüntü) üzerinden kişilik 
özelliklerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu çalışma, ASKÖ-KF’nin Türkçe adaptasyonunun 
gerçekleştirilmesi ve ölçeğin güvenirlik ve geçerliğinin, ASKÖ-KF'nin orijinal makalesindeki metodoloji 
izlenerek belirlenmesidir. 

Gereç ve Yöntem: ASKÖ-KF çeviri-geri çeviri tekniğiyle çevrilmiştir. Çalışmanın örneklemi, 18-65 yaş 
aralığındaki 873 gönüllü katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcılardan ASKÖ-KF'nin yanında, Demografik 
Bilgi Formu, ASKÖ, Beş Faktör Kişilik Envanteri'ni (BFE) tamamlamaları istenmiştir. Veriler çevrimiçi 
ortamda toplanmıştır. 

Bulgular: ASKÖ-KF'nin, hem ölçeğin tamamı (Cronbach α =0,79) için hem bağımsız ölçekler için 
hesaplanan iç tutarlılık değerleri (Cronbach α 0,586 ile 0,825 arasındadır), ölçeğin iç tutarlılığının 
yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Ölçeğin, alt ölçekler arasındaki korelasyonların hesaplanması ve 
faktör analizleriyle değerlendirilen yapı geçerliliğinin, orijinal ASKÖ-KF’ye çok yakın olduğu 
görülmüştür. ASKÖ-KF'nin kriter geçerliliği, ölçeğin ASKÖ ve BFE ile korelasyonları hesaplanarak 
araştırılmıştır. Bulgular, ASKÖ-KF ve ASKÖ alt ölçekleri arasında güçlü ilişki olduğunu göstermiştir (r 
0,55 ile 0,80 arasındadır). ASKÖ-KF ve BFE arasındaki en yüksek korelasyonlar, Arayış ve Deneyime 
Açıklık (r = 0,49), Sevgi ve Yumuşak Başlılık (r =0,41) Oyun ve Dışadönüklük (r =0,48) ve Korku, Öfke, 
Üzüntü ile Nörotizm arasında (r 0,53 ile 0,55 arasındadır) bulunmuştur (p<0,001). 

Sonuç: Bulgular, Türkçe ASKÖ-KF’nin güvenli ve geçerli bir ölçek olduğunu göstermektedir. Bu 
çalışmada ASKÖ-KF ve BFE ölçekleri arasında gösterilen korelasyonlar, kişiliğin beş büyük faktörünün 
beyindeki altı temel duygusal sistemin üzerine kurulmuş olabileceğini öne süren hipotezi 
desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: afektif sinirbilim, kişilik, ölçek adaptasyonu, ASKÖ-Kısa Form, ASKÖ 
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O-37 

Emosyonel prozodi algısında yaş, cinsiyet, dil ve bilişsel işlevlerin yordama güçlerinin 
incelenmesi 

Cansu Yıldırım, Seren Düzenli Öztürk 

İzmir Bakırçay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, İzmir, Türkiye 

Amaç: Emosyonel prozodiyi doğru algılama başarılı iletişimin ayrılmaz parçasıdır. Bu çalışmanın 
amacı emosyonel prozodiyi doğru algılamada yaş, cinsiyet, dil ve nörobilişsel kapasite gibi 
değişkenlerin yordama etkilerinin incelenmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın örneklemini 18-75 yaş arasında sağlıklı 69 katılımcı (33 erkek, 36 
kadın) oluşturmaktadır. Katılımcılara Algısal Emosyonel Prozodi Testi (AEPT) ve nöropsikolojik test 
bataryaları uygulanmıştır. AEPT’de leksiko-semantik ipuçlarından arındırılmış, kelimemsilerden 
oluşturulmuş tümce yapıları uyaran olarak kullanılmıştır. Regresyon analizinde nöropsikolojik test 
skorlarından dikkat (İleri Sayı Menzili, İz Sürme Testi A-formu), yürütücü işlevler (Stroop Testi 
enterferansa direnç süresi, İz Sürme Testi B-formu, Geri Sayı Menzili) ve dil işlevleri (Sözel Semantik 
ve Leksikal Akıcılık, Mini Mental lisan alt testi) değişkenleri için kompozit skorlar elde edilmiştir. 

Bulgular: Çoklu doğrusal regresyon analizinde yaş, cinsiyet, dil, yürütücü işlevler ve dikkat değişkenleri 
birlikte anlamlı bir ilişki göstermiştir (R=0,772, R2=0,565, F (5,63) =18,646, p<0,001). Önemlilik sırasına 
göre yaş (β=-0,461), dikkat (β=0,341), cinsiyet (β=-0,288), dil (β=0,262), yürütücü işlevler (β=-0,157) 
değişkenleri birlikte AEPT genel tanıma yüzdesi üzerindeki değişimin %57’sini açıklamaktadır. Modelde 
yaş değişkeninin en önemli yordayıcı değişken olduğu ve emosyonları tanımanın artan yaşla azaldığı 
saptanmıştır. Dikkat ve dil becerilerindeki artışın emosyon tanıma başarısını arttırdığı belirlenmiştir. 
Emosyon tanıma başarısını erkek cinsiyet azaltmaktadır. 

Sonuç: Emosyon tanıma başarısının yaşlanmayla azalması dilin pragmatik bileşeni ve başarılı 
iletişimdeki etkilenime dikkat çekmektedir. Bilişsel işlevler için çatı görevi gören dikkat becerisindeki 
yaşa bağlı normal aralıkta kabul edilen minimal değişimler modele yansımıştır. Bu bulgular emosyonel 
prozodi algısının değerlendirilmesinde yaş, dikkat ve dil becerileri etkilerinin göz önünde 
bulundurulması gerektiğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Emosyonel prozodi algısı, yaş, cinsiyet, dil, nörobilişsel kapasite 
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O-38 

Kannabis bağımlılığında adenozin A2A reseptörlerinin anksiyete benzeri davranış üzerine 
etkisi 

Burçin Ün1, Kübra Akıllıoğlu2, Zeki Akarsakarya3, Özlem Yorulmaz Özü3, Fatma Peyman Ertuğ3, Eda 
Karabal Kumcu3, Mehmet Ata Seçilmiş3 
1Çukurova Üniversitesi, Bağımlılık Anabilim Dalı, Adana, Türkiye; 2Çukurova Üniversitesi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, Nörofizyoloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye; 3Çukurova Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji 
Anabilim Dalı, Adana, Türkiye 

Amaç: Kannabis, tüm dünyada en sık kullanılan yasadışı keyif verici maddedir. Kannabis içeriğindeki 
Tetrahydrocannabinol (THC)’ un anksiyete benzeri davranışları, bilişsel işlevleri etkilediği ve bağımlılık 
oluşturduğu bilinmektedir. Son yıllarda adenozinerjik sistemin çeşitli uyarıcı maddelere bağımlılık 
gelişmesinde önemli bir rolü olduğu bildirilmektedir. Çalışmamızda kannabis bağımlılığında 
adenozinerjik sistemin duygusal davranışlar üzerindeki olası rolü araştırıldı. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda erkek Swiss albino farelere 5 gün boyunca günde bir kez THC 
(10mg/kg intraperitoneal, i.p), Adenozin A2A reseptör agonisti CGS (3mg/kg subkutan, s.k), Adenozin 
A2A reseptör antagonisti Istradefylline (3mg/kg s.c), THC+Istradefylline, THC+CGS uygulandı. Sham 
gruplarına benzer yöntemlerle ilaçların çözücüleri uygulandı. Farelerde anksiyete benzeri davranış ve 
lokomotor aktivitenin araştırılması amacıyla açık alan testi (AAT) ve yükseltilmiş artı labirent testi 
(YALT) uygulandı. ATT de kat edilen mesafe, merkeze giriş sıklığı, merkezde geçirilen süre 
değerlendirildi. YALT’de açık kolda geçirilen süre ve açık kolda baş uzatma sıklığı değerlendirildi. 
Farelerin davranışları 5 dakika boyunca video ile kaydedildi. 

Bulgular: Sham ile karşılaştırıldığında; ATT’de, THC, Istradefylline veya THC+Istradefylline kat edilen 
mesafeyi, merkeze giriş sıklığını ve merkezde geçirilen süreyi arttırırken CGS veya THC+CGS azalttı 
(p<0,05). YALT’de, THC değil fakat Istradefylline açık kolda geçirilen süreyi arttırırken CGS ve 
THC+CGS azalttı (p<0,05). THC+Istradefylline birlikte uygulandıklarında, Istradefylline THC’nin etkisini 
güçlendirdi (p<0,05). CGS ve THC+CGS açık kolda baş uzatma sıklığını azaltırken, THC+Istradefylline 
grubunda Shama göre arttı (p<0,05). 

Sonuç: CGS, THC’ ye göre anksiyete benzeri davranışı arttırırken lokomotor aktivite davranışını azalttı. 
Istradefylline, THC’ ye göre anksiyete benzeri davranışı azaltırken, lokomotor aktivite davranışını 
arttırdı. Bu bulgular, adenozin A2A reseptör agonisti CGS’ nin THC etkisi üzerinde modülatör rolü 
olabileceğini düşündürmektedir. 

Destek: Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje birimi tarafından TDK-2021-
14114 nolu proje olarak ve Türkiye Yeşilay Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı 
(BRS2021/9) kapsamında desteklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tetrahidrokannabinol (THC), adenozin A2A reseptör, açık alan testi, yükseltilmiş 
artı labirent testi, anksiyete 
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O-39 

Pioglitazonun sıçan sosyal izolasyon stres modelinde kognitif ve anksiyete-benzeri 
davranışlar üzerindeki etkileri 

Gülşen Çelebi, Semil Selcen Göçmez, Tijen Utkan 

Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye 

Amaç: Kronik stresin başlıca kaynaklarından biri olan erken yaşlardan itibaren sosyal izolasyonun, 
beyin gelişimini ve yetişkinlik dönem davranışlarını olumsuz etkilediği gösterilmiştir. Sosyal olarak izole 
edilmiş sıçanlarda öğrenme-bellek bozukluklarının ve artmış anksiyete-benzeri davranışların 
bulunduğu önceki çalışmalarda gösterilmiştir. Antidiyabetik bir ilaç olan pioglitazon, antiinflamatuar, 
antioksidan ve antidepresan etkilerinin yanı sıra nöroprotektif etkiye de sahiptir. Bu çalışmada, sıçan 
sosyal izolasyon stres modelinde pioglitazonun kognitif fonksiyonlar ve anksiyete-benzeri davranışlar 
üzerindeki etkilerini araştırdık. 

Gereç ve Yöntem: Erkek Wistar sıçanlar kontrol, kontrol+pioglitazon, sosyal izolasyon (SI), 
SI+pioglitazon olmak üzere 4 gruba ayrıldı (n=12/her grup). Sosyal izolasyona maruz bırakılan sıçanlar, 
21 günlük yaştan itibaren 8 haftalık izolasyon protokolü boyunca bireysel olarak barındırıldı. Pioglitazon 
(30mg/kg, p.o), kontrol+pioglitazon ve SI+pioglitazon gruplarına izolasyon protokolünün son 16 günü 
uygulandı. İzolasyon süresinin sonunda sıçanlar, kognitif fonksiyonlarının değerlendirilmesi için Morris 
su labirenti (MWM) ve pasif sakınma (PA) testlerine tabi tutuldu. Anksiyete-benzeri davranışları 
araştırmak için yükseltilmiş artı labirent (EPM) testi uygulandı. İstatistiksel farklılıkları değerlendirmede 
tek yönlü ANOVA posthoc Tukey testi kullanıldı. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  

Bulgular: Kontrol ve kontrol+pioglitazon grupları arasında davranış testlerinde anlamlı bir fark 
bulunmadı (p>0,05). PA testinde retansiyon latensi, MWM testinde kaçış platformu kadranında geçirilen 
süre ve EPM testinde açık kollarda geçirilen süre sosyal izolasyon grubunda kontrollere göre anlamlı 
olarak azaldı (p<0,05), ancak pioglitazon tedavisi bu değerleri SI grubuna göre anlamlı olarak artırdı ve 
kontrollere geri döndürdü (p>0,05).  

Sonuç: Pioglitazon, sosyal izolasyona maruz bırakılan sıçanlarda gelişen anksiyete-benzeri 
davranışları ve bozulmuş duygusal ve uzaysal bellek fonksiyonlarını geri döndürdü. Bu çalışmanın 
sonuçları, pioglitazonun, SI stresinde kognitif fonksiyonları iyileştirme ve anksiyolitik etki potansiyeline 
sahip olabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: sosyal izolasyon, pioglitazon, anksiyete, kognitif fonksiyon, stress 
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O-40 

Psikososyal stres aralık zamanlama performansını artırır 

Güvem Gümüş-Akay, Gözde Vatansever, Ayşe Gökçe Erman, Can Kaan Karahan, Metehan Çiçek 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 

Amaç: Aralık zamanlamanın duygu kaynaklı psikofizyolojik yanıttaki değişikliklerden etkilendiği 
bilinmektedir. Bu nedenle psikofizyolojik tepkiler üreten stresli deneyimlerin aralık zamanlamayı 
etkileyebileceği öngörülebilir. Çalışmamızın amacı sosyal stres ile tetiklenen psikofizyolojik yanıt 
farklılıklarının aralık zamanlama üzerine etkisini değerlendirmektir.  

Gereç ve Yöntem: Kırk dört sağlıklı genç erişkin gönüllü (23K,21E) Trier Sosyal Stres Testi (TSST) ile 
deneysel olarak sosyal strese maruz bırakılmıştır.  Katılımcılardan 6 farklı zaman (t-30, t0, t15, t30, t45 ve 
t60) noktasında toplanan tükürük örneklerinden sosyal strese verdikleri kortizol yanıtları ELISA yöntemi 
ile analiz edilmiştir. Sosyal stresin zaman algısına etkisini değerlendirmek üzere katılımcılara TSST 
öncesi ve sonrası zamanı yeniden üretme görevi verilmiş, kontrol olarak bir uzaysal yeniden üretme 
görevi kullanılmıştır. Zaman algısı ve uzay algısı görevindekiyanıtlarını karşılaştırmak için hedeften 
sapma katsayıları hesaplanmıştır. Katılıcımlar, t0-t30 zaman aralığında kortizol artış hızları medyandan 
bölünerek düşük kortizol yanıtı (DKY, n=22) ve yüksek kortizol yanıtı (YKY, n=22) verenler olmak üzere 
iki gruba ayrılmıştır. Her bir durumun birbiri ile etkileşimi 2 (Görev: Zaman ve Uzay) x 2 (Grup: DKY ve 
YKY) x 2 (Stres: TSST öncesi ve sonrası) tasarımıyla tekrarlı ölçümlerde karma desenli ANOVA ile 
değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Görevin ana etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır (F (1,42)= 47,20, p<0,001, η²p= 0.53), yani 
katılımcılar zaman görevine kıyasla uzay yeniden üretme görevinde daha iyi performans 
göstermişlerdir. Sosyal stres anlamlı bir ana etki göstermiştir (F (1,42)=13,72, p<0,001, η²p= 0,25), bu 
bulgu katılımcıların TSST öncesi ve sonrası zaman ve uzay görev performanslarının anlamlı olarak 
farklı olduğunu göstermektedir. Öte yandan, ortaya çıkan anlamlı stress-görev etkileşimi (F (1,42)= 
13,82, p<0,001, η²p=0,25) stresin zaman algısı performansını iyileştirirken uzay algısı performansına 
etkisinin olmadığını göstermiştir. Ancak, kortizol yanıtının ana etkisi (DKY-YKY) anlamlı bulunmamıştır 
(F (1,42)= 0,58, p=0,45, η²p=0,01).  

Sonuç: Bulgularımız sosyal stresin kişilerde zamanı daha kısa algılama şeklinde var olan hatalarında 
azalmaya neden olduğunu, başka bir ifadeyle zamanı doğruya daha yakın algılama yönünde iyileştirici 
etkisinin olduğuna işaret etmektedir. İlave olarak, sonuçlarımız kortizol yanıtı gibi bireysel farklılıkların 
değil, sosyal stres gibi anlık olayların aralıklı zamanlamayı etkilediğini desteklemektedir. 

Destek: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından (219K089) desteklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Psikososyal stres, kortizol, aralık zamanlama, zaman algısı 
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O-41 

Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda nöro-geribildirim uygulamasına bağlı 
davranış değişikliklerinin Wechsler çocuklar için zekâ ölçeği ile araştırılması: Randomize tek 

kör ön çalışma 

Rukiye Ölçüoğlu1, İlknur Kozanoğlu1, Eylem Gül2 
1Başkent üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye; 2Başkent üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, nöro-geribildirim sistemi aracılığıyla yapılan eğitimin etkilerini, 8-12 yaş 
arası dikkat eksikliği olan çocuklarda Wechsler çocuklar için zekâ ölçeği ile bilişsel becerileri açısından 
incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla, Mayıs 2021- Aralık 2021 tarihleri arasında özel eğitim merkezine tanılı 
olarak başvuran katılımcılardan rastgele örnekleme ile nöro-geribildirim eğitimi alacak deney grubu 
(n=20) ve simülasyon alan sham grubundan (n=20) oluşturulmuştur. Çalışmanın ilk aşamasında her iki 
gruba da katılımcıların zihinsel performanslarını belirlemek için Wechsler çocuklar için zekâ ölçeği ön 
test olarak uygulanmış, daha sonra deney grubunda 5 ay boyunca haftanın 3 günü yarım saatlik 
seanslarla toplam 60 seanslık çok düşük frekans nöro-geribildirim protokolü yürütülmüştür. Çok düşük 
frekans eğitimi, frekans aralığının 0,1 Hz altında çalışılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Altıncı ayın sonunda 
son test olarak Wechsler çocuklar için zekâ ölçeği tekrar uygulanarak, veriler Bağımsız İki Örneklem t 
testi (Student t testi) ve Eşleştirilmiş t testi ile istatistiksel olarak analiz edilmiştir. 

Bulgular: Gruplar arası karşılaştırmada deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test puanları 
arasında herhangi bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Ancak grup içi farklılıklar incelendiğinde; sözel 
IQ skorları deney grubunda farklılık göstermezken (p=0,121), kontrol grubunda skorlar istatistiksel 
olarak yükselmiştir (p=0,011). Performans IQ skorları, hem deney grubunda (p=0,011) hem de kontrol 
grubunda (p=0,003) artmaktadır. Total IQ skoru yönünden ise yine hem deney grubunda (p<0,001) 
hem de kontrol grubunda test öncesi ve test sonrası skorlar istatistiksel olarak anlamlı artış göstermiştir 
(p=0,007). 

Sonuç: Wechsler çocuklar için zekâ ölçeği açısından nöro-geribildirim uygulanan grubun kendi içinde 
performans IQ ve toplam IQ yönünden zihinsel performanslarının artarak dikkat eksikliklerinin azaldığı 
saptanmıştır. Ancak, bu bulgu sham-grubu ile istatistiksel olarak doğrulanamamıştır. Gelecekteki 
çalışmalar, sonuçların klinik önemini göstermek için kontrol gruplarını da içeren daha geniş vaka serileri 
kullanmalı ve uzun vadeli takiplerde semptomatolojiyi de değerlendirmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, nöro-geribildirim, Wechsler çocuklar için 
zekâ ölçeği 
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O-42 

Qualia’nın nörobilimsel olarak tanımlanması 

Gürkan Sinan Yaşar1, Tolga Esat Özkurt2 
1Bilişsel Bilimler Anabilim Dalı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 2Sağlık Bilişimi Anabilim 
Dalı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

Amaç: Qualia, bilincin fenomenal özellikleri, bilincin işlevsel özellikleriyle güçlü bir şekilde ilişkili 
görünmektedir. Öznel bir deneyime sahip olmak bilinçli olmayı gerektirirken, bilinçli olmanın kendisi de 
öznel bir deneyim olduğundan, bilinç öznellik olmadan düşünülemez. Bununla birlikte, qualia ile bilincin 
işlevsel özellikleri arasında belirgin bir ontolojik fark vardır. Bu ayrım genellikle açıklama uçurumu 
olarak adlandırılır. Ayrıca, bilincin işlevsel ve fenomenal özellikleri epistemolojik olarak da birbirlerinden 
ayrılır. Bilinçli ve bilinçsiz olmak arasındaki fark beyin örüntüleri aracılığıyla işlevsel olarak ayırt 
edilebilirken, qualia beyin verilerinde gözlemlenemez. Dolayısıyla, öznel bir deneyime sahip olmak için 
bilinçli olmak gerekse de, öznellik bilinçli olmakla özdeş değildir.  

Gereç ve Yöntem: Qualia'yı oluşturan gerekli ve yeterli unsurlarla ilgili nöral mekanizmaların teorik 
olarak belirlenebilmesi ve böylece ampirik nörogörüntüleme deneylerinin bir deneyimin nöral açıdan 
nasıl öznel içerik kazandığını saptamak üzere uygun şekilde tasarlanabilmesi için, qualia'nın 
nörobilimle bağlantılı olarak daha ayrıntılı bir şekilde tanımlanması amaçlanmıştır. 

Bulgular: Yüksek-Mertebeli Teoriler, Bütünsel Çalışmauzayı Teorileri ve Bütünleşik Bilgi Teorisi (BBT, 
fenomenolojik bir bilinç açıklaması önerdiğini iddia etse de bilinci öznellikten ayırmayıp "yerel haller" 
diye de tanımlanan qualia yerine yalnızca bilincin "bütünsel hallerine" atıfta bulunuyor.) gibi nörobilimle 
bütünleşmiş bilinç teorileri, bilinçli deneyimin öznel içeriğine dair açıklayıcılığa sahip olmaktan ziyade 
bilincin yapısına veya olası mekanına odaklanıyor gibi görünmektedir. Ancak, yukarıdaki 
argümanlardan da görüleceği üzere, öznel bir deneyime sahip olmak için bilinçli olmak gerekli olsa da 
yeterli değildir. Bu nedenle, bilinçli olmak ile öznel bir deneyime sahip olmak arasında hem felsefi ve 
hem de nörobilimsel bir ayrım yapmak zorunludur. Ayrıca, qualia'nın bilimsel değerlendirmeye uygun, 
kapsayıcı bir tanımının yapılabilmesi için daha ayrıntılı bir şekilde nitelendirilmesi gerekmektedir. 

Sonuç: Qualia'ya dair daha kapsamlı bir açıklayıcı sistem geliştirmeyi öneriyor ve bir deneyimin öznel 
nitelikler kazanabilmesi için gerekli ve yeterli unsurlara ilişkin nöral mekanizmaların ortaya çıkarılması 
gerekliliğine teorik olarak işaret ediyoruz. 

 Anahtar Kelimeler: Qualia, nörofelsefe, işlevselcilik, öznel deneyim, bilinç teorileri 
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O-43 

Amiloid beta peptidinin mitokondrial RNA’lar ile etkileşiminin araştırılması 

Zuhal Yurttaş, Tugay Çamoğlu, Erdinç Dursun, Duygu Gezen Ak 

Sinirbilim Anabilim Dalı, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Mitokondrial RNA (mt-RNA)’ların orjini polisistronik olsa da yapılan çalışmalar transkripsiyonun 
birçok farklı post-transkripsiyonel mekanizmalar ile yönetilebildiğini rapor etmiştir. Amiloidojenik protein 
ailesinin üyeleri olan ve önemli nörodejeneratif hastalıkların merkezinde bulunan prion ve alfa-sinüklein 
proteinlerinin RNA’ya bağlanma kapasitesi bulunmaktadır. Alzheimer Hastalığının (AH) patolojisinin 
majör peptidi amiloid beta1-42(Aβ1-42)’nin ise bazı kompütasyonel tahmin programları ile yapılan 
simülasyon çalışmaları dışında RNA etkileşimi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Aβ1-42 monomer 
formda α-heliks konformasyonundadır. Ancak metal iyonlarıyla etkileşime geçtiği bilinen Aβ1-42 çinko 
bağlanmasıyla β tabaka katlanmalarını gerçekleştirir. Aβ’nın kazandığı bu yeni konformasyon çinko 
parmak transkripsiyon faktörlerine benzemektedir. Ek olarak sentetik, rastgele üretilmiş DNA ve RNA 
molekülleri kullanılarak Aβ peptidinin metallerle etkileşime girdiği bölgenin RNA ile ilişkiye girebileceği 
gösterilmiştir. Tüm bu bilgilere göre Aβ peptidi mtRNA’lar ile etkileşime girebilir ve bu etkileşim AH’deki 
mitokondrial bozukluklarla ilgili olabilir. Öte yandan Aβ1-42, mtRNA’ların post transkripsiyonel 
süreçlerinde rol alan LRP130 proteinin fonksiyonlarını etkileyebilir. Sunduğumuz çalışmada amacımız 
Aβ1-42-mtRNA olası etkileşimi ve LRP130’un Aβ1-42 uygulaması sonucunda mtRNA’ya bağlanma 
kapasitesinin değişip değişmediğinin araştırılmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, Aβ1-42-mtRNA olası etkileşimi ve LRP130’un Aβ1-42 uygulaması 
sonucunda mtRNA’ya bağlanma kapasitesinin değişip değişmediği RNA immunopresipitasyon (RNA-
IP) yöntemini takiben cDNA sentezi ve qRT-PCR tekniği ile araştırılmıştır.  

Bulgular: Uygulama yapılmayan hücrelerde gerçekleştirilen Aβ RNA-IP sonuçlarında, spesifik bazı 
mtRNA’lar (MT-ND1, MT-ND4L, mtCYB, mtCO1 ve mtATP6) için bağlanma sinyalleri yakalanmıştır. 
Çalışmamızda literatüre göre kat artışı 3’ün üzerinde olan bağlanma sinyalleri anlamlı kabul edilmiştir. 
Aβ uygulaması ile Aβ’nın endojen grupta elde edilen bağlanma sinyalleri ortadan kalkmıştır. Aβ1-42 
uygulaması sonucu LRP130’un mtRNA’lara affinitesi uygulama yapılmamış hücrelerdekine göre 
belirgin şekilde düşmüştür(p<0,05).  

Sonuç: Aβ1-42 uygulaması mitokondrial ekspresyonu post transkripsiyonel aşamada etkileyebilme 
kapasitesine sahip olabilir. Nörodejenerasyon süreçlerinde RNA-protein etkileşimlerinin önemine 
baktığımızda çalışmamızın, AH için biyomarker araştırmalarına ve terapötik araç olan RNA 
aptamerlerinin geliştirilmesinde güncel bir yaklaşım sunabileceğini değerlendirmekteyiz.  

Destek: Bu çalışma TÜBİTAK (Proje No:219Z179) tarafından desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Amyloid Beta 1-42, Mitokondri, Mitokondiral RNA, Alzheimer Hastalığı 
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Amiloid fibril yapısında alfa sinükleinin hücre içi taşınımı ve hücre dışına salınımında ısı şoku 
proteinlerinin rolleri 

Tugay Çamoğlu, Erdinç Dursun, Duygu Gezen Ak 

Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı, Sinirbilim Anabilim Dalı, Nörolojik Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Fibriler alfa-sinüklein (F-aSyn) hücresel uzantılar boyunca taşınabilmekte veya hücre dışına 
salınabilmektedir. Yine de hücresel uzantılarda F-aSyn’nin taşınımında ve salınımında rol alan aktörler 
tam olarak belirlenmemiştir. Bu çalışmada, HSP’lerin ve kinezin-1’in F-aSyn’nin taşınım ve 
salınımındaki rolleri araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Tüm çalışmalar SH-SY5Y hücrelerinde 3 tekrarlı olarak gerçekleştirilmiştir. F-aSyn-
şaperon bağlanmasının analizi için hücrelere yapılan 12 saatlik F-aSyn uygulamasını takiben anti-alfa-
sinüklein antikoru ile immünopresipitasyon yapılmıştır. İmmünopresipitasyon örnekleri Western blot ve 
dot blot teknikleri ile analiz edilmiştir(n=7). İmmünopresipitasyon deneylerini doğrulamak amacıyla, 
floresan işaretli F-aSyn uygulanan hücrelerde Hsc70, Hsp90 ve Hsp70 immünofloresan işaretlemeleri 
yapılmıştır. F-aSyn’nin taşınmasında kinezin-1’in rolünün belirlenmesi amacıyla nörona farklılaştırılan 
hücrelere floresan işaretli F-aSyn uygulamasının ardından lamellerde ve mikroakışlı çiplerde kinezin-1 
immünofloresan işaretlemeleri gerçekleştirilmiştir. Son olarak, F-aSyn’nin dışarı salınımında HSP’lerin 
etkisinin araştırılması için 24 saat floresan işaretli F-aSyn uygulanan hücrelere Hsp70 inhibitörü 
uygulanmış; F-aSyn’nin hücre dışına salınımındaki değişiklikler ölçülmüştür(n=7). Graphpad 3.6 
(Dunn's multiple comparisons test) ile anlamlılık hesaplanmıştır. 

Bulgular: İmmünopresipitasyon ve İmmünofloresan deneylerine göre Hsp70 ve Hsp90 hem F-aSyn’ye 
hem de kinezin-1’le kolokalize bulunmuştur. Ayrıca, mikroakışlı çiplerde yapılan immünofloresan 
işaretlemelerin sonuçlarına göre F-aSyn ve kinezin-1 hücresel uzantılarda kolokalize görünmüştür. 
Salınım araştırmasında ise Hsc70 inhibitörü uygulandığında hücre dışına salınan F-aSyn miktarının 
kontrol-DMSO grubuna göre arttığı gösterilmiştir(p<0,05). 

Sonuç: İmmünopresipitasyon ve immünofloresan bulgularımız, Hsp40, Hsp70 ve Hsp90’ın, F-aSyn’nin 
bulunduğu ortamdan hücre içi transport mekanizmaları ile uzaklaştırılmasında görev alabileceğini veya 
en azından onunla birlikte bulunabileceklerini gösterirken, kinezin-1’in F-aSyn’nin taşınımındaki motor 
protein olabileceğine işaret etmektedir. Bu bulgular, başka HSP’lerin de bu süreçlerde rol 
alabileceklerini düşündürmektedir. Ayrıca, şaperon inhibisyonu sonrası artan F-aSyn salınımındaki 
artış, hücresel savunma mekanizmalarındaki bozulmaların dışarıya salınımı teşvik ettiğine yönelik kanıt 
sunmaktadır. Bu çalışma ile sinükleinopati hastalıklarının baskın patolojik bileşeni olan F-aSyn’nin nasıl 
taşındığı ve salındığına dair veriler elde edilmiş, olası tedavi ve tanı girişimleri için şaperonların birer 
hedef olabilecekleri gösterilmiştir. 

Destek: Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
33479 numaralı proje ile desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sinükleopati, alfa-sinüklein, ısı şoku proteinleri, transport 
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Linalool’ün diyabetik sıçanların serebellumları üzerindeki doz bağımlı morfolojik etkileri 

Merve Nur Ermez1, Özgür Devrim Can2, Emel Ulupınar3 
1Anatomi Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye; 
2Farmakoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye; 
3Disiplinlerarası Sinirbilimleri Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye 

Amaç: Bu çalışmada, aromatik bitkilerde sıkça bulunan, antinosiseptif, nöroprotektif, anti-inflamatuvar 
ve antioksidan özelliklere sahip monoterpen Linalool’ün diyabetik sıçanların serebellumları üzerindeki 
doz bağımlı etkilerinin incelenmesi amacıyla, serebellumun farklı bağlantı ve fonksiyonlara sahip alt 
bölümlerinin histomorfolojik özellikleri, periferik nöropatiyle (PN) olan olası ilişkisi göz önünde 
bulundurarak, karşılaştırılmıştır. Diyabetin patogenezinde oksidatif stresin bulunması, PN’nin ve 
diyabetin santral sinir sistemi üzerindeki negatif etkileri olmasına rağmen serebellumu önceleyen 
çalışma bulunmaması ve Linalool’ün bahsedilen pozitif özellikleri nedeniyle çalışma planlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Yetişkin erkek Sprague Dawley sıçanlar (n=24), kontrol, diyabet (Streptozocin, 50 
mg/kg, IV) ve tedavi (75 mg/kg ve 150 mg/kg dozlarında, IP, 14 gün) gruplarına ayrıldı. Diyabet gelişimi 
kan şekeri ölçümü ile doğrulandı ve nöropatik ağrı oluşumu için 4 hafta süreyle beklendi. Diyabetik 
nöropati dinamik plantar ve Randall-Selitto testleriyle doğrulandı. Intrakardiyak perfüzyon sonrası 
serebellumların vermis, paravermis ve hemisfer bölgelerinden alınan 80 µm kalınlıktaki seri kesitler 
toluidin mavisi ile boyandı. Nokta sayım metodu ile hesaplanan moleküler ve granüler tabakalarının 
volüm oranı (Vv) ve birim uzunluğa düşen Purkinje hücre sayıları istatistiksel yöntemlerle karşılaştırıldı. 
Bütün deneyler ESOGU Hayvan deneyleri yerel etik kurulu tarafından onaylandı (No:883/2022). 

Bulgular: Tek yönlü varyans analizi testi sonuçlarına göre vermis bölgesindeki Vv oranı diyabetik ve 
yüksek doz Linalool tedavisi alan gruplarda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu 
(1,59±0,18, 1,52±0,13>1,27±0,04). Diğer bölgelerdeki Vv oranlarında ve Purkinje hücre yoğınluklarında 
ise gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmedi. 

Sonuç: Farklı serebellar alt bölgeler, farklı fonksiyonel heterojenliğe ve bağlantılara sahiptir. Biz de bu 
çalışmada hayvanlarda hiperglisemi ve diyabetik nöropatinin indüklenmesinden sonra vermis 
bölgesinin histopatolojik değişikliklere paravermis ve hemisfer bölgelerine göre daha hassas olduğunu 
gözlemledik. Düşük doz linalool tedavi ve kontrol gruplarındaki morfolojik parametreler arasında anlamlı 
fark bulunmaması, bu molekülün diyabetik hayvanlarda nöronal hasarın önlenmesi açısından faydalı 
etkileri olabileceğini göstermektedir. Sonuç olarak çalışmamız Linalool’ün doz ve bölge bağımlı 
özellikler gösterdiğini; serebellum üzerindeki doz bağımlı etkilerin (düşük doz) antinosisepsiyon 
kaynaklı ve bölge bağımlı etkilerin ise vermisin spinal bağlantıları nedeniyle gerçekleştiğini 
düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Serebellum, diyabet, linalool, rat, periferik nöropati 
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Yüksek yağlı beslenmenin çeşitli diyet rejimleri ve ilaç tedavileriyle etkileşimi zebra 
balıklarında Danio rerio beyni yaşa bağlı bir şekilde etkiler. 

Narin Ilgım Ardıç-Avcı1, Serena Sevdiye Aktürk1, Beyza Özen1, Ergül Dilan Çelebi-Birand2, Michelle M. 
Adams3 
1Disiplinler Arası Nörobilim Programı, Aysel Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezi, İhsan Doğramacı Bilkent 
Üniversitesi, Ankara, Türkiye; Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM), İhsan Doğramacı Bilkent 
Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 2Biftek Inc., Ankara Türkiye; Disiplinler Arası Nörobilim Programı, Aysel Sabuncu 
Beyin Araştırmaları Merkezi, İ.D. Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye; Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi 
(UNAM), İ.D. Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 3Disiplinlerarası Nörobilim Programı, Aysel Sabuncu Beyin 
Araştırmaları Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye; UNAM, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 
Psikoloji Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

Amaç: Yaşlanma, yüksek yağlı diyete (YYD) benzer şekilde kronik, düşük dereceli inflamasyona neden 
olur. Diyet ve ilaç tedavilerine bağlı inflamasyonun yaşlanan beyindeki nöronal değişikliklere nasıl 
katkıda bulunduğunu anlamak ve ilaçların yan etkileri tersine çevirip çeviremeyeceğini belirlemek bu 
çalışmanın temel amacıdır. Bu çalışma, yaşlı beynine karşı genç beynin nöroinflamasyona nasıl tepki 
verdiğine ve olası terapötik hedeflere dair kanıt sağlayacaktır. 

Gereç ve Yöntem: Yabanıl tip zebra balıklarına üç farklı 6 haftalık YYD besleme rejimi, aralıklı açlık 
(AA), ad libitum (AL) ve aşırı besleme (AB) ile 1 saatlik bakır sülfat ve 3 saatlik rapamisin tedavisi 
uygulanmıştır. Elli yedi genç (9 aylık) ve altmış yaşlı (24-27 aylık) balık, tüm muameler için standart 
koşullarda tutulmuştur.  Vücut ağırlığı ve uzunluğu ölçüldükten sonra gruplar arası karşılaştırma, 
denekler arası tek yönlü ANOVA ile yapılmıştır. Rapamisinin memeli hedefi (mTOR), fosforile edilmiş 
mTOR (p-mTOR), tümör nekroz faktörü alfa (TNF-a), çoğalan hücre nükleer antijeni (PCNA), 
doublekortin-benzeri-kinaz-1 (DCAMKL1) ve glial-fibriler-asidik-protein (GFAP) belirteçlerinin beyin 
protein seviyeleri Western-Blot analizi kullanılarak ölçülmüştür. Veriler iki yönlü ANOVA ile analiz edilip, 
ardından bir Bonferroni düzeltmesi kullanılarak post hoc analiz yapılmıştır. 

Bulgular: Sonuçlarımız AB ve AA ile beslenen genç hayvanlar (p =<0,01) ile AB ve AL (p =<0,001) 
arasında vücut kitle indeksinde (VKİ) önemli artışlar gösterirken yaşlı grupta ise AB ve AA (p =<0,01) 
ve AL ve AA (p =<0,001) balıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklara neden olmuştur. p-
mTOR'un protein seviyeleri, genç-AB'ye kıyasla yaşlı-AB'de önemli bir artış göstermiştir (p=0,04). TNF-
a seviyeleri, yaşlanmanın ana etkisinin (p=0,04) istatistiksel olarak anlamlı olduğunu, özellikle ilaç 
almamış AB gruplarında (p=0,04) ve AL gruplarında (p=0,007) ve ayrıca bakır sülfat muamelesi almış 
AA gruplarında (p=0,002) göstermiştir. İlgili belirteçlerin protein düzeylerinin analizi, her iki yaş 
grubunda ve arasında diyet ve ilaç tedavisine yanıtta istatistiksel olarak önemli farklılıklar olduğunu 
gösterir. 

Sonuç: Çeşitli rejimlerle YYD ile beslenme, hem genç hem de yaşlı zebra balıklarında önemli VKİ 
değişikliklerine neden olmuştur; ön veriler, hem diyet hem de ilaç tedavilerinin, ilgili proteinlerin 
ekspresyon seviyelerini beklenen bir şekilde etkilediğini göstermektedir. Birlikte ele alındığında, bu 
sonuçlar diyetlerin ve ilaç tedavilerinin inflamasyonu modüle ettiğini göstermektedir. 

Destek: Bu çalışma TÜBİTAK-119S660 kodlu proje tarafından desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, yüksek yağlı diyet, aralıklı açlık, zebra balığı 
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Sıçanlarda kalori kısıtlamasının kronik öngörülemeyen hafif şiddetli stres modelinde 
etkilerinin incelenmesi 

Esra Fidan Karamaden1, Güler Buğdayci2, Özgür Mehmet Yis3, Aslıhan Şaylan4, Murat Alişik3 
1Disiplinlerarası Sinirbilimleri Anabilim Dalı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi, Bolu, Türkiye; 2Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Haliç Üniversitesi, 
İstanbul,Türkiye; 3Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı,Tıp Fakültesi , Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 
Bolu Türkiye; 4Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 
Bolu, Türkiye 

Amaç: Çağımızın önemli sorunu kronik stres üzerine kalori kısıtlamasının etkisi araştırılmaktadır. Bu 
amaçla çalışmamızda kronik öngörülemeyen hafif şiddetli stres (KÖHS) modelinde kalori kısıtlamasının 
davranış değişikliklerinin üzerine etkisinin yanısıra, histopatolojik olarak kronik stresin hipokampüste 
doku morfolojisi ile immünohistokimyasal olarak BDNF protein ekspresyonun araştırılması 
hedeflenmiştir.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 7-9 haftalık, her grupta 8 adet olmak üzere 48 adet erkek sıçanlar 
kullanılmıştır. Kronik stres sürecini oluşturmak amacıyla KÖHS modeli uygulanmıştır. Ardından kalori 
kısıtlaması uygulanmıştır. Davranış değişikliklerini incelemek amacıyla açık alan testi ve yükseltilmiş 
artı labirent testi yapılmıştır. Hipokampüs dokularında histopatolojik olarak dentat girus (DG), cornu 
ammonis 1(CA1) ve cornu ammonis 3(CA3) bölgelerinde morfometrik ölçüm, immünohistokimyasal 
BDNF ekspresyonu değerlendirilmiştir. 

 Bulgular: Davranış bulgularına göre, stres sonrası uygulanan %25’lik kronik kalori kısıtlaması hariç, 
%50’lik ve %25’lik kalori kısıtlama gruplarının, KÖHS modelinde anksiyolitik olduğu bulunmuştur 
(p=0,001, p≤0,05). Aynı gruplarda DG üzerinde yapılan bütün bulgular benzerdir (p≤0,05). Stres 
sonrası uygulanan %25’lik kronik kalori kısıtlaması hariç, %50’lik akut kalori kısıtlama ve %25’lik kronik 
kalori kısıtlamasında; DG ve CA1 bölgesinde BDNF protein ekspresyon artışı olmuştur (p=0,043, 
p=0,032, p≤0,05). İstatistiksel olarak One-Way Anova ve Kruskal-Wallis testleri kullanılmıştır. 

Sonuç: Çalışmanın değerli bir sonucu olarak; kalori kısıtlamasının stres modeli üzerine DG bölgesinin 
en etkili bölge olmasıdır. Stres sonrası uygulanan %25’lik kronik kalori kısıtlaması hariç, %50’lik akut 
kalori kısıtlama ve %25’lik kronik kalori kısıtlamasında; DG ve CA1 bölgesinde BDNF protein 
ekspresyon artışının olması diğer değerli bir bulgudur. 2021.08.04.1489 nolu projemiz BAP birimi 
tarafından desteklenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Beyin türevli nörotrofik faktör, hipokampüs, kalori kısıtlaması, psikolojik stres, 
sıçan   
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O-48 

Ketojenik diyet uygulanmış genetik absans epilepsili sıçanlarda farklılaşan proteom paterni 

Aslihan Günel1, Nazlı Başak Açıkgöz1, Aylin Toplu1, Ülkü Güler2, Bekir Salih2, Dilşad Türkdoğan3, Filiz 
Onat1 
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilim Programı, İstanbul, 
Türkiye; 2Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü, Ankara-Türkiye; 3Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Pediatri Departmanı, Çocuk Nörolojisi Bölümü, İstanbul-Türkiye 

Amaç: Ketojenik diyetin (KD) genetik jeneralize epilepsi üzerindeki etkisi spesifik olarakbildirilmemiştir. 
Absans epilepsisi, çocukluk çağı genetik jeneralize epilepsisinin yaygın bir şeklidir. Bu çalışma, genetik 
absans epilepsi sıçanları Strasbourg suşunda (GAERS) KD'nin absans epilepsisi üzerindeki anti-
absans etkisini anlamayı amaçlamaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada normal diyet uygulanmış 3 Naif GAERS ve 30 gün boyunca KD 
uygulanmış 4 GAERS sıçan ileçalışılmıştır. Normal diyet ve KD’ye tabi olan sıçanlar dekapite edildi ve 
beyinleri çıkarıldıktan hemen sonra frontal korteks ve hipokampusleri diseke edildi. Beyinler, kan ve 
diğer doku kalıntılarını gidermek için proteaz ve fosfataz inhibitörleri içeren soğuk 1xPBS içinde yıkandı. 
Beyin kesitleri sıvı N2 içerisinde toz haline getirildi ve 150 mM NaCl, %1 (w/v) NP40, %0,2 (w/v) 
TritonX100, proteaz ve fosfataz inhibitör kokteylleri içeren 50 mM Tris.HCl pH 7.5 tampon içinde 
homojenleştirildi. Homojenat soğukta 15 dakika 16000xg'de santrifüjlendi, süpernatan toplandı ve 
aşağıdaki gibi tipsin ile hidroliz edildi. Her bir numuneden elde edilen toplam protein, ditiyotreitol (DTT) 
ile indirgendi ve iyodo asetamid (IAA) ile alkillendi. Proteinler metanol/kloroform çökeltme protokolü 
kullanılarak çöktürüldü. Protein, tripsin (1:100 (w/w, tripsin-LysC/protein) ile hidroliz edildi. Peptitler, bir 
Q Exactive Plus Ultimate 3000 RSL nano sistemine (Dionex, Thermo Scientific) bağlı bir EASY-Spray 
kolonu kullanılarak veri-bağımlı modda kütle spektrometresi ile ayrıldı. MS/MS verileri, Rat-Protemoe 
veri tabanına (29,947 dizi) karşı Mascot arama motoru kullanılarak işlendi. Tanımlanan proteinlerin rol 
adığı biyolojik prosesler EnrichR aracı ile tahmin edildi. 

Bulgular: Sonuç olarak, KD uygulanan GAERS ve normal diyetle beslenen GAERS kortekslerinde 
ekspresse edilen proteom profillerinin kıyaslanması 5 proteinin aşağı yönlü regüle edildiğini 6 proteinin 
ise yukarı regüle edildiğini ortaya koymuştur. Buna karşın çalışmaya dahil edilen hayvanların 
hipokampusunda farklılaşmış protein tespit edilmedi. 

Sonuç: Farklılaşmış proteinlerin keton cisimleri metabolizması, glikojen metabolizmasında ve 
miristoillenmiş proteinlerin silyuma taşınması proseslerinde rol aldığı anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Absans epilepsi, ketojenik diyet, proteome 
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O-49 

Geçirilmiş EBV enfeksiyonlu MS, NMOSD ve PTS hastalarında flotillin ve NfL düzeylerinin 
incelenmesi 

Bihter Gökçe Bozat1, Şule Aydın Türkoğlu2, Şeyda Karabörk3, Firdevs Uluç1, Serpil Yıldız2 
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Disiplinlerarası Sinir Bilimleri AD, 
Bolu, Türkiye; 2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Bolu, Türkiye; 3Bolu 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bolu, Türkiye 

Amaç: Otoimmün yanıtı tetikleyerek demiyelinizasyona sebep olan muhtemel mekanizma ve bu 
mekanizmanın virüslerle ilişkisi hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu çalışmada, yeni tanılı Multiple 
Skleroz (MS), Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozukluğu (NMOSD) ve Psödotümör Serebri (PTS) 
olgularının beyin omurilik sıvılarında (BOS), Anti-EBV IgG otoantikor pozitiflik/negatiflik durumlarına 
göre Anti-AQP4, Anti-Flotillin, Nörofilament Hafif Zincir (NfL) seviyelerinin incelenmesi ve aralarındaki 
olası ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Etik Kurul onayı 04.02.2020/74 sayılı karar ile alındı. Kliniğimize başvuran 19-
55 yaş arası MS (n=19), NMOSD (n=8) ve PTS (n=15) olgularının tanı amaçlı alınan BOS 
örneklerindeki biyobelirteçler ELISA ve IFA yöntemleri ile çalışıldı. Grup karşılaştırmalarında Bağımsız 
Örneklem T/Mann Whitney-U, Çapraz Tablolar-Fisher’s Exact ve Pearson/Spearman korelasyon analiz 
testleri kullanıldı. p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Anti-EBV (p=0,405), Anti-flotillin (p=0,242) IgG pozitiflikleri en yüksek MS grubunda gözlendi 
ve gruplar arası pozitifliklerde anlamlı bir fark bulunamadı. Anti-AQP4 pozitiflik yüzdesi en fazla PTS 
grubundaydı, p=0,055. Anti-flotillin pozitif MS olgularında NfL seviyesi daha az gözlendi, p=0,051. 
NMOSD olgularının hastalık başlangıç yaşları ile NfL seviyeleri (p=0,027) arasında pozitif yönde ilişki 
saptandı. 

