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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead of “Meeting ID
or Personal Link Name” and solidify the session.
The Zoom application is free and no need to create an account.
The Zoom application can be used without registration.
The application works on tablets, phones and PCs.
Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation time.
All congress participants can connect live and listen to all sessions.
During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.

TECHNICAL INFORMATION
•
•
•
•
•

Make sure your computer has a microphone and is working.
You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.
Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,

exp. H-…, S- … NAME SURNAME
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1st International Congress on Health, Pharmacology and Veterinary
28. 11. 2021
Meeting ID: 873 3586 1181
HALL: 1 SESSION: 1

10: 00 – 13:00
Passcode: 281121

MODERATOR:

FARAH BAKHISHLI

ADEM TEKE
EBRU YILDIRIM

Hücre Kültürü Çalışmalarının Sitotoksisite Çalışmalarına Katkısı

SERRA ORAK
MUSTAFA YAMAN
ÖMER FARUK MIZRAK

Glutensiz Ürünlerin B Grup Vitamin Kompozisyonunun Belirlenmesi Ve Sağlıklı Beslenme
Açısından Değerlendirilmesi

ASSIS. PROF. K.R. PADMA
READER, K.R.DON

Nutritional Quality and Shelf life of Radiation processed Health mix for Anaemia

MELİKE ERDURAN
CANSU AYDIN
SERAP YALÇIN AZARKAN

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Inula helenium Bitkisinin İlaç Dirençli Meme
Kanseri Hücre Hatlarında Sitotoksik, Metastatik Etkisinin 2d ve 3d Model Hücre Hatları Üzerinde
Araştırılması

DURMUŞ BURAK DEMİRKAYA
MEHMETHAN YILDIRIM
SERAP YALÇIN AZARKAN

Sisplatin Dirençli Ve Duyarlı Meme Kanser Hücre Hatlarında Sodyum Azid’in Sitotoksik,
Metastatik Ve Katalaz Enzim Aktivitesi Seviyesindeki Değişikliklerin Karşılaştırmalı Olarak
Araştırılması

ARSLAN SAY
DEMET ÇAKIR

Covid-19 Ve Gebelik

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
November 27 – 28, 2021
Ankara - Turkey

ARSLAN SAY
DEMET ÇAKIR

Covid-19; Başlangıçtan Günümüze Kullanılan İlaçlar

DEMET ÇAKIR
ARSLAN SAY

Covit-19 Pandemisi Boyunca Emzirme

DEMET ÇAKIR
ARSLAN SAY

Covit-19 Ve Doğum Öncesi Bakım

SEVINJ FATULLAYEVA
FARAH BAKHISHLI

About Some Aspects Of Hand Hygiene

FARAH BAKHISHLI
SEVINJ FATULLAYEVA

Some Radiation Risks In Oil Production

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
November 27 – 28, 2021
Ankara - Turkey

1st International Congress on Health, Pharmacology and Veterinary
28. 11. 2021
Meeting ID: 853 0711 8876
HALL: 2 SESSION: 1

MODERATOR:

10: 00 – 13:00
Passcode: 281121
KHANITTA NUNTABOOT

PRIYADHARSHINI. P

Prediction of Diabetes Mellitus using XG Boost-Gradient Boosting

RAJARSHI KAYAL
DEBOJYOTI BHATTACHARJEE
SUDIP K BANERJEE
KRISHANU BANIK

Lipid Peroxidation Status in Type-2 Diabetic Population in Kolkata, India

B. PRAKASH BABU
HUBAN THOMAS

Course of Maxillary Artery through Loop of Auriculotemporal Nerve and Deep to Posterior
Division of Mandibular Nerve

S. ABED
S. O’NEILL

Nurses’ Views on ‘Effective Nurse Leader’ Characteristics in Iraq

DO THI HA,
KHANITTA NUNTABOOT

Actual Nursing Competency among Nurses in Hospital in Vietnam

B. R. O. OMIDIWURA,
A. F. AGBOOLA,
E. A. IYAYI
HAMADA A. AHMED,
KADRY M. SADEK
AYMAN E. TAHA

Effect of L-Dopa on Performance and Carcass Characteristics in Broiler Chickens
Impact of Two Herbal Seeds Supplementation on Growth Performance and Some Biochemical
Blood and Tissue Parameters of Broiler Chickens
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1st International Congress on Forensic Sciences and Law
28. 11. 2021
Meeting ID: 873 3586 1181
HALL: 3 SESSION: 1