Sonuç: Üç olgu grubundaki yüksek anti-EBV pozitifliğinin ayırıcı tanıdan ziyade tedavi stratejilerinde 
kullanılabilecek bir parametre olabileceği düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlara göre PTS olgularında 
Anti-AQP4 pozitifliklerinin tanı aşamasında değerlendirmesinin yapılması önerilmektedir. Ayırıcı tanıda 
Anti-flotillin ile ilgili çok merkezli ve daha fazla olgu sayısı ile yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır.  

Destek: Bu çalışma Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
(2021.08.32.1503) tarafından desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Demiyelinizan hastalıklar, psödotümör serebri, Epstein Barr virüsü, flotillin, 
nörofilament hafif zincir 
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O-50 

Gestasyonel diyabetli annelerin term doğan bebeklerinde erken dönem spontan hareketler 

Bilge Nur Yardımcı Lokmanoğlu, Yusuf Topal, Doğan Porsnok, Akmer Mutlu 

Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Gelişimsel ve Erken Fizyoterapi 
Ünitesi, Ankara, Türkiye 

Amaç: Gestasyonel diyabetin (GDM) bebeklerin beyinlerinde değişikliklere yol açtığı çeşitli çalışmalarla 
literatürde gösterilmiştir. Çalışmanın amacı, GDM’li annelerin term doğan bebeklerinde erken dönem 
spontan hareketleri incelemek ve sonuçları anne-bebek hiçbir risk faktörü olmayan kontrol grubundaki 
bebekler ile karşılaştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 30 term doğan GDM’li anne bebeği ve 30 hiçbir risk faktörü olmayan 
bebek kontrol grubu olmak üzere toplam 60 bebek dahil edildi. Dahil edilen bebeklerin erken spontan 
hareketleri 9-20 post-term haftalar arasında gelişmekte olan sinir sisteminin bütünlüğünü fonksiyonel 
olarak değerlendiren General Movements Assessment (GMA) yöntemiyle değerlendirildi. GMA 
sonucunda fidgety hareketlerin yanında hareket ve postür paternleri detaylı analizle incelenerek Motor 
Optimalite Skorları (MOS) hesaplandı. Gruplar arasında fark bulunup bulunmadığı Pearson chi-
squared, Fisher's Exact ve Mann-Whitney U testleri kullanılarak karşılaştırıldı. 

Bulgular: GDM’li anne bebekleri ve kontrol grubundaki bebeklerin gestasyonel yaş ve doğum ağırlığı 
bilgilerinin ortanca (min-maks) değerleri sırasıyla, 38 hafta (min-maks=37-41 hafta); 38 hafta (min-
maks=37-40 hafta) ve 3260 gram (min-maks=2020-4560); 3425 gram (min-maks=2620-4000 gram) 
bulunurken gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05). Bebeklerin değerlendirme yaşları sırasıyla 14 
hafta (min-maks=11-19 hafta) ve 13 hafta (min-maks=11-17 hafta) ve gruplar arasında fark bulunmadı 
(p=0,151). GMA sonuçlarına bakıldığında ise gruplar arasında MOS (p<0,001), yaşa uygun hareket 
repertuarı (p<0,001) ve gözlemlenen postüral paternler (p=0,002) sonuçlarında fark bulunurken fidgety 
hareketler (p=0,237) ve gözlemlenen hareket paternleri (p=0,206) ve hareket karakteri (p=0,301) 
bölümleri arasında fark bulunmadı. 

Sonuç: Çalışmamız GDM’li anne bebeklerinin risk faktörü olmayan bebeklere göre gelişimsel 
problemler açısından riskinin daha fazla olabileceğini göstermiştir. Fidgety hareketleri görülmeyen ya 
da düşük MOS puanına sahip bebeklerin takiplerinin yapılması ve ihtiyacına yönelik erken müdahaleye 
yönlendirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Erken spontan hareketler, fidgety hareketler, general movements, gestasyonel 
diyabet 
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Sözel Sunumlar 8 - Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavi Yaklaşımları 
23 Ekim 2022, 09:00 – 11:00, Salon B 

 

O-51 

Migren hastalarında işitsel temporal diskriminasyon eşiklerinin değerlendirilmesi 

Ozan Gökdoğan1, Çağıl Gökdoğan1, Fulya Yalçınkaya2, Bülent Cengiz3, Hayrünnisa Bolay3 
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı; 2Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dil Konuşma Terapisi Bölümü; 3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı 

Amaç: Migren hastalarında duyusal işlemlemede değişiklikler gözlenmektedir.  Her ne kadar vestibüler 
migren, migren ile ilişkili hastalıkların belirtildiği tanı ve tedavi rehberlerinde yer alsa da migrenin koklear 
sistem üzerine etkileri halen net olarak ortaya konulmamıştır. Bu çalışmanın amacı işitmesi normal olan 
migren hastalarının, işitsel yolakta işitsel işlemleme yöntemlerinden biri olan temporal işitsel 
diskriminasyonda bir etkilenmesinin olup olmadığının ortaya konulmasıdır.  

Gereç ve Yöntem: Migren hastalığı kadınlarda daha sık görüldüğü için çalışmaya sadece sağ elini 
kullanan kadın hastalar dahil edilmiştir. Grup 1, migren ağrısı öncesi veya sonrası 3 gün içinde 
değerlendirilen 18 hastadan, grup 2 migren hastalığı tanısı olup da ağrısız dönemde olan 26 hastadan 
ve grup 3 ise grup 1 ve 2’ye benzer demografik özellikler gösteren 25 sağlıklı gönüllüden oluşmaktadır. 
3 gruba da rastgele aralık tespit etme testi (RATET), gürültülü ortamda ayırt etme testi, dikotik dinleme 
testi (kelime ve cümle) uygulandı. Grup 2 ve grup 3 hastaları ek olarak; işitsel kortikal potansiyeller ve 
mismatch negativite (MMN) testi ile değerlendirildi.  

Bulgular: Grupların RATET incelemesinde 3 grup arasında istatiksel olarak anlamlı derecede fark 
izlendi. Gruplar arasında; dikotik testler ve gürültülü ortamda kelime ayırt etme testleri açısından 
istatiksel anlamlı bir fark izlenmedi. Grup 2 ve grup 3’de uygulanan işitsel kortikal potansiyellerde fark 
saptanmazken, gruplar arasında MMN latansı açısından istatiksel olarak anlamlı bir fark saptandı.  

Sonuç: Migren hastalarında işitme testleri normal olmasına karşın işitsel yolak etkilenebilmektedir. Bu 
etkilenmenin ağrı döneminde daha belirgin olmak üzere atak arası dönemde de devam ettiği 
saptanmıştır. Bu nedenle işitmede zorlanma veya konuşulanları anlamada zorlanan migren hastaları 
daha ileri odyolojik testlerle değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Migren, işitsel algılama, işitsel algı bozukluğu, işitme işlemleme 
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O-52 

Epizodik migren tanılı bireyler ve sağlıklı gönüllülerde interoseptif keskinliğin incelenmesi 

Serkan Aksu1, Buse Rahime Hasırcıoğlu-Bayır2 
1Fizyoloji Anabilim Dalı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Muğla, Türkiye; 2Nöroloji 
Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
İstanbul, Türkiye 

Amaç: Epizodik migren, toplumda sık gözlenen bir primer başağrısı sendromu olup patofizyolojisi 
henüz tam olarak aydınlatılmamıştır.  İnterosepsiyon, vücudun iç yapılarından gelen sinyallerin 
algılanması ve değerlendirilmesini kapsayan, ağrının ortaya çıkmasında ve kronikleşmesinde kilit rol 
oynadığı düşünülen bir süreçtir. Esas olarak prefrontal korteks ve inen ağrı yolakları arasında bir 
multimodal entegrasyon alanı olan insula tarafından gerçekleştirilmektedir. Fibromyalji, 
muskuloskeletal ağrı, nöropatiler gibi kronik ağrı sendromlarında interoseptif keskinliğin azaldığı 
gösterilmiştir. Epizodik migrende de inen ağrı yolaklarında ve insulada disfonksiyon gösterilmiş olup 
güncel bir çalışmada interoseptif farkındalığa verilen insula yanıtı migren atak sıklığıyla ilişkili bulunmuş 
ancak interoseptif keskinlik incelenmemiştir. Bu çalışmada ilk kez epizodik migren tanılı bireylerde ve 
sağlıklı gönüllülerde interoseptif keskinliğin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma için Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu’ndan 
onay alındıktan sonra Nöroloji Kliniği’nde takipli 24 epizodik migren tanılı birey ve 24 sağlıklı erişkin 
gönüllü dahil edildi. Tüm katılımcılara interoseptif keskinliği değerlendirmek için Kalp Hızı Belirleme 
Testi uygulandı. İki grubun ortalamaları Bağımsız Örneklemler T-testleri ile karşılaştırıldı. Pearson 
testleri ile bağıntı analizleri yapıldı. 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 24,18 idi.  Epizodik migren grubunda interosepsiyon keskinlik 
katsayıları (0,572) sağlıklı gönüllülerden (0,756) daha düşük bulundu (p=0,002). İnteroseptif keskinlik 
katsayısı ile yaş (p=0,045) ve vücut kitle endeksi (p=0,016) arasında ilişki saptandı. 

Sonuç: Epizodik migren tanılı bireylerde diğer kronik ağrı sendromlarındakine benzer şekilde sağlıklı 
gönüllülere göre interosepsiyon işlevlerinin daha düşük olduğu saptanmıştır. Bulunan etkilenmenin 
altında yatan mekanizmaların belirlenmesi için nörogörüntüleme ve elektrofizyoloji çalışmalarına 
gereksinim duyulmaktadır. Mevcut sonuçların yoga ve interosepsiyon eğitimi gibi interosepsiyon odaklı 
tedavilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ağrı, epizodik migren, interosepsiyon, nörofizyoloji 
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O-53 

Kolinerjik modülasyonun nitrogliserin ile oluşturulan migren sıçan modelinde etkileri ve 
mekanizmaları 

Erkan Kılınç1, İbrahim Ethem Torun1, Yasemin Baranoğlu Kılınç2 
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD., Bolu, Türkiye; 2Bolu İzzet Baysal 
Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD., Bolu, Türkiye 

Amaç: Klinik çalışmalar parasempatik sistem aktivasyonu ile migren baş ağrısı arasında bir ilişki 
olduğunu önermektedir ancak altta yatan mekanizmalar henüz bilinmemektedir. Sunulan çalışmada, 
sıçanlarda nitrogliserin ile oluşturulan deneysel migren modelinde kolinerjik modülasyonun migren 
patofizyolojisi ile ilişkili olan mekanik hiperaljezi, c-Fos ekspresyonu, kalsitonin gen-ilişkili peptid 
(CGRP) salımı ve meningeal mast hücreleri üzerine etkileri ve mekanizmalarının araştırılması 
amaçlanmıştır.   

Gereç ve Yöntem: Wistar erkek sıçanlar rastgele 7 gruba ayrıldı (n=6, toplam 42) ve migren modeli 
10 mg/kg nitrogliserinin (NTG) intraperitoneal enjeksiyonu ile oluşturuldu. Kontrol grubuna NTG 
çözücüsü diğer gruplara ise NTG enjeksiyonundan 105 dakika sonra kontrol grubuna serum fizyolojik, 
diğer gruplara ise sırasıyla serum fizyolojik, asetilkolinesteraz inhibitörü neostigmin (10 µg/kg), 
muskarinik reseptör antagonisti atropin (100 µg/kg), mast hücre stabilizatörü kromolin (10 mg/kg), 
atropin+neostigmin, kromolin+neostigmin intraperitoneal uygulandı. Mekanik hiperaljezi NTG 
enjeksiyonundan 2 saat sonra von-Frey testi ile ölçüldü. Trigeminal gangliyonda CGRP ve beyin 
sapında CGRP ve c-Fos düzeyleri ELISA ile ölçüldü. Mast hücrelerinin sayı ve degranülasyonu ise 
toluidine-blue boyaması ile belirlendi. Veriler one-way ANOVA ile analiz edildi.   

Bulgular: Model grupta NTG kontrole göre mekanik hiperaljeziyi, trigeminal ganglion CGRP 
seviyelerini, beyin sapı CGRP ve c-fos seviyelerini ve mast hücrelerinin sayı ve degranülasyonunu 
arttırdı (p<0,001). Neostigmin ise mast hücre sayısı dışında NTG ile indüklenen bu parametreleri 
anlamlı derecede daha fazla artırdı (p<0,05). Atropin, trigeminal ganglion ve beyin sapı CGRP 
düzeylerindeki neostigmin kaynaklı ek artışları inhibe ederken (p<0,05), mekanik hiperaljezi, c-Fos 
düzeyleri ve mast hücre degranülasyonunu değiştirmedi. Kromolin, neostigminin bütün parametreler 
üzerine indükleyici etkilerini anlamlı derecede azalttı (p<0,05). 

Sonuç: Bulgularımız, endojen asetilkolinin başlıca meningeal mast hücrelerini aktive ederek migren 
patofizyolojisine katkıda bulunduğuna dair ilk kez doğrudan kanıt sağlamaktadır. Ayrıca migrendeki 
kolinerjik etkilerde muskarinik reseptörlerin, nikotinik reseptörlerin olası rolünü dışlamadan, trigeminal 
ganglion ve beyin sapından CGRP salınımına aracılık ettiğini ortaya çıkardı. Böylece ileride mast hücre 
stabilizasyonu da sağlayabilen uygun muskarinik antagonistler migren tedavisinde umut verici stratejiler 
olabilir. 

Destek: Çalışma BAİBÜ-BAP tarafından desteklenmiştir (Proje-numarası: 2021.08.02.1532/2021.08. 
02.1513). 

Anahtar Kelimeler: migren, kolinerjik sistem, nörojenik inflamasyon, mast hücreleri, CGRP 
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O-54 

Üridinin analjezik etkisinde kolinerjik reseptörlerin rolü 

Sevda Şehzade, Ayşen Çakır, Nevzat Kahveci 

Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Bursa 

Amaç: Ağrı, vücutta yolunda gitmeyen bir durum olduğunu bildiren haberci bir sistem olmasının yanı 
sıra yaşamı olumsuz etkileyen bir sağlık sorunudur. Ağrı eşiğindeki bireysel farklılıklar, ağrı etiyolojisinin 
farklı olması, analjeziklerin yan etkilerinin bulunması gibi sebeplerden dolayı standart bir tedavi 
benimsenememiştir. Kolinerjik sistemin analjezide rol oynadığı bilinmektedir. Çalışmamızda üridinin 
akut termal ve mekanik nosisepsiyon üzerindeki olası analjezik etkisinin ve kolinerjik sistemin bu 
etkideki rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız, 10-12 haftalık Sprague Dawley cinsi erkek sıçanlar (n=98) kullanılarak 
doz ve deney çalışması olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Doz çalışmasında; intraperitoneal 
(i.p.) olarak salin ya da 0,5; 1 veya 2 mmol/kg dozlarında üridin uygulamasını takiben 1., 2. ve 3. 
saatlerde termal ağrı eşiği Tail Flick ve Plantar Testleri ile, mekanik ağrı eşiği ise von Frey Testi ile 
değerlendirilmiştir. Etkin doz ve zamanın belirlenmesinin ardından deney çalışmasında; salin veya etkin 
dozdaki üridin uygulanmasından 2 saat sonra atropin (5 mg/kg; i.p.) veya mekamilamin (1 mg/kg; i.p.) 
uygulanmış ve 30 dk sonra termal ve mekanik ağrı testleri yapılmıştır. Sonuçlar maksimum olası etkinin 
yüzdesi (%MPE) cinsinden verilmiştir.  

Bulgular: Çalışmamızda, 1 mmol/kg dozunda üridinin uygulandığı sıçanların en yüksek %MPE 
değerlerine sahip olduğu, özellikle 2. saatte tüm testlerde anlamlı antinosiseptif etki sağladığı 
bulunmuştur (p<0,001). Hem nikotinik (nAChR’leri) hem de muskarinik (mAChR’leri) asetilkolin 
reseptörlerinin inhibisyonunun %MPE değerlerini anlamlı olarak düşürdüğü belirlenmiştir (p<0,001).  

Sonuç: Akut ağrıda i.p. yolla uygulanan üridinin doza-bağlı bir analjezik etki sağladığı bulunmuştur. 
Ayrıca, üridinin analjezik etkisinde kolinerjik reseptörlerin rolü olduğu tespit edilmiştir. Üridinin endojen 
bir madde olması dolayısıyla daha az yan etkiye sahip olacağı öngörülmektedir. Sonuç olarak, üridinin 
akut ağrı tedavisinde alternatif bir ajan olabileceği düşünülmektedir.  

Destek: Bu çalışma Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No: TYL-2021-
326-BAP) tarafından desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akut ağrı, üridin, analjezi, kolinerjik reseptörler 
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O-55 

Trigeminal nevralji ağrı tedavisinde karbamazepin dozunu verapamil ile düşürmek mümkün 
mü? 

Havva Demir1, Cihan Süleyman Erdoğan3, Engin Sümer1, Bayram Yılmaz3, Turgay Çelik2 
1Sinirbilim, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 2Farmakoloji, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 
Türkiye; 3Fizyoloji, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Nöropatik bir ağrı sendromu olan trigeminal nevraljinin (TN) farmakolojik tedavisinde 
Karbamazepin, yan etkileri sebebiyle uzun süreli tedavilerde tolere edilememektedir. Verapamil ile 
Karbamazepin kombinasyon tedavilerinde başarı elde edilmesi nedeniyle, bu çalışmada Verapamil 
ve/veya Verapamil kombinasyonunun TN ağrısı üzerine etkilerinin nöropatik ağrı ve inflamatuvar 
belirteçler üzerinden sıçanlarda araştırılması amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Deney hayvanları (n=25) randomize olarak beş gruba (Sham, Kontrol, 
Karbamazepin, Verapamil, Karbamazepin-Verapamil kombinasyon) ayrıldı. Tüm hayvanlara anestezi 
altında TN modeli oluşturulmak ve oluşturulmamak (sham) üzere infraorbital sinirin kronik 
konstriksiyonu (CCI-IoN) cerrahisi uygulandı. Takip eden birinci haftadan itibaren, nöropatik ağrı 
davranış deneyi olarak mekanik stimülasyon testi (MST), von Frey filamentleriyle (vFF 0.02g, 0.16g, 
0.4g, 1g ve 2g) değerlendirildi. Yirmi sekizinci günde sakrifiye edilerek, hayvanların bir kısmından 
(n=10) dejeneratif trigeminal sinir dokusu, trigeminal ganglion dokusu ve serum örnekleri alındı, 
laboratuvar çalışmaları yapılana kadar -80 °C'de saklandı. Interlökin-6, interlökin-1β ve TNF-α düzeyleri 
ELISA ile test edildi. 

Bulgular: Davranış testinde Karbamazepin, Verapamil veya kontrol grubunun vFF 0,16g ve 0,40g'a 
tepkileri istatistiksel olarak kıyaslandığında, Verapamil (1g) ve Karbamazepin (30mg) grupları 
istatistiksel olarak anlamlı şekilde kontrol grubundan farklı bulundu (F=6.763; p<0.011; F=7.860; 
p<0.023). Karbamazepin, Verapamil ve sham grupları arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Bununla 
birlikte iki yönlü tekrarlı ANOVA ile, Karbamazepin (15mg) - Verapamil (1mg) kombinasyon grubunun 
MST skorları (1,8), Verapamil ve Karbamazepin gruplarının skorlarından (2,6 ve 2,8) anlamlı olarak 
daha düşük bulundu (F=6,615, p<0.048). Trigeminal ganglion ve dejeneratif sinir dokularında ELISA 
testlerinde Interlökin-6, interlökin-1β ve TNF-α düzeylerinde anlamlı bir sonuç elde edilemedi. Ancak 
serum IL-6 konsantrasyonu kontrol grubunda (11,9 pg/ml), sham grubunda (4.2 pg/ml), Karbamazepin 
grubunda (5,2 pg/ml) anlamlı olarak farklı bulundu (F=4,760, p<0,1).  Verapamil ve Verapamil 
kombinasyon grubunda anlamlı bir fark bulunamadı. 

Sonuç: Bulgularımız, Verapamil ve Karbamazepin kombinasyonunun TN nöropatik ağrısını gidermek 
için yeni bir semptomatik tedavi yaklaşımı olabileceğini göstermekle birlikte elde edilen ELISA 
sonuçları, inflamatuar sürecin ölçülebilir olmadığını düşündürmektedir. Daha geniş çalışmalarla teyit 
edilmesi gerektiği ön görülmektedir. 

Keywords: Trigeminal nevralji, ağrı, verapamil, karbamazepin, mekanik stimulasyon testi 
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O-56 

Agmatinin metotreksat ile indüklenmiş periferal nöropatide oluşan sinir hasarını azaltmadaki 
rolü 

Hatice Fulya Yılmaz, Özlem Bozkurt Girit 

Biyofizik Anabilim Dalı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye 

Amaç: Metotreksat (MTX) gibi kemoterapötik ajanlar, periferal sinirlerde nöropatiye neden 
olabilmektedir. Bu çalışma, endojen bir nöromodülatör olan agmatinin (AgM), siyatik sinirde MTX ile 
indüklenen periferal nöropati üzerindeki terapötik etkinliğini araştırmayı amaçlamaktadır. 

Gereç ve Yöntem: 40 adet Wistar albino erkek sıçan rastgele kontrol, MTX, AgM ve MTX-AgM olmak 
üzere dört deney grubuna ayrıldı. MTX gruplarına; 3 hafta boyunca 37,5 mg/kg MTX haftada bir kez 
intraperitonal yolla enjekte edildi. AgM gruplarına; 7 gün boyunca günde iki kez 40 mg/kg AgM 
intraperitonal yolla enjekte edildi. Bu süreçte kontrol grubuna sadece serum fizyolojik enjekte edildi. 
Nosiseptif ağrı algısı ve davranış değişiklikleri, sıcak tabaka, kuyruk çekme, su labirenti, rotarod-denge 
ve açık alan testleriyle analiz edildi. Ayrıca siyatik fonksiyon indeks, sinir ileti hızı değerlendirildi ve 
histopatolojik incelemeler yapıldı. 

Bulgular: MTX uygulaması kontrol grubuna kıyasla; su labirenti testinde platforma kaçış süresinde 
uzamaya (p<0,05) ve kadranda geçirilen sürede kısalmaya (p<0,01); sıcak tabaka ve kuyruk çekme 
testlerinde nosiseptif ağrı algısında azalmaya (p<0,001); açık alan testinde gezilen kare sayısında 
azalmaya (p<0,001) neden oldu. Elektrofizyolojik ölçümlerde sinir iletim hızı MTX grubunda kontrol 
grubuna göre azaldı (p<0,001). Ayrıca MTX uygulaması, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında akson 
çapında (p<0,001), miyelin kalınlığında (p<0,001) azalmaya neden oldu ve daha yoğun glial fibriler 
asidik protein (GFAP) immünreaktivitesi ile sonuçlandı. AgM uygulaması, MTX grubuna kıyasla 
davranış performanslarında (p<0,05), nosiseptif ağrı algısında (p<0,05), sinir iletiminde ve siyatik sinir 
histolojisinde MTX'in neden olduğu değişiklikleri iyileştirdi. 

Sonuç: AgM'nin MTX ile indüklenen periferal nöropatiyle meydana gelen değişiklikleri restore etmede 
terapötik etkinliği olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, doz düzenlemesi ve/veya kombine tedavi 
tedavinin etkinliğini artırabilir. 

Destek: Bu çalışma ADÜ-BAP tarafından TPF-21004 proje numarası ile desteklenmiştir. Hatice Fulya 
Yılmaz YÖK 100/2000 programı bursiyeridir. 

Anahtar Kelimeler: Metotreksat, agmatin, siyatik sinir, periferal nöropati, glial fibriler asidik protein 
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O-57 

Rotenon ile indüklenmiş Parkinson Hastalığı modelinde Metilglioksalin hastalığın 
patogenezine etkisi 

Yekta Çulpan1, Lara Özden2, Yakup Gözderesi2, Beril Koçak2, Zeynep Hazal Baltacı2, Ayberk Denizli2, 
Betül Karademir Yılmaz3, Rezzan Gülhan1 
1Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 2Tıp Fakültesi, 
Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 3Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Marmara 
Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Tip-2 diyabet hastalığının Parkinson hastalığı için risk faktörü olduğu ve hiperglisemi ile beraber 
hastalık sürecinde ortaya çıkan “ileri glikasyon son ürünü” öncüsü metilglioksalin Parkinson hastalığı 
patolojisinde rolü olabileceği düşünülmektedir. Amacımız, metilglioksalin Parkinson hastalığı gelişimine 
etkisini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: ~2-3 aylık Wistar Albino sıçanlarla 4 deney grubu oluşturuldu: Kontrol 
(Su+Dimetilsülfoksit (DMSO), n=10), Metilglioksal (Metilglioksal+DMSO, n=10), Rotenon 
(Su+Rotenon, n=11), Metilglioksal+Rotenon (MGO+Rotenon, n=11). Metilglioksal veya su 55 gün oral, 
Rotenon veya rotenonun çözücüsü olan DMSO 40 gün subkutan uygulandı. Motor fonksiyonların 
değerlendirilmesinde lokomotor aktivite, şaha kalkma, rotarod testleri kullanıldı. Striatum ve substantia 
nigra bölgelerinde tirozin hidroksilaz immünoreaktivitesi değerlendirildi. Veriler GraphPad Prism v8 
programı ile analiz edildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edildi. 

Bulgular: Kontrol grubunun ağırlığında istatistiksel anlamlı artış gözlenirken (p<0,001) Rotenon ve 
MGO+Rotenon gruplarında istatistiksel olarak anlamlı olmayan azalma gözlendi (p=0,194, p=0,082, 
sırasıyla). Lokomotor aktivite testinde kat edilen mesafe, ambulatuvar hareket yüzdesi ve vertikal 
hareket sayısının MGO+Rotenon grubunda Kontrol grubuna göre azaldığı belirlendi (p=0,035, p=0,043, 
p=0,017, sırasıyla). Horizontal hareket sayısı ve stereotipik hareket yüzdesi hem Rotenon (p=0,044, 
p=0,024, sırasıyla) hem de MGO+Rotenon grubunda (p=0,023, p=0,008, sırasıyla) Kontrol grubuna 
göre düşüktü. Şaha kalkmanın Rotenon ve MGO+Rotenon gruplarında Kontrol grubundan daha az 
olduğu görüldü (p=0,030, p=0,007, sırasıyla). Rotarod testinde MGO+Rotenon grubunun platformda 
kaldığı en uzun süre Kontrol grubundan kısaydı (p=0,008). MGO+Rotenon grubunda striatumun 
anterior komissür öncesi bölgesinde tirozin hidroksilaz immünoreaktivite pozitifliği Kontrol ve MGO 
gruplarından anlamlı olarak az iken (p=0,027, p=0,047, sırasıyla) anterior komissür hizasında ve 
sonrasında anlamlı fark yoktu (p>0,05). Substantia Nigra pars kompaktadaki tirozin hidroksilaz pozitif 
hücre sayıları açısından gruplar arasında fark bulunmadı (p>0,05). 

Sonuç: Metilglioksalin rotenon ile nigrostriatal dejenerasyon tetiklenen sıçanlarda motor bozuklukları 
şiddetlendirdiği ve dopaminerjik nöronlardaki hasarı arttırdığı bulundu. Bu bulgular metilglioksalin 
Parkinson hastalığı patolojisini şiddetlendirdiğine işaret etmektedir. 

Destek: Çalışmamız (TTU-2022-10441) Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 
tarafından desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Parkinson Hastalığı, Tip-2 Diyabet, Metilglioksal, Rotenon, Tirozin hidroksilaz 
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O-58 

Parkinson hastalarında bilişsel bozukluğun tükürükte entegre metaproteogenomik analizle 
incelenmesi 

Muzaffer Arıkan, Zeynep Yıldız, Tuğçe Kahraman Demir, Nesrin H. Yılmaz, Aysu Şen, Lütfü Hanoğlu, 
Süleyman Yıldırım 

İstanbul Medipol Üniversitesi 

Amaç: Parkinson hastalığının en yaygın motor olmayan semptomları arasında bulunan bilişsel 
bozukluk, hastaların yaşam kalitesi üzerinde önemli ölçüde olumsuz etkilere sahiptir. Parkinson 
hastalarında bilişsel bozukluğun ortaya çıkışı ve seyri hastadan hastaya büyük farklılıklar gösterdiği 
için daha iyi erken teşhis ve izleme stratejileri geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Tükürük 
salgılanmasındaki ve bileşimindeki değişiklikler, PD için potansiyel biyobelirteçlerin araştırılması 
amacıyla halihazırda kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Bununla birlikte, tükürüğün PD'de bilişsel 
bozukluğun ortaya çıkması ve ilerlemesi ile ilişkisine odaklanan çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. 
Bu çalışmada, 16S rRNA gen amplikon dizileme ile metaproteomik analizlerin entegrasyonuna 
dayanan bir metaproteogenomik yaklaşım uygulanarak tükürükte, PD hastalarında bilişsel bozukluk 
aşamalarını ayırt edebilen, aday taksonların ve proteinlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 115 Parkinson hastası (45 Demanslı Parkinson (PDD) ve 43 hafif 
bilişsel bozukluk gösteren Parkinson (PD-MCI)) ile 27 bilişsel bozukluğu olmayan sağlıklı kontrolden 
(SK) alınan tükürük örnekleri yeni nesil dizileme teknolojisi temelli 16S rRNA gen dizilemesi ve 
metaproteomik analizlerle incelenmiştir. Biyoinformatik analizler yoluyla, tükürük mikrobiyomu ve 
proteomu ile bilişsel bozukluk evreleri arasındaki ilişki incelenmiştir.  

Bulgular: Beta çeşitlilik analizleri, SK, PD-MCI ve PDD gruplarının tükürük mikrobiyom ve proteom 
profilleri kullanılarak ayırt edilebildiğini göstermiştir. Buna ek olarak, tükürük mikrobiyomundaki 
Neisseriaceae görece bolluğunun azalmasıyla PD-MCI ve PDD evreleri arasında bir ilişkili olduğu 
belirlenmiştir. Entegre edilmiş mikrobiyom ve metaproteom verileri ile geliştirilen makine öğrenmesi 
modeliyle PD'de bilişsel bozukluk evrelerinin ayırt edilebildiği tespit edilmiş ve bu ayrıma imkan veren 
aday proteinler ile taksonlar belirlenmiştir.  

Sonuç: Bu çalışmada, tükürük mikrobiyomu ve proteomundaki değişimlerin Parkinson hastalığında 
bilişsel bozukluk evreleriyle ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, tükürük mikrobiyom 
ve proteomundaki değişimlerin Parkinson hastalığında bilişsel bozukluğa yönelik geliştirilecek yeni 
teşhis ve izleme stratejilerinde kullanılabilme potansiyeline işaret etmektedir.  

Destek: Bu çalışma, 315S301 numaralı TÜBİTAK projesi ile desteklenmektedir. Muzaffer Arıkan, 
FEMS Research and Training Desteği ile desteklenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Parkinson, mikrobiyom, tükürük, metaproteomik, makine öğrenmesi 
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O-59 

Parkinson hastalığı yerel alan potansiyellerinin zaman–frekans karakterinin Wilson–Cowan 
modeli 

Rahmi Elibol, Tolga Esat Özkurt 

Sağlık Bilişimi Bölümü, Enformatik Enstitüsü, ODTÜ, Ankara, Türkiye 

Amaç: Bu çalışmada klinik nörobilim alanında elde edilen verilerin, hesaplamalı nörobilim ile 
bütünleştirilebilmesi amaçlanmaktadır. Deneysel olarak elde edilen veriler, nöral yapıları ve ağları 
temsil edebilen modellerden yararlanan hesaplamalı nörobilimde yer alan yöntemler kullanılarak 
açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, Parkinson hastalığında önemli bir biyobelirteç olarak kabul 
edilen beta bandı etkinliğine ilişkin bir hesaplamalı model önerilmektedir. Önerilen hesaplamalı model 
aracılığı ile ölçüm verilerinin özellikleri karşılaştırmalı olarak test edilerek hastalığın beyin 
mekanizmalarının belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Nöral yapıların modeli ilk aşamada yığın modelleri ile yapılmıştır. Hesaplama yükü 
diğer modellere göre görece daha az olan yığın modeli denklemlerinin önemli bir avantajı parametre 
sayısının daha az olmasıdır. Böylece dallanma diyagramları ile parametrelerin, kurulan modelde 
ilgilenilen dinamik değişkenlere etkisi ortaya konulabilmektedir.  

Bulgular: Model ile bazal çekirdeklerin, dopamin değişimi bir parametre olarak alınarak, sağlıklı ve 
hastalıklı durumda nöral etkinlikleri literatürde verildiği gibi gösterilebilmiştir. Bazal çekirdek 
devrelerindeki doğrudan ve dolaylı yolakların işleyişi gösterilebilmiştir. Hesaplamalı modelden elde 
edilen beta etkinliğinin zamana göre değişimlerinin analizlerinde sıfır geçişler arasındaki bağıl 
maksimum ve minimumlar bulunarak tepeler ve dip noktalar araştırılmaktadır. Bunların yanı sıra 
yükselme-azalma simetrisi, tepe-dip simetrisi gibi özellikler çıkartılarak klinik çalışmalarda sunulan 
veriler ile kıyaslanmaktadır. Örneğin dopamin (DA) ve yerel alan potansiyellerinin keskinliğinin 
literatürde verildiği gibi değiştiği model ile gösterilebilmiştir. 

Sonuç: Nörocerrahi ve deneysel yöntemlerle elde edilen bazal çekirdek kayıtları, Parkinson 
hastalığında beta bandında artan güç ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte, bir biyobelirteç olarak beta 
etkinliğinin sadece frekans bilgisinin kullanımında sınırlamalar vardır. Bu nedenlerle elde edilen 
verilerde sadece beta frekans bandındaki izgesel güce değil, ayrıca beta etkinliğinin dalga formuna, 
fazına, genliğine ve bu son ikisi arasındaki ilişkilere bakılmaktadır. Ayrıca beta etkinliği, zaman 
bölgesindeki değişimi, dalga biçimindeki tepe-dip noktaları ve keskinlik gibi asimetriler gibi ilgili 
literatürde önerilen bazı doğrusal olmayan ölçütler incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, hesaplamalı model, beta etkinliği, zaman–frekans analizi 
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O-60 

Kortikal bölgenin elektriksel uyarımı için çok ölçekli hesaplamalı bir model 

Mahmut Emin Çelik 

Gazi Üniversitesi 

Amaç: Nörobilimdeki son teknolojik gelişmeler, bazı nörolojik bozuklukların tanı ve tedavisi için yenilikçi 
bir araç olarak implante edilebilir nöral arayüzlerin geliştirilmesini ve kullanılmasını hızlandırmıştır. 
İmplante edilebilir nöral arayüzler, kayıt veya stimülasyon için çeşitli boyutlarda, tasarımlarda ve 
yoğunluklarda elektrotlar içerir. Mikro elektrotlar kullanılarak hedeflenen nöral yapıların uyarılması, 
Parkinson hastalığı veya epilepsi tedavisi için derin beyin stimülasyonu gibi etkili bir terapi sağlar. Ayrıca 
bir nöroprostetik cihaz olarak hücresel düzeyde nöron aktivitesini yüksek çözünürlükle modüle ederek 
yaşam kalitesini artırır. 
Bu çalışma, duyusal korteksteki bir neokortikal piramidal nöronun bir disk elektrot yoluyla elektriksel 
uyarıma verdiği nöral tepkileri keşfetmek için çok ölçekli bir hesaplama modeli sunar. 

Gereç ve Yöntem: Çok ölçekli hesaplamalı model hacim iletken baş modeli ve çoklu bölmeli nöron 
modelini birleştirmektedir. Mainen ve ark. tarafından yapılan çalışmadaki neokortikal piramidal nöron 
modeline dair biyofiziksel özellikler kullanılmıştır. Çoklu bölmeli nöron modeli gerçekçi üç boyutlu 
morfoloji ve biyofiziksel özelliklere sahip soma, akson ve dendrit bölmelerini içerir. Nöron modeli, 
NEURON simülasyon ortamında geliştirilmiştir. Elektriksel stimülasyon, hacimsel iletken kafa 
modelinde 50 µm ile 200 µm arasında çeşitli boyutlarda düzlemsel bir disk elektrot aracılığıyla 
uygulanır. Disk elektrot, nöron etrafına, en yakın nöral kompartımana 50 µm ile 500 µm arasında olacak 
şekilde farklı mesafelere sahip farklı konumlara yerleştirilir. Her durum için geçerli uyartım eşiği 
hesaplanır. 

Bulgular: Elektrot ile nöral kompartman arasındaki mesafenin uyarı eşiği değerinde anahtar rol 
oynadığı görüldü. Mesafe ve uyartım eşiği doğru orantılıdır. Ayrıca elektrot boyutu küçüldükçe uyartım 
akım eşiği de kademeli olarak azalır.  

Sonuç: Bu çalışma, gerçekçi nöron ve elektrot modelleri ile hesaplamalı modellemenin, elektrot tipi, 
şekli ve boyutu açısından deneysel çalışmaların planlanmasına yardımcı olabileceğini ve daha doğru 
ve güvenilir bulgular sağlayabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çok ölçekli modelleme, elektriksel uyartım, nöron, model, eşik, akım, elektrot, 
iletken hacim. 
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O-61 

Nöropsikiyatrik bozuklukların tanımlanması için fNIRS tabanlı BBA sistemi 

Gülnaz Yükselen, Sinem Burcu Erdoğan 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 

Amaç: Nöropsikiyatrik bozuklukların teşhisinde kullanılan ölçümler (örneğin; yapılandırılmış 
görüşmeler, kişisel raporlar ve anketler) teşhisin geçerliliğini sorgulanabilir kılan sübjektif ölçümlerdir. 
Bu çalışmanın nihai amacı, fonksiyonel yakın kızılaltı spektroskopisi (fNIRS) tabanlı nesnel 
biyobelirteçleri kullanarak nöropsikiyatrik veya nörolojik kökenli üç bozukluğun objektif tanımlanması 
için makine öğrenimine dayalı bir sınıflandırma yaklaşımı önermektir. 

Gereç ve Yöntem: 13 sağlıklı katılımcının ve aurasız migren (n=20), şizofreni (n=21) ve obsesif 
kompulsif bozukluk (n=26) olmak üzere klinik tanı konmuş 67 hastanın Stroop görevi uygularken 
prefrontal korteks hemodinamikleri fNIRS ile izlenmiştir. Global efficiency (GE) metrikleri hemodinamik 
sinyallerden hesaplanırken davranışsal verilerden Cognitive Quotient (CQ) hesaplanmıştır. Yaygın 
olarak kullanılan ve hesaplama açısından verimli üç makine öğrenimi algoritması, doğrusal ayırma 
analizi (DAA), naïve Bayes (NB) ve destek vektör makineleri (DVM), bu biyobelirteçlerle eğitilmiş ve 
her bir algoritmanın her katılımcıyı doğru bir şekilde sınıflandırmadaki etkinliği 10 katmanlı çapraz 
doğrulama ile 10 kez kullanılarak test edilmiştir. 

Bulgular: Tüm algoritmalar, %83'ün üzerinde doğruluk ve F1 puanı ile dört sınıflı sınıflandırma 
performansına ulaşmıştır. DVM, doğruluk (%85,1 ± 1,77), duyarlılık (%84 ± 1,7), özgüllük (%95 ± 0,5), 
hassasiyet (%86 ± 1,6%) ve F1 puanı (%85 ± 1,7) açısından en yüksek performansı göstermiştir.  

Sonuç: Bu çalışmada psikiyatrik bozuklukların doğru sınıflandırılması ve objektif tanımlanması için 
nöronal olarak indüklenen fNIRS tabanlı biyobelirteçlerin makine öğrenme algoritmaları ile entegre 
edilmesinin uygulanabilirliği gösterilmiştir. Konvansiyonel olarak kullanılan sübjektif ölçümlerin aksine, 
fNIRS'tan türetilen hemodinamik özellikler, tanısal belirteçler olarak hizmet ederken hiçbir sübjektif 
rapor yanlılığına sahip değildir. Önerilen otomatik sınıflandırma yaklaşımı, frontal lob disfonksiyonu ile 
ilişkili nöropsikiyatrik bozuklukların objektif teşhisine yardımcı olmak için önemli bir potansiyele sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Beyin-bilgisayar arayüzü, sınıflandırma, işlevsel yakın kızılaltı spektroskopi, 
Stroop testi 
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O-62 

Beyin bilgisayar arayüzünün derin öğrenme başarımını uzaysal spektral ayrıştırma ile 
iyileştirmek 

Zafer İşcan 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye. 

Amaç: Durağan hal görsel uyarılmış potansiyel (DHGUP) tabanlı beyin bilgisayar arayüzleri (BBA) 
yüksek sınıflama başarımları nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Son zamanlarda, derin öğrenme tabanlı 
yöntemlerin klasik makine öğrenme yöntemlerine göre daha yüksek doğruluk verdiği görülmektedir. 
Uzaysal-spektral ayrıştırma (USA) ilgilenilen frekanslardaki gücü arttırıp, komşu frekanslardaki gücü 
azaltmak amacıyla jullanılan bir yöntemdir. Çalışmada, DHGUP tabanlı bir BBA verisinde, kullanılan 
USA önişleme yöntemiyle birlikte derin öğrenme başarımının arttırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, 17 – 24 yaş arasındaki yedi sağlıklı denekten elektroensefalogram 
(EEG) verisi kaydedilmiştir. Dört frekansta (5.45 Hz, 8.57 Hz, 12 Hz, 15 Hz) DHGUP oluşturacak şekilde 
görsel uyaranlar (daireler) bilgisayar ekranında oluşturulmuştur. Denekler her bir daireye (uyaran 
frekansına) üç saniye boyunca odaklanmıştır. EEG verisi 60 kanallı bir sistem yardımıyla kaydedilmiştir. 
Bu şekilde her bir uyaran frekansı için 30 adet EEG cevabı elde edilmiştir. Bu cevaplar üzerinde 
evrişimli sinir ağı (ESA) tabanlı bir derin öğrenme modeli sınıflayıcı olarak kullanılmıştır. USA tabanlı 
önişlemenin olduğu ve olmadığı durumda sınıflandırma başarımları farklı kanal sayıları (24, 59) ve 
uyaran uzunluklarına (0.25 s – 3 s) göre karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Farklı kanal sayıları ve farklı uyaran uzunlukları için, USA tabanlı önişlemenin olduğu 
durumdaki doğruluk değerleri, önişlemenin olmadığı durumdan daha yüksek bulunmuştur. En yüksek 
doğruluk değerinin bulunduğu 24 kanallı ve 3 s uyaran uzunluğunda önişlemeli durumda %91.07, 
önişlemesiz durumda ise %82.14’lük doğruluk elde edilmiştir.   Ayrıca, seçilen 24 kanal üzerinde elde 
edilen başarımların 59 kanala göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 250 ms uyaran uzunluğunda bile 
24 kanallı durumda USA’lı sınıflamada %59.14’lük bir doğruluk değerine ulaşılmıştır. 

Sonuç: USA tabanlı önişleme derin öğrenme başarımını anlamlı derecede arttırmaktadır. Çalışmada 
ESA tabanlı sınıflamada USA yöntemi önişleme adımı olarak ilk defa kullanılmıştır. Benzer bir yaklaşım, 
alınan kayıtlar içerisinde beklenen salınımların olduğu farklı alanlarda da kullanılabilir. 

Destek: Çalışma kısmen Russian Academic Excellence Project '5-100' tarafından desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Beyin bilgisayar arayüzü, sınıflandırma, evrişimli sinir ağı, derin öğrenme, durağan 
hal görsel uyarılmış potansiyel 
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O-63 

Laparoskopik cerrahi eğitiminde motor öğrenme ve zihinsel iş yükünün çoklu yaklaşım ile 
değerlendirilmesi 

Kübranur Kara Baştürk, Hasan Onur Keleş 

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Ankara 

Amaç: Laparoskopik ameliyatların karmaşıklığı, gerçekleştirme zorlukları ve eğitimci eksiklikleri, 
cerrahi topluluklarının, usta-çırak modelinin yeniden gözden geçirmelerine sebep olmuştur. Cerrahların 
beceri seviyelerini objektif olarak ölçebilecek metotlara ihtiyaç bulunmaktadır. Çok sayıda çalışma, 
işlevsel beyin görüntülemenin, zihinsel durum tanımlayıcılarını doğru bir şekilde ölçebildiğini 
göstermektedir. Bu çalışma, cerrahların, beceri öğreniminin ve zihinsel iş yükünün nöral 
mekanizmasını, nörogörüntüleme ve davranışsal olarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Cerrahi 
uzmanlığın biyobelirteçlerinin araştırılması güncel araştırma sorularındandır.   

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 22 öğrenci (23±4 / laparoskopi deneyimi olmayan) ve 12 uzman 
cerrah (41±13) olmak üzere toplamda 35 kişi katılmıştır. Katılımcılar laparoskopi simülatöründe, zorluk 
dereceleri birbirinden farklı, peg aktarımı (Görev 1) ve halka geçirme (Görev 2) görevlerini 
gerçekleştirmişlerdir. Görev sırasında deneklerden eş zamanlı olarak EEG ve EKG sinyalleri alınmıştır. 
Deneyde 8 kanallı ve 250 Hz örnekleme hızına sahip mobil bir cihaz kullanılmıştır. Bu değişkenlerin 
yanında, zihinsel iş yükü ölçeği (Nasa-TLX), bitirme süresi, reaksiyon süresi, yanıtsızlık ve hata oranı 
verileri her görev için toplanmıştır. İkincil görev olarak, reaksiyon süresi pedal görevi ile ölçülmüştür. 
EKG zamansal analizinde, RMSSD, pNN50 ve SDSD parametreleri kullanılmıştır. Ön işleme 
basamakları sonrasında, bağıl frekans bant gücü (FBP) ve her elektrot çifti için faz kitlenme değeri 
(PLV) analizleri yapılmıştır. 