10: 00 – 12:00
Passcode: 281121

MODERATOR:

NAZAKAT GAZİYEVA

METİN PEHLİVAN

Uzlaştırma Raporunun İş Kazasından Kaynaklı Tazminat Taleplerine Etkisi

NAZAKAT GAZİYEVA

Fonoskopik Çalışmalarda Keşfedilen Bireysel Konuşma Özelliklerinin Önemi

HİLAL İFAKET AKBAŞ

Adli Bilim Eğitimini Kıta Avrupası’nda Ve Türkiye Perspektifinde Değerlendirme

HİLAL İFAKET AKBAŞ

Suçlu Davranışının Açıklanmasında Suç Ve Çocuk

DR. ÖĞR. ÜYESİ BUKET
ÇATAKOĞLU AYDIN

Elektronik Bono Ve Çek İle Kambiyo Senetlerinde Değişen Özellikler

TUĞÇE BİTER

Cinsel Saldırıda Adli Hemşirenin Rolleri

DOÇ. DR. AHMET ERTUĞRUL

Uluslararası Ticaret Hukuku Bağlamında Pandemi Dönemindeki İşletme Taahhütlerinin Analizi

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
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1st International Congress on Forensic Sciences and Law
28. 11. 2021
Meeting ID: 853 0711 8876
HALL: 4

SESSION: 1

10: 00 – 12:00
Passcode: 281121
MODERATOR:

ROXAN VENTER

MARIA LUBOMIRA KUBICA

Legal Doctrine on Rylands v. Fletcher: One more time on Feasibility of a General Clause of Strict
Liability in the UK

NADIIA MAKSIMENTSEVA

Distinctive Features of Legal Relations in the Area of Subsoil Use, Renewal and Protection in
Ukraine

FAHAD ALANAZI
ANDREW JONES

A Method to Enhance the Accuracy of Digital Forensic in the Absence of Sufficient Evidence in
Saudi Arabia

ROXAN VENTER

Enforcement of Decisions of Ombudsmen and the South African Public Protector: Muzzling the
Watchdogs

MAHDI KARIMI

The Role of the Accused’s Attorney in the Criminal Justice System of Iran, Mashhad 2014

ABDELHAFEZ ABDEL HAFEZ

Dependency Theory on Examining the Relationship between the United States and the Middle
East: In the Case of Iran, Saudi Arabia, and Turkey
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1st International Congress on Organizational Behavior Researches and Management
28. 11. 2021
Meeting ID: 873 3586 1181
HALL: 5 SESSION: 1

MODERATOR:

10: 00 – 12:00
Passcode: 281121
Dr. ÖĞR. ÜYESİ ALAATTİN FIRAT

FAHRİ ALP ERDOĞAN
MURAT SAĞBAŞ

Covid-19 Sürecinde Örgütlerin Dijital Liderlere Artan İhtiyacı

DR. ZEHRA FIRAT
Dr. ÖĞR. ÜYESİ ALAATTİN
FIRAT

Liderlik Özellikleri Ve Kurumsal Kimlik Arasındaki Ilişkinin Analizi Çalışması

DR. NADİRE KANTARCIOĞLU

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Duygusal Zeka Arasındaki İlişki; Bankacılık Sektöründe Bir
Araştırma

WAFA GHONAIM

A Multi-Agent Smart E-Market Design at Work for Shariah Compliant Islamic Banking

DR. LEMAN KUZU

Kobilerde Etkin Liderlik Ve Etkin Liderliğin Çalışan Motivasyonu Üzerine Etkilerinin
İncelenmesi: İstanbul İl Sınırları Avcılar İlçesinde Bulunan 5 Kobinin Çalışanları Üzerine Bir
Araştırma

DR. GÜLTEKİN GÜRÇAY

Yönetici Ve Işverenlerin Dini Tutum Ve Davranışlarının Çalışanların Örgütsel Adalet Algısına
Etkisi

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
November 27 – 28, 2021
Ankara - Turkey