Bulgular: Görev 2 durumunda, uzman cerrahların, öğrencilere göre, bitirme süreleri düşüktür. 
(p<0,01) Görev 1 içinde benzer sonuçlar gözlenmek ile birlikte istatiksel olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmamaktadır. Kalp hızı zamansal analizinde, iki görev içinde, cerrahların, RMSSD, pNN50 ve 
SDSD parametreleri, öğrencilere göre düşüktür. Zihinsel iş yükü değerlendirmesinde, toplam NASA-
TLX skorları, cerrahlarda daha düşüktür (p<0,05). Beta frekansının gücü, cerrahlar grubunda görev 
karmaşıklığı (Görev 2 zor) ile artmışken, öğrenci grubunda azalmıştır (p<0,05). Ön bulgularda, iki grup 
arasında Teta frekans bandında faz kitlenmesi değerleri için istatistiksel olarak anlamlılık bulunmuştur 

Sonuç: Çalışmamızın ön bulguları, çoklu karakterizasyon yaklaşımımızın, uzman cerrahi grubun 
sınıflandırma başarısını arttırdığını göstermektedir. EEG güç ve faz kitlenmesi farklılıklarının sebebi, 
motor beceri kazanımının, gri madde kalınlığında ve miyelinasyonda sürekli değişiklikleri indüklemesi 
ve bu durumun nöronal senkronizasyonu etkilemesi olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Cerrahi eğitim, EEG, kalp atış hızı, iş yükü takibi, motor öğrenme 
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O-64 

Bir beyin-makine arayüzünün serbestçe hareket eden sıçanlar tarafından tek boyutlu iki 
hedefe uzanma görevinde kontrolü 

Syed Muhammad Talha Zaidi1, Samet Kocatürk1, Tunçer Baykaş2, Mehmet Kocatürk3 
1Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 2Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 3Sağlık Bilim ve Teknoloji 
Araştırma Enstitüsü (SABİTA), İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Beyin-makine arayüzlerinin performansını araştırmak için genellikle insan olmayan primatlar 
kullanılmaktadır. Kemirgenler sınırlı bilişsel ve görsel yetenekleri nedeniyle beyin-makine arayüzü 
araştırmalarında çoğunlukla tercih edilmemektedir. Bu çalışmada amacımız, yeni bir davranış 
paradigması geliştirerek sıçanların robotik bir eyleyiciyi kontrol etmek gibi karmaşık bir beyin-makine 
arayüzü görevi için yeteneklerini değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Sıçanların dikkatini kafesin içinden dışındaki bir robot kola yönlendirmek için bir 
davranış deney düzeneği ve paradigması geliştirilmiştir. Üç sıçanın birincil motor kortekslerine ikişer 
adet 16 kanallı mikroelektrot dizisi kronik ve iki taraflı olarak implante edilmiştir (AP: +1,5 mm, ML: ± 
2,5 mm, DV: 1,2mm). Sıçanların kortikal aktivitelerini değiştirmelerini ve böylece robotik eyleyiciyi 
kullanarak iki zıt hedeften birine ulaşmalarını sağlamak için koşullandırma prosedürleri geliştirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmada yer alan üç sıçanın tümünün en az %78 doğrulukla rastgele seçilen iki hedeften 
birine robotik eyleyiciyi kullanarak ulaşmaları sağlanmıştır. Toplamda 16 çift birim nöroprotez 
kontrolünde test edilmiş ve bunların 9’u seçilen hedeflere ulaşmak için gerekli etkinlik modülasyonlarını 
sağlamıştır. Üç sıçandan ikisi motor korteks nöron aktivitesi ile robotik eylemler arasındaki 
haritalamanın tersine çevrildiği tersini öğrenme durumunda da nöroprotez kontrolünü öğrenebilmiştir.    

Sonuç: Bulgularımız hassas şekilde tasarlanmış bir davranış deney düzeneği ve paradigması 
kullanıldığı takdirde sıçanların uzaktaki hedeflere ulaşmak için bir motor nöroprotezi istemli şekilde 
kontrol edebildiğini göstermektedir. Burada tanıtılan sıçan davranış paradigmasının yeni beyin-makine 
arayüzü teknolojilerinin performansını araştırmak için uygun maliyetli ve pratik bir seçenek sunduğunu 
düşünmekteyiz. Geliştirilen davranış paradigması kullanılarak nöroprotez kontrolünde motor korteksin 
yanında diğer beyin devrelerinin işlevi araştırılabilir ve elde edilecek bulgular ışığında felçli hastalar için 
birden çok beyin yapısındaki aktiviteyi izleyerek çalışan daha kullanışlı beyin-makine arayüzleri 
geliştirilebilir.    

Destek: TÜBİTAK Proje #115E257 ve #117E286. 

Anahtar Kelimeler: Motor korteks, nöroprotez, beyin-makine arayüzü 
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O-65 

Zebra balıklarında duyusal entegrasyon dinamiklerinin araştırılması için özgün bir deney 
düzeneği 

Orhun Koç, İsmail Uyanık 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

Amaç: Canlılar vücutlarında yer alan çeşitli reseptörler yardımıyla çevrelerinden ışık ve ses gibi farklı 
hız ve yayılım modellerine sahip sinyalleri algılayıp çevrelerinin sinirsel bir ifadesini oluştururlar. 
Amacımız canlıların serbest davranışları esnasında farklı duyu organlarından gelen sinyalleri 
birleştirmek için kullandıkları filtreleme dinamiklerini tanılamaktır. Bu çalışmada yetişkin ve serbest 
yüzebilen zebra balıklarının (Danio rerio) reotaksi esnasında hedef takibi için gerçekleştirdiği çoklu 
duyusal entegrasyonu analiz edebilmek için özgün bir deney düzeneği geliştirdik.  

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla zebra balıklarının serbest bir şekilde reotaksi yapabileceği bir akarsu 
tüneli ürettik. Bu sistemde balıkların yer aldığı test alanı içerisine belirli bölgelerde akıntı hızını kesecek 
D şeklinde silindirik bir tüp yerleştirdik. Zebra balıkları akıntıda sürüklenmemek adına doğal olarak bu 
engelin arkasında oluşan düşük akıntı bölgesinde yüzmeyi tercih etmektedirler. Bunu yaparken gözleri 
ve yanal çizgi organlarından faydalanarak su içerisindeki engeli ve oluşturduğu akıntı titreşimlerini 
algılayabilmektedirler. Çalışmamızın özgün yönlerinden birisi çift motorlu özel bir hareket mekanizması 
sayesinde zebra balığına iletilen görsel ve titreşimsel sinyallerin birbirinden bağımsız olarak kontrol 
edilebilmesidir. Bu sayede ilgili duyular birlikte ve bağımsız olarak uyarılabilmekte, böylece merkezi 
sinir sistemi tarafından uygulanan entegrasyon dinamiklerinin tanılaması yapılabilmektedir.  

Bulgular: Bu çalışmada N=3 zebra balığı için reotaksi esnasında hedef takibi deneyleri tekrarlanmış 
ve duyusal entegrasyon dinamiklerinin frekans cevapları kestirilmiştir. Çalışmalarımızdaki en önemli 
bulgulardan birisi görsel uyaranların tek başına balığı hareket geçirmeye yeterli olmadığı, ancak 
titreşimsel uyaranların karanlıkta dahi tek başına takip cevabını tetiklediği yönündedir. Zebra balıkları 
iki uyaran varlığında görsel uyaranlardan da yararlanarak daha düşük değişkenlik ile davranışlarını 
gerçekleştirmektedirler.  

Sonuç: Bulgularımız duyusal entegrasyon dinamiklerinin basit süperpozisyon yöntemleriyle 
açıklanamayacağı ve bu konuda hibrit modeller geliştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. İki uyaranın 
birlikte olması durumunda süperpozisyon modellerinin veriyi karşılayabildiği gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çoklu duyusal entegrasyon, reotaksi, zebra balığı, takip davranışı, duyusal 
karşıtlık 
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O-66 

Zayıf elektrik balıklarında duyusal entegrasyon sırasında duyu ağırlıklandırılmasının 
incelenmesi 

Alp Demirel, İsmail Uyanık 

Hacettepe Üniversitesi 

Amaç: Canlılar çevrelerini anlamlandırabilmek için farklı duyu organlarından gelen sinyallerden 
faydalanırlar. Bu sinyaller merkezi sinir sistemi tarafından birleştirilerek bilgi kalitesinin arttırılması, bilgi 
işleme hızının iyileştirilmesi vb. amaçlara hizmet ederler. Amacımız merkezi sinir sisteminin duyusal 
entegrasyon sırasında farklı duyu organlarından gelen sinyalleri nasıl ağırlıklandırdığının ve bu 
ağırlıklandırmayı dinamik olarak nasıl güncellediğinin ortaya çıkarılmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada zayıf elektrik balıklarının bir türü olan Apteronotus albifrons 
balıklarının doğal sığınak takibi davranışından yararlanabilecek bir deney düzeneği geliştirdik. Bu 
balıklar doğada av olma korkularından dolayı çevrelerinde yer alan cisimlerin içlerine saklanır ve 
gerektiğinde bu cisimlerin hareketini takip ederek sığınak içerisinde kalmaya çalışırlar. Bunu yaparken 
hem görsel hem de elektroalgılama sistemlerinden gelen duyusal sinyalleri sürekli olarak birleştirler. 
Deney düzeneğimiz balıkların sığınak takibi davranışından faydalanabilmek adına hareketi tek eksende 
kontrol edilebilen bir sığınak ve balığın hareketlerini gözlemleyebileceğimiz bir kamera sisteminden 
oluşmaktadır. Literatürdeki çalışmalardan farklı olarak deney sistemimizde elektroalgılama sinyallerini 
oluşturabilmek amacıyla yarı şeffaf bir sığınak kullanılmıştır. Karanlıkta bu sığınağın hareketleri balık 
için gerekli elektroalgılama sinyallerini oluşturmaktadır. Görsel uyaranları oluşturabilmek için ise sığınak 
üzerine bir mini projeksiyon cihazı yerleştirilmiştir. Böylece gerektiğinde senkron, istendiğinde 
birbirinden bağımsız olarak balıklara görsel ve elektroalgılama uyaranları sağlanabilmektedir. 

Bulgular: Çalışmamızda N=5 balık için sığınak takibi deneyleri senkron ve bağımsız uyaranlar 
varlığında test edilmiştir. Bulgularımız görsel uyaranların tek başına sığınak takibi davranışını 
tetiklemekte yeterli olmadığı ancak elektroalgılama uyaranlarının tek başına bir takip cevabı 
oluşturabildiği yönündedir. 

Sonuç: Bu hibrit duyusal entegrasyon sistemi için bir model oluşturabilmek adına devam eden tekrarlar 
sırasında yavaş bir şekilde farklı uyaran frekansları ekleyerek balığın dinamik duyusal 
ağırlıklandırmasını analiz etmekteyiz. Böylece bir sonraki aşamada balığın duyusal ağırlıklandırma 
esnasında kullandığı maliyet fonksiyonlarının yapısının ortaya çıkarılmasını hedefliyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Çoklu duyusal entegrasyon, sistem tanıyımı, nöroetoloji 
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O-67 

Sürekli dikkat sırasında yavaş EEG dalga salınımları 

Zehra Ülgen2, Kurtuluş Mert Küçük1, Christina Schmiedt-Fehr3, Canan Başar-Eroğlu1 
1Psikoloji Bölümü, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Türkiye; 2Biyofizik Bölümü, Dokuzeylül 
Üniversitesi, İzmir, Türkiye; 3Psikoloji Enstitüsü, Bremen Üniversitesi, Bremen, Almanya 

Amaç: Dikkat gerektiren görevler sırasında olay ilişkili salınımlar literatürde kapsamlı bir şekilde 
çalışılmış olmasına rağmen, sürekli dikkat görevi sırasındaki EEG delta ve teta literatürde kapsamlı bir 
şekilde incelenmemiştir. Araştırma grubumuzun amacı, dikkat süreçlerinde yavaş dalga 
salınımlarındaki (Delta ve Teta) değişiklikleri araştırmaktır.   

Gereç ve Yöntem: Uzun ve tekrarlı bir görev olan işitsel SART görevi sırasında, 13 sağlıklı katılımcının 
Fz, Cz, Pz, Oz lokasyonlarında elektroensefalografi (EEG) kaydedildi. Zaman frekansı ayrıştırması, 0,5 
ile 4 Hz (Delta) ve 4 ile 8 Hz (Teta) Morlet-wavelet kullanılarak dalgacık evrişim yoluyla 
gerçekleştirilmiştir. Ortalama genlik, uyaran başlangıcından sonra 750 ms zaman penceresi içinde 
hesaplandı. 

Bulgular: Delta F(3, 36) = 33,96, p<0,001 ve teta F(1,68, 20,10) = 29,32, p<0,001 aktivitesi hem zaman 
(dijital filtreleme) hem de zaman-frekans alanınıda deneyin başında mid-frontal bölgede arttı. Ancak 
deneyin sonuna doğru fronto-central teta F(2, 24) = 3,55, p < 0,05, r = 0,36 aktivitesinde azalma 
görüldü. 

Sonuç: Dikkatteki değişiklikler SART paradigması kullanılarak, yeni analitik yöntemlerle olayla ilişkili 
salınımlar (OİS) ve inter-trial koherans (ITC) temelinde zaman ve beynin lokalizasyonuna göre 
araştırılmıştır. Genel olarak, sürekli dikkatin, özellikle davranışsal engelleme sürecinde fronto-central 
delta ve teta aktivitesini arttırdığı gösterilmiştir. Yürütücü kontrole paralel olduğu bilinen bu güçlü fronto-
central delta ve teta aktivitesi, literatürle uyumlu olarak bildirilen inhibisyon kontrolünde de ortaya 
çıkmaktadır. Bu artış, deneyin sonuna doğru azalan delta ve teta ITC ile birlikte azalmıştır. Delta ve 
teta aktivitesindeki azalma zihinsel yorgunluk ve azalmış dikkat ile ilişkilendirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: EEG, sürekli dikkat, delta bandı, teta bandı 
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O-68 

İleri yaşlılarda hareket dönüşümü sırasındaki oksipital bağlantısallığın azalması 

Kurtuluş Mert Küçük1, Birgit Mathes2, Canan Başar-Eroğlu1 
1İzmir Ekonomi Üniversitesi; 2University of Bremen 

Amaç: Algısal süreçler sağlıklı yaşlanma sırasında bozulmaktadır (+60 yaş). Bu bozulma algısal karar 
verme süreçlerindeki yavaşlamada gözlemlenmektedir. Oksipital korteks fonksiyonundaki azalma ve 
görsel alanların yukarıdan-aşağı modülasyonundaki değişimlerin yaşlılarda görülen bu bozulmalara 
sebep olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, bir görsel hareket algısı sürecinde (ing. 
unambiguous apparent motion) frontal ve oksipital alandaki teta (4-7,5 Hz) bağlantısallığının yaşla 
alakalı değişimlerini tespit etmektir. 

Gereç ve Yöntem: 13 genç (Ortyaş= 23,38 SS = 2,32) ve 13 yaşlı katılımcının (Ortyaş= 62,3 SS = 4) 
hareket dönüşümü görevi sırasındaki olay ilişkili teta osilasyonu incelendi. Bu görevde katılımcılar 
hareketli noktaları izlediler ve noktaların hareket yönü değiştiğinde tuşa bastılar. EEG Morlet dalgacık 
dönüşümü ile zaman-frekans bölgesine dönüştürüldü (4-7,5 Hz). Elektrotlar-arası faz farkları faz 
kilitlenme indeksi (FKİ; phase locking index-PLI) kullanılarak her elektrot çifti için hesaplandı ve temel 
düzey (ing. baseline) bağlantısallık değeri kullanılarak standardize edildi. Analizlerde hareket 
dönüşümü sonrasındaki üç zaman aralığı (t1: 0-250ms; 250-500 ms; 500-750 ms) ve iki bölge kullanıldı 
(frontal, oksipital) kullanıldı. Frontal ve oksipital elektrotlardaki istatistiksel olarak anlamlı bağlantısallık 
çiftlerinin değerleri gruplar arasında karşılaştırıldı. Post-hoc analizlerde Bonferroni düzeltmesi 
kullanıldı. 

Bulgular: Genç grup, her iki alan için de en yüksek bağlantısallık değerlerini 250-500 ms aralığında 
gösterdi (p<0,05). Bu zamansal bağlantısallık değişimi yaşlı grupta anlamlı değildi. Oksipital FKİ 
değerleri yaşlı grupta genç gruba kıyasla t2 ve t3 aralıklarında anlamlı şekilde daha düşüktü (p<0,05). 
Oksipital alanda t2 aralığındaki anlamlı bağlantısallık çiftlerinin sayısı yaşlılarda genç gruba göre daha 
azdı (p<0,05). Frontal alanda grup farkı gözlenmedi. 

Sonuç: Yaşla alakalı değişimlerin topografisi ve zamanlaması, algısal bağlama (eng. binding) ve 
algısal bilginin oksipital korteks ve diğer alanlar arasındaki transferinde bozulmaları temsil ediyor 
olabilir. Frontal alanda bozulma görülmemesi yaşlı katılımcıların görevle alakalı yukarıdan-aşağı 
süreçlerin işlevsel olduğuna işaret etmektedir. Bu bulgular, yaşlı katılımcılarda aşağıdan-yukarı bilgi 
transferinin bozulduğuna işaret ediyor olabilir. Bu bozulma yaşlılardaki yavaşlayan algısal karar verme 
sürecini açıklayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Algısal bağlama, sağlıklı yaşlanma, EEG, faz bağlantısallığı, teta 
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O-69 

Tümdengelimli ve olasılıksal akıl yürütmede olaya ilişkin delta ve teta osilasyonlarının 
incelenmesi 

Emir Faruk Sevim1, Yasin Yıldırım3, Esra Dalmızrak1, Esra Ünsal1, Bahar Güntekin2 
1Sinirbilim Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 
2Biyofizik Anabilim Dalı, Uluslararası Tıp Fakültesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 
3Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (İngilizce), Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Medipol 
Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Akıl yürütme, çıkarım süreci ve sonuçların alabildikleri doğruluk değerleri bakımından 
düşünüldüğünde ikiye ayrılabilir: tümdengelimli akıl yürütme (TAY) ve olasılıksal akıl yürütme (OAY). 
Bu çalışmanın amacı, TAY ve OAY süreçlerinin altında yatan sinirsel karşılıkları araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: TAY ve OAY’nin sinirsel karşılıkları EEG olaya ilişkin delta ve teta yanıtları analiz 
edilerek incelenmiştir. Çalışmaya 18 ila 30 yaşları arasındaki 20 sağlıklı katılımcı (9 kadın) dahil 
edilmiştir. Katılımcılardan, kendilerine ekranda yazılı olarak gösterilen (iki öncül önermesi ve bir sonuç 
önermesinden oluşan) çıkarımların doğruluk değerlerine karar vermeleri istenmiştir. Farklı tip akıl 
yürütme gerektiren çıkarımlar katılımcılara deney boyunca rastgele bir şekilde gösterilmiştir. Deney 
sırasında elde edilen EEG verisinin olaya ilişkin osilasyon analizi yapılmıştır. Delta yanıtları erken (0-
600 ms) ve geç (600-1200 ms) olmak üzere iki farklı zaman penceresinde, teta yanıtları ise tek zaman 
penceresinde (0-300 ms) analiz edilmiştir.  

Bulgular: Delta frekans bandında, hem erken hem de geç zaman pencerelerinde akıl yürütme tipi ve 
elektrot lokasyonu etkileşiminde anlamlı fark bulunmuştur (p<0,001; p=0,041). Frontal ve santral 
bölgelerde OAY yanıtlarında, parietal ve oksipital bölgelerde ise TAY yanıtlarında daha yüksek delta 
gücü bulunmuştur. Hemisfer ve akıl yürütme etkileşimi incelendiğinde, geç zaman penceresinde sağ 
hemisferde OAY’de anlamlı olarak daha yüksek delta gücü bulunmuştur (p=0,014).  Erken delta 
yanıtları geç delta yanıtlarından tüm elektrot lokasyonlarında anlamlı olarak yüksek bulunmuştur 
(p=0,004). Erken delta yanıtlarında akıl yürütme tipleri arasında anlamlı bir fark bulunmazken, geç delta 
yanıtlarında ise OAY lehine anlamlı fark bulunmuştur (p=0,011). Teta frekans bandında, akıl yürütme 
tipi ve elektrot lokasyonu etkileşiminde anlamlı fark bulunmuştur (p=0,019). Parietal ve oksipital 
bölgelerde TAY yanıtlarında daha yüksek teta gücü bulunmuştur. 

Sonuç: TAY’nin posterior bölgelerde, OAY’nin ise anterior ve sağ bölgelerde daha yüksek aktivasyona 
sebep olduğu bulunmuştur. Çalışmamızın sonucunda iki farklı akıl yürütme tipinin beyin dinamikleri 
açısından birbirlerinden ayrılabilecekleri ortaya konmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Akıl yürütme, EEG, olasılıksal, olaya ilişkin osilasyonlar, tümdengelim 
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O-70 

24 saat uyku yoksunluğu sonrası çalışma belleğine ilişkin beyin salınımlarının incelenmesi 

Harun Yırıkoğulları1, Esra Dalmızrak1, Bahar Güntekin2 
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; 
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Çalışma belleği (ÇB), temel olarak sınırlı sayıda bilginin kısa süreliğine zihinde tutulabilmesini 
sağlayan aktif bir sistemdir. Uyku yoksunluğunun çalışma belleği dahil birçok bilişsel fonksiyona 
olumsuz etkisi olduğu bilinmektedir. Uyku tüm canlılar için temel bir ihtiyaçtır ve günlük işlevlerin sağlıklı 
olarak sürdürebilmesi için elzemdir. Bu sebeple, gerçekleştirdiğimiz araştırma ile 24 saat uykusuzluğun 
çalışma belleği performansı üzerindeki etkileri ve buna eşlik eden olaya ilişkin beyin salınımlarının EEG 
yöntemi ile incelenmesi hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Bu araştırmaya, 30 sağlıklı genç yetişkin katılımcı dahil edilmiştir (15 dinlenmiş 
kontrol, 15 uyku yoksunu). 24 saat uykusuzluğun sonunda EEG oturumu gerçekleştirilmiş ve kayıt 
esnasında çalışma belleğinin değerlendirilmesi için sözsel 2- geri görevi kullanılmıştır. Başarı oranları 
ve reaksiyon süreleri kaydedilmiştir. EEG verileri ise delta (0,5-3,5 Hz), teta (4-7 Hz) ve alfa (8-13 Hz) 
frekans bantlarında olaya ilişkin güç spektrumu ve faz kilitlenmesi analizleri ile incelenmiştir. 

Bulgular: 24 saat uyku yoksunu (UY) grubun uykululuk skorları anlamlı düzeyde yüksek bulundu 
(p<0,001). Görev performansı incelendiğinde, UY grubun genel başarı oranları azalırken (p<.048), 
reaksiyon sürelerinin uzadığı görüldü (p<0,025). EEG bulgularına göre, UY grubun hedef uyaranların 
sunulması sırasında açığa çıkan fronto-santral olaya ilişkin delta güç yanıtlarının kontrol grubuna 
kıyasla azaldığı gözlendi (p<0,05). Teta frekansında yine UY grubun fronto-santral olaya ilişkin teta güç 
yanıtlarının uyaran türünden bağımsız olarak azaldığı görüldü (p<.05). Alfa frekans bandında ise, UY 
yoksunu grup kontrol grubuna göre azalmış parieto-oksipital alfa faz kilitlenmesi göstermiştir. Ancak 
alfa için bu lokasyon-grup etkileşimi sınırda anlamlı bulunmuştur (p=0,066). 

Sonuç: Fronto-santral bölgede delta ve teta, parieto-oksipital bölgede ise alfa yanıtlarının çalışma 
belleğinde rol aldığı ve uyku yoksunluğundan etkilenen salınımlar olduğu gösterilmiştir. Artan uykululuk, 
dikkat süreçlerini etkileyerek çalışma belleği performansında azalmaya ve ÇB ile ilişkili osilatör 
yanıtların azalmasına yol açtığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Beyin salınımları, çalışma belleği, EEG, uyku yoksunluğu 
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O-71 

Perspektif algısı olan el görsellerinin ayırt edilmesi sırasındaki olaya ilişkin delta yanıtları 

Burcu Dilek1, Ebru Yıldırım2, Lütfü Hanoğlu2, Bahar Güntekin2 
1Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye; 2İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Kişisel perspektifler ile sağ-sol ayrımının değerlendirilmesi beden algısına ilişkin bilgiler 
sunduğundan önemlidir. Son yıllarda delta yanıtlarının üç boyutlu algılama ve derinlik algısı ile ilişkili 
olduğunu belirten çalışmalar vardır. Çalışmamızda perspektif algısının el görsellerinin ayırt edilmesi 
sırasındaki olaya ilişkin delta yanıtlarının değerlendirmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya sağ baskın olan 11 sağlıklı (3 kadın, 8 erkek; 38,36 yıl) katılımcı dahil 
edildi. Örneklem hızı 500 Hz ve band limitleri 0.01–250 Hz olan BrainAmp cihazı ile 32 kanaldan EEG 
kayıtlaması yapıldı. Katılımcılara “1.kişi perspektif algısı (0°)” ve “3. Kişi perspektif algısı (180°)” olmak 
üzere iki farklı durumda el görselleri sunuldu. Delta frekans bandında (1-4 Hz) olaya-ilişkin güç 
spektrumu analizi (0-400 ms) ve faz kitlenmesi (0-800 ms) analizi gerçekleştirildi. İstatistiksel analiz için 
tekrarlı ölçümlerle ANOVA kullanıldı. 

Bulgular: Delta bant güçlerinde; sağ el görselleri için, 1.kişi perspektifi yanıtları 3.kişi perspektifinden 
yüksekti, fakat bu değer istatistiksel olarak anlamlılığa ulaşamadı (F(df=1,10) =4,090, p= 0,071). Delta faz 
kitlenmesi analizlerinde; sol el görselleri için, 1.kişi perspektifi yanıtları 3.kişi perspektifinden istatistiksel 
olarak yüksek olarak tespit edildi (F(df=1,10) =22,746, p<0,001).  

Sonuç: Sağ-sol el ayırt etme bilişsel görevinde perspektif algısının delta yanıtları üzerinden tespit 
edilmesi, delta yanıtlarının görsel uzamsal hafıza ile ilişkili olduğunu doğrulamaktadır. Ayrıca kişinin 
kendi beden algısı perspektifi üzerinden el tanıma görevinde daha yüksek yanıtlara ulaşılması, 
egosantrik görsellerin daha kolay algılandığı bilgisini doğrulamaktadır. Sonuç olarak delta olaya-ilişkin 
yanıtları kişisel perspektif yoluyla beden algısını değerlendirmede önemli bir parametre olarak 
kullanılabilir. Perspektif algısı içeren görsellerin lateralizasyon etkisini incelemek üzere daha kapsamlı 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Destek: Bu çalışma, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir 
(Proje no: TÜBAP-2021/163).  

Anahtar Kelimeler: Beyin osilasyonları, el lateralizasyon görevi, delta 
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O-72 

İki taraflı dokunsal uyaranın bellek ve elektrofizyolojik beyin aktivitesi üzerindeki 
modülasyonu 

Anıl Berk Delikaya, Tolga Esat Özkurt 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Amaç: Birbirini izleyen yatay göz hareketlerinin etkisiyle bellek performansındaki artışı ifade eden Göz 
Sekmesine bağlı geri getirme geliştirmesi (SIRE) son dönemlerde bilişsel sinirbilim literatüründe büyük 
ilgi görmektedir. Nadiren de olsa bu etki iki taraflı dokunsal uyaranların (BLS) kullanımıyla da elde 
edilmiştir. Literatürde SIRE etkisi ile ilgili iki temel açıklama vardır: interhemisferik etkileşim (IHI) ve 
yukarıdan aşağıya dikkat kontrolü (AC) hipotezi. IHI, SIRE etkisini hemisferler arasındaki iletişim artışı 
ile açıklarken, AC hipotezi bu etkiyi frontoparietal dikkat ağındaki aktiviteyi vurgulayarak açıklar. 
Çalışmamızda, yukarıda belirtilen hipotezlerin zemininde, BLS’nin geri getirme esnasındaki 
nöromodülasyonunu inceledik. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmada kullanılan veri, 20 üniversite öğrencisinin tanıma belleği görevi 
esnasındaki METU Neurosignal Lab’da elde edilmiş EEG kayıtları ve davranışsal tepkilerinden 
oluşmaktadır. Kodlama oturumunda deneklere insan yüzü imgeleri sunulmuştur. Test oturumunda ise, 
karıştırılmış bir şekilde önceden kodlanmış insan yüzü imgeleri ile birlikte çalışılmamış yeni yüz imgeleri 
deneklere sunulmuştur ve sunulan imgelerin BLS kullanılarak ve kullanılmadan eski veya yeni olup 
olmadığını saptamaları istenmiştir. Bağlantısallık analizi için, 6 farklı frekans bandı için 11 homolog 
elektrot çifti arasındaki imajiner koheransları hesaplandı. OİP analizinde, N100 (60–124 ms) ve P200 
(124–190 ms) bileşenleri için ortalama OİP genlikleri hesaplandı. 

Bulgular: Davranışsal analizler deneklerin BLS koşulunda (M=-0,431) kontrol koşuluna (M=-0,596) 
göre daha yüksek yanıt yanlılığına sahip olduğunu (p<0,05) gösterirken, OİP sonuçları, N100 
bileşeninin kontrol koşuluna (M=-1,82, SD=1,09) kıyasla BLS'de (M=-2,9, SD=1,9) daha yüksek 
genliğe sahip olduğu önemli bir ana etki (p<0,01) gösterdi. Ayrıca, EEG koherans analizi, deneklerin 
BLS koşulu için delta frekans bandında FT7-FT8 elektrotları arasında bağlantısallık artışı gösterdiğini 
ortaya koydu (p=0,006). 

Sonuç: Kontrol koşuluna kıyasla yüksek olan yanıt yanlılıkları ve artan N100 genlikleri, BLS'nin 
yukarıdan aşağıya dikkat kontrolünü modüle ettiğini işaret ederken, BLS koşulundaki bağlantısallık 
artışı ise IHI için kanıt olarak kabul edilebilir. Araştırmamız, her iki açıklayıcı modelin de birbirini dışlayan 
modeller olmasından ziyade, birbirini tamamlayıcı olduğunu öne sürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: iki taraflı dokunsal uyaran, tanıma belleği, EEG, interhemisferik etkileşim, 
yukarıdan aşağıya dikkat kontrolü 
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O-73 

Stroop testinde proaktif inhibitör kontrolün belirteci olarak mu aktivitesi 

Mehmet Ergen1, Merve Akyildiz2 
1Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; 2Acıbadem 
Üniversitesi, Sinir Bilimi Doktora Programı, İstanbul, Turkey 

Amaç: Stroop renk-kelime testinde uyumsuz uyaranlardaki reaksiyon zamanı uzamasına (Stroop 
etkisi) ek olarak, hemen öncesindeki uyaranın uyumlu veya çelişkili olmasından etkilendiği 
gösterilmiştir. Çelişki adaptasyonu olarak adlandırılan bu etki uyaran dizisinde uyaranın çelişkili olması 
kendinden sonra gelecek uyaran için örtük bir çelişki beklentisi oluşturmakta ve bu beklenti uyumlu 
uyaran için dahi kontrollü yavaş bir yanıta yol açmaktadır. Çalışmamızda Stroop testinde çelişki 
beklentisinin EEG yanıtları üzerinde etkisini araştırdık. 

Gereç ve Yöntem: 6 kadın 5 erkek gönüllü çalışmaya katıldı. Katılımcılar EEG kayıtlaması esnasında 
bilgisayar tabanlı Stroop testi uygulandı. Uygulanan Stroop testinde uyaranların %80’I kelime-renk 
uyumlu, %20’si ise kelime-renk çelişkiliydi. Uyaran dizisi boyunca, 3 ila 5 uyumlu uyaran bloğunu takip 
eden uyumlu uyaranlar (UU) ve çelişkili uyaranı takip eden uyumlu uyaran (ÇU) koşullarında uyaran 
kilitli EEG’de olaya ilişkin osilasyonlar karşılaştırıldı. 4-15 Hz aralığında osilasyonların UU ve ÇU 
koşulları arasında spasyo-temporal farkların istatistiği için FieldTrip araç-kutusunun non-parametrik 
küme tabanlı permütasyon testi kullanıldı. 

Bulgular: Uyaran öncesi [-100 0 ms]’de ve uyaran sonrası [200-450 ms]’de 12-13 Hz toplam aktivitesi 
ÇU koşulunda UU koşuluna göre anlamlı olarak düşüktü (her iki zaman penceresi için p<0,01). ÇU 
koşulunda ortaya çıkan bu alfa bandı desenkronizasyonu mu ritmi karakterinde olup fronto-santral 
dağılım gösteriyordu. Fronto-santral toplam teta aktivitesi ise [500 600 ms]’de ÇU koşulunda daha 
büyük genlikliydi (p<0,05).         

Sonuç: ÇU renk-kelime uyumlu bir uyaran koşulu olmakla birlikte, bir önceki uyarandan kaynaklı çelişki 
beklentisi reaksiyon zamanını uzatmaktadır. Bunun EEG’de karşılığı olarak iki osilasyon yanıtı 
belirmiştir. Uyaran öncesinde başlayıp, uyaran sonrası da devam eden mu desenkronizasyonu buton 
yanıtının proaktif şekilde baskılanarak geciktirilmesi sürecini yansıtıyor görünmektedir. ÇU koşulu 
uyumlu bir uyaran olmasına karşın literatürde çelişkili uyaran koşullarına özgü bilinen daha yüksek 
fronto-santral teta aktivitesi gözlenmiş olması, bu uyaranın işlenme sürecinin kendisinden önceki 
çelişkili uyarandan etkilenerek kısmen çelişkili benzeri bir şekilde işlenmiş olası, çelişki beklentisi 
etkisini desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çelişki adaptasyonu, Stroop testi, mu desenkronizasyonu, EEG, olaya ilişkin 
osilasyonlar 
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O-74 

Kekemelikte el ve ayak hareketlerinin konuşma motor planlamasına etkisinin negatif bağıl 
değişken ile belirlenmesi 

Özlem Öge Daşdöğen¹, Gökçer Eskikurt2, Zeynep Küçük3, Çiğdem Ulaşoğlu-Yıldız2, Adnan Kurt4, Sacit 
Karamürsel4 
1İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, İstanbul, Türkiye; 
2İstinye Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye; 3Haliç 
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye; 4Koç Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Fizyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Kekemelik, konuşma akışının kesintiye uğraması ve oro-fasyal yapılarda ya da ekstremitelerde 
gözlenebilen sekonder davranışlar denen tik benzeri hareketler ile karakterize bir konuşma 
bozukluğudur. Kekemeliğin nedeni tam bilinmemekle birlikte nöral belirteçlerinden biri de konuşmanın 
motor programlamasındaki güçlüktür. Negatif bağıl değişken (CNV), hareketin motor hazırlık fazında 
beynin elektriksel aktivitesini ölçmek için kullanılan potansiyellerdendir. Bu çalışmanın amacı, 
kekemelikte konuşmaya eşlik eden uzuv hareketlerinin, konuşmanın motor hazırlık sürecine 
kolaylaştırıcı ya da bozucu bir etkisi olup olmadığını saptamaktır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kekemeliği olan üç ve akıcı konuşan yedi yetişkin erkek dahil edilmiştir. 
Konuşma ve konuşma sırasındaki uzuv hareketleri öncesinde CNV’yi ölçmek için dört farklı koşulda 
(yalnızca konuşma, konuşmayla eş zamanlı el vurma, konuşmayla eş zamanlı ayak vurma ve 
konuşmayla eş zamanlı el-ayak vurma) altı kanaldan (C3, Cz, C4, P3, Pz, P4) kayıt alınmıştır. İki grup 
arasında dört koşula göre sentral ve parietal alanlarda CNV için eğri altı alanlar arasındaki farkı 
saptamak için istatistiksel analiz; grup (normal ve kekeme) denekler-arası faktör ve koşul (konuşma, el 
+ konuşma, ayak +konuşma, el + ayak +konuşma), bölge (C ve P), kanal (3, Z, 4) ve denek-içi faktörler 
olmak üzere 2 x 4 x 2 x 3 tekrar ölçümlü ANOVA ile yapılmıştır. 

Bulgular: Grup etkisi anlamlı olmamakla birlikte kekemelerde (-0,93±0,53) akıcı konuşanlara 
(0,19±0,35) göre CNV daha negatiftir. Bölge ana etkisi anlamlıdır (Huynh-Feldt F(1, 8)=8,288, p=0,021, 
η2=0,509), sentralde CNV (-0,8±0,37) pariyetale (-0,32±0,28) göre daha negatiftir. Grup x Koşul x 
Bölge x Kanal etkileşimi anlamlı olup (F(6, 48)=2,405, p=0,041, η2=0,231), Koşul x Kanal etkileşimi için 
anlamlılığı sınırda bir fark bulunmuştur (F(6, 48)=2,221, p=0,057). 

Sonuç: Konuşmaya eşlik eden uzuv hareketleri, kekemeliği olanlarda konuşmanın motor hazırlık 
fazında kolaylaştırıcı etki göstermektedir. Bu durum kekemeliği olanların sekonder davranışları; 
konuşmanın akıcılığını destekleyici yönde kullandığını düşündürmektedir. Çalışmanın daha geniş 
örneklem gruplarıyla yapılması hem kekemeliğin hem de kekemelik sırasındaki sekonder davranışların 
etiyolojisine ilişkin katkı sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: EEG, eş zamanlı motor hareket, kekemelik, motor programlama, negatif bağıl 
değişken 
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O-75 

İnsan beyin konnektomunda interhemisferik asimetri: Difüzyon traktografi ile assosiasyon 
traktlarının kantitatif analizi 

Şahin Hanalioğlu1, Şiyar Bahadır1, Beyazıt Kayaoğlu2, Sema Nur Kibrit2, Ahmet Veli Karacan2, Efe 
Gözen2, Ülkü Uğurlu2, Burak Erdilli2, Kader Karlı Oğuz3, Taghi Khaniyev5 
1Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 2Tıp 
Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 3Radyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Hacettepe 
Üniversitesi; 5Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

Amaç: Makroskopik olarak simetrik gibi görünse de insan beyninin bağlantısallığının sağ ve sol 
hemisferler arasında belli düzeyde farklılıklar gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışmada, majör kortiko-
kortikal assosiasyon traktlarının kalınlıklarının hemisferler arasında farklılık gösterip göstermediğinin 
araştırılması amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Human Connectome Project (HCP) veri setinden rastgele seçilen 106 kişiye ait 
difüzyon görüntüleri, DSI Studio yazılımı aracılığıyla işlenerek deterministik traktografi ile 17 adet majör 
assosiasyon traktına ait lif sayıları çıkartıldı. Ortalama lif sayıları sağ ve sol hemisferler arasında 
karşılaştırıldı. 

Bulgular: İncelenen 17 traktın 15 tanesinde sağ ve sol hemisferler arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlıydı. Fiber sayıları arası farkın en fazla olduğu beş trakt arkuat fasikül, frontal aslant trakt, 
singulum frontal parietal, superior longitudinal fasikül 1. ve 2. dallarıydı. Arkuat fasikül (80214±6561 vs 
41524±5528, p<0,000001), singulum frontal parahipokampal (16812±2529 vs 14641±2252, 
p<0,000001), frontal aslant (54453±4579 vs 29757±2396, p<0,000001), orta longitudinal fasikül 
(24983±4015 vs 17900±1953, p<0,000001), unsinat fasikül (22476±2053 vs 18949±1952, p<0,000001) 
ve vertikal oksipital fasikül (12624±1346 vs 8874±1169, p<0,000001) lif sayıları sol hemisferde; 
singulum frontal parietal (24835±3294 vs 48943±4499, p<0,000001), singulum parahipokampal parietal 
(13469±1534 vs 18253±1976, p<0,000001), singulum paraolfaktör (8800±912 vs 18603±2478, 
p<0,000001), inferior frontooksipital fasikül (104115±9432 vs 115823±10351, p<0,000001), inferior 
longitudinal fasikül (82324±7717 vs 95698±8404, p<0,000001), parietal aslant (24590±2485 vs 
32405±3312, p<0,000001), superior longitudinal fasikülün 1.dalı (27936±3243 vs 34744±4769, 
p<0,000001), 2.dalı (67590±5188 vs 88174±10808, p<0,000001), 3.dalı (22864±2595 vs 39729±2595, 
p<0,000001) lif sayıları sağ hemisferde anlamlı derecede daha fazlaydı. Singulum parahipokampal ve 
ekstrem kapsül fiberleri arasında iki hemisfer arası anlamlı fark yoktu. 

Sonuç: Assosiasyon traktlarının kalınlıkları açısından hemisferler arasında ciddi farklılıklar mevcuttur. 
Lif sayılarındaki bu farklılıklar, insan beynindeki hemisferik asimetrinin ve lateralizasyonun yapısal 
bağlantısallık temellerine işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Konnektom, traktografi, beyaz cevher, lif, trakt 
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O-76 

Meyve sineğinde mantar gövdesi için konfokal mikroskopi görüntü sınıflandırması 

Maral Dicle Maral, Fatma Başak Aydemir, Arzu Çelik 

Boğaziçi Üniversitesi 

Amaç: Drosophila melanogaster (meyve sineği) beyninde mantarsı yapı bölgesi öğrenme için 
özelleşmiştir ve insandaki hipokampüs bölgesiyle benzerlik gösterir. İnsan hipokampüsünde sinirlerin 
yanlış ve düzensiz bağlar kurmasına sebep olan genlerin sinekteki orthologlarında oluşturulan 
mutasyonların mantarsı bölgede benzer bağlantısal problemler yarattığı gözlemlenmiştir. Mantarsı 
yapının morfolojisinin karmaşık olmasından dolayı yapısında mutasyon sonucu meydana gelen 
değişimlerin yorumlanması zordur. Mantarsı yapının morfolojisi karmaşık ve teknik olarak incelenmesi 
zaman alan bir iş olup yetiştirilmiş teknik ekipte dahi sonuçların farklı yorumlandığı gözlemlenmiştir. Bu 
çalışma mantarsı yapıdaki farklı morfolojik bozuklukların, yapay zekâ araçlarının kullanılarak tutarlı 
sonuçların belirlenmesini ve gruplanmasını amaçlamaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Denetimli öğrenme, makinelerin etiketlenmiş verilerle eğitildiği ve böylece test 
verilerinin etiketini tahmin edebildiği bir tekniktir. Bu projede meyve sineğinde 9 farklı Drosophila 
melanogaster genotipini etiket olarak kullandık. Toplamda 399 erkek ve dişi örneğimiz var. Verimizi, 
0,1 oranıyla eğitme ve doğrulama kümelerine böldük. Sinek genotipleri için ikili sınıflandırma yaptık, 
geleneksel makine öğrenme algoritmaları olan; SVC (destek vektör makineleri), karar ağacı, Naïve 
Bayes, Random Forest ve Adaboost algoritmaları ile denemeler yaptık.  Son olarak Adaboost ve SVC 
sınıflandırıcı olmak üzere iki öğrenme algoritmamızın hiper parametrelerini optimize ettik.   

Bulgular: Değerlendirme için precision, recall ve F1 ölçütlerinden yararlandık. Optimize edilmiş SVC 
için makro F1 puanımız 0,6'dır, ancak sonuçlarımız sınıflar arasında farklılık göstermektedir. Optimize 
edilmiş SVC ile 0.81 F1 puanı ile, mut 67.3 en iyi performans gösteren sınıfımız oldu, mut25 onu 0.75 
F1 puanıyla takip ediyor. Yabani tip için 0.70, mut22.3 genotip sınıfı için 0.666, mut44.2 için 0.60, 
mut1.2 için 0.58, mut19.1 için 0.60, mut67.1 için 0.48 F1 puanı elde ettik. 

Sonuç: Mantar gövdesi konfokal görüntülerine göre farklı meyve sineği genotiplerini otomatik olarak 
sınıflandırmak için makine öğrenme tekniklerinin kullanılabileceğini gösteriyoruz. Sonuçlarımız umut 
verici olmakla birlikte, sınıflandırıcı modellerin performansını iyileştirmek ve genellik iddia etmek için ek 
verilere ihtiyacımız var. 

Anahtar Kelimeler: Makine öğrenmesi, gelişimsel sinirbilim, Drosophila melanogaster 
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O-77 

Dinlenme durumu fNIRS ve makine öğrenimi tabanlı zindelik değerlendirmesi 

Bora Mert Şahin, Aykut Eken 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 

Amaç: İyilik hali, kendini gerçekleştirme potansiyeli ve stresle başa çıkma yeteneğidir. Zindelik, kişinin 
zihinsel ve fiziksel aktivite için erişilebilir enerjisini ölçen bir iyilik hali konseptidir. Özbildirime dayalı 
testler kullanan iyilik hali tahmini üzerine çalışmalar olmasına rağmen, öznel yaklaşımlar olmaları 
nedeniyle güvenilirlikleri tartışmalıdır. Zindeliği temsil eden mekanizmayı anlamak için zindelik 
belirteçleri gereklidir. Zindelik biyobelirteçlerini ortaya çıkarmak için İşlevsel Yakın Kızılaltı 
Spektroskopisi (fNIRS) ve Makine Öğrenmesi kullanıldı. 

Gereç ve Yöntem: Goldback tarafından 2019’da hazırlanan bir fNIRS veri seti kullandık. Bu veri 
setinde, bir anket ile yüksek ve normal zindelik olarak iki gruba ayrılmış 43 katılımcı bulunmaktadır. 
Mayer dalgaları, soluk ve kalp atışı gibi artifaktlar, bant geçiren filtreler yardımı ile giderilmiştir. Hareket 
artifaktı ve taban kayması, dalgacık temelli bir algoritma ile kaldırılmıştır. Pearson Korelasyonu (CC) ve 
Dinamik Zaman Bükülmesi (DTW) kullanılarak Makine Öğrenmesinde kullanılacak bağlantısallık 
matriksleri elde edilmiştir. Lineer Kernel Desstek Vektör Makinesi (SVM) kullanılarak öznitelik seçimi 
yapılmıştır. Nearest Neighbors, Lineer SVM, Radyal Temelli Fonksiyon (RBF) SVM, Gradyan Artırma, 
Naïve Bayes, Lineer Diskriminant Analizi ve İkinci Dereceden Diskriminant Analizi gibi Makine 
Öğrenmesi modelleri eğitilmiş ve test edilmiştir. 

Bulgular: CC-Birleşim (HbO ve Hb birleştirilmiş) için en yüksek doğruluk seviyesini Lineer SVM ile 
bulduk (ortalama ± std: 0,82 ± 0,04). DTW-Birleşim için ise Naïve Bayes kullanılarak en yüksek 
doğruluk seviyesi elde edildi (ortalama ± std: 0,80 ± 0,02). Bu kesinlik değerleri; Supramarjinal Girus - 
Birincil Somatosensoriyel Korteks, Somatosensoriyel Asosiasyon Korteks - Birincil Somatosensoriyel 
Korteks ve Somatosensoriyel Asosiasyon Korteks - Supramarjinal Girus arasındaki bağlantılar ile elde 
edilmiştir. 

Sonuç: Dinlenme hali fNIRS (rs-fNIRS) verilerinin, bireyleri zindelik seviyelerine göre sınıflandırmak 
için Makine Öğrenmesi ile birlikte kullanılabileceğini bulduk. Ayrıca, Parietal Lobun zindelik için 
potansiyel biyobelirteçler içerebileceğini ve fNIRS’ın, biyobelirteç bulma konusunda İşlevsel Manyetik 
Rezonans Görüntüleme'ye (fMRI) kıyasla daha ucuz ve tanışabilir olduğunu bulduk. 

Anahtar Kelimeler: fNIRS, iyilik hali, dinamik zaman bükülmesi, işlevsel bağlantısallık, makine 
öğrenimi 
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O-78 

Dikkat ağlarının bilişsel, duysal ve motor modüller arasında bütünleştirici konumu 

Hüden Neşe1, Ahmet Ademoğlu1, Tamer Demiralp2 
1Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 2Fizyoloji Anabilim Dalı, 
İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Sinirbilimde yaygın olarak kullanılan çizge teorisi, beyin organizasyonunun verimliliğinin sistem 
düzeyinde incelenmesini sağlar ve sistem içindeki yerel özellikleri ortaya çıkarır. Beyin bölgeleri 
düğümleri, beyin bölgeleri arasındaki ilişkiler çizgenin kenarlarını oluşturmaktadır. Fonksiyonel 
manyetik rezonans görüntüleme (fMRG) çalışmalarında zamansal ilintilerin çoğunlukla kan oksijen 
seviyesine bağlı (BOLD) sinyalinin geniş bantlı dalgalanmaları arasındaki korelasyon katsayıları ile 
değerlendirilmiş olmasına karşın faz temelli yaklaşımlar çeşitli frekans aralıklarındaki zamansal ilintileri 
ayrı ayrı tespit ettikleri için daha rafine sonuçlar sağlayabilir. Bir düğümün eşzamanlı olarak farklı 
frekans bantlarında farklı modüllerle etkileşmesi ve dolayısıyla modüller arasında bütünleştirici bir 
özellik göstermesinin mümkün olabileceği varsayılan bu çalışmada, beyin entrensek bağlantısallık 
ağlarının (ICN) etkileşimlerinin frekans alanında incelenmesi hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Human Connectome Projesi kapsamında toplanmış dinlenim durumu fMRG verileri 
(N = 96) üç frekans bandına (0,011-0,038Hz, 0,043-0,071Hz ve 0,076-0,1Hz) ayrıştırılmış ve Schaefer 
ve ark. tarafından geliştirilen, 7 ICN’ye atanmış 400 parselden oluşan atlas kullanılarak beyin çizgeleri 
oluşturulmuştur. Kayan pencereli Fourier Dönüşümü kullanılarak her frekans bandı için parsel çiftleri 
arasındaki faz farkının tutarlılığı hesaplanmıştır. Bu şekilde oluşturulan bağlantısallık matrislerindeki 
modüler yapı fikir birliği kümelemesi kullanılarak belirlenmiştir. Ayrıca, parsellerin merkez olma 
özelliği katılım katsayıları ve ağ içi z-puanları hesaplanarak incelenmiştir. 

Bulgular: Tutarlı şekilde görsel ağ merkezli, somato-motor ağ merkezli ve bilişsel ağları içeren üç 
modül elde edilmiştir. Dorsal ve ventral dikkat ağına ait düğümlerinse bu üç modüle dağıldığı 
gözlenmiştir. Ağırlıklı olarak iki dikkat ağında yer alan bazı düğümler, eş zamanlı olarak farklı frekans 
bantlarında farklı modül katılımı göstermiş ve bu nedenle bütünleştirici düğümler olarak adlandırılmıştır. 
Ayrıca, dorsal dikkat ağının diğer ağlardan anlamlı şekilde daha yüksek z-puanına, ventral dikkat ağının 
ise anlamlı şekilde daha yüksek katılım katsayına sahip olduğu görülmüştür.  

Sonuç: Beyin ağlarının faz tutarlılığına dayalı frekans alanı analizi, dikkat ağlarının belirli düğümlerinin 
farklı frekans bantlarındaki sinyaller aracılığıyla bilişsel ve duyusal veya motor modüller arasında 
bütünleştirici rol oynadığını ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çizge kuramı, faz temelli bağlantısallık, frekans alanı, modülerite, dikkat ağları 
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O-79 

Farklı protokollerde uygulanan gaz manipülasyonlu fonksiyonel MR çekimlerinde kardiyak 
sinyalinin etkisinin karşılaştırılması 

İdiz İset1, Elif Kurt1, Onurhan Karatay2, Ali Bayram1 
1İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim ABD; 2İstanbul 
Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı 

Amaç: Gaz manipülasyonlu fonksiyonel MR çekimleri, karbondioksitin uyaran olarak kullanıldığı ve 
serebral damarların bu uyarıma verdiği tepkiyi ölçen yöntemdir. Sağladığı serebrovasküler reaktivite 
bilgisi hastalıkların tespitine olanak sağlayabilirken, fonksiyonel MR görüntülemenin sonuçlarının daha 
güvenilir olmasına da katkı sağlayabilir. Alternatif uyarım protokollerinin etkinliği üzerine literatürde 
çalışılmalar yapılmakta fakat protokollerin karıştırıcı etkilerden etkilenme seviyesi yeterince 
incelenmemektedir. Bu çalışmada kardiyak sinyalinin, yaygın kullanılan blok tasarım ve sinüzoidal 
tasarım ile gerçekleştirilmiş gaz manipülasyonlu çekimlerdeki karıştırıcı etkisinin karşılaştırması 
amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 10 sağlıklı gönüllünün (19-21 yaş, 5 kadın) 3T MR (Siemens) cihazı ile 
çekilmiş görüntüleri kullanılmıştır. Görüntüler Oxford Üniversitesi Araştırma Arşivinden sağlanmıştır 
(Blockley ve ark. Data acquired to investigate new approaches to cerebrovascular reactivity mapping 
using MRI. Oxford University Research Archive 2017. doi:10.5287/bodleian:Xk48adQAO). 7 dakikalık 
(210 dinamik) iki fonksiyonel çekim eş parametrelerle gerçekleştirilmiştir. Gaz manipülasyonu, 45 ve 
120 saniyelik bloklar içeren ve 60 saniyelik döngüler içeren protokollerde gerçekleştirilmiştir. Yapısal 
MR görüntüleriyle beyin bölütlenmiş ve gri-madde, ak-madde ve BOS maskeleri oluşturularak ön-işlem 
aşamaları tamamlanmış fonksiyonel veriye ait maske içi ortalama sinyaller bulunmuştur. Bu ortalama 
sinyaller ile zarfı alınan kardiyak sinyal arasında hesaplanan korelasyon değerleri z değerine 
dönüştürülmüştür. Blok ve sinüzoidal protokollerine ait değerler SPSS-21 kullanılarak Wilcoxon işaretli 
sıralar testi ile karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Wilcoxon işaretli sıralar testi, gri-madde, ak-madde ve BOS sinyallerinin kardiyak sinyalleri 
ile korelasyonunun blok ve sinüzoidal protokolleri arasında istatistiksel olarak anlamlı şekilde 
farklılaşmadığını göstermiştir (Z=-0,866 p=0,386). 

Sonuç: Gaz manipülasyonlu fonksiyonel MR çekimlerinde kardiyak sinyallerinin çekim sırasında takip 
edilmesi hem blok hem de sinüzoidal protokoller için önemlidir. Bu çalışmada karşılaştırılan blok ve 
sinüzoidal protokoller kardiyak sinyalinden etkilenme seviyesi açısından farklılaşmamıştır. 

Destek:Bu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (#122S188). 

Anahtar Kelimeler: Serebrovasküler reaktivite, fonksiyonel MR, gaz manipülasyonu 
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O-80 

Uzay, zaman ve sayı algısıyla ilgili nöral ağların ilişkisi: Nörogörüntüleme çalışmalarının meta-
analizi 

Hazal Şimşek Ünver1, Burcu Sirmatel Bakriyanik2, Beyza Doğanay Ergoğan3, Metehan Çiçek1 
1Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye; 2Disiplinlerarası Sinir 
Bilimleri Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 3Biyoistatistik 
Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye 

Amaç: Uzay, zaman ve sayı algıları, günlük hayatın normal devam etmesinde çok önemlidir, ancak 
nörobiyolojik mekanizmaları henüz netleştirilememiştir. En çok kabul gören görüşlerden biri olan ATOM 
(A-Theory-Of-Magnitude) teorisi, bu üç algının bir büyüklük sistemi çatısı altında kısmen örtüşen nöral 
ağlar ile gerçekleştiğini öne sürer. Bu teori üzerine çok sayıda nörogörüntüleme çalışması yapılmıştır. 
Çalışmamızda uzay, zaman ve sayı algıları ile ilgili iMRG çalışmalarını bir araya getirmek ve bu üç 
algıyla ilişkili nöral ağların etkileşimini göstermek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Literatür taraması sonrası meta-analize alınmaya uygun olan uzay algısı için 19, 
zaman algısı için 38, sayı algısı için 31 makale belirlenmiştir. Makalelerden alınan aktivasyon 
koordinatları “Activation Likelihood Estimation” (ALE) adlı bir istatistik yöntemini kullanan “GingerALE” 
programı aracılığıyla meta-analize tabi tutulmuştur. Her bir algı için ayrı ayrı yapılan meta-analiz 
sonuçlarına ek olarak yapılan kesişim (conjuntion) analizleri ile toplam 7 adet meta-analiz sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Bulgular: Uzay, zaman ve sayı algılarında fronto-paryetal, zaman algısında ek olarak bazal gangliya 
ağırlıklı aktivasyon haritaları elde edilmiştir. İkili analizlerde (örneğin uzay-sayı kesişimi) fronto-paryetal 
ve insular aktivasyonlar öne çıkmıştır. Üçlü kesişim analizi (uzay-zaman-sayı) sonucunda sağ inferiyor 
paryetal, inferiyor frontal ve anteriyor insular kortekste aktivasyon gözlenmiştir. 

Sonuç: İkili analiz sonuçlarımız uzay, zaman ve sayı algılarının kısmen örtüşen nöral ağlar yoluyla 
gerçekleştiğini destekler niteliktedir. Üçlü kesişim analizinde gösterilen paryetal ve prefrontal korteks 
bölgeleri, ATOM teorisinde önemli olarak öne sürülen bölgelerdir. İnsula ise içsel duyum ve uyaranların 
belirginliği ile ilişkilendirilen bir kortikal bölge olup uzay, zaman ve sayı algısı ile ilişkili önceki 
çalışmalarda da aktivasyon gösterdiği bildirilmiştir. Sonuçlarımızda gösterilen ortak aktivasyon 
bölgeleri, ATOM teorisini destekler niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Manyetik rezonans görüntüleme, meta-analiz, zaman algısı, uzay algısı, 
maksimum olasılık tahmini 

 

 

 

 

 

 



20. Ulusal Sinirbilim Kongresi  
19-23 Ekim 2022 

 

 
140 

 

O-81 

Saniye düzeyinde zaman ayrıştırmada çelişkinin rolü üzerine bir inceleme 

Hayriye Aktaş-Dinçer1, Merve Balık, Didem Gökçay 
1Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi; 2Ludwig-Maximilians-Universität 

Amaç: Çelişki çözümlemenin zaman algısındaki rolünü anlamak için davranışsal veriler kullandık. Bu 
amaçla, katılımcıların saniye üstü zaman değerlendirmeleriyle uyumlu veya uyumsuz iki sıfatın (‘kısa’ 
ve ‘uzun’) yapılan değerlendirmeyi nasıl etkilediğini inceledik. 

Gereç ve Yöntem: 28 erişkin (14 K, ortalama yaş: 23,07 sene) uyaranların 1,25-2,5 saniye aralığındaki 
sürelerde gösterildiği iki deneyde yer almıştır: 1) Uyaran olarak ekranda bir kırmızı dairenin gösterildiği 
standart bir zaman ayrıştırma deneyi 2) Uyaran olarak bir kelimenin (‘kısa’, veya ‘uzun’) kısa ve uzun 
gösterim süreleriyle uyumlu veya uyumsuz koşullarda gösterildiği bir başka zaman ayrıştırma deneyi. 
Katılımcılar, ekranda gördükleri uyaranın kısa veya uzun süre ekranda kaldığını tuşlara basarak 
belirtmişlerdir. En kısa (1,25 sn) ve en uzun (2,5 sn) süreler için doğru cevap oranları ve cevap süreleri 
Wilcoxon Signed Ranks testi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular: Her iki deneyde de doğru cevap miktarında tavan etkisi gözlenmiştir: Doğru cevap oranları, 
koşullar arasında belirgin fark olmaksızın yüzde 90-94 arasındadır. Cevap süreleri açısından ise 
standart zaman ayrıştırma deneyinde en kısa ve en uzun uyaranlar için belirgin bir fark gözlenmemiştir. 
Ancak en kısa ve en uzun uyaranların uyumlu veya uyumsuz bir kelime eşliğinde sunulduğu ikinci 
deneydeki ortalama cevap süreleri, en kısa süreli uyaranlar için en uzun süreli uyaranlara göre belirgin 
olarak (p<0,05) daha kısadır (sırasıyla 1135 milisn ve 1508 milisn). Ayrıca uyumluluk etkisiyle ilişkili 
hızlanmış tepkiler sadece en uzun uyaran için gözlenmiştir: Uyumlu ve uyumsuz koşullar arasında 
ortalama cevap süreleri arasında belirgin fark (p<0,05) bulunmuştur (sırasıyla 1455 milisn ve 1562 
milisn). 

Sonuç: Çalışmamızın zaman algısı çalışmalarına katkısı, yürütücü işlevlerin çeldirici etkisi hakkındadır. 
Saniye ötesi zaman ayrıştırma görevindeki uyaranlar gösterim süresiyle çelişkili olduğunda, çelişki 
çözümleme işlemi 2,5 saniyelik süreler dolayında gözlenmektedir. Sadece en uzun uyaranlar (2,5 sn) 
için, katılımcıları belirgin bir şekilde yavaşlatan bir ön-hazırlama etkisi tespit edilmiştir. Ayrıca, 
uyumluluk etkisi de seçici bir şekilde sadece en uzun uyaranlarda gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Süre ayrıştırma, çelişki çözümleme 
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O-82 

Çalışma belleği görevi sırasındaki beyin hemodinamik yanıtlarının depresyon puanıyla ilişkisi 

Özge Keleş1, Erol Yıldırım2 
1Bartın Üniversitesi; 2İstanbul Medipol Üniversitesi 

Amaç: Depresyon, duygu durum bozukluklarının yanı sıra bellek, karar verme, psikomotor hız, dikkat 
gibi bilişsel işlevlerin de etkilendiği; psikososyal ve biyolojik birçok faktörden kaynaklanabilen karmaşık 
bir bozukluktur. Yapılan araştırmalar sonucunda bazı bulgular depresif bireylerin nöropsikolojik 
testlerde sağlıklı kontrollere göre daha kötü bir performans gösterdiğini söylerken bazı çalışmalar iki 
grup arasında bir fark olmadığını belirtmektedir. Bu konuyla ilgili davranışsal bulguların yanı sıra 
nörogörüntüleme çalışmaları da yapılmaktadır. Bulgular, prefrontal lobda korteks ve korteks altı 
düzeyde fonksiyonel ve anatomik farklılıklar saptamıştır.  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma davranışsal ve İşlevsel Yakın Kızılötesi Spektroskopi (fNIRS) 
kullanılarak yapılan nörogörüntüleme aşaması olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Katılımcılara 
BDÖ uygulanmış olup puanlara göre düşük ve yüksek olarak iki grup oluşturulmuştur. BDÖ puanı düşük 
grubun yaş ortalaması 23,9±3,04; BDÖ puanı yüksek grubun yaş ortalaması ise 22,2±2,28dir. 
Katılımcılara nötr, duygu içerikli, sözel ve sözel olmayan niteliklere sahip 4 farklı uyaran tipi içeren 
görsel uzamsal 2-geri deneyi uygulanmıştır.  

Bulgular: Katılımcıların her bir uyaran tipindeki doğru sayıları esas alınarak yapılan davranışsal 
analizlerde iki grup arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Ancak fNIRS sonuçları incelendiğinde 
BDÖ puanı yüksek grubun görsel uzamsal 2-geri deneyi esnasında BDÖ puanı düşük gruba göre sağ 
prefrontal kortekste daha fazla aktivasyon gösterdiği saptanmıştır.  

Sonuç: fNIRS sonuçları alanyazın ile uyumlu olmasına karşın davranışsal bulgular alanyazındaki bazı 
bulguları desteklerken bazı bulgular ile çelişmektedir. Bunun sebebinin örneklemin genç olmasından 
ve 2-geri görevinin yeterince zor olmamasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çalışma belleği, depresyon, fNIRS, n-geri, PFK 
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Sözel Sunumlar 12 - Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavi Yaklaşımları, Davranış 
ve Bilişsel Sinirbilim 

23 Ekim 2022, 14:45 – 16:45, Salon C 

O-83 

Pulslu elektromanyetik alanın NMDA reseptörü üzerinden kognitif fonksiyonlara etkisinin 
incelenmesi 

Murat Korkmaz1, Ayşe Demirkazık2 
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
Tokat; 2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, Sivas 
Amaç: Uzun süreli potansiyelizasyon (LTP)’nin indüklenebilmesi için NMDA reseptörünün aktivasyonu 
gereklidir. Teknolojinin de gelişmesiyle yapay elektromanyetik alanlar inşa edilmiştir. Güncel nörobilim 
araştırmaları, elektromanyetik alan maruziyetinin kognitif fonksiyonlar üzerine etkisini ortaya 
koymuştur. Amacımız Çok Düşük Frekanslı pulslu Eletromanyetik Alana (ÇDF-EMA) maruziyetin 
kognitif fonksiyonlar üzerindeki etkisini N-metil-D-aspartik asit reseptör (NMDAR) yolağı üzerinden 
değerlendirmektir. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmada 42 Wistar Albino rat ile Sham, PEMA, Agonist, Antagonist, PEMA 
Agonist ve PEMA Antagonist olmak üzere 6 grup oluşturulmuştur. ÇDF-PEMA maruziyeti PEMA, 
PEMA Agonist ve PEMA Antagonist gruplarına 5 mT olarak iki günde bir 165 dk süreyle 15 gün boyunca 
uygulanırken iki günde bir yalnızca selenoid içerisinde tutulmuşlardır. Sham, Agonist ve Antagonist 
grupları ise 15 gün boyunca günlük 165 dk selenoid düzenek içerisinde bekletilmiştir. NMDAR agonisti 
olan NMDA (15 mg/kg; i.p.) ile NMDAR antagonisti olan MK-801 (0,1 mg/kg; i.p.) 15 gün süreyle iki 
günde bir olacak şekilde Agonist, Antagonist, PEMA Agonist ve PEMA Antagonist gruplarına enjekte 
edilmiştir. Bütün gruplara Morris Su Labirenti (MWM) ve Pasif Sakınma testleri uygulanmıştır. 
İstatistiksel analizler için IBM SPSS.22 programı kullanıldı. Nicel verilerin normal dağılıma uygunlukları 
Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk testi ve grafiksel değerlendirmeler ile sınanmıştır. Normal dağılım 
göstermeyen üç ve üzeri grupların karşılaştırmalarında Kruskal Wallis test ve ikili karşılaştırmalarında 
Bonferroni Dunn test kullanıldı. Normal dağılım göstermeyen parametrelerin grup içi 
karşılaştırmalarında Wilcoxon Signed Ranks test kullanıldı. Anlamlılık en az p<0,05 düzeyinde 
değerlendirildi. 
Bulgular: ÇDF-PEMA’nın NMDA reseptörü üzerinden uzaysal öğrenme ve bellek performansını ölçen 
Morris Su Labirenti (MWM) testinde hedef alanda geçirilen süre yüzdelerindeki değişim, gruplar arası 
karşılaştırmalarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05). Gruplara göre son1 
pasif sakınma ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0,001; p<0,01). 
Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda; kontrol grubunun son1 pasif sakınma ölçümleri, EMA 
Antagonist ve Antagonist gruplarından daha yüksektir (sırasıyla p=0,015; p=0,025; p<0,05). 
Sonuç: ÇDF-PEMA, NMDA reseptörü üzerinden uzaysal bellek performansına etki göstermemiş ancak 
epizodik bellek, anksiyete benzeri davranışlar üzerine etki göstermiştir.  
Destek: Bu çalışma Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 
desteklenmiştir (CÜBAP Proje No: T-898). Bu bildiri özeti "Pulslu elektromanyetik alanın kognitif 
fonksiyonlar ve analjeziye etkisinin NMDA reseptör yolağı üzerinden incelenmesi" adlı tezden 
türetilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Pulslu elektromanyetik alan, kognitif fonksiyon, NMDA 
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O-84 

Latent Toxoplasma Gondii enfeksiyonun duygudurum bozukluğu olan hastalıklarda intihar 
davranışı ile ilişkisi 

Ömer Faruk Demirel2, Özer Akgül3, Ersel Bulu1, Ezgi Tanrıöver Aydın2, Nuray Uysal Cesur2, Cana 
Aksoy Poyraz2, Yaşar Ali Öner3 
1Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Sinirbilim A.D., Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma 
Laboratuvarı/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi, İstanbul, Türkiye; 2Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye; 3Tıbbi Mikrobiyoloji A.D., İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, İstanbul, Türkiye 

Amaç: T. gondii enfeksiyonunun insan davranışı üzerinde ve Duygudurum Bozuklukları gibi psikiyatrik 
hastalıkların etyolojisinde etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bu sunumda, intihar girişiminde bulunan 
Duygudurum Bozukluğu hastaları ve sağlıklı kontroller üzerinde yapılan gözlemsel bir çalışmanın ön 
sonuçları sunulacaktır. 

Gereç ve Yöntem: Bu vaka-kontrol çalışmasının etik izni B.30.2.AYD.0.00.00-4800.2/217 numaralı 
etik kurul onayı ile alınmıştır. Olgu grubu olarak 147 Bipolar Bozukluk ve 161 Major Depresyon hastası 
ile kontrol grubu olarak herhangi bir psikiyatrik tanı ve intihar girişimi öyküsü olmayan 310 gönüllü 
çalışmaya dahil edildi. SCID-5 uygulanarak tanıları doğrulanan Duygudurum Bozukluğu hastalarının 
verileri İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan toplanmıştır. Latent T.gondii 
enfeksiyonunun prevelansını saptamak için ELISA ile T.gondii IgG ve real time PCR ile T.gondii DNA 
çalışıldı. İlgili tüm veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirildi. 

Bulgular: Hasta ve sağlıklı bireyler arasında yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel fark yoktu. Toplamda 
T. gondii seropozitiflik oranları Bipolar Bozukluk hastalarında %57,1, Major Depresyon hastalarında 
%29,2, intihar girişiminde bulunanlarda %64,8 ve sağlıklı bireylerde %21,3 olarak hesaplandı. Tanıdan 
bağımsız olarak intihar girişiminde bulunan hasta sayısı, ELISA (OR= 12,44; 95% CI= 6,85-22,57; p< 
0,001) ve PCR (OR= 2,32; 95% CI= 1,26-4,28; p= 0,006) ile saptanan T. gondii pozitifliği ile anlamlı 
şekilde bağlantılıydı. İkili lojistik regresyon modelinde sosyodemografik verilerle T. gondii pozitiflik oranı 
birlikte analiz edildi. Bipolar Bozukluk hastalarında (OR= 3,56; 95% CI= 2,19-5,80; p< 0,001) ve intihar 
girişiminde bulunanlarda (OR= 17,17; 95% CI= 8,12-36,28; p< 0,001) T. gondii seropozitifliğinin 
öngördürücü olduğu ortaya çıktı. 

Sonuç: Bu çalışma ile T. gondii'nin Duygudurum Bozukluklarında intihar davranışı ve Bipolar 
Bozukluğu’nun etiyolojisi ile olan ilişkisi gösterilmiştir. Sonuç olarak, bu ilişkiye odaklanan ileriye dönük 
araştırmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Duygudurum bozuklukları, intihar girişimi, toxoplasma gondii, etyoloji, 
seromoleküler 
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O-85 

İnmeli bireylerin üç bilişsel değerlendirme aracına ait performansları arasındaki ilişkinin 
belirlenmesi 

Aleyna Uçar, Dilan Günerhan, Zeynep Fidanlık, Özlem Öge Daşdöğen, Serkan Bengisu 

İstinye Üniversitesi 

Amaç: İnme sonrası afazi gelişen bireylerde kavramsallaştırma ve dile ilişkin bozulmaların, dil dışındaki 
bilişsel zorluklardan da kaynaklanabileceği veya buna bağlı olarak şiddetlenebileceği bilinmektedir. Bu 
araştırmanın amacı, bilişsel performansın değerlendirilmesinde kullanılan üç değerlendirme aracının 
inme sonrası akut dönemde afazisi olan bireylere uygulanarak ölçme özellikleri açısından 
karşılaştırmak ve bu araçlar arasındaki korelasyonu belirlemektir.  

Gereç ve Yöntem: İnme sonrası akut dönemdeki bireylerde afaziye duyarlı Afazi Hızlı Test (Aphasia 
Rapid Test-ART) ile afazi varlığı belirlenen ve çalışmaya katılmayı kabul eden katılımcıların bilişsel 
performansları Montreal Bilişsel Değerlendirme (Montreal Cognitive Assessment-MOCA), İnme 
Hastaları için Bilişsel Değerlendirme Ölçeği (Cognitive Assessment Scale for Stroke Patients-CASP) 
ve Mini Mental Durum Testi (Mini Mental State Examination-MMSE) ile değerlendirilmiştir. İnme sonrası 
akut dönemde afazi tanısı alan 14 katılımcı ile yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyleri açısından eşleştirilmiş 
14 sağlıklı katılımcıdan oluşan iki grup bilişsel performansları açısından karşılaştırılmıştır. Ayrıca 
gruplar içinde bilişsel değerlendirme araçlarından alınan toplam puanlar arasında Pearson korelasyon 
analizi gerçekleştirilmiştir.  

Bulgular: Tüm bilişsel değerlendirme araçlarında afazi grubu sağlıklı katılımcılardan anlamlı düzeyde 
daha düşük performans göstermiştir (p=0,001; p<0,01). Her iki grupta da en yüksek toplam puanlar 
sırasıyla CASP, MMSE ve MOCA’dan elde edilmiştir. Her iki grubun üç ölçekten aldıkları toplam puanlar 
arasında pozitif yönde yüksek korelasyon saptanmıştır. Bu üç değerlendirme aracı arasında en yüksek 
korelasyon MMSE ve MOCA arasında tespit edilirken (r=0,920, p<0,01), afazide bilişsel performansı 
ölçmeye yönelik geliştirilmiş olan CASP ise sırasıyla MMSE (r=0,554, p<0,05) ve MOCA (r=0,521, 
p>0,05) ile yüksek korelasyon göstermiştir.  

Sonuç: Araştırma sonucunda bilişsel performansı ölçmede kullanılan üç değerlendirme aracının 
birbiriyle yüksek düzeyde ilişkili olduğu saptanmakla birlikte afaziye spesifik bir değerlendirme aracı 
olan CASP’ in MMSE ile korelasyonunun MOCA’ya göre daha yüksek olması, afazisi olan bireylerin 
bilişsel performanslarının değerlendirilmesinde MMSE’nin, MOCA’ya göre daha geçerli olduğunu 
göstermektedir. CASP gibi afaziye spesifik ölçeklerin kullanımı ya da bu yönde ölçeklerin geliştirilmesi 
afazinin bilişsel bileşeninin daha güvenilir biçimde değerlendirilmesini sağlayabilir.    

Anahtar Kelimeler: Afazi, afazi bilişsel değerlendirme, inme hastaları için bilişsel değerlendirme ölçeği, 
mini mental test, Montreal bilişsel değerlendirme 
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O-86 

Oxford Bilişsel Tarama Testi’nin Türkçe’ye uyarlanması: İnmeli bireylerde geçerlik ve 
güvenirlik çalışması 

Özlem Oğuz1, Bülent Toğram2 
1Üsküdar Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapisi, İstanbul, Türkiye; 2İzmir Bakırçay Üniversitesi, Dil ve 
Konuşma Terapisi, İzmir, Türkiye 

Amaç: Bilişsel sorunların inmeli değerlendirilmesi tedavi ve rehabilitasyon sürecinin etkililiği açısından 
oldukça önemlidir. Ülkemizde kullanılan bilişsel değerlendirme testlerinin kapsamları ve kullanıcı 
sınırlılığı açısından bazı dezavantajları bulunmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada bir bilişsel 
değerlendirme testi olan ‘Oxford Bilişsel Tarama Testi’nin (Oxford Cognitive Screen [OCS]) Türkçe’ye 
uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 114 inmeli (72 Erkek- 42 Kadın), 92 sağlıklı (37 kadın-55 erkek) katılımcı 
yer almıştır. İnmeli katılımcılar ‘sağ’, ‘sol’ ve ‘bilateral’ olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Çalışmada en 
fazla sol hemisfer hasarı olan katılımcı yer almıştır (n=66, %57,89), buna karşın en az katılımcı bilateral 
hasar grubunda yer almaktadır (n=5, %4,38). Veri toplama süreci ‘Katılımcı Bilgi Formu, Oxford Bilişsel 
Tarama Testi (TR), Afazi Dil Değerlendirme Testi, Montreal Bilişsel Değerlendirme Testi, Barthel 
Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi’ ve ‘Beck Depresyon Testi’ kullanılarak tamamlanmıştır. Veriler Spss 
paket programı ile analiz edilmiştir. Geçerlik analizi için içerik-yapı-ölçüt geçerliği, güvenirlik analizleri 
kapsamında ise iç tutarlılık-nesnellik-istikrarlılık-eşdeğerlilik analizleri yapılmıştır. 

Bulgular: Yapılmış olan geçerlik ve güvenirlik analizleri sonrasında OCS-TR ölçeğinin, Türkçe konuşan 
inmeli katılımcıların bilişsel profilerini ortaya koyma amacıyla kullanabileceğine ilişkin veriler elde 
edilmiştir. 

Sonuç: Yaygın kullanılan MMSE ve MOCA, özellikle karmaşık bilişsel sorunlara karşı duyarsız 
oldukları için inme sonrası bilişsel bozukluğun taranmasında yetersiz bulunmuştur ve elde edilen 
bilgilerin güvenirliği sorgulanmıştır. MMSE ve MOCA ölçeklerinin, inmeli katılımcıların bilişsel 
becerilerini değerlendirmede detaylı bilgi veremiyor ve çoğunlukla sözel çıktıya dayanıyor olmaları ve 
dolayısıyla daha detaylı ve alt test özelinde değerlendirme yapılma amacı söz konusu olduğunda 
yetersiz kalmaları ve nöropsikolojik bataryaların ise klinik içinde kullanımının çeşitli nedenlerle sınırlı 
olması dolayısıyla farklı bir bilişsel değerlendirme materyali ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Elde edilen geçerlik 
ve güvenirlik verileri de OCS-TR ölçeğinin, geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak bu ihtiyacı 
karşılayacağını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: İnme; bilişsel beceriler; Oxford Bilişsel Tarama Testi 
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O-87 

Afazide üye yapısının işlemlenmesi: Bir göz-izleme çalışması 

Özgür Aydın1, Ayşen Köse2, Aydan Baştuğ Dumbak2, Meral Didem Türkyılmaz3 
1Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Dilbilim Bölümü; 2Hacettepe Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü; 3Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Odyoloji Bölümü 

Amaç: Tümcede eylem anlamına katkıda bulunan üyeler konusal roller olarak etiketlenmektedir. Söz 
gelimi, düşmek/koşmak eylemlerini içeren tümcelerde nesne üyesi bulunmazken (geçişsiz), 
düşürmek/koşturmak eylemlerini içeren tümcelerde nesne bulunmaktadır (geçişli). Belirtmesizlik 
Varsayımına göre, geçişsiz eylemler, öznelerin rolleri bakımından farklılıklar sergilemektedir: Düşmek 
eylemi (belirtmesiz) öznesine konu rolü yüklenirken, koşmak eylemi (etkilemesiz) öznesine edici rolü 
yüklenmektedir. Dilbilgisiz afaziyle ilgili çalışmalarda, daha fazla sayıda üyesi olan eylemlerin 
işlemlenmesinin daha zor olduğunu ortaya konmuş, Üye Yapısının Karmaşıklığı Hipoteziyle (ÜYKH) 
söz konusu durum dillerde sınanmıştır. Dilbilgisiz afazilerde de belirtmesiz eylemlerin etkilemesiz 
eylemlere göre daha zor işlemlendiği ileri sürülmüştür. 

Türkçede geçişli eylemlerin ettirgen biçimbirimleriyle geçişsiz eylemlerden türetildiği pek çok örnek 
bulunmaktadır (düşmek>düşürmek, koşmak>koşturmak). Bu yönüyle Türkçe, dilbilgisiz afazilerde 
belirtmesiz ve etkilemesiz eylem tabanlı geçişlileştirme etkisini sınamak için uygun bir ortam 
sağlamaktadır. Bu doğrultuda, çalışmanın amacı, 1) Türkçe konuşan dilbilgisiz afazilerde tümcelerin 
süreçiçi işlemlenmesinde geçişlileştirmenin etkisini ve 2) geçişsiz eylem türleri arasında işlemleme 
farklılığının olup olmadığını ortaya koymaktır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, katılımcılara (afazi [n=18] ve kontrol [n=18]) söz konusu dört eylem 
türünü içeren tümceler (n=160) işitsel olarak sunulmuştur. Katılımcılar tümceleri dinlerken, katılımcılara 
eylemin üye yapısıyla güçlü bir şekilde ilişkili olan bir resimle, ilişkinin tersine olduğu bir başka resim 
aynı anda gösterilmiş ve bu sırada göz-izleme cihazı yardımıyla göz hareketleri kaydedilmiştir. 

Bulgular: Doğrusal Karma Etkiler Modeli sonuçları grup ve eylem türü ana etkilerinin doğruluk ve tepki 
süresi ölçümleri bakımından anlamlı olduğunu ortaya koymuştur. Göz hareketleri verilerinin analiz 
edildiği GAMM sonuçları ise geçişli eylemlerde grup etkisinin anlamlı olduğunu (düşür-türü eylemler 
için β=2,01, F= 3,63, p<0,05; koştur-türü eylemler için β=2,01, F=3,33, p<0,05), ancak geçişsiz 
eylemlerde anlamlı olmadığını ortaya koymuştur (düş-türü eylemler için β=2,01, F= 0,23, p=0,80; koş-
türü eylemler için β=2,01, F=0,01, p=1). 

Sonuç: Söz konusu bulgular ÜYKH’yi doğrulamakta, ancak dilbilgisiz afazi durumunda Belirtmesizlik 
Varsayımına göre farklılaşan eylem türleri arasında zorluk hiyerarşisinin bulunmadığını ortaya 
koymaktadır. 

Destek: Bu çalışma TÜBİTAK (no: 11S608) tarafından desteklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Afazi, üye yapısı, geçişlileştime, belirtmesiz eylemler, üye yapısının karmaşıklığı 
varsayımı 
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O-88 

Okuma yazma yönünün pseudoneglect olgusu üzerindeki etkisi 

Elmas Gülcan Atalar, Özgür Aydın 

Ankara Üniversitesi. Disiplinler Arası Sinirbilimleri Anabilim Dalı 

Amaç: Sağlıklı bireylerde dorsal dikkat ağı her iki hemisferde çift taraflı olarak temsil edilirken, ventral 
dikkat ağı sağ hemisfere lateralizedir. Bunun bir sonucu olarak hafifçe sol görsel alana yönelik bir dikkat 
yanlılığı ortaya çıkmaktadır. Bu yanlılığa literatürde “pseudoneglect” adı verilmiştir. Mevcut çalışmanın 
amacı okuma-yazma yönünün pseudoneglect olgusu üzerindeki etkisini incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma, okuma yazma yönü soldan sağa (Türkçe-Tekdilli), sağdan sola (Arapça-
Tekdilli) veya iki yönlü (Türkçe-Arapça İkidilli ve Arapça-Türkçe İkidilli) olan toplam 67 katılımcı (38 E, 
29 K; yaş ortalaması=34; yaş ranjı=18-62; standart sapma=12,56) üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcılara emosyonel yük bakımından nötr (nötr yüz) uyarıcıları izleyen, sol veya sağ periferal alanda 
sunulan görsel sinyali saptamaya dayalı bir deney uygulanmıştır.  

Bulgular: Tepki süreleri bakımından, Arapça-Tekdilli grubun sol konum koşulundaki tepki süresinin 
(Ort= 902 ms) Türkçe-Tekdilli gruba göre (Ort= 439 ms) göre anlamlı derecede uzun olduğu (t=3,24; 
P<0,01); bu farkın 20-35 yaş aralığında belirgin iken 40 yaş civarında ortadan kalktığı gözlenmiştir. 
Hem soldan sağa hem de sağdan sola okuma-yazma deneyimine sahip İkidilli gruplarda ise tepki 
süreleri farklılaşmamıştır. Gözbebeği büyüklükleri bakımından Türkçe-Tekdilli grubun gözbebeği 
büyüklüğünün sol ve sağ konum koşulunda Arapça-Tekdilli gruba göre büyük olduğu; bu farkın 3000 
ms’lik zaman kesitinin neredeyse tamamında devam ettiği gözlenmiştir. İkidilli gruplarda ise yalnızca 
sol konum koşulunda 1500-1700 ms kesitinde Türkçe-Arapça ikidilli grubun gözbebeği büyüklüğünün 
Arapça-Türkçe ikidilli gruba göre büyük olduğu gözlenmiştir.   

Sonuç: Soldan-sağa okuyup yazan grupta dikkat sol uzamsal alana baskın olmasına karşılık, her iki 
yönde okuyup yazan gruplarda bu baskınlık ortadan kalkmıştır. Bu bulgular, sağlıklı bireylerde, sol-
periferal alana yönelik fizyolojik bir dikkat baskınlığı bulunsa da bu baskınlığın, okuma-yazma yönü gibi 
kültürel etkenler ve yaş faktörü ile modüle edildiğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Pseudoneglect, okuma yazma yönü, ikidillilik 
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O-90 

Aşı kararsızlığı ve belirsizlik altında karar verme 

Hasan Demirci, Ahmet Fatih Sarıkaya, Hanife Merve Çatan, Ülkü Tankut 

Psikoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Bireylerin aşı olma konusundaki kararlarını risk karşılaştırması yoluyla aldıkları varsayıldığından 
risk algısı aşı olmayı etkileyen önemli faktörler arasındadır. Çok sayıda çalışma, riski yorumlamanın 
çoğu zaman rasyonel bir yaklaşıma değil, bilimsel kanıtlara rağmen şüphelerin arttığı “belirsizlikler” 
yaklaşımına dayandığını ileri sürmektedir. Aşı olma kararı yalnızca kâr-zarar analizi ile değil aynı 
zamanda duygusal süreçlerden de etkilenebilmektedir. Çalışmanın amacı aşı olan (AO+) ve aşı 
olmayan (AO-) bireylerin belirsizlik altında karar verme süreçlerini karşılaştırmaktır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 70 AO- kişi ile yaş, cinsiyet ve eğitim açısından eşleştirilmiş 70 AO+ kişi 
dahil edildi. Katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu, Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck 
Anksiyete Envanteri (BAE), Barratt Dürtüsellik Ölçeği Kısa Formu (BIS-11-KF), Aşı Karşıtlığı Ölçeği 
(AKÖ) ve Iowa Kumar Testi (IKT) uygulandı.  

Bulgular: AO- ve AO+ grupları arasında yaş, cinsiyet ve eğitim yılı açısında istatistiksel olarak anlamlı 
fark bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar arasında BDE, BAE, BIS-11-KF alt ölçekleri ve toplam puan 
açısında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05). AO- ve AO+ arasında AKÖ alt boyutları ve 
toplam puan açısından istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p<0,001). Gruplar arasında IKT-5 
alt boyutu açısından istatistiksel olarak anlamlı fark gözlemlenmiştir (p <0,05). IKT-toplam ve diğer alt 
boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamasına rağmen AO- katılımcıların riskli destelerden 
daha çok seçim yaptıkları görülmüştür. IKT-5 ile aşı yararı, aşı olmamak için çözümler ve AKÖ-toplam 
puan arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir (r =-0,21, p<0,05, r =-0,23, 
p<0,01, r = -0,19, p<0,05, sırasıyla). Benzer şekilde IKT-Toplam puan ile aşı olmamak için çözümler alt 
boyutu arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardı (r =-0,20, p<0,05).  

Sonuç: AO- grup belirsizlik altında karar verme görevinde uzun vadede dezavantajlı ve riskli 
destelerden daha fazla seçim yapmış ve belirsizlik altında risk almaya eğilimli davranmıştır. Aşı 
karşıtlığındaki risk değerlendirmesinde emosyonel süreçlerin etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Aşı karşıtlığı, karar verme, risk alma 
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Poster Sunumları 
 

Poster Tartışması 1 
20 Ekim 2022, 12:45 – 13:45, Poster Alanı 

P-01 

Hangi yüz beni temsil ediyor? Bir yüz nakli hastasının önceki ve şimdiki yüzüne verdiği nöral 
tepkiler 

Evrim Gülbetekin1,  Seda Bayraktar1, Ömer Özkan2, Özlenen Özkan2, Hilmi Uysal3, Halil Ömer Çolak4, 
Abdullah Utku Şenol5, Ayhan Şavklıyıldız4 
1Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü; 2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp 
Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı; 3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji 
Bölümü; 4Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü; 
5Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü 
Amaç: Bir yüz nakli hastasının (YNH) eski ve yeni yüzüne verdiği sinirsel tepkilerin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Bir YNH ve on erkek katılımcı çalışmaya katılmıştır. Katılımcıların önceki ve şimdiki 
yüz fotoğrafları ve yabancı erkek yüz fotoğrafları uyarıcı olarak kullanılmıştır. Katılımcıların şimdiki yüz 
fotoğrafı standart koşullarda çekilmiştir. Deneysel oturumlarda katılımcıların kendi yüzü (önceki veya 
şimdiki) veya yabancı yüzler sunulmuştur. Katılımcılardan kendi yüzünü ve diğer yüzleri ayırt etmeleri 
istenmiştir. Uyarıcılar E-Prime 3.0 kullanılarak sunulmuştur. 2s sunulan odak noktasının ardından, 
uyarıcılar seçkisiz olarak 1000ms süreyle sunulmuştur. Uyarıcılar-arası aralık 2200ms’dir.Beyin 
sinyalleri 64 kanallı EEG sistemi ile kaydedilmiştir. N170 genlikleri O1/O2, P7/P8 ve PO7/PO8’i de 
içerecek şekilde posterior elektrot bölgelerinden ölçülmüştür. 100-250ms aralığındaki N170 tepkileri 
Brain Vision Analyzer aracılığıyla belirlenmiştir. Uyarıcıdan 200ms öncesindeki 1000ms sonrasındaki 
olaya ilişkin potansiyellerin (OİP) ortalaması alınmıştır. 
Bulgular: Uyarıcının N170 tepkileri üzerindeki etkisini incelemek içinher bir elektrot bölgesine ilişkin 
tekrarlı ölçümler için ANOVA uygulanmıştır. O1 elektrodundaki F (2, 18)=7,36, p=0,005, ηp2=0,45 ve 
P7 elektrodundaki F (2, 18)=7,36, p=0,033, ηp2=0,31 N170 genliklerinde anlamlı bir uyarıcı etkisi 
bulunmuştur. Kontrollerde kişinin önceki yüzüne verdiği N170 tepkisi (M=-9,79, SS =4,78), şimdiki 
yüzüne verdiği N170 tepkisinden (M = -7,5, SS = 4,28) daha yüksek bulunmuştur. Öte yandan her bir 
kategori için YNH’nin N170 genliği, kontrol grubunun ortalamasından daha yüksektir (P7: önceki=-
22.47; şimdiki=-11,12; yabancı=-16,33; O1: önceki=-17,38; şimdiki=-9,78; yabancı=-12,20). Betimsel 
istatistikler, YNH’nin şimdiki yüzüne kontrol grubuna benzer şekilde tepki verdiğini; ancak önceki 
yüzüne ve yabancı yüzlere kontrollerden çok daha yüksek N170 genlikleri gösterdiğine işaret etmiştir. 
Sonuç: Bulgular, YNH’nin yeni yüzünü kontrol grubunda olduğu gibi benimsediği; ancak eski yüzüne 
ilişkin olarak kontrollerden farklı bir şekilde tepki verdiği şeklinde yorumlanmıştır. 
Bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 
desteklenen projenin bir bölümü sunulmuştur. Proje Numarası: SBA-2019-4254. 
Anahtar Kelimeler: Yüz, yüz algısı, yüz nakli, bireyin kendi yüzüne ilişkin algısı 
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P-02 

Sahne algısı sürecinde beyin fonksiyonel bağlantısallıklarının incelenmesi 

Ulaş Ay1, Tamer Demiralp2 
1İstanbul Üniversitesi, Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı, Nörogörüntüleme Birimi, 
İstanbul; 2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

Amaç: İnsanlar, nesneleri ve birçok nesnenin birlikte oluşturduğu sahneleri güvenilir ve hızlı bir şekilde 
tanıyabilirler. Sahnelerin algılanması sürecinde görsel sistemde yer alan çeşitli kortikal bölgelerin varlığı 
tanımlanmış olsa da bu bölgelerin hem kendi aralarındaki hem de diğer beyin bölgeleriyle olan 
bağlantısallıkları henüz yeterince incelenmemiştir. Bu pilot çalışmada sahnelerin algılanması sürecinde 
beyinde meydana gelen bağlantısallık değişimlerinin entrensek bağlantısallık ağları temelinde 
psikofizyolojik etkileşim modeliyle incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 4 sağlıklı katılımcıdan sahne algısı görevi esnasında fonksiyonel manyetik 
rezonans görüntüleme (fMRG) verisi toplanmıştır. fMRG verilerinin analizinde CONN yazılımı 
kullanılmıştır. Entrensek bağlantısallık ağları açısından 100 kortikal bölge tanımlanmış ve 
psikofizyolojik etkileşim modelinde bu bölgelerin birbirleri arasındaki bağlantısallıklar ağ temelli istatistik 
yöntemiyle incelenmiştir. Bağlantı eşiği düzeltilmemiş p<0,005; ağ eşiği ise ailevi hata düzeltmesi 
uygulanarak p<0,05 olarak belirlenmiştir. 

Bulgular: Görsel ağ içinde artmış bağlantısallığın yanı sıra, görsel ağın frontoparietal ağ ve dorsal 
dikkat ağı ile bağlantısallığını arttırdığı bulunmuştur. Ek olarak dorsal dikkat ağının kendi içerisinde ve 
ventral dikkat ağı ile olan bağlantısallığının artığı da tespit edilmiştir. 