1st International Congress on Organizational Behavior Researches and Management
28. 11. 2021
Meeting ID: 853 0711 8876
HALL: 6

SESSION: 1

10: 00 – 12:00
Passcode: 281121
MODERATOR:

ELINA BAKHTIEVA

CHARITA JASHI

Applications of Social Marketing in Road Safety of Georgia

FEDDAOUI AMINA

UK GAAP and IFRS Standards: Similarities and Differences

ELINA BAKHTIEVA

Digital Marketing Maturity Models: Overview and Comparison

DINABANDHU MAHATA
AMIT KUMAR
AMBARISH KUMAR RAI
ENELI KINDSIKO
KULNO TÜRK

Female Work Force Participation and Women Empowerment in Haryana

Detecting Major Misconceptions about Employment in ICT: A Study of the Myths about ICT
Work among Females
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1st International Interdisciplinary Congress on Intelligence and International Relations
28. 11. 2021
Meeting ID: 873 3586 1181
HALL: 7

SESSION: 1

MODERATOR:

10: 00 – 12:00
Passcode: 281121
PHATTHANAN CHAIYABUT

HACI MEHMET BOYRAZ

Hakikat-Sonrası Dönemde Türkiye Aleyhinde Dezenformasyon Faaliyetleri

HACI MEHMET BOYRAZ

Policy Of Greek Cypriot Administration Of Southern Cyprus Towards PKK

TAPAO KANYAPAT U.

The Operation Strategy and Public Relations Trend for Public Relations Strategies Development
in Thailand

İBRAHİM BORA ORAN

Uluslararası Ekonomide Doğrudan Yabancı Yatırımların Bölgesel Dağılımının Analizleri

ZHANAR ALDUBASHEVA,
MUKHTAR SENGGIRBAY,
ELNURA ASSYLTAYEVA
DIMITRIS GEORGOUTSOS,
PETROS M. MIGIAKIS
SENIAN MALIE
ORIAH AKIR
PHATTHANAN CHAIYABUT

The U.S. and Western Europe Role in Resolving the Religious Conflicts in Central Asia
European and International Bond Markets Integration
Determinants for Success in Expatriation of Malaysian International Corporations
The Effect of the National Culture on the International Business

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
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1st International Congress on Artificial Intelligence Studies
28. 11. 2021
Meeting ID: 873 3586 1181
HALL: 1

SESSION: 2

DR. ÖĞR. ÜYESİ ASLI ÜNER
KAYA
BOUNSONG SORKEOMANY
PHD PHONESAVANH
THEPPHASOULITHONE
SOULICHANH
LUANGSOMBATH
THIPPHAVANH
KHANTHAPHONE
SOMPHIEN MAHAPHOM
THİPHACHANH
NOUTHAPHONE
DAMLA TIPIOĞLU
PH.D. AKIN ÖZKAN
PH.D. HILAL KAYA
PROF. DR. FATIH VEHBI ÇELEBI
AYHAN TOKMAK
DOÇ. DR. ÖVGÜ CEYDA YELGEL

MODERATOR:

14: 00 – 16:00
Passcode: 281121
DR. ÖĞR. ÜYESİ ASLI ÜNER KAYA

Felsefi Zombilerin Düşünülebilirliği Fizikalizm İçin Ne İfade Eder?

The Language Learning Styles and Learning Strategies Relationship in Depart of English, Faculty of
Education, Champasack University

Automatic Segmentation And Counting Of Leukemia Cancer Cells On Hemocytometer With UNet

Yapay Sinir Ağları İle Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi Tahmini

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
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1st International Congress on Artificial Intelligence Studies
28. 11. 2021
Meeting ID: 853 0711 8876
HALL: 2
ZELJKO PANIAN
LIPENG ZHANG,
LIMEI LI,
YANMING PEARL ZHANG
MARTÍN AGÜERO,
FRANCO MADOU,
GABRIELA ESPERÓN,
DANIELA LÓPEZ DE LUISE

SESSION: 2

14: 00 – 16:00
Passcode: 281121
MODERATOR:

ZELJKO PANIAN

A New Dimension of Business Intelligence: Location-based Intelligence

Using Information Theory to Observe Natural Intelligence and Artificial Intelligence