Sonuç: Sahne algısının ağırlıklı olarak görsel modaliteye dayandığı varsayılmıştır. Bulgularımız, 
sahnelerin algılanmasında, görsel ağa ek olarak çeşitli dikkat ağlarının önemli bir rolü olabileceğini 
ortaya koymaktadır. 

Destek: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje No: 122S654). 

Anahtar Kelimeler: Sahne algısı, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme, entrensek 
bağlantısallık ağları, psikofizyolojik etkileşim, ağ temelli istatistik 
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P-03 

fNIRS ile fizyolojik görevler sırasında nörovasküler reaktivitenin değerlendirilmesi 

Emre Yorgancıgil, Ata Akın, Sinem Burcu Erdoğan, Gülnaz Yükselen 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 

Amaç: Fonksiyonel yakın kızılaltı spektroskopisi (fNIRS), insan beynindeki nöro-vasküler bağlantı 
mekanizmalarını yorumlayan mobil bir görüntüleme teknolojisi olarak ilgi görmüştür. Fizyolojik görevin 
neden olduğu değişiklikler, lokal oksijenli kan akışında bir artışla sonuçlanır ve artan lokal metabolik 
aktivite oksijen tüketimi hızını artırı, bu mekanizmaya hemodinamik aktivite adı verilir. Serebral 
reaktivite kavramı, serebral kan akımı değişiklikleri sırasında serebral arteriollerin vazodilatasyon ve 
vazokonstriksiyon tepkisidir. Çalışmamızda, bir dizi fizyolojik görev ve durum uygulanarak serebral 
reaktivite ve hemodinamik aktivitedeki değişikliği ölçmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Serebral korteksin prefrontal (PFC) ve oksipital (OFC) bölgelerindeki 
serebrovasküler reaktiviteyi değerlendirmek için katılımcılara bir dizi fizyolojik görev uyguladık. 
Çalışmamıza 9 sağlıklı katılımcı (6 erkek, 3 kadın) katıldı. Dört farklı fizyolojik görev ve durum (ışık 
uyaranı, hiperventilasyon, hipoventilasyon ve başı aşağı indir, bekle, tekrar kaldır) katılımcılar 
tarafından rastgele sırayla, her bir fizyolojik görevin üç tekrarı ile yürütülmüştür. Katılımcılar fizyolojik 
görevleri yerine getirirken fNIRS kayıtları alınmıştır. 

Bulgular: fNIRS kayıtlarının ön verileri, tüm deneysel görevlerde tüm katılımcılar arasında kayıt 
kalitesinin PFC konumlarında OFC konumlarına göre daha iyi olduğunu göstermiştir. Baş hareketleri, 
diğer tüm fizyolojik görevlerden daha güçlü hemodinamik aktiviteyi tetikledi, PFC konumlarında 
istatistiksel olarak güçlü anlamlı bulundu (Max amplitüd ortalama farkı=17,4, p<0,001). Gene PFC 
bölgelerinde baş hareketlerine hipoventilasyon ve hafif uyaranlara göre daha yüksek hemodinamik 
aktivite ile yanıt verildi (Max amplitüd ortalama farkı=9,4, 12,9; p<0,05). 

Sonuç: İlk bakışta, daha iyi sinyal kalitesi fNIRS yönteminin serebrovasküler reaktiviteyi ölçmek için 
PFC bölgeleri için uygun olduğunu göstermektedir. Baş hareketlerinin hemodinamik aktivite üzerinde 
belirleyici etkisi vardır ve ışık uyaranına en düşük hemodinamik aktivite ile cevap verilmiştir. fNIRS 
cihazı mobildir ve deneklerin doğal ortamında daha az hareket artefaktı ile kaliteli sinyal oluşturabilir. 
Bu nedenle sağlıklı insanlarda nefes ve baş hareketi görevleriyle serebrovasküler reaktiviteyi 
değerlendirmek için uygun bir beyin görüntüleme yöntemi olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Serebrovasküler reaktivite, hemodinamik aktivite, fNIRS 
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P-04 

İşitsel modalitede farklı duygu içeriklerinin zaman algısına etkisinin incelenmesi 

Ayşe Esra Karakaya, Edanur Alış, Ecenur Çimen, Zeynep Yıldız 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

Amaç: Güncel çalışmalar öznel zaman algısı ile duyguların ilişkili olduğunu, hatta öznelliğin 
temelinde duyguların rolü olabileceğini göstermektedir. Bu çalışmada duyguların zamanla algısı 
üzerindeki rolünün araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, pozitif ve negatif duyguların zaman algısına etkisinin incelenmesinde 
"süreyi sözel olarak tahmin etme" yöntemi kullanılmıştır. Sıra etkisi problemini ortadan kaldırabilmek 
için karşıt dengeleme tekniği kullanarak katılımcılar uyaran sırası açısından iki gruba (A ve B grubu) 
ayrılmıştır. A grubuna sırasıyla pozitif duygu içerikli işitsel uyaran (PİU), nötr içerikli işitsel uyaran 
(beyaz gürültü) ve negatif duygu içerikli işitsel uyaran (NİU); B grubuna ise sırasıyla NİU, nötr içerikli 
işitsel uyaran ve PİU 300 sn. boyunca dinletilmiştir. Katılımcılara her işitsel uyaran sonrası duygu 
durumlarını ölçebilmek ve sözel olarak süreyi tahmin edebilmeleri için sırasıyla SAM (Self Assesment 
Manikin) formu ve İşitsel Modalite Sonrası Ölçüm Formu sunulmuştur.  

Bulgular: SAM testi puanlarından elde edilen dört ölçüm puanı ortalamaları arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı farklılık olup olmadığını incelemek için yapılan Bağımlı Örnekler için Tek Yönlü 
Varyans Analizi sonucuna göre SAM puan ortalamaları arasında anlamlı fark gözlenmiştir (F(1-33)= 
781,268; p<0,001, η2=0,96). Bu bulgu, uygulanan manipülasyonun katılımcıların duygularını 
etkilediğini göstermektedir. Pozitif duygu içerikli işitsel modalitede süreyi tahmin etmede ortaya çıkan 
fark yüzdesi (PSF) ile nötr koşulda süreyi tahmin etmede ortaya çıkan fark yüzdesini kıyaslamak için 
yapılan İşaret Testi Analizleri sonucunda PSF ortalamasının nötr koşuldan anlamlı derecede daha 
düşük olduğu gözlenmiştir (p<0,05).  Katılımcıların negatif duygu içerikli modalite süreyi tahmin 
etmede ortaya çıkan fark yüzdesi (NSF) ortalamasının nötr koşulda süreyi tahmin etme fark yüzdesi 
ortalamasından anlamlı derecede düşük olduğu bulunmuştur. (p<0,01). Ancak, PSF’de, NSF’ye göre 
zaman algısının değişip değişmediği test edildiğinde istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır 
(p>0,05). 

Sonuç: Bu sonuçlar, duygusal işitsel modalitenin içeriğinden bağımsız olarak zaman algısını 
etkilediğini göstermektedir. Pozitif ve negatif duygunun ise zaman algısını, zamanın hızlı aktığı 
yönünde değiştirdiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Duygu manipülasyonu, öznel zaman, zaman algısı 
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P-06 

Menstrüel döngünün farklı evrelerinde zihin kuramı becerilerinin karşılaştırılması 

Özge Yılmaz 

Disiplinlerarası Sinir Bilimleri Bölümü, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

Amaç: Menstrüel döngü boyunca gonadal hormon seviyelerindeki değişimlerin birçok psikolojik işlevi 
etkilediği bilinmektedir. Özellikle de ovulasyon dönemindeki kadınların duygu tanıma ve empati gibi 
becerilerinde artış görüldüğü bilinmektedir. Affektif ve bilişsel bileşenlere dayanan zihin kuramı (ZK) 
becerilerinin menstruel döngüye bağlı değişim gösterip göstermediği bilinmemektedir. Bu çalışmanın 
amacı menstrüel döngünün farklı evrelerinde bulunan kadınların ZK becerilerini incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: 22-25 yaş arası 256 kadın katılımcıdan menstrüel döngü uzunluğu, son 
kanamalarının üzerinden kaç gün geçtiği ve menstrüel döngüyü etkileyecek faktörlerin varlığına yönelik 
bilgi alınmıştır. Bunun ardından aynı oturumda ZK ölçekleri [Gözlerden Zihin Okuma [GZO] ve 
Zihinselleştirme Mizah Testi (ZHMT)] uygulanmıştır. Menstrüel döngüde ve gonadal hormonlarda 
değişime neden olan faktör bildiren (n=21) ve menstrüel döngüleri 26 günden kısa veya 32 günden 
uzun olan katılımcıların (n=27) verileri veri setinden çıkartılmıştır. Verileri analiz edilen katılımcıların 
(n=208) hangi menstrüel evrede oldukları, bildirdikleri döngü uzunluğu üzerinden hesaplanarak ilk 
olarak menstrüasyon (n=44), proliferatif (n=72) ve sekretuvar (n=92) dönemde olanların ZK ölçek 
puanları ANOVA kullanılarak karşılaştırılmıştır. Ardından katılımcılar periovulasyon (28 günlük 
menstrüel döngü için 12-15. günler arası) evresinde olanlar (n=56) ve olmayanlar (n=152) olarak iki 
gruba ayrılmış ve ZK ölçek puanları bağımsız örneklem t-testi ile karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Menstrüasyon, proliferatif ve sekretuvar dönemde olan kadınların ZK becerileri arasında bir 
fark görülmemiştir. Periovulasyon evresindeki kadınların, diğer evrelerde olan kadınlara kıyasla 
ZHMT’nin zihinselleştirme içeren maddelerinden aldıkları puanların daha yüksek olduğu görülmüştür 
t(206) = -2,262, p= 0,025. Diğer test sonuçlarında gruplar arasında anlamlı fark yoktur. 

Sonuç: Menstrüel döngünün üç evresi arasında yapılan karşılaştırmada ZK becerileri arasında fark 
görülmemiş olmakla birlikte, periovülasyon evresinde bulunan kadınların bilişsel ZK becerilerinin diğer 
evrelerdeki kadınlara kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Menstrüel döngü, zihin kuramı, ovulasyon, estradiol 
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P-07 

Ses lokalizasyonu becerisinin fps oyuncu performanslarına etkisi 

Yunus Emre Balcı1, Elif Toprak2, Filiz Yönyüksel1, Itır Kaşıkçı3 
1Psikoloji, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 2Elektrik Elektronik mühendisliği Yeditepe 
Universitesi, İstanbul, Türkiye; 3Psikoloji, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Ses lokalizasyonu, ses kaynaklarının yerlerini belirleme becerisidir. Birinci kişi nişancı (First 
person shooter: FPS) oyunlarında oyuncu, görüş açısında olmamasına rağmen, kendisine yaklaşmakta 
olan hedefi bu beceriyi kullanarak tespit edebilir. Çalışmanın amacı FPS oyuncularının ses 
lokalizasyonu becerileri ile oyun başarılarının ilişkisini incelemektir.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya geçmiş ya da güncel işitsel duyu problemi olmayan ve minimum 5 yıldır 
FPS oynayan 18-24 yaş aralığında 8 oyuncu (1 kadın) katıldı. Oyuncular genel başarı seviyelerine göre 
iyi (5) ve kötü (3) olarak gruplandırıldı. Çalışmada, bilgisayar ekranının etrafına yerleştirilen 4 
hoparlörün üçünden ayak sesi, birinden silah sesi verildi ve katılımcıdan ekrandaki dört kutudan silah 
sesinin geldiği hoparlörle aynı konumda olanı seçmesi istendi. Her birinde 64 uyaran olan 6 set 
uygulandı. Setlerin yarısında silah sesi belirginken (kolay koşul) diğer yarısında gizliydi (zor koşul). 
Davranışsal veri MATLAB, EEG verisi 19-kanallı MITSAR Smart-BCI sistemi ve WinEEG yazılımı ile 
kaydedildi.  

Bulgular: İyi oyuncuların doğruları iki koşulda da yanlışlardan yüksekti (p<0,043). İyi oyuncuların kolay 
koşuldaki doğrularının N2 genliğinin yanlışlara göre negatif (p<0,001) ve N2 latanslarının zor koşula 
göre kısa olduğu bulundu (p<0,001). Tüm cevaplarda (doğru+yanlış) genlikler zorda negatif (p<0,001) 
latanslar kolayda kısaydı (p<0,001). 

Sonuç: İyi oyuncuların doğrularının yanlışlarından yüksek olması ancak kötülerde bu farkın 
görülmemesi sınıflandırmamızı destekler niteliktedir. Tüm grupların tüm cevaplarına bakıldığında zor 
koşulda artan N2 genlikleri ödevin zorlaşmasına, kolay koşulda kısalan N2 latansları tespitin 
hızlanmasına işaret etmektedir. İyi oyuncuların kolay koşuldaki doğru cevapları N2 latanslarının zor 
koşula kıyasla daha kısa olması da erken tespitin göstergesidir. Araştırmanın veri toplama süreci 
devam etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ses lokalizasyonu, EEG, first person shooter, FPS, video oyunu 
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P-08 

Duygu içerikli çalışma belleği görevi sırasındaki beyin hemodinamik yanıtlarının anksiyete 
puanıyla ilişkisi 

Özge Keleş,  Ersin Yavaş 

Bartın Üniversitesi 
Amaç: Anksiyete düzeyi, kişilerin günlük yaşamlarını davranışsal olarak etkilerken aynı zamanda 
fizyolojik ve psikolojik etkiler de oluşturmaktadır. Özellikle bellek kapasitesini sınırladığı 
düşünülmektedir.  Bunun yanı sıra çalışma belleği sürecinde materyale özgü hemisferik bir asimetri 
olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur. Prefrontal korteksin ventrolateral bölümü bilginin online 
tutulması ile, anterior kısmı çalışma belleğinin merkezi yürütücüsü olması ile, dorsalateral kısmı ise 
bilgiyi manipüle etme ile ilgili olmakla birlikte sol ventrolateral bölge sözel, sağ ventrolateral bölge ise 
sözel olmayan materyalin tutulması ile ilişkilidir. Bu yüzden çalışmamızda hemodinamik kayıt prefrontal 
bölgeyi kapsayacak şekilde alınmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Yaptığımız çalışma davranışsal ve Yakın Kızılötesi Spektroskopi (fNIRS) 
kullanılarak yapılan nörogörüntüleme aşaması olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Katılımcılara 
Beck Anskiyete Olcegi   uygulanmış olup puanlara göre düşük ve yüksek olarak iki grup 
oluşturulmuştur. Anksiyete puanı yüksek olan grubun yaş ortalaması 22,28 iken anksiyete puanı düşük 
olan grubun yaş ortalaması da 22,14’dir. Gruplar arasında cinsiyet özellikleri açısından anlamlı bir fark 
bulunmamaktadır. Katılımcılara duygu içerikli yüz uyaranları içeren görsel uzamsal 2-geri deneyi 
uygulanmıştır.  

Bulgular: Katılımcıların doğru sayıları esas alınarak yapılan davranışsal analizlerde iki grup arasında 
anlamlı bir fark gözlenmemiştir. fNIRS sonuçları incelendiğinde kanallar arası bir fark olmadığı 
gözlenmektedir.  

Sonuç: Literatür incelendiğinde anksiyetenin bilişsel işlevler ve fizyolojik süreçler üzerinde etkisinin 
olduğunu gösteren birçok çalışma olmasına karşın araştırma bulguları tek bir sonuçta hemfikir 
olamamıştır. Bizim çalışmamız da anksiyetenin çalışma belleği görevi üzerinde anlamlı bir etkisinin 
olmadığını gösteren araştırmalarla paralellik göstermektedir. Çalışmamızda gruplar arası anlamlı fark 
görülmemesinin nedeni örneklemin genç ve nicelik olarak az olmasından ve 2-geri görevinin yeterince 
zor olmamasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çalışma belleği, anksiyete, fNIRS, n-geri, PFK 
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P-09 

Sülfit toksisitesi ile depresyon düzeyi arasındaki ilişkinin davranış deneyleri ile belirlenmesi 

Narin Derin, Mustafa Munzuroğlu, Ceren Kencebay Manas, Çiğdem Saraç 

Akdeniz Üniversitesi 

Amaç: Bu çalışmada sülfit toksisitesi ile depresyon patofizyolojisi arasındaki ilişkinin davranış deneyleri 
ile belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 100 adet 3 aylık erkek Wistar sıçanlar, control (K), S25, S100 ve 
S260 olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır. S25, S100 ve S260 grubuna 35 gün boyunca sırasıyla 25 
mg/kg/gün, 100 mg/kg/gün ve 260 mg/kg/gün dozunda sodyum metabisülfit gavaj yoluyla verilmiştir. 
Kontrol grubuna ise aynı süre boyunca gavaj yoluyla musluk suyu verilmiştir. Gavaj uygulamasının 
tamamlanmasıyla birlikte depresyon düzeylerinin belirlenmesi için tüm gruplar açık alan, yükseltilmiş 
artı labirent ve sükroz tercih testine tabi tutulmuştur. 

Bulgular: Yükseltilmiş artı labirent testinde S260 grubunun açık kolda geçirdiği süre K grubuna göre 
anlamlı derecede yüksektir (0,01). Açık alan testinde S25, S100 ve S260 grupları tarafından alınan 
toplam yolun K grubuna göre yüksek olduğu ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 
belirlenmiştir. Açık alan testinde iç kadranlarda geçirilen süreye bakıldığında, S25 (p<0,01), S100 
(p<0,05) ve S260 (p<0,01) gruplarının geçirdikleri sürenin K grubuna göre anlamlı derecede yüksek 
olduğu görülmüştür. Sükroz tercih testinde ise S25, S100 grupları tarafından tüketilen şekerli su 
miktarının K grubuna göre düşük olduğu ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 
belirlenmiştir. S260 grubunun tükettiği şekerli suyun K grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğu 
görülmüştür (p<0,05). 

Sonuç: Davranış deneylerinde elde edilen bulgular sulfit toksisitesinin depresyonu tetikleyebileceğine 
işaret etmektedir. 

Destek: Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi tarafından bilimsel araştırma projeleri kapsamında 
desteklenmektedir (TDK-2021-5579). 

Anahtar Kelimeler: Depresyon, sülfit, davranış testleri 
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P-10 

İkincil İlerleyen multipl sklerozda fonolojik çalışma belleğinin değerlendirilmesi 

Melis Buse Altun1, Özlem Öge Daşdöğen2, Melih Tütüncü3 
1Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstinye Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 2Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fenerbahçe 
Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 3Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, 
Türkiye 

Amaç: Multipl skleroz, merkezi sinir sistemini etkileyen ak maddede daha yoğun olmak üzere, korteks 
ve derin gri maddeyi de tutabilen nöroinflamasyon ve nörodejenerasyon ile seyreden inflamatuar bir 
demiyelinizan hastalıktır. Multipl sklerozda çeşitli motor, duyusal, serebellar, bilişsel semptomlar 
gözlenebilmektedir. Bilişsel etkilenim, multipl skerozun bir özelliğidir, ancak Multipl sklerozlu hastalarda 
bilişin ne zaman ve ne düzeyde etkilendiği tam bilinmemektedir. Bilişsel işlevlerin yerine 
getirilebilmesinde çalışma belleği en önemli yapılardan biridir. Çalışma belleği; akıl yürütme, anlama ve 
öğrenme gibi karmaşık görevleri yerine getirme sırasında bilgiyi akılda tutma için gerekli olan sistem 
veya sistemler olarak tanımlanır. İkincil ilerleyen multipl sklerozlu bireylerde fonolojik çalışma belleğini 
inceleyen çalışmaların sayısı sınırlı olmakla birlikte etkilenimin olduğuna ilişkin bulgular vardır. Bu 
çalışmanın amacı, İkincil ilerleyen multipl sklerozlu bireylerde fonolojik çalışma belleğini 
değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya üç İkincil ilerleyen multipl sklerozlu ve 10 sağlıklı katılımcı katılmıştır. 
Katılımcılara Mini Mental Durum Değerlendirme Testi uygulanmış olup 24-30 puan arası alan normal 
bilişsel becerilere sahip kişiler çalışmaya dahil edilmiştir. Yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyleri eşlenerek 16 
kelimeden oluşan Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Testi uygulanmıştır. Kelimeler, bilgisayar yazılımı 
üzerinden katılımcılara dinletilerek katılımcıların duydukları kelimeleri tekrar etmeleri istenmiştir. 
Tekrarlanan doğru sözcük sayıları incelenmiştir.  

Bulgular: SPMS’li katılımcılar, sağlıklı katılımcılara oranla daha düşük sayıda doğru sözcük tekrarı 
gerçekleştirmiştir (Mann Whitney U test; U=1; p=0,016<0,05). Sağlıklı katılımcılar ortalama yedi 
anlamsız sözcüğü doğru olarak tekrar edebilirken SPMS’li katılımcılar ortalama iki anlamsız sözcük 
tekrarı sayısı olduğu saptanmıştır.  

Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen bulgular, ikincil ilerleyen multipl sklerozlu hastalarda fonolojik 
çalışma belleği etkileniminin söz konusu olabileceğine işaret etmektedir. Multipl skleroz alt tiplerinde 
fonolojik çalışma belleğinin etkilenimini incelemek amacı ile daha büyük örneklem gruplarıyla yapılacak 
çalışmaların farklı multipl skleroz türlerinde farklı fonolojik çalışma belleği fenotipleri sunabileceği 
düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Anlamsız sözcük tekrarı, çalışma belleği, fonolojik çalışma belleği, Multipl 
Skleroz, İkincil İlerleyen Multipl Skleroz (SPMS) 
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P-11 

Farelerde koşullu çevre itinmesi öğrenimini takiben hipokampüste c-Fos ekspresyonu 

Çınar Furkan İlhan1, Esra Ülke1, Gonzalo Urcelay2, Sezen Kışlal1 
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara, Türkiye; 2Nottingham Üniversitesi, Psikoloji 
Fakültesi, Nottingham, Birleşik Krallık 

Amaç: Kemoterapinin yüksek emetojenitesi, kanser hastalarında beklentisel bulantı ve kusma (ANV) 
denilen bir durumun gelişmesine neden olmaktadır. ANV'nin, kemoterapinin neden olduğu rahatsızlık 
ile hastanedeki bağlamsal uyaranların eşleştirilmesine dayanan bir klasik koşullanma örneği olduğu 
bilinmektedir. Bu çalışmada, farelerde bağlamsal itinme öğrenimi için gerekli substratı bulmak 
amacıyla, ANV'nin hayvan modeli olan koşullu çevre itinmesi (CCA) öğrenimi sonrasında c-Fos 
ekspresyonu incelenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: On iki haftalık CD1 erkek fareler iki kontrol grubuna, NaCl-Context B (n=18) ve LiCl-
Context A (n=18); ve bir deney grubuna, LiCl-Context B (n=18) ayrılmıştır. Koşullama sırasında, LiCl-
Context A grubundaki hayvanlara, koloni kafeslerinde LiCl enjeksiyonları yapılmıştır (Context A). NaCl-
Context B ve LiCl-Context B gruplarındaki hayvanlara ise, koşullama bağlamında (Context B), sırasıyla 
NaCl ve LiCl enjeksiyonları yapılmıştır. Her gruptan altı hayvan, c-Fos ekspresyonunun 
değerlendirilmesi için, koşullamadan tam 1 saat sonra perfüze edilmiştir. CCA belleği, koşullamadan 
72 saat sonra, 15 dakikalık bir testte kalan 12 hayvanla test edilmiştir. Su tüketimi itinme indeksi olarak 
ölçülmüştür. 

Bulgular: Bellek testinde, deney grubunun su tüketimi, CCA'nın bir göstergesi olarak, kontrol grubuna 
kıyasla önemli ölçüde azalmıştır. (p<0,001). Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, LiCl-Context B 
grubunun c-Fos ekspresyonunun, hipokampüsün CA1-CA2 (p<0,001) ve dentat girus (DG) (p<0,001) 
alt bölgelerinde anlamlı derecede yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Sonuç: Bir bağlam ile hastalığın eşleştirildiği öğrenmenin gerçekleşmesine, CA1-CA2 ve DG'deki 
nöronlarda spesifik c-Fos ekspresyonu eşlik etmiştir. Bu bulgu CCA oluşumunda hipokampüsün rolü 
olduğunu düşündürmektedir. Gelecekteki çalışmalar bu beyin bölgesindeki plastisite değişikliklerini 
araştırmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Fare, beklentisel bulantı, koşullu çevre itinmesi, c-Fos, hipokampüs 
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P-12 

GABAerjik veya kolinerjik ventral pallidal lezyonların duygulanımsal & bilişsel süreçlere 
etkileri 

Cem Sevinç1, Cemal Akmeşe1, Sahar Halim1, Güneş Ünal2 
1Bilişsel Bilim Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 2Psikoloji Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, 
İstanbul, Türkiye 

Amaç: Bu çalışmada ventral pallidum (VP) GABAerjik ve kolinerjik nöronlarının duygulanımsal ve 
bilişsel süreçler üzerindeki düzenleyici etkileri, seçici immunotoksin lezyonlar ile sınanmıştır. 

Yöntem: Yirmi dört erkek Wistar sıçanında stereotaksik cerrahi ile VP bölgesine GAT1-Saporin (n = 
8), 192-IgG-Saporin (n = 8) veya PBS (vehikül, n = 8) enjekte edildi. Hayvanlar sırasıyla zorunlu yüzme 
testi (ZYT), açık alan testi (AAT), yükseltilmiş artı labirent (YAL), Morris su labirenti (MSL) ve korku 
koşullanmasında sınandılar. Lokomotor etkinlik DeepLabCut ile analiz edildi. Korku koşullanmasının 
ardından 2 GAT1-Saporin ve 2 vehikül hayvanına intraventriküler kolşisin enjeksiyonu yapıldı. 
İmmunofloresan antikorlar ile VP içerisindeki parvalbumin (PV), kolinasetiltransferaz (ChAT) ve γ-
aminobütirik-asit (GABA) immünreaktif nöronlar görselleştirildi. VP’nin sınırları Leu-enkefalin 
işaretlemesi ile belirlendi. İstatistiksel analizler GraphPad-Prism'de yapıldı. Gruplar tek veya çift yönlü 
varyans analizleri ile karşılaştırıldı. 

Bulgular: GAT1-Saporin (p < 0,05) ve 192-IgG-Saporin (p<0,05) grupları ZYT’de daha az davranışsal 
çaresizlik gösterdi. Benzer şekilde, GAT1-Saporin (p<0,05) ve 192-IgG-Saporin (p<0,05) grupları 
ZYT’de daha fazla etkin tırmanma davranışı sergiledi. AAT sonuçları gruplar arasında genel lokomotor 
etkinlik farkı olmadığını gösterdi. AAT ve YAL’da anksiyete benzeri davranış farkları görülmedi. MSL’de 
kolinerjik lezyon grubunun platformu bulma performansı ikinci günden itibaren azaldı (p<0,05). Korku 
ediniminde her iki lezyon grubundaki hayvanlar daha fazla koşma sergilerken (p<0,05); yalnızca 
GABAerjik lezyon grubundakiler daha fazla zıplama davranışı gösterdi (p<0,05). Edinim ile aynı 
düzenekte yapılan sönme testinde yalnızca kolinerjik grup (p<0,05) daha az donma gösterdi. Farklı bir 
düzenekte yapılan sönme testinde ise GAT1-Saporin ve 192-IgG-Saporin grupları daha az donma 
gösterdi (p<0,05). 

Sonuç: VP GABAerjik ve kolinerjik nöronları, etkin baş etme davranışlarını baskılayarak davranışsal 
çaresizlik ve pasif korku tepkilerini düzenlemektedir. Bu nöronal gruplar duygudurum bozukluklarının 
tedavisinde terapötik hedef oluşturabilir. 

Destek: Bu araştırma EMBO Yerleşim Desteği ile fonlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ventral pallidum, GABA, asetilkolin, depresyon, aktif baş etme 
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P-13 

Ketaminin terapötik etkilerinin davranışsal çaresizlik ve anksiyete modellerinde sınanması 

Dilan Gökalp, Güneş Ünal 

Davranışsal Sinirbilim Laboratuvarı, Psikoloji Departmanı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 

Amaç: Bu çalışmada N-Metil D-Aspartik reseptörüne (NMDAr) bağlanan atipik antidepresan ketaminin 
duygulanımsal süreçlere olan etkisi incelenmektedir. Ketaminin terapötik etkileri davranışsal çaresizlik, 
korku koşullanması ve anksiyete modelleriyle sınanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmada erişkin erkek Wistar sıçanları kullanılmıştır (n = 16). Zorunlu Yüzme 
Testi (ZYT), Açık Alan Testi (AAT), Yükseltilmiş Artı Labirent (YAL) ve 21-26 günlük aranın ardından 
Klasik Korku Koşullanması gerçekleştirilmiştir. Deneysel gruba (n = 8) ZYT’nin 2. günü ve korku 
koşullanması sönme fazının 1. gününde deneyden 40 dakika önce intraperitoneal (IP) salin, 30 dakika 
önce ise IP ketamin (10 mg/kg, 1 ml/kg) enjekte edilmiştir. Vehikül grubuna ise aynı prosedür takip 
edilerek iki kez salin verilmiştir.  ZYT’deki immobilite süresi açık kaynaklı davranış analiz programı 
DBscorer ile; AAT, YAL ve korku koşullanmasının fazları ise ezTrack ile analiz edilmiştir. Davranış 
testleri GraphPad Prism 9.4.1 ile t-test veya çift yönlü ANOVA kullanılarak analiz edilmiştir.  

Bulgular: Deneysel grup ZYT’de daha az immobilite sergilemiştir (p<0,05). AAT’de ise iki grup 
arasında bir fark görülmemiştir. Deney grubunun YAL’da açık kolda daha fazla zaman geçirdiği 
gözlemlenirken (p<0,05), düzenekteki hareket sürelerinde bir fark saptanmamıştır. Korku koşullanması 
sönme fazlarında gruplar arasında fark bulunmamıştır. Ketamin grubu korku koşullanması 1. sönme 
fazında 9. sinyalde daha az donma tepkisi göstermiş (p<0,05); ancak bu etki devam etmemiştir.  

Sonuç: Tek bir ketamin (10 mg/kg) enjeksiyonunun hem davranışsal çaresizliği azalttığı hem de 
anksiyolitik etki gösterdiği anlaşılmıştır. Antidepresan etki gösteren bu doz, korku koşullanması sönme 
davranışında geçici bir azalma sağlamıştır. Bu sonuçlar, akut ketamin uygulamasının sadece klinik 
depresyon için değil, anksiyete tedavisinde de etkili bir yöntem olacağını göstermektedir.  

Destek: Bu araştırma Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi tarafından 19344 kodlu proje ile 
desteklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Davranışsal çaresizlik, anksiyete, korku koşullanması, ketamin 
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P-15 

Otizm spektrum bozukluğu oluşturulan kemirgen modellerinde kullanılabilecek davranış 
deneyleri 

Ayşen Çalıkuşu, Elif Gülçiçek Topa Abbasoğlu, Meltem Bahçelioğlu 

Gazi Üniversitesi 

Amaç: Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan (1-2 yaş), şiddetli sosyal 
etkileşim ve iletişim eksikliği, tekrarlayan ve basmakalıp davranışlar ile karakterize nörogelişimsel bir 
bozukluktur. Genetik ve çevresel unsurları içerdiği düşünülen heterojen bir etiyolojisi vardır. Bundan 
dolayı da OSB için tek bir etkin tedavi bulunmamaktadır.  OSB’nin etiyolojisini ve patofizyolojisini 
araştırmak, alternatif tedavi yöntemleri geliştirmek için insanlarda yapılabilecek çalışmaların kısıtlılıkları 
bulunmaktadır. Bu yüzden araştırmalar özellikle kemirgenler üzerinden yürütülmektedir. OSB kemirgen 
modelleri oluşturmak, modelin geçerliliğini test etmek ve tedavi yöntemlerinin etkinliğini belirlemek 
oldukça önemlidir. Bu derlemenin amacı OSB’li kemirgen modellerinde uygulanabilecek davranış 
deneyi modellerini değerlendirerek araştırmacıları bilgilendirmek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Pubmed, Scopus, Science Direct ve Google akademik tarama motorları kullanılarak 
yıl sınırlaması yapılmadan kapsamlı bir literatür taraması gerçekleştirildi. 

Bulgular: Otizm Spektrum Bozukluğu kemirgen modellerinde kullanılabilecek düzenekler bozukluğun 
3 ana semptomu üzerinde yoğunlaşmakta olup OSB’de çok sık rastlanan anksiyete de bu çalışmalara 
dahil edilmektedir. Genellikle kullanılan davranış deney modelleri sosyal etkileşim testleri (Üç Odalı 
Sosyallik ve Sosyal Yenilik Testi vb.), öğrenme ve hafıza testleri (Morris Su Labirenti Testi, Yeni Nesne 
Tanıma Testi vb.), tekrarlayan davranış testleri (Mermer Gömme Testi vb.) ve anksiyete testleri (Açık 
Alan Testi, Yükseltilmiş Artı Labirent Testi vb.) olarak gruplandırılabilir. 

Sonuç: Bu derlemede, OSB modeli oluşturulan kemirgenlerde kullanabilecek deney düzeneklerini 
göstermek bu yolda ilerleyen araştırmacılara yol gösterecektir. 

Anahtar Kelimeler: Otizm spektrum bozukluğu, davranış testleri, kemirgenler, sosyal eksiklik, sosyal 
davranış 
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P-16 

Valproik asitle indüklenen sıçan otizm modelinde nörogelişimsel parametrelerin 
değerlendirilmesi 

Kübra Karadağ, Volkan Tümer, Ahmet Mert Ertunç 

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye 

Amaç: Otizm spektrum bozukluğu (OSB); sosyal etkileşim bozukluğu, sınırlı ilgi alanı, tekrarlayan 
davranışlar ve duyusal anomaliler ile karakterize kompleks bir nörogelişimsel bozukluktur. Erkek ve kız 
çocukları arasında görülme oranı 4:1’dir. Etyopatogenezi bilinmemektedir. Epilepsi, dikkat eksikliği 
hiperaktivite bozukluğu gibi hastalıklarla birlikteliği sıktır. Komorbiditelere yönelik medikal tedavi 
uygulanabilmektedir. Ancak sosyal etkileşim bozukluğu gibi otizmin temel semptomlarına yönelik bir 
medikal tedavi bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı; gebelik döneminde çevresel hasarla 
oluşturulmuş ve görünüm geçerliliği yüksek bir otizm modeli olan valproik asitle indüklenen sıçan otizm 
modelinde olası nörogelişimsel farklılıkları değerlendirmektir.  

Gereç ve Yöntem: On-on iki haftalık 2 dişi ve 1 erkek Sprague Dawley türü sıçan bir gece boyunca 
aynı kafeste barındırılmıştır. Ertesi gün vajinal plug ve/veya vajinal yaymanın ışık mikroskobu ile 
incelenmesinde sperm görülen dişiler gebeliğin 0. gününde kabul edilmiştir. Takiben prenatal 12. günde 
subkutan 400 mg/kg valproik asit enjeksiyonu ile otizm modeli oluşturulmuştur. Kontrol grubu için diğer 
gebeye prenatal 12. günde %0,9’luk subkutan salin uygulanmıştır. Bir anneden alınan 12 yavru (7 
erkek, 5 dişi) ile otizm modeli grubu oluşturulmuştur. Postnatal 4. günden (PND4) başlanarak belirli 
günlerde boy ve vücut ağırlığı ölçümleri yapılmış, göz açıklığı durumları takip edilmiştir. Motor gelişim 
izlemi için PND4’ten itibaren ön ve arka ekstremite kavrama refleksleri ve postürleri değerlendirilmiş, 
kendi kendine doğrulma, uçurumdan kaçınma, yürüme ve negatif geotaksi testleri uygulanmıştır. 
PND14’te anne kokusu tercih testi ile anne kokusunu tanıyabilme, yabancı kokuları ayırt etme becerileri 
değerlendirilmiştir.  

Bulgular: PND15’te yapılan negatif geotaksi testinde erkeklerin testi tamamlama süreleri dişilere göre 
azalmıştır (p<0,05). Ön ekstremite kavrama, kendi kendine doğrulma, uçurumdan kaçınma ve postür 
testlerinde dişi ve erkek otizm modeli sıçanları arasında fark bulunmamıştır. Göz açıklığı 
değerlendirmesinde cinsiyete bağlı fark görülmemiştir.  

Sonuç: Valproik asitle indüklenen otizm modeli oluşturulan erkek ve dişi sıçanlar arasında motor 
gelişim ve proseptif duyu gelişimi açısından belirgin fark olduğu gösterilmiştir.  

Destek: Çalışmanın verileri, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenen 19851 numaralı proje kapsamında elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Otizm, valproik asit, nörogelişimsel bozukluklar 
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Farelerde morfine bağımlılık gelişmesinde oksotremorinin ve amitriptilinin etkilerinin 
araştırılması 

Evrim Zeren Birer1, Asiye Nurten2, Nurhan Enginar1 

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı; 2İstanbul Yeni Yüzyıl 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı 

Amaç: Morfin bağımlılığında kolinerjik ve noradrenerjik sistemlerde uyumsal değişikliklerin olduğu öne 
sürülmüştür. Noradrenerjik sinir uçlarından noradrenalinin geri alınımını inhibe eden amitriptilinin 
bağımlılık gelişmesini azalttığı bildirilmiştir. Muskarinik reseptör agonistleri ve asetilkolinesteraz 
inhibitörleri de benzer etkinlik göstermektedir. Ancak, noradrenerjik ve muskarinik antagonistler ile elde 
edilen bulgular çelişkilidir. Bu nedenle belirgin antikolinerjik etkinliği olan amitriptilinin morfin 
bağımlılığını azaltıcı etkisi kolinerjik bir agonist ile birlikte kullanıldığında değişebilir. Bu çalışmada, 
morfin peleti uygulanan ve amitriptilin ve/veya muskarinik agonist oksotremorin verilen farelerde 
bağımlılık gelişmesine kolinerjik sistemin katkısı değerlendirildi. 

Gereç ve Yöntem: Balb/c erkek farelere günde 2 kez deri altı uygulama ile 3 gün serum fizyolojik, 10 
mg/kg amitriptilin, 0,1 mg/kg oksotremorin veya 10 mg/kg amitriptilin ile birlikte 0,1 mg/kg oksotremorin 
verildi. Birinci gün ilk injeksiyonların ardından plasebo veya morfin peleti uygulaması ile her bir grupta 
6-8 hayvan olmak üzere kontrol-plasebo, amitriptilin-plasebo, oksotremorin-plasebo, amitriptilin-
oksotremorin-plasebo, kontrol-morfin, amitriptilin-morfin, oksotremorin-morfin ve amitriptilin-
oksotremorin-morfin grupları oluşturuldu. Dördüncü gün sabah 1 mg/kg nalokson uygulanan 
hayvanlarda yoksunluk belirtileri olarak ağırlık kaybı, sıçrama ve diğer belirtiler (ishal, işeme, tremor) 
değerlendirildi. İstatistiksel değerlendirmede tek yönlü ANOVA ve Tukey testi kullanıldı. 

Bulgular: ANOVA ile anlamlı ilaç etkisi saptandı. Tukey testine göre ağırlık kaybı sadece amitriptilin-
morfin grubunda daha fazla oldu (p<0,01). Sıçrama sayısı ve diğer belirtiler, kontrol-morfin (p<0,05; 
p<0,001), amitriptilin-morfin (p<0,001), oksotremorin-morfin (p<0,001) ve amitriptilin-oksotremorin-
morfin (p<0,05) gruplarında daha fazla oldu. Kontrol-morfin grubu (30±5,5) ile karşılaştırıldığında, 
amitriptilin-morfin (51±9,4), oksotremorin-morfin (59±12) ve amitriptilin-oksotremorin-morfin (35±7,5) 
gruplarında sıçrama sayısı anlamlı bir değişiklik göstermedi. Ancak, diğer belirtiler amitriptilin-
oksotremorin-morfin grubunda daha az oldu (p<0,05). 

Sonuç: Nalokson ile morfin yoksunluğu oluşturulan farelerde belirtiler amitriptilin ile kısmen 
güçlenirken, amitriptilin ve oksotremorin birlikteliğinde hafifledi. Bu veriler, amitriptilinin aracılık ettiği 
noradrenerjik ve oksotremorinin aracılık ettiği kolinerjik mekanizmaların morfin bağımlılığı gelişimindeki 
rollerine ilişkin benzer bulgulara destek oluşturabilir. 

Anahtar kelimeler: morfin, bağımlılık, oksotremorin, amitriptilin 
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P-18 

Diyetin Farede TMNLepR Nöronlarındaki Elektriksel ve Davranışsal Etkilerinin Araştırılması 

Zehra Yağmur Erol, Yavuz Yavuz, Bayram Yılmaz 

Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

Amaç: Arka hipotalamus tuberomamilar çekirdekte (TMN) bulunan histamin nöronları tarafından 
üretilen nöronal histaminin, hipotalamik nöronlara uyarıcı etkide bulunarak uyanıklılığı etkilediği 
bilinmektedir. Henüz tam olarak anlaşılamayan bu mekanizmanın, beslenme ile ilişkili olabileceğini 
düşünmekteyiz. Leptinin obeziteyle ilişkili oreksijenik ve anoreksijenik çeşitli nöral yolaklarda önemli 
rolü vardır. Obez insanların yaşadığı uyku ve uyanıklık problemlerinin leptin-histamin mekanizmasıyla 
ilişkili olabileceğini düşünmekteyiz. Histaminerjik nöronlar ile leptin reseptör (LepR) nöronları arasındaki 
ilişkiyi ve bu nöronların birlikte beslenme üzerindeki etkisini gösteren bir yayın bulunmamaktadır. 
Çalışmamızda, yüksek yağlı diyetin LepR-Cre transgenik farelerde TMN bölgesindeki LepR nöronları 
üzerindeki elektrofizyolojik ve davranışsal etkilerini incelemeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 36 adet dişi ve erkek transgenik LepR-Cre fare kullanıldı. Farelerin 
yarısı standart diyetle (SD) beslenirken diğer yarısı 6 hafta boyunca kronik yüksek yağlı diyete maruz 
bırakıldı. Elektrofizyolojik çalışmalar için Cre-rekombinaz enzim bağımlı AAV-CAG-Flex-GFP virüsü 
intrakraniyal olarak farelerin TMN bölgesine enjekte edildi ve nöronlardaki elektriksel aktivite 
değişiklikleri patch clamp tekniği ile kaydedildi. Davranışsal etkileri yükseltilmiş artı labirent testi 
kullanılarak incelendi. Adeno-bağımlı virüs (AAV) aracılığıyla hM3D reseptör (aktivasyon grubu için), 
hM4D reseptör (inhibisyon grubu için) ve GFP (kontrol grubu için) virüsleri farelerin TMN bölgesine 
intrakraniyal olarak enjekte edildi. Davranış deneyi öncesi kronik aktivasyon ve inhibisyon, 
intraperitoneal olarak N-Oksit Klozapin uygulanarak gerçekleştirildi. Grup analizleri Student t test ve 
One-Way ANOVA kullanılarak gerçekleştirildi. 

Bulgular: Yüksek yağlı diyetle beslenmiş farelerde SD alanlara göre LepR nöronlarının ateşleme 
frekansı anlamlı derecede azaldı (p<0,05). Davranış testlerinde, bu nöronların inhibisyonu SD beslenen 
farelerde kat ettikleri mesafe ve hızlarında anlamlı derecede azaldığı, fakat yüksek yağlı diyetle 
beslenen farelerde, hız ve hareket ettikleri mesafe değerlerinin anlamlı olarak değişmediği belirlendi. 
Ayrıca, inhibisyon grubu farelerde deney boyunca hareketsiz kaldıkları sürenin anlamlı derecede arttığı 
gözlendi (p<0,05). 

Sonuç: Bu çalışmada, kronik yüksek yağlı diyetle beslenen farelerde, TMN bölgesindeki LepR 
nöronlarının elektriksel ve davranışsal etkileri ilk kez incelenmiştir. Bulgularımız, yüksek yağlı diyetin 
LepR-Cre farelerde nöronal aktiviteyi ve davranış özelliklerini etkilediğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Leptin, histamin, elektrofizyoloji, davranış testleri 
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Algısal belirginliğin zebra balığının reotaksi sırasındaki hedef takibi performansına etkilerinin 
incelenmesi 

Şevval İzel Solmaz1, İsmail Uyanık2 
1Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik Anabilim Dalı; 2Hacettepe Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği 

Amaç: Algısal belirginlik duyusal sinyallerin çevrelerinden ayırt edilebilirliği olarak tanımlanabilir ve 
canlıların davranış kontrolünde kritik rol oynamaktadır. Amacımız zebra balıklarının reotaksi sırasında 
hedef takibi davranışlarını model alarak algısal belirginliğin davranış performansına etkilerinin 
incelenmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada zebra balıklarının reotaksi davranışını gerçekleştirebileceği özgün 
bir hız kontrollü akarsu tüneli geliştirilmiştir. Zebra balıkları reotaksi esnasında vücutlarını akıntı yönüne 
çevirerek minimum enerji tüketimiyle konumlarını koruma eğilimi gösterirler. Test alanı içerisine bir 
engel yerleştirildiğinde bu engeller akıntı hızının belirli bölgelerde kesilmesini sağlayabilmektedir. Bu 
durumda balıkların engellerin arkasında yer alan düşük hız rejimi içeren bölgelerde yüzmeyi tercih 
etmesi beklenir. Deney düzeneğimiz bu engelin, dolayısıyla düşük akıntı bölgelerinin, yatay eksende 
kontrolüne olanak sağlayan bir doğrusal motor sistemi içermektedir. Böylece su içerisine 
yerleştirilebilen yarı silindir (D prizma) şeklinde engeller yardımıyla balık için hem görsel hem de 
titreşimsel uyaranlar oluşturulabilmektedir. Çalışmamızda bu uyaranların algısal belirginliğini 
değiştirecek şekilde N = 3 yetişkin zebra balığı ile farklı akıntı hızları (~0,1 m/s - ~1 m/s), D prizma 
çapları (2,3 ve 4 cm), ve farklı ışıklandırma altında deneyler gerçekleştirilmiştir. 0-2 Hz aralığında farklı 
uyaran profilleri kullanılarak balığın bu aralıktaki frekans cevapları kestirilmiştir.  

Bulgular: Deneylerimizde öncelikle ışık varlığında balığın daha iyi performans gösterdiği gözlenmiştir. 
Işık altında balık hem görsel hem de titreşimsel sinyallerden yararlanabildiği için bu durum beklenen bir 
sonuçtur. D prizma şeklinde engelin çapının küçültülmesi hem görsel hem de titreşimsel uyaranların 
belirginliğini düşürmektedir. Buna bağlı olarak bu değişim balıkların takip performansını olumsuz yönde 
etkilemektedir.  

Sonuç: Zebra balıkları reotaksi esnasında hedef takibi yaparken görsel ve titreşimsel uyaranları 
kullanarak sürekli bir şekilde duyusal entegrasyon yapmaktadır. Buna bağlı olarak ilgili uyaranların 
belirginliğinin azalması balıkların durum kestirim performansını, dolayısıyla da hedef takibi başarımını 
düşürmektedir. Sonraki çalışmalarımızda amacımız algısal belirginliği kullanarak zebra balıklarının 
duyumotor kontrol süreçlerinin modellenebilmesini sağlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Algısal belirginlik, reotaksi, zebra balığı, çoklu duyusal entegrasyon, hesaplamalı 
sinirbilim 
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Zebra balıklarının reotaksi esnasında hareket mekanizmalarının derin öğrenme kullanımıyla 
analizi 

Deniz Eren Bozkurt, Orhun Koç, İsmail Uyanık 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

Amaç: Zebra balıkları su içerisinde konumlarını koruyabilmek amacıyla pozitif reotaksi adı verilen akıntı 
doğrultusuna yönelme davranışı gösterirler. Yine bu amaçla akıntı altında yüzerken su içerisinde akıntı 
hızını kesen engeller olması durumunda enerji tüketimini azaltmak için bu engellerin arkasına geçerek 
konumlarını korumayı tercih ederler. Bu engellerin hareket etmesi durumunda ise akıntıda 
sürüklenmemek amacıyla genellikle bu engellerin hareketlerini takip ederler. Bu çalışmanın amacı 
zebra balıklarının bu takip davranışı esnasında kullandıkları hareket mekanizmalarının analizini 
yapabilmektir. Bu çalışmada yetişkin zebra balıklarının doğal reotaksi davranışlarını 
gerçekleştirebileceği özgün bir deney düzeneği geliştirilmiştir.  

Gereç ve Yöntem: Bu sistemde öncelikle akıntı hızının belirli bölgelerde azaltılabilmesine olanak 
sağlayan 5 cm çapında ve D şeklinde silindirik bir engel su içerisine yerleştirilmiştir. Bu engel doğrusal 
bir motor yardımıyla yatay eksende 0.05 - 2 Hz aralığında farklı frekanslardan sinüzoidal sinyaller 
kullanılarak hareket ettirilmiştir. Her frekans için N=3 zebra balığı ile beş tekrar deney verisi 
toplanmıştır. Balıkların sığınak hareketlerine verdiği davranışsal cevaplar bir kamera yardımıyla (25-
100 Hz) kaydedilmiştir. Zebra balıklarının bu hedefi takip ederken kullandıkları hareket 
mekanizmalarının anlaşılabilmesi amacıyla balık üzerinde iç iskeletlerini kapsayacak şekilde 8-13 nokta 
DeepLabCut yazılımı üzerinde eğitilmiş ve bu noktaların tüm video kayıtları üzerinde takibi yapılmıştır. 
Daha sonra elde edilen veriler kullanılarak hedef takibi esnasında balığın vücut şeklindeki değişimler 
sayısallaştırılmıştır.  

Bulgular: Zebra balıkları yanal eksende hareketlerini sağlayabilmek için kuyruk bölgelerinde bazı 
salınım hareketleri gerçekleştirirler. Bu hareketler yardımıyla su içerisinde vücutlarını sağa ve sola 
hareket ettirecek itki kuvvetini oluşturmaktadırlar. Çalışmalarımızda bu salınımların vücut hareketleriyle 
ilişkili olduğu gözlenmiştir.  

Sonuç: Zebra balıklarının kuyruk salınımı ile vücut hareketleri arasındaki ilişki bize ileriki aşamalarda 
balığın sinirsel denetleyicisinin bir çıktısının davranışsal verilerden faydalanarak ölçülebilmesine olanak 
sağlayacaktır. Amacımız EEG ya da fMRI tarzı verilere alternatif olarak balığın kuyruk hareketlerini bir 
kontrol sinyali yakınsaması olarak kullanarak zebra balıklarının kapalı döngü kontrol sisteminin alt 
bloklarının anlaşılmasını sağlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Zebra balıkları, kuyruk osilasyonları, reotaksi, hedef takibi 
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Zayıf elektrik balıklarında derin öğrenme kullanımıyla anal yüzgeç ve düğüm noktası takibi 

Mustafa Doğukaan Elikuru1, Emin Yusuf Aydın2, Necip Gürler1, Bahadir Çatalbaş1, Ismail Uyanık1 
1Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 2Biyomühendislik ABD, 
Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

Amaç: Canlılarda duyumotor kontrol süreçleri bir kapalı döngü kontrol sistemi olarak çalışmaktadır. 
Buna bağlı olarak davranışsal deneyler sonucu elde edilen uyaran ve davranışsal cevap verileri ile 
sadece kapalı döngü kontrol sisteminin tanımı yapılabilmekte, sinirsel denetleyici ve lokomotor 
dinamikleri ile ilgili bir çıkarım yapılamamaktadır. Bu çalışmada amacımız zayıf elektrik balıkları için su 
altında serbest ve kısıtlanmamış sığınak takibi davranışları esnasında sinirsel denetleyicinin bir 
çıktısının ölçülebilmesini sağlamaktır. Amacımız derin öğrenme yöntemlerinden faydalanarak bu 
balıklarının anal yüzgeç ve düğüm noktalarının takibini yapabilmektir.  

Gereç ve Yöntem: Araştırmamız doğrultusunda geliştirilmiş özel bir deney sisteminde belirli 
frekanslarda (0,1Hz, 0,55Hz, 1,15Hz) hareket ettirilen bir sığınak kullanılarak balıkların sığınak takibi 
içgüdüsü uyarılmış ve zayıf elektrik balıklarının ileri/geri tek eksende hareket etmesi sağlanmıştır. Bu 
sırada deney düzeneğinin alt kısmına yerleştirilen bir kamera yardımıyla N=3 farklı balıkta 100 FPS ve 
30 saniyelik videolar kaydedilmiştir. Zayıf elektrik balıklarında vücudunun alt tarafında vücudunu 
boydan boya kaplayan anal yüzgeçleri bulunmaktadır. Balıklar bu anal yüzgeçlerinin iki ucundan 
başlayan dalga hareketleri yaparak ileri/geri yüzme hareketlerini sağlarlar ve bu iki dalganın çakıştığı 
konum düğüm noktası olarak adlandırılır. Araştırmamızda derin öğrenme tabanlı görüntü işleme ile anal 
yüzgeçlerin ve sonrasında düğüm noktasının konumlarını tespit etmekteyiz. Böylece balıkların kapalı 
döngü sisteminde kinematik bir ölçüm ile sinirsel denetleyici çıktısının bir yakınsaması 
okunabilmektedir.  

Bulgular: Derin öğrenme balıkların anal yüzgeçlerinin takibinde oldukça başarılı sonuçlar 
verebilmektedir. Anal yüzgeç hareketleri üzerinden düğüm noktası takibi ise ancak geçmişe dönük 5-
10 sonucun da analize dahil olabilmesiyle mümkündür. Elde edilen düğüm noktalarının zamana göre 
değişimleri balığın hızıyla doğrudan ilişkilidir.  

Sonuç: Bu sonuçlar bize düğüm noktalarının kinematik olarak takip edilebilmesinin balığın sinirsel 
denetleyici ve lokomotor dinamiklerinin kestirilmesi konusunda önemli bir ara sinyal görevi 
üstlenebileceğini göstermektedir. Gelecek çalışmalarda amacımız çevrimiçi çalışacak özel bir takip 
algoritması geliştirerek balıkların düğüm noktası hareketlerinin gerçek zamanlı olarak yapabilmesini 
sağlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Duyumotor kontrol, anal yüzgeç, düğüm noktası, derin öğrenme 
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Zayıf elektrik balıklarında sığınak takibi esnasında çoklu duyusal entegrasyonun 
modellenmesi 

Fatmagül İbişoğlu1, İsmail Uyanık2 
1Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik Anabilim Dalı; 2Hacettepe Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü 

Amaç: Merkezi sinir sistemi (CNS) çoklu duyusal entegrasyondan yararlanarak duyusal sinyallerdeki 
gürültü ve belirsizliği azaltabilir, çevresini daha iyi yorumlayabilir. Bu çalışmada olasılıklı yaklaşım 
modellerini kullanarak canlılarda çoklu duyusal entegrasyon mekanizmalarını araştırmaktayız. 
Literatürde bu yaklaşımlar, duyusal algılarımızın gürültülü olduğu ve belirsizlikten etkilendiği 
kabullenmesinden türetilmiştir. Çalışmalarımızda CNS’in bu gürültülü ve belirsiz sinyalleri nasıl 
birleştirdiğini anlamaya çalışmaktayız. Bu bağlamda zayıf elektrik balıklarının bir türü olan Eigenmannia 
virescens balıklarıyla elde edilen bir veri kümesinden yararlanarak beynin farklı duyu organlarından 
gelen sinyalleri nasıl birleştirdiğini açıklayacak bir model geliştirmekteyiz. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada duyusal sinyallerin maksimum güvenilirliği için süperpozisyon 
modelini ve Bayesyen tahminini bir veri kümesi üzerinde incelemekteyiz. Eigenmannia virescens 
sinüzoidal hareket yapan bir sığınakta konumunu koruyabilmek için yüzerken görme ve elektroalgılama 
organlarından gelen geribildirim sinyallerini kullanır. Bu balık verisi, paralel akan iki duyusal sinyalin, 
balığın beyninde birleşerek sığınak takibi algısını nasıl meydana getirdiğini araştırmamıza imkân 
sağlamaktadır. Veri kümesi, serbest yüzen beş yetişkin balık üzerinde yapılan sığınak takibi deneylerini 
kapsamaktadır. Veride, her bir balık üzerinde uygulanan altı uyaran profilinin on tekrarı yer almaktadır. 
Verideki kayıtlar 150 ve 500 μS/cm iletkenlikteki deney sonuçlarını içermekte olup tamamı karanlık 
ortam koşullarında uygulanan deney sonuçlarını kapsamaktadır. Her bir balığın uyaranlara yanıt 
kalitesini frekans tepkisi analizinden gelen bilgiler ile yorumlayarak çoklu duyusal entegrasyon 
modellenmesinde hangi dinamiklerin yer aldığını araştırmaktayız. 

Bulgular: Çalışmamızda aynı çevresel koşullar altında belirli bir uyaran frekansında sadece görsel, 
sadece elektroalgılama ve hem görsel hem elektroalgılamanın eş zamanlı verildiği üç farklı deney 
koşulu kullanılmaktadır. Amacımız uyaranların eş zamanlı verildiği koşuldaki sonuçların uyaranların 
bağımsız olarak verildiği deneyler üzerinden bir süperpozisyon modeli ile kestirilebilmesidir. Bu 
bağlamda öncelikle iki uyarana ait ağırlık fonksiyonlarının statik olduğu bir modelleme yapılmış, 
ardından dinamik ağırlıklandırma modelleri test edilmiştir. Bulgularımız balığın hareketi sırasında farklı 
duyulardan gelen bilgileri dinamik olarak ağırlıklandırarak birleştirdiği yönündedir. 

Sonuç: Bu çalışmada duyusal sinyallerin ağırlıklandırması için varyansa bağlı bir ters ağırlıklandırma 
modeli test edilmiştir. Bu model varyansı daha az olan tutarlı bilginin daha fazla ağırlıklandırılmasını 
önermektedir. Frekans düzleminde yapılan analizlerimiz bu modelin zayıf elektrik balıklarındaki duyusal 
entegrasyon sürecini açıklamakta yeterli olmadığını, rassal dağılımlara göre istatiksel öneme sahip bir 
fark taşımadığını göstermektedir. Buna bağlı olarak gelecek çalışmalarımızda çoklu duyusal 
entegrasyon sürecinin modellenebilmesi için Bayes filtresi tabanlı yeni yöntemler geliştirilmesi üzerine 
çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Çoklu duyusal bütünleme, Bayes filtresi, zayıf elektrik balığı 
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Algısal belirginliğin zayıf elektrik balıklarının sığınak takibi davranışına etkileri 

Ceren Şule Mardin1, Fatmagül İbişoğlu1, Emin Yusuf Aydın1, Merve Öztaş2, İsmail Uyanık3 
1Biyomühendislik Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 2Biyoloji Bölümü, Hacettepe 
Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 3Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 
Türkiye 

Amaç: Zayıf elektrik balıkları doğal ortamlarında su içerisinde yer alan sığınakların içerisine saklanırlar. 
Bu sığınaklar hareket ettiğinde ise onları takip etmeye çalışırlar. Bunu yaparken, görsel ve 
elektroalgılama duyularından faydalanırlar. Amacımız, bu sinyallerin algısal belirginliğinin balığın 
sığınak takibi davranışına etkilerinin incelenmesidir. Bu durum canlılarda algısal belirginlik ile 
davranışsal performans arasındaki ilişkinin anlaşılması konusunda yardımcı olacaktır. 

Gereç ve Yöntem: Projemizde zayıf elektrik balıklarının sığınak takibi davranışı üzerine 
çalışabileceğimiz bir deney düzeneği geliştirilmiştir. Bu sistemde su içerisine yerleştirilmiş bir sığınak 
doğrusal bir motor yardımıyla karmaşık bir uyaran sinyali ile hareket ettirilirken balığın buna karşılık 
gerçekleştirdiği takip cevabı ise bir kamera yardımıyla kaydedilmektedir. Daha sonra balık ve sığınak 
hareketleri görüntü işleme yöntemleri kullanılarak takip edilmekte ve balığın takip davranışına ilişkin 
frekans cevabı kestirilmektedir. Çalışmamızda literatürdeki benzerlerine ve istatiksel güç analizlerine 
uygun olarak Apteronotus albifrons türünden N=5 balık ile farklı algısal belirginlik koşulları altında beşer 
tekrar deneme yapılmıştır. Bu bağlamda; aydınlatma: karanlık, loş (20-50 lux) ve aydınlık (300-500 lux), 
sığınak yapısı: pencereli ve penceresiz, sığınak uzunluğu: 7 cm, 14 cm, ve 21 cm, su iletkenliği: düşük 
(~50µS), orta (~300µS) ve yüksek (~700µS) olacak şekilde 54 farklı algısal belirginlik koşulunda 
deneyler tekrarlanmıştır. Daha sonra bu koşulların takip davranışı performansına etkileri çok yönlü 
ANOVA analizleri yardımıyla incelenmiştir. 

Bulgular: Yapılan analizlerde balığın takip performansı uyaran sinyal ve balık konumu arasındaki 
kazanç ve faz farkı üzerinden değerlendirilmektedir. İdealde kazanç 1, aynı genlik, faz farkı ise 0, yani 
gecikmesizdir. Sonuçlarımız aydınlatmanın kötüleştirilmesinin balığın performansını önemli oranda 
kötüleştirdiğini (düşük kazanç, artan faz farkı) göstermektedir. Sığınakların yapısı ve uzunluğu 
da balığın takip performansı üzerinde istatistiksel açıdan önemli bir etkiye sahiptir. Su iletkenliğinin 
artırılması da balığın takip cevabına ekstra faz farkı ekleyerek takip performansının kötüleşmesine 
neden olmaktadır. 

Sonuç: Çalışmamızda zayıf elektrik balığının sığınak takibi sırasında kullandığı iki temel duyu organı 
için algısal belirginlik, kontrollü olarak değiştirilmiştir. Buna bağlı olarak gelecek çalışmalarda balığın 
duyusal sistemini modelleyerek, algısal belirginliğin balığın çoklu duyusal entegrasyon sistemi 
üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Zayıf elektrik balıkları, algısal belirginlik, aktif algılama 
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Akıntı hızının zayıf elektrik balıklarındaki aktif algılama hareketlerine etkilerinin incelenmesi 

Emin Yusuf Aydın, İsmail Uyanık 

Hacettepe Üniversitesi 

Amaç: Zayıf elektrik balıkları doğal ortamlarında su içerisinde yer alan sığınakların içine saklanmayı 
tercih ederler. Bu sığınakların hareket etmesi durumunda balıklar gerektiğinde aktif algılama 
hareketlerinden de yararlanarak bu sığınakları takip ederler. Bu hareketleri nedeniyle zayıf elektrik 
balıkları aktif algılama çalışmaları için sıklıkla model canlı olarak kullanılmaktadır. Ancak literatürde yer 
alan çalışmalar akıntı olmayan durgun sulara kısıtlı kalmıştır. Fakat doğal ortamlarında bu balıklar akıntı 
altında yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu çalışma literatürden farklı olarak akıntı hızının zayıf elektrik 
balıklarının aktif algılama hareketlerine etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır.  

Gereç ve Yöntem: Amacımız doğrultusunda zayıf elektrik balıklarının akıntı altında sığınak takibi 
davranışını gerçekleştirebileceği özel bir deney düzeneği geliştirilmiştir. Sığınaklar doğrusal olarak tek 
eksende hareket edebilen bir eyleyici sistemine bağlanmıştır. Sığınakların ileri ve geri hareket ettirilmesi 
balıklar için gerekli görsel ve elektroalgılama uyaranlarını sağlamaktadır. Deneylerimizde 0-2 Hz 
aralığında 13 farklı frekansın birleşiminden oluşan karmaşık bir uyaran hareket profili kullanılmış, N=3 
Apteronotus albifrons türü balıkla deneyler yapılmıştır. Deneyler çeşitli akıntı hızları (0-20 cm/s), 
aydınlatma (0-300 lux) ve sığınak yapıları (pencereli ve penceresiz) ile tekrarlanmıştır. Her duyusal 
koşul altında balığın kinematik tepkisi beş tekrar kaydedilmiştir.  

Bulgular: Spektral güç yoğunluğu analizleri sonucunda literatürdeki ön bulgularla uyumlu olarak 
karanlıkta aktif algılama hareketlerinin arttığı gözlenmiştir. Ayrıca, akıntı hızının yükselmesinin de aktif 
algılama hareketlerini arttırdığı tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak yapılan frekans cevabı kestirimlerinde 
balığın takip performansı kazancının azaldığı, faz gecikmesinin arttığı gözlenmiştir.  

Sonuç: Aktif algılama hareketlerinin modellenebilmesi ve mühendislik bilimlerine aktarılabilmesi için bu 
hareketlerin biyolojik motivasyonunun net bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Bu bağlamda akıntı 
hızı varlığında bu analizlerin yapılabilmesi balıkların doğal motivasyonlarının ortaya çıkarılması 
bakımından kritik önem taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Aktif algılama, zayıf elektrik balıkları, sığınak takip davranışı, hesaplamalı 
sinirbilim 
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Traneksamik asitin GABA aracılı hiperaljezik etkisi 

Ferda Serdoğan1, Kemal Tolga Saraçoğlu1, Uğur Aykın2, Metehan Akça3, Cumaali Demirtaş2, Yunus 
Emre Sürmeneli2, Elif Akova1, Ayten Saraçoğlu4, Tamer Kuzucuoğlu1, Mehmet Yıldırım2 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Kliniği, İstanbul, Türkiye; 2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
İstanbul, Türkiye; 3Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Tokat, 
Türkiye; 4Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, 
Türkiye 

Amaç: Antifibrinolitik ajan olarak kullanılan traneksamik asitin (TXA) postoperatif hiperaljeziye neden 
olabileceği klinik çalışmalarda bildirilmiştir. Bununla birlikte TXA’nın bu etkiyi hangi mekanizmalar 
aracılığı ile oluşturduğuna yönelik literatürde herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Sunulan deneysel 
çalışmada, TXA’nın ağrı gelişimine yönelik etki mekanizmasının GABA ve glisin reseptörleri üzerinden 
davranışsal olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Deneylerde toplam 64 adet erkek Sprague-Dawley sıçan 8 gruba ayrılarak kullanıldı 
(SBÜ HADYEK 2020-03/03). Hayvanların ağrı eşiğini belirlemek için dinamik plantar test, motor 
davranışları incelemek için ise open field ve rotarod testleri kullanıldı. Deney gruplarına serum fizyolojik 
(kontrol), 1 mg/kg TXA, 5 mg/kg TXA, 25 mg/kg TXA, 100 mg/kg gabapentin (GABA reseptör analoğu), 
300 mg/kg taurin (glisin reseptör agonisti), 100 mg/kg gabapentin+25 mg/kg TXA, 300 mg/kg taurin+25 
mg/kg TXA intraperitoneal olarak enjekte edildi. Enjeksiyonlar sonrasında hayvanlar sırasıyla lokomotor 
aktivite için open field, zorlu motor aktivite için rotarod ve mekanik ağrı eşiği için dinamik plantar 
düzeneklerinde test edildiler. Davranış verileri Kruskal Wallis varyans analizi sonrası Mann-Whitney U 
testi kullanılarak analiz edildi. 

Bulgular: TXA dozlarının (1, 5 ve 25 mg/kg) motor davranışlar üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı 
tespit edildi. Glisin reseptör agonisti taurinin lokomotor aktivitede (p<0,05) ve anksiyete göstergesi olan 
defekasyon sayısında artışa (p<0,05) yol açtığı saptandı. Tüm TXA dozlarının (1, 5 ve 25 mg/kg) 
mekanik ağrı eşiğini azalttığı tespit edildi (p<0,05). Bununla birlikte taurin+TXA grubunda mekanik ağrı 
eşiğinin 25 mg/kg TXA grubuna göre anlamlı şeklide arttığı tespit edildi (p<0,05).   

Sonuç: TXA’nın, uygulanan tüm dozlarda hiperaljeziye neden olduğu ve bu etkinin GABA reseptörler 
antagonizması ile gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. 

Destek: Bu çalışma SBÜ-BAP tarafından desteklenmiştir (Proje no: 2020/11) 

Anahtar Kelimeler: Traneksamik asit, ağrı, motor davranış, GABA, glisin 
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Bilgisayar imlecinin kontrolünü sağlayan yeni bir kemirgen görsel-motor yetenek öğrenme 
paradigması 

Ahsan Ayyaz1, Hilal Bulut1, Bihter Özhan1, Mehmet Kocatürk2 
1Biyomedikal Mühendisliği, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 2Sağlık Bilim ve Teknoloji 
Araştırma Enstitüsü (SABİTA), İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Manivela kullanarak bir bilgisayar monitöründe imlecin kontrolü, insan ve insan olmayan 
primatlarda görsel-motor yetenek öğreniminde yer alan nöral mekanizmaları incelemek için kullanılan 
yaygın bir paradigmadır. Bu paradigmada deneğin amacı, monitörde beliren bir hedefe ulaşmak için 
imlecin yörüngesini düzeltmektir. Ancak bu paradigma, tek boyutlu uzayda tek bir hedefe ulaşmak için 
dahi henüz kemirgenler için mevcut değildir. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, sabit hedeflere ulaşmak için levyeleri kullanarak sıçanların bilgisayar 
monitöründe bir imleci kontrol etmesini mümkün hale getiren yeni bir davranış paradigması 
sunulmaktadır. İmlecin kontrolü, sıçanların sınırlı bilişsel ve görsel kabiliyetine bağlı olarak tek boyutlu 
uzayda gerçekleştirilmektedir. Temelde deney düzeneği şeffaf duvarlı bir kafes ve kafesin dışında imleç 
ve imleç kullanılarak ulaşılacak hedefleri göstermek için kullanılan bir monitörden oluşmaktadır. İmleci 
seçilen hedefe doğru hareket ettirmek ve levyeye basma/bırakma silsileleri kullanarak imlecin hareket 
yönünü düzeltmek için koşullandırma prosedürleri geliştirilmiştir. 

Bulgular: Sunulan paradigmayı kullanarak, günde 2,5 ile 3 saat süren 52±12 günlük eğitimden sonra 
dört sıçandan üçünün imlecin yörüngesini algılaması ve başarı kriterlerine ulaşması (yani, ardışık 40 
denemede %75 doğruluk) sağlanmıştır.  

Sonuç: Sıçanlar, sağlanan görsel geri bildirime dayalı olarak bir imlecin hareket yönündeki hatayı tespit 
edebilmiştir. Elde edilen sonuçlar, sıçanların imleç hareket yönündeki hatayı algılama ve düzeltme 
konusunda görsel-motor yeteneğe sahip olduğunu göstermiştir. Sunulan kemirgen davranış 
paradigması, bir imlecin kapalı döngü kontrolünün altında yatan sinirsel mekanizmaların 
incelenmesinde ve beyin-makine arayüzü araştırmalarında kullanılabileceğini düşünmekteyiz. 

Destek: TÜBİTAK Proje #118S072 ve #117E286. 

Anahtar Kelimeler: Motor yetenek öğrenme, görsel geribildirim, görsel-motor yetenek 
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Yapay sinir ağları ile sağ ve sol el motor hayali EEG sinyallerinin kortikal seviyede 
sınıflandırılması 

Mustafa Yazıcı1, Mustafa Ulutaş1, Mukadder Okuyan2 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Trabzon, Türkiye; 2Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, Fizyoloji Bölümü, Trabzon, Türkiye 

Amaç: Beyin Bilgisayar Arayüzleri (BBA), bireylerin beyin aktiviteleri yoluyla çevre ile iletişim kurmasını 
sağlamaktadır. Brodmann alanlarını dikkate alan bu çalışma, 22 kanallı bir EEG kaydı için hesaplanmış 
kaynak sinyallerini kullanarak sağ ve sol elin motor hayalinde yüksek sınıflandırma doğruluğu elde 
edildi. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada dokuz gönüllüden kaydedilen BCI-Competition-IV-Data-sets-2a veri 
seti kullanılmıştır. Katılımcılardan EEG sinyalleri kaydedilirken sağ ve sol el hareketlerini hayal etmeleri 
istendi. Veriler önce mu bandında (8-13 Hz) filtrelendi. Daha sonra kaynak potansiyellerini hesaplamak 
için Brainstorm yazılımında sLORETA yöntemi kullanıldı ve bunlar beyin loblarındaki Brodmann'ın 
kortikal bölgeleriyle eşleştirildi. Sınıflandırıcının eğitimi ve testi sırasında her gönüllü için 72 veri 
kullanıldı. Ortalamalı Broadman bölgesi sinyallerinin özellikleri, Ortak Uzamsal Örüntüler (OUÖ) 
yöntemiyle çıkarıldı ve sınıflandırma için bir Yapay Sinir Ağı (YSA) kullanıldı. Yöntemin doğruluğu, 
doğru sınıflandırılmış test örneklerinin sayısının toplam test sayısına bölünmesiyle elde edildi. 

Bulgular: Bu çalışmada kortikal motor hayal alanlarına karşılık gelen kaynak sinyalleri 
sınıflandırılmıştır. El hareketlerine karşılık gelen her kombinasyona ellerin sağ ve sol birincil motor 
alanları (M1H_L ve M1H_R) dahil edilmiştir. Mümkün olan en iyi doğruluğu bulmak için, M1H_L ve 
M1H_R bölgelerine ek olarak hem sağ hem de sol lobların S1H, CMA, SMA, pSMA, PMd ve PMv 
bölgelerinin 12 bölgesinin dörtlü kombinasyonları kullanılmıştır. Veri seti için ortalama %75,35 
sınıflandırma doğruluğu elde edilirken, sırasıyla en yüksek ve en düşük doğruluk %94,17 ve %62,08 
olarak elde edilmiştir. 

Sonuç: Sağ ve sol el motor hayali için yöntemin sınıflandırma doğruluğu elde edilmiştir. Bazı 
gönüllülerde başarı iyi iken bazılarında hedef değerin altındadır. El motor hayalinin EEG 
nörogörüntüleme ile sınıflandırılmasının sonuçları, literatürde bildirilen sonuçlarla tutarlıdır. 

Anahtar Kelimeler: EEG, beyin bilgisayar arayüzü, motor hayali 
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Alzheimer ve Parkinson hastalığında klaustrumun fonksiyonel bağlantısallığındaki değişimler: 
dinlenim durumu fMRG çalışması 

Sevilay Ayyıldız1, Halil Aziz Velioğlu3, Behçet Ayyıldız1, Bernis Sütçübaşı5, Lütfü Hanoğlu6, Zübeyir 
Bayraktaroğlu7, Süleyman Yıldırım8, Alper Atasever9, Burak Yulug10 
1Anatomi Doktora Programı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye; 3Kadın 
ve Çocuk Sağlığı Departmanı, Karolinska Enstitüsü, Stockholm, İsveç; 5Psikoloji Bölümü, İnsan ve 
Toplum Bilimleri Fakültesi, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 6Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim 
Dalı, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 7Uluslararası Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim 
Dalı, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 8Uluslararası Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 9Uluslararası Tıp Fakültesi, Anatomi 
Anabilim Dalı, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 10Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, 
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya, Türkiye 

Amaç: Klaustrum motordan bilişe kadar çeşitli işlevlere öncülük etmekte ve neredeyse tüm kortikal ve 
subkortikal yapılarla karşılıklı bağlantıları nedeniyle çok yönlü bir bilgi işlem ağı olarak kabul 
edilmektedir. Klaustrumun yapısal bağlantısallığının rolü birkaç nörodejeneratif hastalıkta belirtilmiş 
olsa da klaustrumun fonksiyonel bağlantısallığındaki değişiklikler hala belirsizliğini korumaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Yapısal ve dinlenim durumu fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 
verileri İstanbul Medipol Üniversitesi'nde 15 sağlıklı kontrol (SK), 16 Alzheimer (AH) ve 12 Parkinson 
hastası (PH) için Philips Achieva 3T kullanılarak elde edilmiştir. Dinlenim durumu sırasında kaydedilen 
fonksiyonel MRG verilerine CONN araç kutusu kullanılarak tohum temelli fonksiyonel bağlantısallık 
(FB) analizleri yapılmış ve T1 ağırlıklı yapısal görüntülere, Krimmel tarafından klaustrum için önceden 
tanımlanmış tohumlar kullanılarak voksel temelli morfometri analizi Computational Anatomy Toolbox 
ile yapılmıştır. 

Bulgular: SK grubunda klaustrumun dikkat çekerlik, olağan durum, yürütücü, duysal-motor, görsel ve 
konuşma gibi geniş ölçekli beyin ağlarıyla fonksiyonel olarak bağlantısallık gösterdiği bulunmuştur (p-
FWE<0,025). SK ile karşılaştırıldığında PH’de sol klaustrumun sensorimotor korteks, suplementer motor 
alan, supramarjinal girus, insula, temporal kutup, parasingulat girus ve superior temporal girus 
bölgelerinin azalmış bağlantısallık gösterdiği gözlenirken (p-FWE<0,025), SK ve AH karşılaştırıldığında 
klaustrumun bağlantısallığında anlamlı fark bulunmamıştır. PH grubunda AH’ye göre duysal-motor 
korteksler, suplementer motor alan, singulat korteks, supramarjinal girus, insula ve planum polare 
alanlarıyla klaustrumun azalmış bağlantısallık gösterdiği bulunmuştur (p-FWE<0,025). SK ile 
karşılaştırıldığında AH ve PH‘de bilateral klaustrum hacminde azalma olduğu gösterilmiştir (p<0,05). 

Sonuç: PH ve AH grupları arasında klaustrum hacimlerinde anlamlı bir fark bulunamamasına rağmen, 
klaustrumun fonksiyonel bağlantısallığında değişiklikler gözlemlenmiştir. Bu nedenle klaustrumun 
FB’si, AH ve PH'i ayırt etmede daha kesin bulgular sunabilir. Bu çalışma, sağlıklı yaşlılarda, AH ve 
PH'de klaustrumun FB'sini gösteren ve karşılaştıran ilk çalışmadır. 

Anahtar Kelimeler: Dinlenim durumu fonksiyonel bağlantısallık, klaustrum, Alzheimer hastalığı, 
Parkinson hastalığı 
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Migrende görsel uyarılma ile EEG’de 6-9 Hz bandında artmış koherans 

Kübra Canbaloğlu1, Mehmet Ergen2, Tuba Erdoğan-Soyukibar3, Elif Ilgaz-Aydınlar3 
1Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitisü, İstanbul, Türkiye; 2Acıbadem Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; 3Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji 
Anabilm Dalı, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Migren ataklarında fotofobi, fonofobi, osmofobi ve kutanöz allodini gibi duysal belirtiler baş 
ağrısına eşlik etmektedir. Migrenin mekanizmasında en çok değinilen kavramlardan birisi olan korteks 
uyarılabilirliğinde artışın olası bir nedeni talamo-kortikal disritmidir. Çalışmamızda bu teori 
doğrultusunda hipotezleri araştırmak için görsel uyarılmış potansiyel (GUP) yanıtlarına ek olarak 
EEG’de frekans spektrum gücü ve koherans araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Kronik ve yüksek frekans epizodik migren tanısı almış, 18-55 yaş aralığında 13 
katılımcı ve 10 sağlıklı gönüllüden 0,25 ve 1 derece boyutlarında dama-tahtası uyaranı ile GUP yanıtları 
kaydedildi. EEG dilimlerinde kompleks spektral güç yoğunluğu ve bu frekanslar için hemisfer-içi ve 
hemisferler arası koherans hesaplandı. Katılımcıların fotofobi ve allodini düzeyleri belirlendi. Gruplar 
arası karşılaştırmalar için yinelenmiş ölçümler için ANOVA analizi kullanıldı. 

Bulgular: Migren grubunda küçük dama tahtası uyaranı ile kaydedilen EEG’de 6-9 Hz bandında 
hemisfer-içi pariyetal-oksipital elektrotlar arası koherans sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak daha 
büyük bulunmuştur (p=0,001). N75, P100, N145 potansiyelleri genlik ve latanslarında gruplar arasında 
anlamlı bir fark bulunmadı. Teta, alfa ve beta bantları için spektral güç yoğunlukları gruplar arasında 
farklı değildi. 

Sonuç: Pariyetal ve oksipital elektrotlar arasında 6-9 Hz’de ortaya çıkan hemisfer-içi yüksek koherans, 
migrende bu frekanslarda senkronizasyon artışını göstermektedir. Bulgumuz migrende öne sürülen, 
talamo-kortikal yollardaki anomalilere ve bunun doğrultusunda korteksteki uyarılabilirlik artışına işaret 
ediyor olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Migren, EEG, görsel uyarılmış potansiyeller, koherans 
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Alzheimer sürekliliğinde talamik çekirdeklerin hacimsel değişimleri 

Emre Harı1, Elif Kurt2, Ali Bayram2, Çiğdem Ulaşoğlu-Yıldız3, Burak Acar4, Tamer Demiralp5, Hakan 
Gürvit6 
1İstanbul Üniversitesi, Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı, Nörogörüntüleme Birimi, 
İstanbul; 2İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, 
İstanbul; 3İstinye Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul; 4Boğaziçi 
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, İstanbul; 5İstanbul 
Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul; 6İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp 
Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi, İstanbul 

Amaç: Alzheimer hastalığındaki (AH) nöron ölümünden sorumlu nörofibriler yumakların ilk olarak 
transentorhinal korteksten başlayarak paralimbik yapılara doğru yayılım gösterdiği bilinmektedir. Bu 
bağlamda, AH çalışmalarının merkezinde hippokampus yer almasına rağmen bellek, talamusu da 
içeren subkortikal bileşenleri olan geniş boyutlu bir nörokognitif ağda işlenmektedir. Bu çalışmada, 
Alzheimer sürekliliğinde talamusun farklı ölçeklerdeki çekirdeklerinin hacimsel değişimlerinin 
incelenmesi hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, yaş, eğitim ve cinsiyet açısından aralarında istatistiksel olarak fark 
bulunmayan 20 erken evre Alzheimer hastalığı demansı (AHD), 30 amnestik hafif kognitif bozukluk 
(HKB) ve 30 subjektif kognitif bozukluk (SKB) tanılı kişinin yapısal MRI verileri kullanılmıştır. Talamus 
segmentasyonunun atrofik beyinlerde gerçekleştirilmesi ve küçük ölçekli yapıları içermesi 
sebebiyle segmentasyon işlemi kişiye özgü olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, talamus 
FreeSurfer yazılımı kullanılarak anterior, medial, posterior, lateral ve intralaminar olmak üzere alt 
çekirdek gruplarına ayrılmış ve hacim değerleri elde edilmiştir. İstatistiksel analizlerden önce ilk olarak 
her iki hemisferdeki talamik çekirdelere ait hacim değerlerinin ortalaması alınmış ve intrakranial hacim 
kullanılarak normalize edilmiştir. Normalize edilen hacimlerin gruplar arasındaki değişimlerinin 
incelenmesi için yaş, eğitim ve cinsiyet kovaryant olarak tanımlanarak ANCOVA gerçekleştirilmiştir. 
Çoklu karşılaştırma düzeltmesi için analiz sonuçlarına Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. 

Bulgular: Gruplar arasında medial grup çekirdelerde istatistiksel olarak anlamlı hacim azalması tespit 
edilmiştir. Medial grup detaylı ölçekte incelendiğinde ise, özellikle mediodorsal çekirdeğin 
magnosellüler parçasında (MDm) hacim azalması tespit edilmiştir. Post-hoc analizlerde ise, MDm’de 
SKB’ye kıyasla HKB ve AHD’de hacim azalması tespit edilmiştir. Karşılaştırmalarda, AHD ile HKB 
grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir. 

Sonuç: Literatürde özellikle bellek bozulmalarıyla ilişkilendirilen MDmc’nin hastalığın özellikle HKB 
evresinde etkilendiği tespit edilmiştir. MDmc’nin hastalığın prodromal evresi için biyobelirteç 
potansiyeline sahip olduğu düşünülmüştür. 

Destek: Bu çalışma, TÜBİTAK (Proje No: 114E053) ve İU-BAP (Proje No: 2019K12-149071) tarafından 
desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, talamus, volumetri, manyetik rezonans görüntüleme 
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Derin öğrenme yöntemleriyle GBM hastalarının yapısal beyin MRG segmentasyonu 

Batuhan Sözer1, Alperen Sözer2, Mustafa Çağlar Şahin2, Kerem Nernekli3 
1Disiplinlerarası Sinirbilim Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi, Ankara, Turkey; 2Beyin ve Sinir Cerrahisi 
Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 3Radyoloji Anabilim Dalı, Stanford Üniversitesi 
Medikal Merkezi, CA, ABD 

Amaç: Çalışma kapsamında derin öğrenme yöntemleri kullanılarak glioblastoma (GBM) hastalarının 
ve sağlıklı kontrol hastalarının anatomik beyin atlasının oluşturulması hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Gazi Brains 2020 veriseti bu çalışma için kullanılmıştır. Veriseti toplamda 50 sağlıklı 
kontrol ve 50 GBM hastası içermekle beraber her hastanın kendine ait 15 etiketten oluşan bir 
segmentasyon maskesi bulunmaktadır. Çeşitli veri augmentasyonu teknikleri uygulandıktan sonra her 
bir kesit 224x224 boyutlarına indirgendi. Literatürdeki diğer MRG segmentasyon modellerine kıyasla 
bizim modelimiz U-Net mimarisinin modifiye edilmiş bir versiyonu olmakla beraber bütün MR 
sekanslarını girdi olarak almaktadır (FLAIR, T1-Ağırlıklı, T2-Ağırlıklı). Önerilen model üç kodlayıcı, bir 
darboğaz ve üç çözücü oluşmaktadır. Her bir kodlayıcı beş adet resblok ve max-pool katmanından 
oluşturmaktadır. Her bir çözücü ise beş adet resblok ve çözünürlüğü orijinal boyuta geri döndürmek için 
beş adet transpose konvolüsyon bloklarından oluşmaktadır. Her bir MRG sekansı için ayrı kodlayıcı ve 
çözücüler kullanılmıştır. Ek olarak, önerilen modelle karşılaştırmak için sadece FLAIR sekansını girdi 
olarak kullanan bir anahat modeli de aynı veri setiyle eğitilmiştir. 

Bulgular: Önerilen model eğitimden sonra 15 farklı beyin yapısını segmente edebilmektedir. Sonuçlar 
önerilen modelin mevcut olduğu durumda tümör ve tümöre bağlı oluşan anatomik bozulmaları tespit 
edebildiğini göstermiştir. Bunun yanında önerilen model %63 ortalama dice skoruyla beraber sadece 
tek bir girdi (FLAIR) alan anahat modelinden %3 daha yüksek dice skoruna sahiptir. Dice skorundaki 
%3 artış her ne kadar az gibi görünse de nitel analiz yapıldığında iki model arasında gözle görülür bir 
fark gözlemlenmiştir. 

Sonuç: Sonuçlarımız önerilen modelin literatürdeki anahat modelden beyin MRG segmentasyonu 
konusunda daha iyi sonuçlar verdiğini göstermektedir. Ek olarak, önerilen model tümör sebebiyle 
oluşan anatomik bozulmaları da segmente etmeyi öğrendiğinden model GBM hastalarında 
nöroanatomideki değişiklikleri tespit etmek için kullanılabilir. Nitel gözlem sonuçlarına göre önerilen 
modelin tümör morfolojisini daha iyi segmente edebildiği görülmüştür. Bu durum klinik uygulamalarda 
morfoloji ve hacim analizleri için daha yararlı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Glioblastom, manyetik rezonans görüntüleme, yapısal MRG, derin öğrenme, 
konvolüsyonel sinir ağları 
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Çizge spektral işaret işlemeyle EEG duygu sınıflandırması 

Sevde Büşra Bayrak1, Ahmet Ademoğlu1, İpek Şen2 
1Boğaziçi Üniversitesi; 2Bilgi Üniversitesi 

Amaç: Duygu değerlendirmesi, tehlikeden kaçınmak, iletişim ve karar verme süreçleri gibi insan 
davranışlarını anlamak açısından hayatta kalmayla ilgili bir olgudur. Bu çalışmada amaç, IAPS veri 
tabanından farklı ortalama değerlik ve uyarılma ölçekleri (7.13 / 2.96) ve (4.99 / 5.02) olan, iki farklı 
duygu durumunda 13 farklı deneğe rastgele sunulan 250 hoş ve hoş olmayan resme yanıt olarak elde 
edilen 30 kanallı EEG sinyallerini sınıflandırmaktır. Veriler İstanbul Üniversitesi Elektro-Nöro-Fizyoloji 
Araştırma ve Uygulama Merkezinden alınmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Her bir elektrot konumunun, bir düğümü temsil edecek şekilde, birim küre üzerine 
haritalanmasıyla oluşan çizgenin komşuluk matrisi, her düğümün en yakın komşulukları belirlenerek 
hesaplanmıştır. Çizgenin Laplasyen matrisi, derece ve bağlantı matrisleri arasındaki fark alınarak 
belirlenmiştir. İlk adım olarak veriler süzülerek delta, teta, alfa ve beta gibi bantlara ayrıştırılmıştır. İkinci 
adımda, veriler, çizge Laplasyen matrisinin özdeğerleri ve özvektörleri tarafından oluşturulan bir alt 
uzaya yansıtılmıştır. Verilerin sınıflandırma öncesinde, yansıtılacağı eniyilenmiş bir çizge spektral 
aralığı belirlenmiştir. 

Bulgular: Destek vektör makine algortimasında radyal temelli ve doğrusal çekirdek işlevleri kullanılarak 
10 kez çapraz geçerlilik yöntemi uygulanmıştır. Hoş ve nahoş resimlerin bileşiminden oluşan sınama 
verisine ait sınıflandırma perfomansı her bir çekirdek için frekans bandları üzerinden ortalama %80 
doğruluk seviyesine ulaşmıştır. Sınıflandırma öncesinde çizge spektral süzme uygulandığında 
doğruluk %93'e (RBF) ve %84'e (doğrusal) yükselmektedir. Ayrıca, spektral sinyal çizge frekans 
alanında tutulduğunda, doğruluk performansı %94 (RBF) ve %85 (doğrusal) gibi az daha yüksek 
seviyelere ulaşmıştır. 

Sonuç: Elde ettiğimiz bulgular çizge spektral ayrıştırmanın, hoş ve nahoş koşullar göz önüne 
alındığında, yalnızca zamansal süzmeye dayalı önişlemeye göre, duygu durumu sınıflandırma 
performansını artırdığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Elektroensefalografi, destek vektör makinesi, graf sinyal işleme 
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Derin öğrenme yöntemi ile diskalkuli sınıflaması ve ilgili anatomik bölgelerin tespit edilmesi 

Batuhan Sözer1, Burcu Sırmatel Bakrıyanık1, Kerem Nernekli2, Metehan Çiçek3 
1Disiplinlerarası Sinirbilim Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 2Radyoloji Anabilim Dalı, 
Stanford Üniversitesi Medikal Merkezi, CA, ABD; 3Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmelliyet Ortak 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM), Ankara, Türkiye 

Amaç: Gelişimsel diskalkuli, aritmetik becerilerin normal kazanımını etkileyen özel bir öğrenme 
güçlüğüdür. Bu çalışmanın amacı gelişimsel diskalkuli teşhisine yardımcı olacak bir yapay zekâ modeli 
oluşturmaktır. Ayrıca çalışma kapsamında eğitilmiş derin öğrenme modelinin aktivasyon haritalarının 
incelenmesiyle diskalkuli tarafından etkilenmiş anatomik yapıların tespiti planlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada kullanılan veri seti 12 diskalkuli hastası ve 13 sağlıklı kontrole ait 
difüzyon tensor görüntüleme (DTG) verisinden oluşmaktadır. Sekiz hasta modelin doğruluk oranını test 
etmek için ayrıldı. Ham DTG verisi bir dizi önişleme basamağından geçirildikten sonra veri setinden 
fraksiyonel anizotropi (FA) görüntüleri, özdeğerler ve özvektörler çıkartıldı. FA görüntüleri daha 
sonrasında iki farklı derin öğrenme modelini [sekiz adet 3D konvolüsyonel blok ve bir sigmoid 
aktivasyon fonksiyonu kullanan dense katmana sahip VGG mimarisi ve ResNet mimarisi] eğitmek için 
kullanıldı. ResNet mimarisi, VGG mimarisi üzerine residual skip connectionlar entegre edildi. 
Sonrasında diskalkuli hastalarını sınıflamak için yapay zekâ tarafından kullanılan anatomik bölgeleri 
tespit etmek amacıyla "Gradcam Algoritması" entegre edilerek diskalkulik hastaların etkilenmiş olan 
anatomik yapıları görselleştirilmiş ve modelin karar verme mekanizması açıklanmıştır. 

Bulgular: Modelin diskalkuli sınıflama performansını ölçmek için beş kat çapraz doğrulama yöntemi 
kullanıldı. VGG mimarisi için test seti üzerinde yapılan ölçümler sonrasında ortalama doğruluk oranı 
%80±%14, ortalama sensitivite %80,6±%20 ve ortalama spesifite %86,4±%19 olarak hesaplanmıştır. 
ResNet mimarisi için test seti üzerinde yapılan ölçümler sonrasında ortalama doğruluk oranı 
%90±%10,5, ortalama sensitivite %93,2±%15,2 ve ortalama spesifite %86,4±%18,6 olarak 
hesaplanmıştır. VGG mimarisi için gradcam algoritması kullanılarak çıkartılan harita sonuçları analiz 
edildiğinde yapay zekanın anteriyor korpus kallozuma (genu) bakarak diskalkuliklerle kontroller 
arasında ayrım yaptığı görüldü. 

Sonuç: Gradcam algoritmasının uygulanmasıyla, diskalkulik hastalarda anteriyor korpus kallozumun 
kontrollere göre farklılık gösterdiği gösterilmiştir. Literatürdeki nörogörüntüleme çalışmaları diskalkuli 
hastalarında artmış frontal bölge aktivasyonuna işaret etmektedir. Bu bulgu ile uyumlu olarak, 
çalışmamızda gösterilen anteriyor korpus kallosumdaki hasta-kontrol farkı, diskalkulide sol-sağ 
prefrontal korteks arasındaki interhemisferik bağlantıda bir sorunu işaret edebilir. 