Artificial Intelligence for Software Quality Improvement

KHALED M. ALHAWITI

Advances in Artificial Intelligence Using Speech Recognition

MAAMAR ALI SAUD AL TOBI,
GERAINT BEVAN,
K. P. RAMACHANDRAN,
PETER WALLACE,
DAVID HARRISON

Experimental Set-Up for Investigation of Fault Diagnosis of a Centrifugal Pump

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
November 27 – 28, 2021
Ankara - Turkey
DEEPIKA BHALLA,
RAJ KUMAR BANSAL,
HARI OM GUPTA

Application of Artificial Intelligence Techniques for Dissolved Gas Analysis of Transformers-A
Review

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
November 27 – 28, 2021
Ankara - Turkey

1st International Congress on Education Studies
28. 11. 2021
Meeting ID: 873 3586 1181
HALL: 3

SESSION: 2

14: 00 – 16:00
Passcode: 281121
MODERATOR:

DR. LEMAN KUZU

MELİKE ŞEN
PROF. DR. AHMET ÜSTÜN

Üstün Yetenekli Çocukların Sınıf Ortamında Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Öğretmen
Algılarının İncelenmesi

TAMER SARI

Sembolik Çerçevede Okul Müdürü Makam Odalarını Anlamak

CAHİT TAŞDEMİR

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi İle İlgili İnançları

HALİL TAŞ

Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersindeki Sınıf İçi Öğretim Uygulamalarına İlişkin Bir
İnceleme

SERDAR YEŞİL
GÜROL ZIRHLIOĞLU
AHMET YAYLA
SERDAR YEŞİL
AHMET YAYLA
GÜROL ZIRHLIOĞLU
HÜSEYİN ÇETİN
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLŞAH TURA

Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersinde Adalet Değerine İlişkin Tutumu

Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersinde Adalet Algısı

Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Öz Yeterliklerinin İncelenmesi

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
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1st International Congress on Education Studies
28. 11. 2021
Meeting ID: 873 3586 1181
HALL: 4

SESSION: 2

MODERATOR:

14: 00 – 16:00
Passcode: 281121
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHAMMED SAİD AKAR

ÖZLEM ÇEVİK
HAYRİYE SOYALP

Güncellenen Beşinci Sınıf Türkçe Ders Kitabının Değerlendirilmesi

CEMALETTİN YİĞİT
PROF. DR. HATİCE KUMCAĞIZ

Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışları İle Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi

FATMA TİRYAKİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHAMMED
SAİD AKAR

Öğretmen Adaylarının Sosyalleşme Taktiklerinin Farklı Değişkenler Açısından Belirlenmesi

MARTINA HOLENKO DLAB,
NATASA HOIC-BOZIC

Student and Group Activity Level Assessment in the ELARS Recommender System

EDA YÜKSEL KARADAĞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHAMMED
SAİD AKAR

Öğretmen Adaylarının Analojiye Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından
Belirlenmesi

FİLİZ AYDIN
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHAMMED
SAİD AKAR

Öğretmen Adaylarının Yazmaya Yönelik Tutum Ve Kaygılarının Farklı Değişkenler Açısından
Belirlenmesi

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
November 27 – 28, 2021
Ankara - Turkey

SERAP LALE IŞIK
İBRAHİM KAYA

Tarih Öğretiminde Yenilikçi Etkinliklerle Materyal Hazırlama

PHONESOUDA VONGTHONG
SOULICHANH
LUANGSOMBATH
THIPHACHANH
NOUTHAPHONE
BOUNMY PHALYCHAN
SOULIYA KEOVILAYSACK
THIPPHAVANHKHANTAPHONE
CHANSY PHOMPHITHAK
DAOVY PONGPANYA

Thriving Foundational Skills For Students In The Future Work

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
November 27 – 28, 2021
Ankara - Turkey

1st International Congress on Education Studies
28. 11. 2021
Meeting ID: 853 0711 8876
HALL: 5

SESSION: 2

14: 00 – 16:00
Passcode: 281121
MODERATOR:

REIKO YAMAMOTO

SANIA K. RAO

Relationship Between Time Management Behaviour,Job Satisfaction And Job Performance Of
Teachers In Higher Education Institutions In India