Anahtar Kelimeler: Diskalkuli, difüzyon tensor görüntüleme, derin öğrenme, konvolüsyonel sinir ağları, 
gradcam 
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Sinirsel işaretleri kaydetmek için yüksek esnekliğe sahip mikroelektrotların mikroüretimi ve 
implantasyonu 

Zeki Semih Pehlivan1, Ahsan Ayyaz, Bashir Bwogi2, Halise Erten2, Meral Yüce1, Yasemin Yüksel 
Durmaz4, Bengi Ünal3, Hasan Kurt4, Mehmet Kocatürk4 
1Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), Sabancı Üniversitesi, 
İstanbul, Türkiye; 2Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 
3Psikoloji Bölümü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye; 4Sağlık Bilimleri ve 
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (SABITA), İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Yüksek derecede esnekliğe ve inceliğe sahip mikroelektrot dizileri kusursuz biyouyumluluk elde 
etmek ve beyin dokusu ile nöroprotetik cihazlar arasında güvenilir işaret iletimi sağlamak için büyük bir 
potansiyele sahiptir. Bununla birlikte, bu fiziksel ve kimyasal özelliklerin elde edilmesi ve kronik kullanım 
sırasında bu özelliklerin korunması üretim ve implantasyon işlemlerinde zorluklar ortaya çıkarmaktadır. 
Bu çalışmada, bu işlemler için geliştirdiğimiz teknikler sunulmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Sekiz kanallı mikroelektrot dizileri fotolitografi cihazları ve termal buharlaştırıcı 
bulunduran bir temiz oda tesisinde mikrofabrikasyon teknikleri kullanılarak üretilmiştir. Kimyasal olarak 
durağanlığı nedeniyle kayıt alanları ve ara bağlantılar için altın, yüksek dayanıklılığı ve gerilme 
mukavemeti nedeniyle elektriksel yalıtım katmanları için SU8 kullanılmıştır. Mikroelektrot dizisinin beyin 
dokusuna implantasyonu için bir taşıyıcı aygıt geliştirilmiştir. Mikroelektrot dizisi bir erişkin erkek Wistar 
sıçanın motor korteksine kronik olarak implante edilmiştir.  

Bulgular: Mikroelektrot dizisi implantasyon ameliyatından 153 gün sonra dahi aksiyon potansiyellerinin 
saptanmasını mümkün hale getirmiştir. Bu sürecin ardından gerçekleştirilen immünohistokimyasal 
analizler implantasyon ameliyatı sırasında meydana gelen akut yaralanmanın bir işareti olarak implante 
edilen mikroelektrot dizisinin etrafındaki mikroortamda astrositler oluştuğunu göstermiştir. Mikroglial 
aktivitede artış olmaması beyin dokusu ile güvenilir bir bütünleşimin de önemli işareti olarak, süregelen 
bir nöroinflamatuvar yanıtın olmadığını göstermiştir.  

Sonuç: Abiyotik ve biyotik karakterizasyon çalışmalarımızdan elde ettiğimiz ön sonuçlar yüksek 
derecede esnekliğe ve inceliğe sahip mikroelektrot dizilerinin hücre dışı sinirsel işaretlerin uzun süreli 
olarak izlenmesinde umut verici adaylar olduğunu ve başka biyosensör teknolojilerinin geliştirilmesi için 
çok amaçlı bir platform olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 

Destek: TÜBİTAK Proje #118S072. 

Anahtar Kelimeler: Mikroelektrotlar, elektrofizyoloji, nöroprotezler 
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Parkinson hastalığında fonksiyonel bağlantısallık ağlarının makine öğrenimi ile incelenmesi 

Can Soylu1, Ani Kıçik2,  Ali Bayram3, Hüden Neşe4, İ. Hakan Gürvit5, Tamer Demiralp1 
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Fizyoloji Ana Bilim Dalı; 2T.C. 
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı; 3İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp 
Araştırma Enstitüsü, Sinir Bilimi Anabilim Dalı; 4Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği 
Enstitüsü; 5İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Nöroloji Ana Bilim 
Dalı 

Amaç: Klinik düzeyde motor semptomlar ile nitelendirilen Parkinson Hastalığı (PH), aynı zamanda 
kognitif bozuklukların da eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalıktır. Fonksiyonel manyetik rezonans 
görüntüleme (fMRG) yöntemi ile dinlenim durumu fonksiyonel bağlantısallığı ölçülebilmektedir. 
Fonksiyonel bağlantısallığın (FB) temel yapı taşları nöroanatomik alanları temsil eden düğüm (node) 
ve bunlar arasındaki fonksiyonel ilişkiyi temsil eden kenarlardır (edge). Bu şekilde elde edilen FB 
matrislerindeki karmaşık ilişki kalıplarını öğrenen makine öğrenimi (MÖ) algoritmaları PH’nın klinik 
tanısına destek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Parkinson hastalarının motor ve kognitif 
semptomlarının hastaların FB’lerine ait kenar verileri ile ilişkisi MÖ algoritmaları yardımıyla 
incelenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: İstanbul Tıp Fakültesi Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi’nde 
izlenen olan 55 Parkinson hastasına (yaş: 60,2 ± 8,5) ait dinlenim durumu fMRG (dd-fMRG) verisi ve 
Stroop Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi (ÇYBT) ve Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme 
Ölçeği (UPDRS) skorları değerlendirilmiştir. Tohum bölgeleri arasındaki fonksiyonel bağlantısallık 
değerleri CONN (https://web.conn-toolbox.org/) yazılımı kullanılarak hesaplanmıştır. MÖ uygulaması 
için ise destek vektör makinesi (DVM) ve rastsal orman algoritması kullanılmıştır. UPDRS skorlarının 
ikili hale getirilmesinde PH’nın şiddetine dönük değerlendirme ölçeği kriterleri dikkate alınmıştır. Stroop 
testi ve ÇYBT skorları ise karar ağacı algoritması kullanılarak ikili veri haline getirilmiştir. Tüm 
algoritmalara özellik seçimi dahil edilmiştir. 

Bulgular: FB kenar değerleri, Stroop testi, ÇYBT ve UPDRS skorlarının bulunduğu veri seti DVM 
algoritması ile değerlendirildiğinde, çeşitli FB örüntüleri test ve ölçek skorlarını sırasıyla 0,83, 0,90 ve 
0,63 kestirim doğruluğu ile yordamış, rastsal orman algoritması ile yapılan denemedeyse 0,83, 0,55 ve 
0,90 kestirim doğruluğu elde edilmiştir. 

Sonuç: Sonuçlar, Parkinson hastalığında çeşitli FB örüntülerinin MÖ algoritmalarıyla 
değerlendirilmesiyle nöropsikolojik test ve ölçek skorlarının yüksek başarımla kestirilebildiğini ortaya 
koymaktadır. Bu analizlerin genişletilmesiyle spesifik kognitif alanlardaki bozulmanın nöral temellerinin 
birbirinden ayrıştırılması mümkün olabilir. 

Destek: Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi BAP, 2019K12-149071 nolu proje kapsamında 
desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Parkinson hastalığı, fonksiyonel bağlantısallık ağları, NPT, makine öğrenimi 
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TDP-43 aşırı ekspresyonunun motor korteksteki nöronal morfoloji ve sinaptik terminal 
aktivasyonu üzerindeki etkileri 

Elif Polat Çorumlu1, Barış Can Çakır2, İrem Armağan3, Emel Ulupınar1 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Disiplinlerarası Sinirbilimleri Anabilim 
Dalı, Eskişehir; 2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Eskişehir; 3Hacettepe Üniversitesi, 
Tıp Fakültesi, Ankara 

Amaç: TarDNA bağlayıcı protein-43 (TDP43) ilk olarak ALS'li hastaların postmortem dokularında 
ubikütizinize ve hiper-fosforile sitozolik agregatların primer bileşeni olarak tanımlanan bir DNA/RNA 
bağlanıcı proteindir. Eksikliği embriyonik letalite ile sonuçlanan bu proteinin, aşırı ekspresyonu toksisite 
ve hücre ölümüne neden olmaktadır. Bu çalışmada, TDP-43’ün sıçanlarda aşırı ekspresyonu 
sonrasında motor korteksteki nöronlarda ve sinaptik terminallerde meydan gelen değişikliklerin 
incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Deney grubuna, Adeno-Assosiye Virüs (AAV) serotip-9 içine paketlenen sitomegalo 
virüs promotoru (CMV), yeşil floresan protein (GFP) ve nativ TDP43 dizilerini içeren (AAV9-pCMV-
TDP43-GFP) viral vektörü; kontrol grubuna ise serum fizyolojik (SF) kuyruk veninden enjekte 
edilmiştir.  Enjeksiyonlar Sprague-Dawley erkek sıçanlara postnatal 30. günde virüs dozu 6,4x1012 
gc/ml olacak şekilde yapılmıştır (n=5, her grup). Sıçanların fenotipik karakterizasyonları enjeksiyondan 
15 gün sonra kaba ve ince motor becerilerini ölçmek amacı ile sırasıyla yürüme analizi ve yatay 
merdiven testi ile incelenmiştir. Enjeksiyondan 4 hafta sonra intrakardiak yolla perfüze edilen 
hayvanların motor kortekslerinden (Lateral 1.90-2.90) sistematik randomize örnekleme yöntemi 
kullanılarak alınan kesitlerde yapılan sinaptofizin ve Neun immunohistokimyasal boyamaları 
morfometrik yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular: Deney grubunda adımlar arası mesafelerinin kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede fazla 
olduğu, yatay merdiven testinde ise deney grubunun toplam skorunun kontrol gruplarına göre daha 
düşük olduğu tespit edilmiştir (p<0,01). Motor korteksin 2-3 ve 5. tabakalarında birim alandaki sinaptik 
terminal aktivasyonunun gruplar arasında farklılık göstermemekle birlikte aynı bölgelerdeki birim alana 
düşen NeuN (+) nöron sayısının deney grubunda anlamlı derecede düşük olduğu ve bu farklılığın 
sadece tabaka 5’te gözlendiği tespit edilmiştir (p<0,05). 

Sonuç: Verilerimiz TDP43 proteini aşırı ekspresyonunun motor becerilerde gerilemeye sebep 
olduğunu göstermektedir. Morfolojik incelemeler davranışsal değişimin kortikal motor nöronlardan 
kaynaklı olabileceğine ve erken evrede sinaptik terminallerde kompansatuar bir artış olabileceğine 
işaret etmektedir.   

Destek: Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje No: 1919B012004851). 

Anahtar Kelimeler: TDP-43, sinaptofizin, motor nöron, motor korteks 
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Anjiyotensin-III’ün kan-beyin bariyeri bütünlüğüne etkisi 

Ecem Ayvaz1, Ahmet Umur Topçu2, Sena Birsen Güçlü2, Mustafa Onur Yıldırım2, Bülent Ahıshalı3, 
Mehmet Kaya4 
1Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM), Koç Üniversitesi, 34450, Istanbul, 
Türkiye; 2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, 34450, Istanbul, Türkiye; 3Histoloji ve Embriyoloji Anabilim 
Dalı, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, 34450, Istanbul, Türkiye; 4Fizyoloji Anabilim Dalı, Koç Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, 34450, Istanbul, Türkiye 

Amaç: Beyin kapiler endotel hücrelerinin oluşturduğu kan-beyin bariyeri (KBB) nöronal mikroçevreyi 
düzenler. KBB bütünlüğünün bozulmasının nörodejeneratif hastalıklar/bozukluklarla ilişkili olduğu 
bilinmektedir. Anjiyotensin-II’nin (ANG-II) KBB bütünlüğüne etkisi literatürde iyi bilinmesine karşın, 
aminopeptidaz A tarafından ANG-II’nin yapısından bir aspartik asit koparılması sonucu ortaya çıkan ve 
bir peptit hormon olan Anjiyotensin-III’ün (ANG-III) KBB üzerine etkisi henüz bilinmemektedir. Bu 
çalışmanın amacı, fare beyin mikrovasküler endotel hücre hattı (bEnd.3) kullanılarak oluşturulan bir in 
vitro KBB modelinde ANG-III’ün etkilerini araştırmaktır. İlave olarak, oluşturulan in vitro kültür 
ortamındaki serum starvasyonunu takiben ANG-III’ün 6, 12 ve 24 saatlik etkileri de değerlendirilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: ANG-III’ün 10, 25, 50, 100, 250, 500 ve 1000 nM konsantrasyonlardaki sitotoksik 
etkisi sulforhodamin B (SRB) testi ile, KBB geçirgenliği ise sodyum-fluoresin (NaF) işaretleyicisi 
kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Uygulanan ANG-III konsantrasyonları ve farklı etki sürelerinin hiçbiri starvasyon 
uygulanmayan bariyer tipi endotel hücre yoğunluğunda anlamlı bir farka yol açmazken, 24 saat 
boyunca starvasyon ve 25, 250 ve 1000 nM ANG-III uygulanan endotel hücrelerinin yoğunluğunda 
kontrol hücrelerine kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendi (p<0,01). Starvasyon 
uygulanmayan koşulda, 12 saat süreyle 500 nM ANG-III ile muamele edilen grup hariç (p<0,01), ANG-
III’ün farklı dozları ve farklı uygulama sürelerinde NaF geçirgenliği önemli bir değişiklik göstermedi. 
Buna karşın, 24 saat starvasyon üzerine 25, 100, 250 ve 1000 nM ANG-III ile muamele edilen endotel 
hücrelerinin NaF geçirgenliğinde artış gözlendi (p<0,01). 

Sonuç: Bu veriler, ANG-III uygulamasının, özellikle starvasyon uygulaması sonucunda KBB 
geçirgenliğinde bir artışa neden olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kan-beyin bariyeri, anjiyotensin-III, hipertansiyon, beyin mikrovasküler endotel 
hücreleri 

 

 

 

 

 

 



20. Ulusal Sinirbilim Kongresi  
19-23 Ekim 2022 

 

 
184 

 

P-38 

Rapamisinin memeli hedefi (mTOR) protein kompleksindeki bir mutasyon, zebra balıklarının 
Danio rerio beynindeki otofajiyi arttırır ve proinflamatuar ilaç bakır sülfattan etkilenmez 

Serena Sevdiye Aktürk1, Beyza Özen1, Narin Ilgım Ardıç-Avcı1, Dilan Çelebi-Birand2, Michelle M. 
Adams3 
1Disiplinlerarası Nörobilim Programı, Aysel Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezi, İhsan Doğramacı Bilkent 
Üniversitesi, Ankara, Türkiye; Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM), İhsan Doğramacı Bilkent 
Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 2Biftek Inc., Ankara Türkiye; Disiplinlerarası Nörobilim Programı, Aysel Sabuncu 
Beyin Araştırmaları Merkezi, İ. D. Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye; Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi 
(UNAM), İ. D. Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 3Disiplinlerarası Nörobilim Programı, Aysel Sabuncu Beyin 
Araştırmaları Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye; UNAM, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 
Psikoloji Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

Amaç: Yaşlanmanın belirgin bir özelliği olan inflamasyon, mTOR sinyali gibi çeşitli yolların 
düzensizliğinden kaynaklanır. mTOR yolunun aktivasyonu, çeşitli hücresel mekanizmaların 
modülasyonu yoluyla proinflamatuar sitokinleri artırarak yaşlanmaya katkıda bulunur. TOR haploins 
yetmezliği nedeniyle ztor+/- genotipli hayvanlarda TOR sinyali baskılanmıştır. Proinflamatuar bir bileşik 
olan bakır sülfatın (CuSO4) yetişkin zebrabalığında inflamasyonu indüklediği bilinmektedir. Bu çalışma, 
bakır sülfat (CuSO4) tedavisinin ztor+/- hayvanlarda daha az aktif mTOR yolunu tersine çevirmeye 
yardımcı olup olmayacağını araştırmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Kırk üç aylık ztor+/- hayvanlar (n=3) ve yabanıl tip kardeşleri (n=3) standart 
koşullarda yetiştirildi. Ardından 1 saat boyunca 25uM bakır sülfat (CuSO4) ile muamele edildi. Beyin ve 
solungaç dokuları toplanarak anında donduruldu. Solungaç dokularından genotipleme deneyleri 
yapıldı. Beyindeki proinflamatuar ve otofaji belirteçlerinin gen ekspresyon seviyelerini ölçen deneyler 
qPCR ile tamamlandı. Tüm istatistiksel testler R (4.2.0) programlama dilinde yapıldı. Gen ekspresyon 
deneyleri için istatistiksel analizlerden önce hem kat değişimi hem de log2 ekspresyon değerlerine tanı 
testleri uygulandı. Varyans varsayımlarının normalliğini ve homojenliğini kontrol etmek için sırasıyla 
Shapiro Wilk ve Levene testi uygulandı. 

Bulgular: Yaşlı ztor+/- mutantlarının ve yabanıl tip kardeşlerinin genotipleri, genotipleme deneyleriyle 
doğrulandı. İki proinflamatuar sitokinin, COX-2 (p= 0,273) ve TNF-a'nın (p = 0,385) gen ekspresyon 
seviyeleri açısından anlamlı bir fark gözlenmedi. Bununla birlikte, bir otofaji belirteci olan lc3b'nin 
ekspresyon seviyelerinde CuSO4 ile muamele edilmiş ztor+/- ve yabanıl tip yaşlı balıklar arasında 
önemli bir fark görüldü (p = 0,03). Yabanıl tip hayvanlar, zTOR+/- hayvanlara kıyasla daha yüksek lc3b 
gen ekspresyon seviyeleri gösterdi. 

Sonuç: Verilerimiz, kısa süreli bakır sülfat tedavisine yanıt olarak, yabanıl tip hayvanların, artan otofajik 
yanıtla sonuçlanan daha etkili bir başa çıkma mekanizmasına gereksinim duyduğunu göstermektedir. 
Yaşlı ztor+/- hayvanlarının ilaç tedavisinden önce zaten maksimum otofajik potansiyele ulaşmış oldukları 
düşünülmektedir ve bu nedenle, bakır sülfat tedavisinin ztor+/-hayvanlar için bir etkisi olmaz. Sonuç 
olarak, beyin yaşlanması sırasında TOR sinyali çok önemli bir mekanizmadır ve TOR sinyalinin 
baskılanmasının otofajik mekanizmaların potansiyelini düzenlemede rol oynadığı öne sürülmüştür.  

Destek: TÜBİTAK hibe numarası 119S660 tarafından desteklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nöroinflamasyon, ztor mutant, otofaji, akut inflamasyon 



20. Ulusal Sinirbilim Kongresi  
19-23 Ekim 2022 

 

 
185 

 

P-39 

Minosiklin’in ventilasyonun hipoksiye aklimatizasyonuna etkisinin sıçan nts bölgesinde 
araştırılması 

Kemal Erdem Başaran1, Hatice Tanrıverdi1, Mustafa Çağlar Beker2 
1Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye; 2Fizyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Glia hücrelerinin aktivasyonunu engelleyen anti-inflamatuar özelliğe sahip bir antibiyotik olan 
minosiklin, Ventilasyonun Hipoksiye Aklimatizasyonunu (VAH) bloke eder. VAH, normoksiye 
döndükten sonra da devam eden, hem merkezi sinir sistemi solunum merkezlerinde hem de periferik 
kemoreseptörlerde plastisiteyi içeren ventilasyonda zamana bağlı artıştır. Anti-inflamatuar ilaçların 
solunumdaki etkisini göstermek istediğimiz çalışmamızın amacı hipoksi maruziyeti sonucunda sıçan 
beyin sapı üzerinde bulunan Nükleus Traktus Solitarius (NTS) bölgesinde minosiklin uygulamasıyla 
VAH oluşumunda glia hücrelerinin rolünün test edilmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 48 adet Sprague Dawley cinsi erişkin erkek sıçan kullanıldı. Denekler 
Orta Şiddetli Akut Sürekli Hipoksi (OşASH), Şiddetli Akut Sürekli Hipoksi (şASH), Orta Şiddetli Kronik 
Sürekli Hipoksi (OşKSH), Şiddetli Kronik Sürekli Hipoksi (şKSH) olmak üzere 4 gruba ayrıldı.  Her 
grupta Saline (SA) uygulaması ve minosiklin (MİN) uygulaması yapılmak üzere iki alt gruba ayrıldı. 
Normabarik odada ASH grubundaki sıçanlar %21 O² seviyesine (3 gün), KSH gruplarındaki sıçanlarsa 
%13 ve %10 O² seviyesine (3 gün) maruz bırakıldılar. Gruplarda 3 günlük süreçte ilaç dozları uygulandı. 
Bütün vücut pletismografisi cihazıyla ventilasyon, solunum frekansı ve tidal volüm ölçümleri yapıldı. 20 
μm kalınlığında transvers beyin sapı kesitleri alınarak astrosit aktivasyonunda GFAP, mikroglia 
aktivasyonunda Iba-1 belirteçleri kullanılarak immünofloresan boyamayla NTS’de floresan 
mikroskobunda görüntüler alındı. İstatistiksel analiz için PRISM programı kullanıldı. Anlamlılık, 
istatistiksel olarak p<0,05 kabul edilmiştir 

Bulgular: Beyin sapı dokusunda NTS’de yapılan incelemelerde OşASH gruplarında MİN grubunda SA 
grubuna göre GFAP ekspresyonunda anlamlı olmayan bir artış, Iba-1 ekspresyonundaysa anlamlı 
olmayan bir azalış, şASH gruplarında ise MIN grubunda SA grubuna göre hem GFAP hem de Iba-1 
ekspresyonunda anlamlı olmayan azalış gözlemlendi (p>0,05).  OşKSH gruplarındaysa MİN grubunda 
SA grubuna göre GFAP ekspresyonunda anlamlı fark gözlemlenmezken, Iba-1 ekspresyonunda 
anlamlı bir azalış bulundu (p<0,05). şKSH gruplarındaysa MİN grubunda SA grubuna göre GFAP 
ekspresyonunda anlamlı bir artış bulundu, Iba-1 ekspresyonundaysa anlamlı olmayan azalış bulundu 
(p>0,05). Solunum parametreleri değerlerinin bulguları desteklediği görüldü. 

Sonuç: Bulgular VAH oluşurken MIN uygulamasının ventilasyon üzerindeki etkisinin hipoksinin 
şiddetine bağlı olabileceği ve ventilasyondaki azalışı mikroglia hücreleri üzerinden yapabileceğini 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Beyin sapı, hipoksi, HVR, minosiklin, nöroplastisite 
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H2O2 toksisitesi yapılan nöronal hücre kültüründe Vaccinium Macrocarpon’un etkisinin 
incelenmesi 

Fatma Yeşilyurt1,  Irmak Ferah Okkay2,  Ufuk Okkay1,  Ahmet Hacımüftüoğlu1 
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye; 2Atatürk 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye 

Amaç: Oksidatif stres, antioksidan seviyeleri ile pro-oksidanların, özellikle reaktif oksijen türlerinin 
(ROS) üretim hızı arasındaki dengesizlikten kaynaklanır. Aşırı ROS üretiminin neden olduğu oksidatif 
stres, nörolojik hastalıklarda nöronal hücre ölümünü teşvik eden yaygın bir patofizyolojide önemli bir rol 
oynamaktadır. Bu hastalıklardan serebral iskemi, ksantin oksidaz yoluyla süperoksit üretir ve 
süperoksit, hidrojen peroksitin (H2O2) oluştuğu ana radikaldir. Tek başına bir serbest radikal olmayan 
H2O2, hücrelerdeki hücre içi redoks durumunu değiştirerek kendinden daha fazla reaktivite gösteren 
hidroksil radikaline dönüşüp bu sayede oksidatif hasara neden olabilir. Vaccinium macrocarpon (VM) 
özellikle polifenoller açısından zengindir ve antioksidan ve antienflamatuar etkileriyle tanınırlar. Bu 
çalışmamızda primer kortikal nöron kültürlerinde H2O2 toksisitesi oluşturarak VM’nin oluşturulan hasara 
etkisi incelenecektir. 

Gereç ve Yöntem: Nöron hücreleri, Atatürk Üniversitesi (Erzurum, Türkiye) Tıbbi Farmakoloji 
bölümünden elde edilmiştir. VM ekstraktı 25, 50, 100 ve 200 µM dozlarında ve H2O2 ise 200 µM 
dozunda hazırlanarak kullanıldı. Hazırlanan deney grupları nöron hücrelerine 24 saat muamele 
edildikten sonra sitotoksisitesi MTT ile incelendi. Toplam oksidan ve anti oksidan (TAC ve TOS) 
parametrelerine bakıldı. Sonuçlar SPSS, one way ANOVA yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Bulgular: Kontrol gruplarında canlılık %100 olarak tanımlanmış ve diğer gruplar buna göre 
oranlanmıştır. Kortekste H2O2 grubu %65 canlılık oranını göstermiştir. VM gruplarında tüm dozlarda 
hücre canlılığı artmıştır bununla beraber en yüksek canlılık oranı VM 100 ve 200 µM 
konsantrasyonlarında görülmüştür (P<0,05). TAS ve TOS sonuçlarımız MTT ile uyumludur. 

Sonuç: VM ile nöronlarda H2O2'nin neden olduğu hasara karşı antioksidan ve nöroprotektif etkiler 
gözlemlenerek nöronal hücre ölümünün önüne geçilmiştir. Sonuç olarak, VM, beyin hasarına ve ilgili 
bozukluklara karşı potansiyel bir terapötik ajanı temsil eder. 

Anahtar Kelimeler:  H2O2 toksisitesi, nöroproteksiyon, vaccinium macrocarpon, primer nöron kültürü 
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Alzheimer hastalığı patofizyolojisinde toxoplasma gondii enfeksiyonun rolünün araştırılması 

Ayhan Çetinkaya1, Serhat Gökdaş2, Muhammed Nur Öğün3, Kerem Yaman4, Şule Aydın Türkoğlu3, 
Canan Akünal Türel3, Şerif Demir5, Erol Ayaz4 
1Fizyoloji Anabilimdalı, Tıp Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye; 
2Disiplinlerarası Sinirbilim Anabilimdalı, Lisansüstü Enstitüsü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 
Bolu, Türkiye; 3Nöroloji Anabilimdalı, Tıp Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye; 
4Parazitoloji Anabilimdalı, Tıp Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye; 5Fizyoloji 
Anabilimdalı, Tıp Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye 

Amaç: Alzheimer hastalığı (AH) serebral korteks ve hipokampüs çevresini etkileyerek bilişsel 
semptomlarla kendini gösteren nörodejeneratif bir hastalıktır. AH patofizyolojik mekanizmasında β 
amiloid plaklar, nörofibriler yumaklar ve nöronal hücre ölümü rol oynamaktadır. T. gondii kalp kası, düz 
kas, göz ve beyine yerleşeren önemli bir zoonoz parazittir. Çalışmanın amacı gebelik öncesi T. gondii 
enfeksiyonun gebelik sırasında ve sonrasında doğacak yavrularının yetişkin dönemlerindeki 
davranışsal ve histopatolojik etkilerini araştırmaktır. Çalışmaya benzer gebelik sırasında alınan 
parazitin etkilerinin annelerde etkileri araştırılmış ve sonuçları literatüre kazandırılmıştır. Çalışmamızın 
özgünlüğü gebelik öncesi alınan parazitin gebelik sırasında ve sonrasında doğacak olan yavruları 
üzerine kurulmuş ve literatürdeki açığı hedef almıştır.  

Gereç ve Yöntem: Grup 1 (Anne Kontrol), Grup 2 (Anne Alzheimer), Grup 3 (Anne Toxoplasma), Grup 
4 (Anne Alzhimer+Toxoplasma), Grup 5 (Anne Toxoplasma+Alzhimer) olmak üzere toplam 5 grup 
bulunmaktadır. Alzheimer modeli için hayvanlara Aβ1-42 çözeltisi 4µg/1 µL/taraf bilateral 
intrahipokampal olarak,  T. gondii enfeksiyonu için ise 1.5x 106 parazit içeren inokulum hazırlanarak 
intraperiteonel yolla verilmiştir. Anne Grupları eş zamanlı olarak sağlıklı erkek ratlar ile çiftleştirilmiş ve 
doğan yavruları power güç analizine göre 8 er yavru erkek olacak şekilde deneyimiz planlanmıştır. 
Çalışmamız yavruların yetişkin döneme geldiğinde öğrenme ve hafıza testleri ile beyinde beta amiloid 
kümelerin histopatolojik boyama yöntemine göre varlığının tespiti ile T. gondii ile enfekte hayvanların 
Alzheimer benzeri davranışları tetikleyip tetiklemediği test edilmiştir. 

Bulgular: Davranış testine göre Grup1 (yavru) ile Grup4 (yavru) arasında istatiksel fark 
bulunmamasına rağmen (p>0,05).  Grup1 ile  diğer gruplar ile arasındaki fark istatistiksel olarak 
belirlenmiştir (p<0,05). Congo Red histolojik boyama yöntemine göre Grup1 haricinde Aβ kümesi 
belirlenmesine rağmen istatistiksel olarak yavru grupları arasında anlamlı fark bulunmamıştır(p>0,05).  

Sonuç: Bu veriler ışığında T. gondii paraziti Alzheimer benzeri morfolojik değişiklikler göstermiştir fakat 
istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, Toxoplasma gondii, davranış testleri, Congo Red Boyama 
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HEK293T kültüründe alfa-sinüklein aşırı ekspresyonunun JUN, RELA, HMGA1, TP53 ve SMAD3 
mRNA ekspresyon seviyeleri üzerine etkileri 

Ebru Keskin1, Merve Alaylıoğlu2, Zuhal Yurttaş2, Tugay Çamoğlu2, Büşra Şengül- Yediel1, Pelin Sordu2, 
Duygu Gezen-Ak2, Erdinç Dursun2 
1Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, İstanbul, 
Türkiye; 2Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı, Sinirbilim Anabilim Dalı, 
Nörolojik Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Sitozolik bir protein olan alfa sinüklein (α-syn); sinaptik fonksiyon, nöronal plastisite, öğrenme, 
gelişme, fosforilasyon, hücresel farklılaşma ve dopamin alınımının düzenlenmesi gibi işlevlerde  rol 
almaktadır. α-syn toksisitesi ise; sinaptik veziküller, ER, Golgi, lizozomlar ve nukleus dahil olmak üzere 
organelleri etkilemekte ve organeller arası iletişimleri bozmaktadır. Parkinson hastalığı (PH), substantia 
nigrada dopaminerjik nöron kaybı ve Lewy cisimciklerinde α-syn protein birikimiyle karakterize olan, en 
sık görülen ikinci nörodejeneratif hastalıktır. Yakın tarihli çalışmalarda α-syn’nin  farklı hücre 
tiplerinde  nukleusta lokalize olabildiği, nüklear DNA’ya  bağlanabildiği, histon 
modifikasyonunu  düzenleyebildiği  ve pek çok genin ekspresyonunu etkilediği gösterilmiştir. Bu bilgiler 
ışığında çalışmamızda; hücre hattında   SNCA aşırı üretimi yapılarak oluşturduğumuz α-syn 
patolojisinin, doğrudan gen anlatımını düzenlemek yerine genel transkripsiyon faktörlerini kodlayan 
genlerin ekspresyonunu etkileyip etkilemediğini araştırmayı amaçladık.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda HEK293T hücre hattında SNCA transfeksiyonu yapılarak α-syn aşırı 
üretimi ile PH benzeri bir patoloji oluşturuldu.TRRUST v2 veri tabanı kullanılarak α-syn ile ilişkili 
olabilecek transkripsiyon faktörleri belirlendikten sonra α-syn’nin seçilen transkripsiyon faktörlerinin 
(JUN,RELA,HMGA1,TP53,SMAD3) mRNA ekspresyon seviyesi  üzerine etkisi  qRT-PCR  tekniği ile 
incelendi. Deneyler birbirinden bağımsız olarak 3 kez tekrarlandı.Her bir deneye ait ham veriler 
GraphPad InStat DTCG 3.06 yazılımında veri dağılımının normal olup olmamasına göre, önce tek yönlü 
ANOVA ardından Tukey-Kramer çoklu karşılaştırma testi ile veya önce Kruskal Wallis ardından Dunn’s 
çoklu karşılaştırma testi ile istatistiksel olarak değerlendirildi.  

Bulgular: Çalışmamızın sonuçları; α-syn aşırı ekspresyonuna bağlı olarak SNCA grubunda (α-syn aşırı 
üretimi yapılan grup) kontrole kıyasla JUN ve HMGA1 mRNA ekspresyon seviyesinin anlamlı olarak 
azaldığını; RELA mRNA ekspresyon seviyesinin ise anlamlı derecede arttığını göstermektedir 
(sırasıyla; p<0,01, p<0,01, p<0,01). Bulgularımız ayrıca TP53 ve SMAD3 mRNA ekspresyon 
seviyesinin de değiştiğini göstermektedir.  

Sonuç: Bu sonuçlar α-syn’nin genel transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonunu değiştirebileceğini ve 
bu şekilde genel transkripsiyon faktörleri tarafından yönetilen bir çok genin ekspresyonunun 
düzenlenmesinde rol alabileceğini göstermektedir. 

Destek: Bu çalışma İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Araştırma Fonu (Proje No: 34211) tarafından 
desteklenmiştir 

Anahtar Kelimeler: alfa-sinüklein, Parkinson hastalığı, transkripsiyon faktörü, HEK293T hücre hattı 
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Amiloid beta 1-42 proteininin transkripsiyon faktörleri üzerine etkisi 

Pelin Sordu1, Merve Alaylıoğlu1, Zuhal Yurttaş1, Tugay Çamoğlu1, Büşra Şengül2, Ebru Keskin2, Duygu 
Gezen-Ak1, Erdinç Dursun1 
1Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı, Sinirbilim Anabilim Dalı, Nörolojik Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa; 2Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Alzheimer Hastalığı (AH), hücre içi hiperfosforile mikrotübül-ilişkili tau proteininin oluşturduğu 
intranöronal nörofibriler yumaklar ve hücre dışı amiloid beta plaklarının birikimi ile karakterizedir. Aβ1-
42‘nin plak oluşumunun oksidatif hasar, membran yıkımı gibi patolojik süreçlerindeki bu değişiklikler, 
hücre içinde genel transkripsiyon faktörlerindeki değişikliklerine dayanan gen ekspresyon 
modifikasyonlarını içermekle birlikte, bazı genlerin ekspresyonlarındaki küçük değişimleri de içerebilir. 
Aβ1-42’nin DNA’ya bağlanma kapasitesi olduğu, bir transkripsiyon faktörü (TF) gibi davranabileceği ve 
çeşitli genlerin ekspresyon seviyelerini değiştirebildiği sınırlı sayıda çalışmada bildirilmiştir. Bu bilgiler 
doğrultusunda; ekspresyon değişimlerinin Aβ1-42 tarafından dolaylı olarak gerçekleştirilebilmesinin 
yanı sıra, DNA ile etkileşime girebilen Aβ1-42’nin, bu düzenlemeleri hücre içi TF’lerin ekspresyonunu 
değiştirerek de yapabileceği hipotez edilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Buradan yola çıkarak çalışma kapsamında, FpClass ve TRRUST veri tabanlarını 
kullanarak Aβ1-42 ile etkileşime girebileceğini düşündüğümüz olası TF’lerin ekspresyonlarının 
HEK293T hücrelerinde toksik (10 μM) ve toksik olmayan (0,09 μM) dozlarda Aβ1-42 peptidi 
uygulamalarına cevaben nasıl değiştiğini, uygulamayı takiben 24, 48 ve 72. saatlerde RNA 
izolasyonları gerçekleştirilerek ardından qRT-PCR tekniği ile saptadık.  

Bulgular: Uygulamaların 48. saatinde 10 uM Aβ1-42 uygulaması yapılan grupta SMAD3 mRNA 
ekspresyon seviyesinin kontrol ve 0,09 uM Aβ1-42 uygulaması yapılan gruba kıyasla arttığı bulundu 
(p<0,05, p<0,01). Uygulamaların 24. saatinde STAT3 mRNA ekspresyon seviyesinin 0,09 uM Aβ1-42 
uygulaması yapılan grupta 10 uM Aβ1-42 uygulaması yapılan gruba kıyasla artarken, 72. Saatinde 
azaldığı bulundu (p<0,01, p<0,05). 48. saatinde 10 uM Aβ1-42 uygulaması yapılan grubun STAT3 
mRNA ekspresyon seviyesinin 0,09 uM Aβ1-42 uygulaması yapılan gruba kıyasla daha yüksek olduğu 
saptandı (p<0,01, p<0,01). Uygulamaların 24. saatinde NFKB ve 72. Saatinde ATF4 mRNA ekspresyon 
seviyesinin 10 uM Aβ1-42 uygulaması yapılan grupta kontrol ve 0,09 uM Aβ1-42 uygulaması yapılan 
gruba kıyasla arttığı saptandı (p<0,001, p<0,05, p<0,05, p<0,001).  

Sonuç: Elde ettiğimiz bulgular, endojen görevleri hakkındaki bilgilerimizin oldukça sınırlı olduğu Aβ1-
42’nin hücre içerisindeki rollerine dair temel bilgi elde edilmesine katkı sağlamakta ve AH’nin patolojisini 
aydınlatmaya yönelik yeni bilgiler ortaya koymaya yardımcı olacaktır.  

Destek: Bu çalışma İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir (Proje 
No: 34211). 

Anahtar Kelimeler: Amiloid beta 1-42, transkripsiyon faktörü, gen ekspresyonu 
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Huntington hastalığı'nın SH-SY5Y hücre modelinde htt siRNA susturması sonrasında miR-
122'nin ifade artışı 

Arkut Berkin Yetı̇m, Ezgi Keske, Nagehan Ersoy Tunalı 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Amaç: Huntington Hastalığı (HH) merkezi sinir sisteminin en sarsıcı hastalıklarından biri olup, ilgili 
mutasyon huntingtin (htt) genindeki CAG tekrar sayılarındaki artıştır. Yoğun araştırmalara rağmen 
hastalığın moleküler mekanizmaları tam olarak aydınlatılamamıştır. MikroRNAlar (miRNAlar) gen 
ifadesinin post-transkripsiyonel düzenleyicileridir. Sağlık ve hastalık durumlarında transkrispyonel 
düzensizlikleri anlayabilmek üzere umut vaadeden moleküllerdir. miR-122’nin immün düzenlemede, 
akson gelişiminde, kolesterol metabolizmasında rol aldığı saptanmıştır. Bu çalışmada HH’nın SH-SY5Y 
hücre modelinde htt ifadesinin siRNA ile bastırılması sonucunda miR-122 ifadesinin araştırılması 
amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: SH-SY5Y hücreleri mhtt-YFP ekspresyon vektörü ile transfekte edilmiştir. mhtt 
ekspresyonu floresan mikroskopisi ve qRT-PCR ile tespit edilmiştir. Htt genine karşı siRNA ile muamele 
sonrasında mhtt geni ekspresyonunun baskılandığı saptanmıştır. Hücrelerden total RNA izole edilmiş 
ve cDNA sentezi yapılmıştır. miR-122 ekspresyon seviyeleri SYBR Green kullanılarak qRT-PCR ile 
belirlenmiştir. Veriler ∆∆CT metodu ile analiz edilmiştir. p<0,05 değeri istatistiksel olarak önemli kabul 
edilmiştir. 

Sonuçlar: Hücrelerin mhtt ve siRNA ile ko-transfeksiyonu sonucunda mhtt ekspresyonunun 
baskılandığı floresan mikroskopisi ve qRT-PCR ile gösterilmiştir. siRNA ile muamele edilen mhtt hücre 
modelinde  miR-122 ekspresyon seviyesi, siRNA ile muamele edilmeyen mhtt ifadeli hücrelere kıyasla 
1,3 kat fazla bulunmuştur. 

Tartışma: siRNA ile muamele edilen htt hücre modelinde bulmuş olduğumuz önemli derecede artmış 
miR-122 seviyeleri, miR122’nin bu hastalıktaki önemli bir rolünü ortaya koymaktadır. miR-122’nin 
immün düzenleme ve kolesterol metabolizmasındaki rolleri dikkate alındığında miR-122’nin HH’da 
potansiyel bir biyobelirteç olabileceği sonucuna varılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Huntington hastalığı, miR-122, huntingtin, siRNA 
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Farklı deneysel epilepsi modellerinde BDNF, NGF ve TRPM8’in sıçan beyin dokularındaki gen 
ekspresyon seviyeleri 

Ayşegül Yıldız1, Hayriye Soytürk2, Aydın Him1 
1Fizyoloji Anabilim Dalı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye; 2Disiplinlerarası Sinir 
Bilimleri Anabilim Dalı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye 

Amaç: Farklı epilepsi modellerinde korteks ve hipokampus bölgelerinde nörotrofik faktörlerden olan 
BDNF, NGF ve TRPM8 kanallarının gen ekspresyon seviyelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 
çalışmada epileptogenez sürecinde TRPM8 kanalları ile BDNF ve NGF arasında bir ilişki olup olmadığı 
araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 24 (n=6) erkek sıçan kullanıldı. Deney grupları kontrol, akut, kronik ve genetik 
model olarak belirlendi. Akut ve kronik epilepsi modeli PTZ ile oluşturuldu. Hayvanlardan hipokampus 
ve korteks bölgeleri çıkarıldı ve bu bölgelerde RT-PCR ile TRPM8, BDNF ve NGF gen ekspresyon 
seviyeleri belirlendi. İstatistiksel analizler için One-Way-ANOVA ve Post-Hoc-LSD testleri kullanılmıştır, 
p<0,05 değeri anlamlı kabul edilmiştir. 

Bulgular: Korteks bölgesinde BDNF gen ekspresyon sevileri kronik grupta hipokampusta ise hem akut 
hem de kronik gruplarda diğer gruplara göre anlamlı olarak artmıştır (p<0,05). Hipokampusta NGF gen 
ekspresyonu akut ve kronik grupta anlamlı olarak daha fazla olduğu görülmüştür (p<0,05). Korteks ve 
hipokampusta TRPM8 gen ekspresyon seviyeleri akut ve kronik gruplarda anlamlı olarak düşük olduğu 
görülmüştür (p<0,05). 

Sonuç: Hipokampusta NGF ve BDNF seviyelerinin kortekse göre yüksek olması nöronal 
rejenerasyonun belirtisi olarak epileptogenezin patolojisinde rolü olduğunun göstergesi olabilir. TRPM8 
kanalı tüm modellerde eksprese edilmesine rağmen genetik modelde daha fazla bulunması absans 
epilepsi patofizyolojisinde rolü olabileceğini göstermektedir. TRPM8 gen ekspresyon seviyelerinin hem 
kortekste hem de hipokampus bölgesinde akut ve kronik epilepsi gruplarında düşük, NGF ve BDNF’nin 
hipokampus bölgesinde yüksek bulunması; TRPM8 kanallarının gen ekspresyon seviyesinin 
azalmasına sebep olabilir. İncelenen çeşitli deney gruplarından elde edilen sonuçlar literatürde ilk kez 
analiz edilmiştir. Çalışma BAİBÜ BAP tarafından desteklendi (Proje No.2022.08.02.1553). 

Anahtar Kelimeler: Absans epilepsi, BDNF, Epilepsi, NGF, TRPM8 
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TRESK kanallarının aktivasyonu migren mediyatörü kalsitonin gen-ilişkili peptidin TRPV1 
aracılı salımını inhibe ediyor 

İbrahim Ethem Torun1, Yasemin Baranoğlu Kılınç2, Erkan Kılınç1, Fatma Töre3 
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye; 2Bolu İzzet 
Baysal Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye; 3Atlas Üniversitesi, 
Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Trigeminovasküler sistemin (TVS) aktivasyonunu takiben salınan kalsitonin gen-ilişkili peptid 
(CGRP) migren patofizyolojisinde merkezi bir role sahiptir. CGRP, TVS’den klasik nörotransmitter 
ekzositozu mekanizması ile salınmaktadır bu sebeple nöronal uyarılabilirliği sınırlandıracak 
mekanizmalar CGRP salımını modüle edebilir. TRESK potasyum sızma kanalları nörondan 
hiperpolarize edici potasyum çıkışını kolaylaştırarak nöronal uyarılabilirliği dengede tutmaktadır. 
Çalışmamızda, TRESK kanalı aktivasyonunun TVS’in periferik (duramater ve trigeminal ganglion)  ve 
merkezi (beyinsapı) yapılarından bazal ve kapsaisin ile indüklenmiş CGRP salımı üzerine etkilerinin 
araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Yetişkin Wistar erkek sıçanlar 4 gruba ayrıldı (toplam 24). Bilateral yerleşiminden 
dolayı bir sıçandan ikişer adet duramater ve trigeminal gangliyon(n=6, 3 sıçan) ve ayrıca bir adet 
beyinsapı (n=6 sıçan) preparatı hazırlandı. Sürekli karbojenlendirilen yapay beyin-omurilik sıvısı içinde 
preparatlara TRESK aktivatörü cloxyquin (50 ve 100 µM) tek başına ve ayrıca TRPV1 agonisti 
kapsaisin (100 nM), TRESK-inhibitörü A2764 (100 µM) ve migren ilacı sumatriptan(30 μM) ile birlikte, 
ayrı ayrı uygulandı. Modelin doğası gereği her grup kendi kontrolünü barındırmaktaydı. Preparatlardan 
toplanan süperfüzatlardaki CGRP içerikleri ELISA ile ölçüldü. Veriler tek-yönlü tekrarlı-ölçümler 
ANOVA  ile analiz edildi. 

Bulgular: Kapsaisin duramater, trigeminal gangliyon ve beyinsapı preparatlarında CGRP salımını 
kontrollere göre önemli ölçüde ayrı ayrı tetikledi (p<0,001). Cloxyquin’in her iki dozu bu preparatlarda 
kapsaisin ile tetiklenmiş CGRP salımını anlamlı derecede ayrı ayrı azaltırken (p<0,05) bazal CGRP 
salımlarını değiştirmedi.  A2764, cloxyquin’in tüm etkilerini tersine çevirerek (p<0,01) etkinin TRESK 
kanalları aktivasyonundan kaynaklandığını doğruladı. A2764, bazal CGRP salımlarını değiştirmezken 
cloxyquin’e göre CGRP salımlarını artırdı (p<0,05). Sumatriptan tek başına kapsaisin ile tetiklenmiş 
CGRP salımını azaltırken(p<0,05) birlikte uygulanan cloxyquin, sumatriptanın etkisini artırdı (p<0,05). 

Sonuç: TRESK kanallarının cloxyquin ile aktivasyonu nöronal uyarılmayı modüle ederek migren 
ağrısının başlaması ve iletilmesi ile ilgili olan trigeminal afferentler, trigeminal ganliyon ve beyinsapı 
trigeminal nükleus yapılarından TRPV1-aracılı CGRP salımını inhibe etmektedir. TRESK kanalları, 
güncel anti-migren ilaç çalışmalarının da hedefi olan ve migren mediyatörü olarak kabul edilen 
CGRP’nin patolojik salımını önlemede umut vadeden yeni bir hedef olabilir.   

Destek: Çalışma BAİBÜ-BAP tarafından desteklenmiştir [Proje-numarası:2021.08.02.1513]. 

Anahtar Kelimeler: Migren, trigeminovasküler sistem, CGRP, cloxyquin, TRESK potasyum sızma 
kanalı 
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Travmatik beyin hasarı sonrası dönemde nöroinflamatuar mediatörlerin etkileri 

Kaan Erbakan1, Zülehya Doğanyiğit2, Enes Akyüz3, Ayşe Kristina Polat4, Alina Arulsamy5, Mohd. 
Farooq Shaikh5 
1Tıp Fakültesi, Ordu Üniversitesi, Ordu, Türkiye; 2Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, 
Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat, Türkiye; 3Biyofizik Anabilim Dalı, Hamidiye Uluslararası Tıp 
Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 4Tıp Fakültesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, 
Yozgat, Türkiye; 5Nörofarmakoloji Araştırmaları Laboratuvarı, Jeffrey Cheah Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Monash Üniversitesi Malezya, Bandar Sunway, Malezya 

Amaç: Travmatik beyin hasarı (TBH), dünya çapında yılda yaklaşık 74 milyon insanı etkileyen, nörolojik 
ve bilişsel sekelleri bulunan bir edinsel bozukluktur. TBH, uzun vadeli nörolojik ve nörodejeneratif 
bozukluklarla ilişkili riskleri nedeniyle çoklu sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bu risklerin doğması, 
yaralanma sonrası ikincil moleküler ve hücresel patolojilerin tetiklenmesine bağlıdır. Nöroinflamasyon, 
beyin hasarını şiddetlendirebileceği ve uzadığı taktirde ölümcül sonuçlara yol açabileceği için ikincil 
yaralanma mekanizmalarından en önemlisi olabilir. Bu derleme ile, TBH sonrası işlev gösteren 
nöroinflamatuar mekanizmalarda rol alan mediatörlerin incelenmesi ve bunların hem akut hem de 
kronik fazdaki fonksiyonel ve patolojik çıktılarına odaklanmak amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Mediatörlerin rolleri ve çıktıları incelenirken kapsamlı bir literatür taraması 
gerçekleştirebilmek adına PubMed, ScienceDirect ve Google Scholar gibi akademik veri tabanlarından 
faydalanılmıştır. 90’dan fazla çalışma incelenmiştir ve anahtar kelimeler olarak “travmatik beyin hasarı”, 
“sitokin”, “nöroinflamasyon” kullanılmıştır. 

Bulgular: Bu sitokinler, kapsamlı bir şekilde çalışılmış olan IL-1 (beta)β, IL-4, IL-6, IL8, IL-10, IL-18, IL-
33 gibi interlökinleri (IL) ve tümör nekroz faktör alfa (TNF-α)’yı içerir. Bunların dışında IL-2, interferon 
gama (IFN-γ) ve dönüştürücü büyüme faktörü-beta (TGF-β) da TBH’nın patogenezinde önemli rol 
oynayabilir. Bu nöroinflamatuar mediatörler nörotoksik etkilerini hücre ölümü, mikroglial aktivasyon ve 
artmış katekolaminerjik aktiviteyi tetikleyerek gösterebilir. Buna karşın, kan beyin bariyeri bütünlüğünü 
destekleyerek, oligodendrogenezi uyararak, makrofaj cevabını dengeleyerek ve nörotrofik faktörlerin 
ifadesini artırarak nöroprotektif etkiye sahip olabilirler. 

Sonuç: İlginçtir ki, sitokinler TBH’nın kronik fazında pro-inflamatuar görevler üstlenirken akut fazında 
anti-inflamatuar etkilerle nöroprotektif bir role sahip olabilmektedir. IL-4, IL-10, TNF-α, IFN-γ ve TGF-
β’nın diğer sitokinlerle de ilişkili olarak ikili rolleri bulunmaktadır. Mediatörlerin erken tespiti ve bunlara 
yönelik uygulanacak tedaviler, TBH için daha etkili tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine yardımcı 
olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Sitokin, nöroinflamasyon, beyin hasarı, glia, interlökin 
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Mekanik hasarın aksonal taşımaya etkisi ve aksonal hasar sinyal mekanizmaları 

Elçin Yenidünya Konuk1, Gürkan Öztürk2 
1İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD., İzmir, Türkiye; 2İstanbul Medipol 
Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D. ve SABİTA, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, fare primer duyu nöron kültüründe akut hasar sonrası aksonal taşımanın 
hangi mekanizmalarla ve ne şekilde etkilendiğinin açıklığa kavuşturulmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, bir nöron kültürü modelinde laser ışınıyla yapılan bir akson kesisi 
ardından, aksonal taşımanın nasıl etkilendiği ve hasarla ilgili sinyal mekanizmalarının niteliği araştırıldı. 
Bunun için yetişkin fare arka kök gangliyonları ayrıştırılarak primer duyu nöron kültürü yapıldı ve in vitro 
ortamda bu hücrelerin aksonlarında taşınan parçaların sayısı ve hızları belirlendi. Aksonlar, laser ışığı 
ile hassas bir şekilde gövdeden yaklaşık 200 µm uzaklıktan kesildi ve 12 dakika süresince, gövdeden 
50 µm uzaklıktaki bir noktada gerçekleşen aksonal taşıma analizleri yapıldı. Aksotomi sonrası dallanan 
ve dallanmayan aksonlarla ve komşu aksonlarda taşınan parçaların sayıları ve hızları tespit edildi. 
Diğer taraftan, aksonal taşımada rol oynayan dynein ve kinesin motor proteinleri, aksonal taşıma 
belirteci APP, aksonal protein tau ve hasar sinyal kompleksi oluşturan α ve β importinin hasar öncesi 
ve sonrası miktarları immünohistokimyasal olarak işaretlendi. Aksotomi ile nöronlarda meydana gelen 
hasar sinyali olarak işlev görebilecek depolarizasyon özel bir boya ile görüntülendi. 

Bulgular: Çalışmanın sonucunda, in vitro ortamda uzayan aksonlara uygulanan aksotomiden sonra, 
hasar öncesine göre, retrograd olarak taşınan parçaların sayısının ve hızlarının azaldığı (p<0,01), diğer 
taraftan anterograd olarak taşınan parçaların sayısının değişmediği ancak; hızlarının azaldığı 
belirlenirken(p<0,05), komşu dal ve aksonlarda buna paralel değişikliklere rastlanmadı. Aksotomi 
sonrası hücre gövdesinde kuvvetli depolarizasyon oluştuğu (p<0,01) ve bunun bir hasar sinyal 
mekanizması olarak işlev görebileceği tespit edildi. Aksotomi sonrası çekirdekte ve distal aksonda α 
importinin azaldığı (p<0,05), gövdede ise α importin ve α/β importin kompleksinin azaldığı tespit edildi 
(p<0,05). 

Sonuç: Sonuç olarak; bu çalışma, yetişkin nöronunda mekanik hasarın aksonal taşımayı nasıl etkilediği 
ve hasarla ilgili sinyal mekanizmasında nelerin rol oynayabileceğine ilişkin yeni ve önemli veriler elde 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arka kök gangliyonu, aksonal taşıma, hasar sinyalleri, dynein, kinesin 
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Ependimal kök hücre kültür süresinin uzatılması ile daha fazla sayıda hücre eldesi 

Emine Omer Oglou1, Filiz Koncagül2, Kamil Can Akçalı3, Ömer Beşaltı2 
1Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Entitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Ankara; 2Ankara Üniversitesi, 
Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimleri ve Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara; 3Ankara Üniversitesi, Tıp fakültesi, 
Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara. 

Amaç: Günümüzde bilim, tıp ve teknoloji alanlarındaki önemli gelişmeler kapsamında birçok tedavi 
yöntemi geliştirilmiş olmasına rağmen, omurilik yaralanmaları (OİY) gibi geriye dönüşü olmayan 
hastalıklar çözüm bekleyen konuların başında gelmektedir. Özellikle sekonder hasarın azaltılmasına 
yönelik bir yöntem bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, embriyonik ve fetal dönemde gelişimin, 
postnatal dönemde ise kendini yenilemenin doğal kaynağı olarak kabul edilen ve omurilik 
yaralanmalarını onarılabilme potansiyeli olduğu düşünülen ependimal kök hücrelerini (EKH) 
izolasyonu, karakterizasyonu ve kültür süresinin uzatılmasıdır. 

Yöntem: EKH’lerin izolasyon kaynağı olarak yeni doğan rat (n=5, PN 5) omurilik dokusu 
kullanılmıştır. Aseptik koşullarda anestezi altında disekte edilen dokular küçük parçalara bölünmüş 
ve %0,05 Trypsin-EDTA içeren solüsyona alınarak 37°C’de inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonrası 
homojenize edilen dokular santrifüj edilmiş ve ardından üst faz atılarak pellet %10 FBS içeren 
nörosfer oluşum besiyeri ile birlikte 96 kuyulu U tabanlı mikroplakalara aktarılmıştır. Mikroplakalar 
37°C’de %5 CO2 koşullarında 48 saat inkübasyona bırakılmıştır. Elde edilen hücrelerin 
karakterizasyonu total RNA’lardan sentezlenen cDNA kullanılarak konvansiyonel PCR ile yapılmıştır. 
Bu amaçla CD24, CD34 ve CD45 belirteçleri analiz edilmiştir. 

Bulgular: EKH izolasyonunu hedefleyen çalışmalardaki kültürü besiyerinde FBS kullanılmamış ve 
izole edilen hücrelerin kültüre edilme sürelerinin yaklaşık 10 gün olduğu belirtilmiştir. Yaptığımız 
çalışmada ise bu kontrol besiyerine kıyasla %10 oranında FBS eklenmiş besiyerinde EKH’lerin 
kültürasyon zamanının 3 haftaya kadar uzatıldığı gözlemlenmiştir. Konvansiyonel PCR sonucunda 
ise hücrelerin CD24(+), CD34(-) ve CD45(-) olduğu sonucuna varılarak, hücrelerin EHK olduğu 
doğrulanmıştır. 

Sonuç: Sıçan omurilik dokusundan izole edilen hücrelerin yüzey belirteçleri kök hücre olduklarını 
doğrulamıştır. Elde edilen kök hücrelerin kültür süreleri, hücre kültürü besiyerindeki değişikliklerle 3 
haftaya kadar uzatılmıştır. Bu sayede daha uzun kültür süresi ile daha fazla hücre eldesi mümkün 
olabilecektir. Elde edilen hücrelerin, OİY’de terapötik bir araç olarak kullanım potansiyelinin olup 
olmadığı ilerleyen çalışmalarımızca analiz edilecektir.  

Destek: Bu çalışma 1200992 numaralı ve ‘‘Omurilik Yaralanmalarında Ependimal ve Mezenkimal 
Kök Hücre Kaynaklı Eksozomların Karşılatırılması: Deneysel Çalışma’’ başlıklı TÜBİTAK 1001 
projesi tarafından desteklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ependimal kök hücre, omurilik, omurilik yaralanması, rat 
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Sinaptik plastisitedeki epigenetik yansımaların hafıza ve öğrenmede fonksiyonu olduğunu 
biliyor muydunuz? 

Oya İnceoğlu Tatar, Alev Kuru, Muhsin Konuk 

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Nörobilim Bölümü 

Amaç: Yetişkin bir insan beyninde yaklaşık 170 milyar hücre vardır ve bunların yaklaşık %50'si nöron, 
geri kalanı ise glia hücreleridir. Beyinde birçok farklı hücre vardır ve bunların birçok farklı rolü vardır. 
Literatüre bakıldığında, çoğunlukla hipokampustaki hücreler hafıza ve öğrenmeden sorumludur. Uzun 
süreli belleğin düzenlendiği hipokampus, limbik sistemin bir parçasıdır ve limbik sistem duygulardan ve 
bellekten sorumludur. Yapılan bir çalışmada, bu işlev arasındaki ilişki, duyguların ve travmatik olayların 
hafızayı ve öğrenmeyi etkilediği saptanmıştır. Epigenetik, DNA üzerinde bulunan bazı genlerin 
(deoksiribonükleik asit) DNA'nın kendisini değiştirmeden farklı yöntemlerle önleyebilen, başlatabilen 
veya işlevsellik düzeyini değiştirebilen bir faktördür. Statik DNA ile çevrenin hücresel işlevi nasıl 
değiştirdiği anahtar mekanizma arasındaki bağlantıdır. Ayrıca, deneyimlerin plastisite yoluyla beyinde 
bir anıyı öğrenmeye ve depolamayı sağlar. Bu derlemede epigenetik mekanizmaların öğrenmedeki, 
belleğin oluşumu ve sürdürülmesindeki rolü tartışılmakta ve gelecekte nöropsikiyatrik bozukluklarda 
bellek güçlendirici çalışmalara veri toplanarak katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: PUBMED’e epigenetik, öğrenme ve hafıza, nöroplastisite olarak anahtar kelimeler 
yazarak çıkan makalelerden derleme yapıldı.  

Bulgular: Hafıza ve öğrenme için epigenetik ve plastisite üzerine yapılan çalışmalar son on yılda 
önemli ölçüde artmıştır. Pek çok nedeni var, bunlardan biri beynin nasıl çalıştığı merakı, diğeri hafızanın 
nasıl güçlendirileceği, üçüncüsü öğrenme sürecinin nasıl kolaylaştırılacağı ama belki de en kritik olanı 
nörodejeneratif hastalıklarda veya rejeneratif hastalıklarda hafıza kaybının nasıl önleneceğidir. 
psikolojik veya fiziksel travmalardan sonra kayıp anılar oluşturur. Hafıza oluşumu ve öğrenme için 
plastisitenin rolü henüz çözülmeye başlandı.  

Sonuç: Epigenetik mekanizmaların farklı yönlerini anlamak, plastisiteye ve epigenetik mekanizmalara 
müdahale yollarının teorisini fark etmekle birlikte in vivo çalışmalar daha da artacaktır dolayısıyla bu 
gelecekte klinik değerlendirmeler ve işlemler açısından önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Epigenetik, öğrenme, hafıza, nöroplastisite 
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RFC1’in perivasküler makrofaj ve insan beyin endotel hücre kültürlerinde incelenmesi 

Dilan Bozanoğlu1, Joe Kelk2, Serena Seminara2, Gizem Erol2, Stefano Fumagalli2, Müge Yemişçi3 
1Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 2Mario Negri 
Farmakolojik Araştırma Enstitüsü IRCCS, Nörobilim Departmanı, Milano, İtalya; 3Nörolojik Bilimler ve 
Psikiyatri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara; Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Hacettepe 
Üniversitesi, Ankara; Türkiye Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (NÖROM), Ankara, 
Türkiye 

Amaç: İndirgenmiş folat taşıyıcısı-1 (RFC1),  santral sinir sistemi mikrodolaşımında yüksek miktarda 
ifade edilmekte olup folat taşınımında görevlidir. Laboratuvarımızda yürütülmekte olan projede fare 
retinasında RFC1 proteininin ifadesinde iskemi sonrası artış olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada ise bu 
değişimin insan beyin mikrodolaşımı endotel hücreleri (iBMEH) kültüründe de gerçekleşip 
gerçekleşmediği incelenmiştir. Aynı zamanda indüklenmiş pluripotent kök hücre (İPKH) kökenli beyin 
doku makrofajlarında RFC1 mRNA ifadesinin saptanması amaçlanmıştır. Bu sayede gelecekteki RFC1 
üzerine yapılacak çalışmalarda kullanılabilir.  

Gereç ve Yöntem: iBMEH 16 saat hipoksiye (%0.5 O2) maruz bırakıldıktan sonra %30 insan serumu 
varlığında 4 saat reoksijenize edilmiştir. İnsan epizomal indüklenmiş pluripotent kök hücrelerinden 
(İPKH) başlanarak embrioid cisimler elde edilmiştir. Ardından hücre kitlesinden ayrılan hücreler 
toplanarak olgun doku makrofajlarını (DM) oluşturmaları için uygun medya içerisinde 10 gün 
bekletilmiştir. iBMEH (n=4), embriyoid cisimler (n=7) ve olgun DM (n=8) toplanarak homojenize edilmiş 
ve total RNA ekstrakte edilmiştir. RFC1 gen ekspresyonu qRT-PCR ile ölçülmüştür. İstatistiksel 
analizlerde PRISM v.9 programı kullanılmıştır. 

Bulgular: RFC1 mRNA’sının ifadesi hipoksiye maruz kalan İBMEH’nde kontrol grubuna göre 35 kat 
artış göstermiştir(bağımsız gruplarda t testi, p<0,01). İPHK’den elde edilen hücrelerde de RFC1 
mRNA'sı ifade edilmekte olup genin ifadesi embriyoid cisim aşamasında olgun doku 
makrofajlarına  göre yüksek bulunmuştur (%33, bağımsız gruplarda t testi, p<0,01). 

Sonuç: iBMEH'de hipoksiyle RFC1 ekspresyonunda gördüğümüz değişim daha önce fare retinal 
iskemi modelinde elde ettiğimiz sonuçları desteklemektedir. Bu veriler RFC1’in iskemide insan beyin 
mikrodolaşımında aktive olan patolojik mekanizmalarda yer alarak yeni tedavi hedefi olması yönünde 
umut vadedicidir. Ayrıca İPHK’de embriyoid safhada ifadesinin daha fazla oluşu insandaki gelişim 
süreciyle de uyumlu olup RFC1 üzerinde yapılacak ileri çalışmalarda kullanılabilecekleri fikrini 
desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: RFC-1, beyin mikrodamarları, İPKH, iBMEH, iskemi 
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Eskuletinin farklı epilepsi sıçan modellerinde epileptiform aktivite, nöbetler, nöroinflamasyon 
ve hafıza üzerine terapötik etkileri 

Ayşegül Danış1, Yasemin Baranoğlu Kılınç2, İbrahim Ethem Torun3, Fatma Hancı1, Erkan Kılınç3 
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji AD., 
Bolu, Türkiye; 2Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD., Bolu, Türkiye; 
3Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD., Bolu, Türkiye 

Amaç: Antikonvülzan etkinlikle birlikte nöroinflamasyon gibi epileptik nöbetlerin altında yatan 
mekanizmaları güçlendirici süreçlerin modülasyonu epilepsi tedavisinde yeni hedefler arasındadır. 
Sunulan çalışmada anti-inflamatuar özellikleri bilinen ancak epilepsinin karakteristikleri üzerine etkileri 
çalışılmamış olan eskuletinin,  penisilin ve pentilentetrazol (PTZ) ile tetiklenen epileptik nöbet 
modellerinde epileptiform aktivite, davranışsal nöbetler, nöroinflamasyon ve hafıza üzerine etkilerinin 
araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Wistar erkek sıçanlar kullanılarak oluşturulan PTZ ve penisilin indüklü genel-gruplar 
altışar alt-gruplara ayrıldı (n=7). Epileptik-modeller sırayla 50 mg/kg PTZ’nin intraperitoneal (i.p.) ve 
500 IU penisilinin intrakortikal tek doz enjeksiyonları ile oluşturuldu. PTZ enjeksiyonundan 30 dakika 
önce kontrol ve PTZ gruplarına eskuletinin çözücüsü, eskuletin gruplarına eskuletinin 5, 10 ve 20 mg/kg 
dozları, pozitif-kontrol grubuna 5 mg/kg diazepam i.p. uygulandı. Penisilin-indüklü gruplara ise PTZ 
yerine penisilin uygulandı. PTZ gruplarında nöbetler Racine-skalası, hafıza pasif-sakınma testi, kortikal 
ve hipokampal aktivin-A, IL-1β, IL-6 ve NF-κB düzeyleri ELISA ile ölçüldü. Penisilin-indüklü gruplarda 
160 dakika elektrofizyolojik ECoG kayıtları alınarak spike frekansı ve amplitüdü PowerLab yazılımında 
analiz edildi. Veriler one-way ANOVA ile karşılaştırıldı. 

Bulgular: Eskuletinin 10 mg/kg dozu PTZ modelinde miyoklonik-jerke ve jeneralize tonik-klonik nöbete 
giriş sürelerini uzatarak, ve jeneralize tonik-klonik nöbette geçen süreyi ve nöbet evresini azaltarak 
antikonvülsan etkiler gösterdi (p<0,05), ayrıca PTZ ile indüklenen hafızadaki bozulmayı ve artmış 
kortikal ve hipokampal aktivin-A, IL-1β, IL-6 ve NF-κB düzeylerini azalttı (p<0,05). Penisilin modelinde 
eskuletin (10 mg/kg)  spike’ların frekansını azaltırken (p<0,001) amplitüdleri üzerine etki göstermedi. 
Pozitif-kontrol olarak diazepam her iki modelde de indüklenmiş etkileri tersine çevirirken (p<0,01) 
eskuletinin diazepama üstünlüğü gözlenmedi. 

Sonuç: Eskuletin doza bağlı olarak epileptik nöbetlerin davranışsal ve elektrofizyolojik 
karakteristiklerini iyileştirerek antikonvülsan etkiler sergilemektedir. Eskuletinin bu antikonvülsan 
etkilerinde, inflamatuar NF-κB yolağını ve buna bağlı gelişen pro-inflamatuar sitokinlerin üretimini 
baskılaması önemli bir rol oynamaktadır. Antikonvülsan ve anti-nöroinflamatuar etkileriyle eskuletin 
epilepsi tedavisinde umut vadedici olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, nöroinflamasyon, eskuletin, nöbet, epileptiform aktivite 
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Status epileptikusta midazolamın antiepileptik ilaçlarla etkileşiminin davranışlara etkisi 

Cumaali Demirtaş1, Uğur Aykın1, Metehan Akça2, Yunus Emre Sürmeneli1, Hava Yıldırım3, Mehmet 
Yıldırım1 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; 2Tokat 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye; 3Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

Amaç: Status epileptikus mortalitenin yansıra nöronal hücre hasarına bağlı motor ve bilişsel 
fonksiyonlarda işlev kaybına yol açan önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada, status epileptikusun 
tedavi protokollerinde yer alan birinci ve ikinci basamak antiepileptik ilaçların lityum-pilokarpin ile 
oluşturulan deneysel status epileptikusta politerapi seçeneği olarak birlikte kullanımlarının motor ve 
bilişsel davranışlar üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Status epileptikusun birinci 
basamak tedavi seçeneğinde yer alan midazolamın (MDZ), ikinci basamak antiepileptik ilaçlar olan 
levetirasetam (LEV), lakosamid (LCM), valproik asit (VPA) ve fosfenitoin (fPHT) ile etkileşimi 
incelenmiştir. Bu sayede muhtemel bir politerapi seçeneğinde, status epileptikusa ve politerapiye bağlı 
nöronal hasarın motor ve bilişsel fonksiyon testleri üzerinden değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Erkek Sprague-Dawley sıçanlar 6 gruba (n=8) ayrıldıktan sonra kontrol grubu (%0,9 
NaCI) dışındaki gruplarda lityum-pilokarpin (5 mEq/kg-320 mg/kg) enjeksiyonu ile deneysel status 
epileptikus oluşturuldu (SBÜ-HADYEK 2020-03/15). Status epileptikus başlatıldıktan 30 dk sonra MDZ 
(9 mg/kg), MDZ+LEV (9+200 mg/kg), MDZ+LCM (9+50 mg/kg), MDZ+VPA (9+300 mg/kg) veya 
MDZ+fPHT (9+100 mg/kg) intraperitoneal olarak enjekte edildi. Status epileptikustan 15 gün sonra 
lokomotor aktivite için open field, zorlu motor aktivite için rotarod, spasyal hafıza için radyal arm maze 
ve korku hafızası için pasif sakınma testleri uygulandı. Davranış verileri Kruskal Wallis sonrası Mann-
Whitney U testi ile istatistiksel olarak analiz edildi.  

Bulgular: MDZ ile kombinasyon halinde uygulanan antiepileptik ilaçların (LEV, LCM, VPA ve fPHT) 
öğrenme ve hafızada kontrol grubuna göre olumsuz bir etkiye neden olmadığı saptandı. Bununla birlikte 
MDZ+fPHT uygulanan hayvanların hem kontrol grubuna göre hem de MDZ grubuna göre motor 
fonksiyonlarının bozulduğu tespit edildi (p<0,01). 

Sonuç: Deneysel status epileptikusta, MDZ ile birlikte uygulanan LEV, LCM ve VPA’nın gerek bilişsel 
gerekse de motor fonksiyonları olumsuz etkilemediği görülmüştür.  

Destek: Bu çalışma SBÜ-BAP tarafından desteklenmiştir. Proje no: 2020/092. 

Anahtar Kelimeler: Status epileptikus, antiepileptik ilaç, öğrenme, motor fonksiyon 
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Ratlarda pentilentetrazol ile indüklenen epileptik nöbet modelinde cloxyquinin etkileri 

Didem Ayhan1, Aydın Him1, Erkan Kılınç1, Şerif Demir2 
1Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye; 2Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 
Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye 

Amaç: Sunulan çalışmada iki porlu potasyum kanal ailesinin bir üyesi olan TRESK (TWIK bağlantılı 
spinal olarak eksprese edilen potasyum kanalları)’in spesifik aktivatörü olan cloxyquin ile aktive 
edilmesinin nöronal membran potansiyelinde stabilizasyon sağlayıp uyarılmayı zorlaştırarak epileptik 
nöbet üzerine etki gösterebileceği düşünülmüş ve pentilentetrazol ile oluşturulan akut deneysel 
epileptik nöbet modeli kullanılarak cloxyquinin muhtemel etkileri araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmada yetmiş iki adet erkek Wistar sıçan kullanılmıştır ve sıçanlar rastgele 
dokuz gruba ayrılmıştır. Gruplara serum fizyolojik, dimetil sülfoksit, valproik asit, pentilentetrazol ve 
cloxyquinin beş farklı dozu (0.1 mg/kg, 0.5 mg/kg, 1 mg/kg, 5 mg/kg, 10 mg/kg) uygulanmştır. Akut 
şekilde epilepsi oluşturulup video kayıtları alındıktan sonra hayvanların ilk myoklonik jerke girme, latans 
ve nöbette kalma süreleri ile geçirdikleri nöbet sayıları, davranışsal skorları ve sağkalım oranları 
incelenmiştir. İstatistiksel analiz yapılırken Ki-kare, Shapiro-Wilk, Kruskal Wallis, Mann Whitney U 
testleri, ROC, basit doğrusal regresyon ve Spearman sıra korelasyon analizleri kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmada nöbet evreleri, ilk myoklonik jerke girme ve latans süreleri açısından gruplar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. Nöbet evrelerinin daha iyi olması, nöbet 
sayılarının azlığı ve hiç ölüm vakasının olmaması açısından en anlamlı sonuçlar valproik asit (100 
mg/kg) ve cloxyquinin 10 mg/kg’lık dozunun uygulandığı gruplarda görülmüştür. Nöbet süresine göre 
sağkalım oranları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Ki-kare=26,074; p<0,001) ve otuz dört 
saniyenin altında nöbette kalan hiçbir hayvan ölmemiştir. 

Sonuç: Cloxyquinin 10 mg/kg’lık dozunun epileptik nöbet üzerinde etkinliğe başladığı ve ayrıca nöbette 
geçirilen sürenin azaltılmasının da ölümleri azaltacağı düşünülmektedir. 

Destek: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje numarası: 
2020.08.02.1446) 

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, pentilentetrazol, cloxyquin, valproik asit, TRESK 
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Ketamin ile indüklenen şizofreni modelinde TRPV1 kanal aktivatörü kapsaisinin yeni obje 
tanıma ve y labirent testinde etkisi 

Ferruh Karamangil, S. Sırrı Bilge 

Tıbbi Farmakoloji, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye 

Amaç: Şizofreni toplumda sık karşılaşılan tedavisi zor bir psikiyatrik bozukluktur. Şizofrenide kullanılan 
ilaçlara karşı direnç ve yan etkileri nedeniyle oluşan sınırlılıklar yeni ilaç hedeflerinin araştırılmasını 
gerektirmiştir. Şizofreni hastalarında görülen termoregülasyonunun bozulması, ağrı uyaranına karşı 
farklı yanıtlar ortaya çıkması, TRPV1 kanallarının şizofreni patolojisinde olası rolü olabileceğini 
düşündürmektedir. Bu çalışmanın amacı farelerde ketamin ile indüklenen şizofreni modelinde TRPV1 
kanal aktivatörü olan kapsaisinin etkisinin araştırılmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: Şizofreni benzeri psikoz davranışını indüklemek için ketamin (10 mg/kg, i.p.) 
C57BL/6 farelere tek doz olarak uygulandı. TRPV1 kanal aktivatörü kapsaisin 0,1, 1 ve 3 mg/kg, i.p 
dozlarında ketaminden 30 dakika önce uygulandı. Şizofreniden görülen bellek ve öğrenme 
bozukluğunu test etmek için yeni obje tanıma testi ve Y-maze testi kullanıldı. Pozitif kontrol amacıyla 
risperidon (0,5 mg/kg, i.p.) kullanıldı. 

Bulgular:  Kapsaisin 0,1 mg/kg  ve 1 mg/kg dozlarında yeni cisim keşfetmede harcanan sürede anlamlı 
bir etki görülmezken, kapsaisin 3 mg/kg dozunda, ketamin kaynaklı yeni cisim keşfetmede harcanan 
azalmış süreyi anlamlı olarak uzattı (p<0,05). Ayrıca ketamin Y-labirent testinde kol değişim sayısını 
(p<0,05) anlamlı olarak azalttı. Kapsaisin 0,1 (p<0,001) ve 1 mg/kg (p<0,001) dozlarında ketaminin 
azalttığı kol değişim sayısını etkilemezken, kapsaisin 3 mg/kg (p<0,05) dozunda bu azalmayı anlamlı 
olarak engellediği bulundu. 

Sonuç: TRPV1 agonizmasının, şizofreni fare modelinde görülen ketamin kaynaklı psikozun hafıza ve 
motor koordinasyon üzerindeki olumsuz etkilerini azalttığı görülmüştür. TRPV1 kanallarının, merkezi 
sinir sistemindeki duyu nöronlarının çoğunda eksprese edildiği göz önüne alındığında, sonuçlarımız bu 
kanalların kapsaisin kaynaklı aktivasyonunun, ketamin kaynaklı psikozda düzenleyici rolü olduğunu 
düşündürmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kapsaisin, TRPV1 kanalları, şizofreni, ketamin, fare 
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TRPV1 kanalları, farelerde ketaminle indüklenen psikoz modelinde rol oynamaktadır. 

Ferruh Karamangil, S. Sırrı Bilge 

Tıbbi Farmakoloji, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye 

Amaç: Şizofreni, nedeni bilinmeyen kronik bir psikiyatrik hastalıktır. Genetik ve çevresel faktörlerin 
etkileşiminden kaynaklanan nörogelişimsel bir bozukluk olarak kabul edilir. Şizofreni ve TRP kanalları 
arasındaki bağlantılar için doğrudan kanıt yoktur. Bu bozukluklarda geçici reseptör potansiyeli (TRP) 
kanallarının incelenmesi erken bir aşamadadır ve bu kanalları aktive eden veya inhibe eden ajanların 
potansiyeli spekülatif kalmaktadır.  

Gereç ve Yöntem: C57BL/6 farelerde şizofreni benzeri psikoz davranışını indüklemek için farelere 
ketamin (10 mg / kg, i.p.) uygulandı. Kapsaisin (0,1, 1 ve 3 mg/kg) uygulamasıyla TRPV1 kanallarının 
rolü değerlendirildi. Risperidon pozitif kontrol olarak kullanıldı (0,5 mg/kg, i.p.). Stereotipik davranış, 
kendini yalama ve şahlanma ile araştırıldı. Lokomosyon rotarod ve açık alan testleri ile değerlendirildi.  

Bulgular: Sonuçlarımız ketaminin rotarod performansını ve lokomosyonu etkilemediğini göstermiştir. 
Bununla birlikte, ketamin stereotipik davranışta kontrole kıyasla önemli bir artışa neden olmuştur 
(Kendini yalama p<0,05 ve şahlanma p<0,05). Kapsaisin, 3 mg / kg dozunda, lokomotor aktiviteyi 
etkilemeden ketaminle indüklenen stereotipik davranışı (kendini yalama p<0,05 ve şahlanma p<0,05) 
önemli ölçüde baskıladı (p<0,05).  

Sonuç: TRPV1 agonizması farelerde şizofreni modelinde görülen ketaminle indüklenen psikozu önledi. 
TRPV1 kanalları, merkezi sinir sistemindeki duyusal nöronların çoğunda eksprese edilir. Sonuçlarımız 
bu kanalların kapsaisinle aktivasyonunun ketaminle indüklenen psikozda düzenleyici role sahip 
olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kapsaisin, şizofreni, ketamin, TRPV1 kanalları, fare  
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Parkinsoniyen görsel halüsinasyonların bilişsel işlevler ile ilişkisi 

Zeynep Yıldız1, Tuğçe Kahraman Demir2, Muzaffer Arıkan3, Ali Behram Salar4, Lütfü Hanoğlu5, 
Süleyman Yıldırım6 
1Psikoloji Bölümü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 2Elektronörofizyoloji 
Programı, Meslek Yüksekokulu, Biruni Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 3Rejeneratif ve Restoratif Tıp 
Araştırmaları Merkezi (REMER), Sağlık Bilim ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (SABİTA), İstanbul 
Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; 4Sinirbilim Doktora Programı, İstanbul Medipol Üniversitesi, 
İstanbul, Türkiye; 5Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul Medipol Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, 
Türkiye; 6Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Uluslararası Tıp Fakültesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, 
Türkiye 

Amaç: Halüsinasyonlar ve bilişsel bozukluk Parkinson hastalığında (PH) sık bildirilen nöropsikiyatrik 
bulgular olmasına rağmen, parkinsoniyen halüsinasyonların bilişsel işlevler ile olan ilişkisi yeterince 
açıklanmamıştır. Bu çalışmada görsel halüsinasyonları olan PH hastalarının bilişsel işlevleri 
nöropsikometrik testler aracılığı ile incelenerek aralarındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya PH tanısı alan hastalar dahil edilmiştir. Görsel halüsinasyonları olan PH 
hastaları (n=46) hal(+)PH grubuna, halüsinasyonları olmayan PH hastaları (n=64) ise hal(-)PH 
grubuna; yaş, eğitim seviyesi, Hoehn Yahr Parkinson Evreleme Ölçeği (HYE) ve Klinik Demans 
Derecelendirme Ölçeği (CDR) evrelerine göre eşleme yapılarak dahil edilmiştir. Grupların bilişsel 
işlevlerinin değerlendirilmesinde Wechsler Bellek Ölçeği (WBÖ) kişisel ve güncel bilgiler alt testi, WBÖ 
oryantasyon alt testi, sözel akıcılık testleri, soyutlama becerileri testi, Saat Çizme Testi, WBÖ görsel 
bellek alt testi, WBÖ mantıksal bellek alt testi, Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi, Boston Adlandırma 
Testi, Benton Yüz Tanıma Testi, Benton Çizgi Yönü Belileme Testi, Yesavage Geriatrik Depresyon 
Ölçeği, Apati Değerlendirme Ölçeği, Nöropsikiyatrik Envanter ve Mini Mental Durum Testi kullanılmıştır. 
Parkinson Hastalığının değerlendirilmesinde Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği, HYE, 
Miami Üniversitesi Parkinson Hastalığı Halüsinasyon Ölçeği ve REM Uyku davranış bozukluğu tarama 
anketi (RBDSQ) kullanılmıştır.  

Bulgular: Yapılan istatistiksel analizler sonucunda halüsinasyonu olan PH hastalarının olmayanlara 
kıyasla kişisel ve güncel bilgilerinin bozulduğu (t(105)=3,289 p<0,05), oryantasyon puanlarının düştüğü 
(t(105)=2,494 p<0,05), ileri menzillerinin daraldığı (t(105)=2,325 p<0,05), fonemik akıcılığın azaldığı 
(t(98)=3,931 p<0,001), soyutlama becerilerinin bozulduğu (t(105)=2,035 p<0,05), SBST anlık bellek 
(t(108)=2,405 p<0,01), SBST öğrenme puanı (t(108)=3,154 p<0,01) ve SBST toplam puanlarını düştüğü 
(t(107)=2,469 p<0,05) ve RBDSQ puanlarının arttığı görülmüştür (t(95)=-4,106 p<0,05).  

Sonuç: Bu bulgular, halüsinasyonu olan PH hastalarının klinik ve bilişsel özelliklerinin farklılaştığını 
göstermekte ve parkinsoniyen halüsinasyonları açıklamak için öne sürülen dikkat hipotezini destekler 
niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Bilişsel işlevler, halüsinasyon, nöropsikometrik değerlendirme, Parkinson 
Hastalığı 
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Parkinson hastalığı demansı ile Akkermansia arasındaki ilişkinin incelenmesi 

Muzaffer Arıkan1, Tuğçe Kahraman Demir4, Zeynep Yıldız3, Nesrin H. Yılmaz5, Aysu Şen6, Lütfü 
Hanoğlu5, Süleyman Yıldırım7 

1İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı; 3Sinirbilim Lisansüstü 
Programı, İstanbul Medipol Üniversitesi; 4Biruni Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Elektronörofizyoloji 
Bölümü; 5İstanbul Medipol Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı; 6Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı; 7İstanbul Medipol Üniversitesi, Uluslararası Tıp 
Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

Amaç: Parkinson hastalığının (PD) en yaygın motor olmayan semptomları arasında bulunan bilişsel 
bozukluk, hastaların yaşam kalitesi üzerinde önemli ölçüde olumsuz etkilere sahiptir. PD'de bilişsel 
bozukluğun ortaya çıkışı ve seyri hastadan hastaya büyük farklılıklar gösterdiği için daha iyi erken teşhis 
ve izleme stratejileri geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. PD ile en sık ilişkilendirilen bağırsak 
mikrobiyotası üyelerinden biri de Akkermansia’dır. Akkermansia genel olarak sağlıkla ilişkilendirilen bir 
bakteri cinsi olduğu için PD'de görece bolluğunun artması nedeni henüz tam olarak anlaşılamamıştır. 
Akkermansia cinsi içinde farklı türler ve bu türlerin de içerdiği çok sayıda farklı suş bulunduğu 
bilinmektedir. Bu Akkermansia suşları, farklı gen setlerine ve dolayısıyla farklı işlevsel özelliklere sahip 
olabilirler. Bu durumda, PD'de demans gelişimi ile ilişkilendirilebilecek spesifik Akkermansia suşları da 
mevcut olabilir. Bu çalışmada, metagenomik ve cins spesifik amplikon temelli analizler kullanılarak 
PD'de demans gelişimi ile Akkermansia cinsine ait suşlar arasındaki ilişki belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Daha önce rapor edilmiş Akkermansia genomları ile 4 adet yeni PD hastası ve 
sağlıklı kontrolüne ait bağırsak mikrobiyomundan elde edilmiş Akkermansia genomları bir araya 
getirilerek bir referans veri tabanı oluşturulmuştur. Bu Akkermansia genomları kullanılarak cins spesifik 
NGS uyumlu primer dizileri tasarlanmış ve 90 fekal örnekte (30 demanslı PD (PDD), 30 hafif bilişsel 
bozukluk gösteren PD (PD-MCI) ve 30 bilişsel bozukluğu olmayan sağlıklı kontrol (SK)) NGS temelli 
amplikon dizileme ile analiz gerçekleştirilmiştir.  

Bulgular: Analizler sonucu her bir Akkermansia suşunun örneklerdeki dağılımı belirlenmiş ve örnek 
grupları arasında anlamlı farklılık gösterenler tespit edilmiştir. Tespit edilen Akkermansia suşlarının tüm 
genom dizileri kullanılarak içerdikleri gen setleri, diğer Akkermansia suşları ile karşılaştırılarak öne 
çıkan yolaklar ve gen grupları tespit edilmiştir.  

Sonuç: İncelenen örneklerde 7 Akkermansia suşu tespit edilmiştir. Tespit edilen bu suşlardan ikisinin 
sadece SK ve PD-MCI gruplarında bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca gruplar arasındaki dağılımı 
anlamlı farklılık gösteren suşlara ait genomların içerdikleri genler de karşılaştırmalı analizler yoluyla 
tespit edilmiştir. Dolayısıyla projeden elde edilen sonuçların PD'de bilişsel bozukluğun daha iyi 
anlaşılabilmesi ve önlenmesi açısından önemli imkanlar sunacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akkermansia, Parkinson, metagenomik, mikrobiyom 
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Tıp fakültesi öğrencileri migreni tanıyor mu? 

Yaren Nisa Genç1, Ebru Nur Yavuz2 

1Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul; 2Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul 

Amaç: Nöroloji polikliniğine başvuran hastaların büyük çoğunluğunu oluşturan migrenli hastalar günlük 
yaşamda sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Migrenin sık görülmesi ve günlük yaşam aktivitesinde 
olumsuz etkileri olması nedeniyle tıp fakültesi öğrencileri tarafından tanınması ve tedavi yaklaşımlarının 
bilinmesi önemlidir. Nöroloji stajını henüz tamamlamış/ tamamlamamış tıp fakültesi öğrencilerinin 
migreni yeterince tanıyıp tanımadığını, tedavi ve yeni gelişmelerden haberdar olup olmadıklarını 
gözden geçirmektir. Ayrıca migren farkındalığına dikkat çekmek de amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayı alınan ayrıntılı anket formu sosyal medya ve whatsapp üzerinden 
öğrencilere ulaştırıldı. Grup 1 (nöroloji stajı tamamlamış grup) ile grup 2 (nöroloji stajını tamamlamamış 
grup) arasında istatistiksel karşılaştırma yapıldı. 

Bulgular: Çalışmaya 157 (%60,9)’u kadın, 101 ( %39,1)’i erkek olmak üzere 258 tıp fakültesi öğrencisi 
katıldı. Katılımcıların 215 (%83.3)’i Grup 1'de 43 (%16,6)’ü Grup 2 de yer almaktaydı. Grup 1 ve Grup 
2 karşılaştırıldığında grup 1‘in %57,24‘ü ve grup 2’nin %37,16’sı ağrı tipinin zonklayıcı (p=0,001) 
olduğunu ifade ediyordu. Ağrı süresinin 4-72 saat olduğunu grup 1’den %37,24’ü grup 2 den %24,77’si 
(p =0,017) belirtiyordu. Ağrı sırasında fotofobi/ fonofobi/osmofobi görüldüğünü grup 1’in %89,65’i iken 
grup 2’nin %65,48’i bildiriyordu (p=0,0001). Aura tanımını duyan grup 1’de %75,86 iken grup 2'de 
%63,71’dir (p =0,021). Grup 1’de aura süresinin 5-60 dk olduğunu söyleyen %46,89 iken grup 2’de 
%29,20’dir (p=0,002). 

Sonuç: Sonuçlarımız nöroloji stajını tamamlamış öğrencilerin tamamlamamış öğrencilere göre migreni 
birçok yönden daha iyi tanıdığını ancak yeni gelişmiş spesifik tedavilerin iyi tanınmadığını 
göstermektedir. Ayrıca çalışmamızın tıp fakültesi öğrencilerinde migren farkındalığını arttırdığı için 
önemli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nöroloji, tıp eğitimi, farkındalık, migren 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESTEKLEYEN KURULUŞLAR
20. Ulusal Sinirbilim Kongresi, TÜBİTAK Tarafından

(2223-B Yurtiçi Etkinlik Düzenleme Desteği ile) Desteklenmiştir


	Giriş
	KONFERANSLAR
	SEMPOZYUMLAR
	Sempozyum 1: Fonksiyonel yakın kızılaltı spektroskopisi (fNIRS) tekniğinin bilişsel ve klinik sinirbilim araştırmalarında potansiyeli: Ne yapabiliyoruz ne yapamıyoruz?
	Sempozyum 2: Kognitif/duygusal süreçlerde beyin osilasyonları kuramı, tarihçesi, önemi ve nöromodülasyon
	Sempozyum 3: Advances in translational epilepsy therapy discovery

	PANELLER
	Panel 1: Sosyal kognisyon ve moralitenin nöral temelleri: Nöropsikoloji, nörogörüntüleme ve noninvazif beyin uyarımı çalışmalarından neler öğrendik?
	Panel 2: Parkinson’da gözlemlenen semptomların derin beyin stimulasyonu ve ilaçlı tedavi girişimleri sonrasında karşılaştırmalı ve hesaplamalı olarak değerlendirilmesi
	Panel 3: Nörolojik hastalıkların moleküler mekanizmasının araştırılmasında in-vitro ve in-vivo hastalık modelleri
	Panel 4: Trajectories of cognitive aging and their neuropathological basis
	Panel 5: Predictive coding in the brain-perception as hypothesis testing?
	Panel 6:  Sağlıkta ve hastalıkta beyinde mikrodolaşım
	Panel 7: Cezalandırmanın sosyal ve biyolojik temelleri
	Panel 8: Nörodejenerasyonda gen düzenleyici mekanizmalar
	Panel 9: Disleksi belirteçlerinin anlaşılmasında süreç-dışı ve süreç-içi değerlendirmelerin rolü
	Panel 10: Neden hala epilepsi olgularının 1/3’ünü yeterince tedavi edemiyoruz?
	Panel 11: Parkinson ve Alzheimer hastalığında kognisyon: Örtüşmeler ve ayrışmalar
	Panel 12: Obezite, kronobiyoloji ve sirkadyen ritim bozuklukları:      Multidisipliner bir perspektif
	Panel 13 “Beyaz Tavşan’’ ve ‘‘Gökteki Lucy’’: ‘‘Psychedelic’’ maddelerin dönüşü
	Panel 14: Nörolojik hastalıkların moleküler mekanizmaları ve güncel deneysel yaklaşımlar
	Panel 15: Dilin nörobiyolojisi

	Sözel Sunumlar
	Sözel Sunumlar 1 - Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavi Yaklaşımları
	Sözel Sunumlar 2 - Davranış ve Bilişsel Sinirbilim, Nörogörüntüleme
	Sözel Sunumlar 3 - Moleküler ve Hücresel Sinirbilim
	Sözel Sunumlar 4 - Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavi Yaklaşımları
	Sözel Sunumlar 5 - Nörogörüntüleme, Davranış ve Bilişsel Sinirbilim
	Sözel Sunumlar 6 - Davranış ve Bilişsel Sinirbilim
	Sözel Sunumlar 7 -  Moleküler ve Hücresel Sinirbilim
	Sözel Sunumlar 8 - Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavi Yaklaşımları
	Sözel Sunumlar 9 - Nöral Ağlar ve Hesaplamalı Sinirbilim, Davranış ve Bilişsel Sinirbilim
	Sözel Sunumlar 10 - Davranış ve Bilişsel Sinirbilim
	Sözel Sunumlar 11 - Nörogörüntüleme ve Nöromikroskopi,  Davranış ve Bilişsel Sinirbilim
	Sözel Sunumlar 12 - Sinir Sistemi Hastalıkları ve Tedavi Yaklaşımları, Davranış ve Bilişsel Sinirbilim

	Poster Sunumları
	Poster Tartışması 1
	Poster Tartışması 2

	Destekleyen Kuruluşlar