OKESH GOWDA J
K V VISWANATHA

A Approach In Fuzzy Sets For Feature Reduction

ROHINI KARUNAKARAN,
SRIKUMAR P S

Item Analysis To Improve The Fairness Of Multiplechoice Questions

SWATI AGARWAL
SHWETA JAIN

Evolution & Development Of Education For CWSN (Child With Special Needs) In India

RAMINDER PAL SINGH,
SANGEETA ARORA

ERP Challenges In Higher Education

OMAR ALSHEHRI
VIC LALLY

Students’ Perceptions of the Use of Social Media in Higher Education in Saudi Arabia

REIKO YAMAMOTO

The Effect of Realizing Emotional Synchrony with Teachers or Peers on Children’s Linguistic
Proficiency: The Case Study of Uji Elementary School

SOBHY FATHY
A. HASHESH

The Effect of an Al Andalus Fused Curriculum Model on the Learning Outcomes of Elementary
School Students

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
November 27 – 28, 2021
Ankara - Turkey

1st International Congress on Mathematics, Engineering, Architecture
28. 11. 2021
Meeting ID: 873 3586 1181
HALL: 6

SESSION: 2

MELİH GÜZEL
ÖZLEM AKPINAR
CHANSY PHOMPHITHAK
SOULICHANH
LUANGSOMBATH
KHONGSOMBATH
PHOMMATHEP
PHOUTHONG
VANHNIVONGKHAM
SOMPHANE SYSAVATH
PHONESOUDA VONGTHONG
DALASOUK
KHAMLUNVILAIVONG
ÖĞR. GÖR. DR. HÜSNÜ
AYDEMİR
DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜSLÜM EROL
G. VIRANYA,
G.SRIDEVI

MODERATOR:

14: 00 – 16:00
Passcode: 281121
ÖĞR. GÖR. DR. HÜSNÜ AYDEMİR

Ekmek Atıklarının Komagataeibacter hansenii GA2016 İle Bakteriyel Selüloz Üretiminde
Kullanılarak Değerlendirilmesi

Factors Associated With Road Accidents Among Motor Vehicle Drivers At Champasack Province,
Lao PDR

Ifluence Of Ambient Temperature On Diameter And Pore Size Of Electrospun Nanofibers

Design Of Low Power And High Speed FIR Filter Using Koggestone CSLA

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
November 27 – 28, 2021
Ankara - Turkey

1st International Congress on Mathematics, Engineering, Architecture
28. 11. 2021
Meeting ID: 853 0711 8876
HALL: 7

SESSION: 2

MODERATOR:

14: 00 – 16:00
Passcode: 281121
K. PRASANNA LAKSHMI

K. PRASANNA LAKSHMI

Motion Planning for Multiple Robots in Minimum Time Interval in Cluttered Environment

SAEED SAYYAD HAGH SHOMAR

Analysis and Evaluation of the Public Responses to Traffic Congestion Pricing Schemes in Urban
Streets

CATHERİNE MAWARE,
OLUFEMİ ADETUNJİ

Lean Impact Analysis Assessment Models: Development of a Lean Measurement Structural Model

FELİCİA MAGPANTAY
KENZU ABDELLA

A Two-Species Model for a Fishing System with Marine Protected Areas

ALEXANDER Y. VANINSKY

Environmental Performance of the United States Energy Sector: A DEA Model with NonDiscretionary Factors and Perfect Object

1st International Congress On Health, Pharmacology And Veterinary

CONTENT
CONGRESS ID
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ÖZET
Hücre kültürü, çok hücreli organizmalara ait hücrelerin, laboratuvar ortamında özel olarak
tasarlanmış kaplarda, ısı, nem, besin gibi ortam şartlarının kontrol edilerek kontaminasyondan
ari bir şekilde yaşatılmasıdır (Tokur ve Aksoy,2017). Hücre kültürünün tarihsel sürecine
baktığımızda bugün biyoteknolojik yöntemlerle iç içe in-vitro ve in-vivo çalışmalar ile aşı ve
ilaç, teşhis ve tedavi, toksisite ve biyoyararlanım gibi ana başlık altında çalışma yapmak
mümkündür. Bu avantajların yanı sıra ticari olarak erişilebilen sağlıklı ve kanserli hücre hatları
çeşitliliği de artmaktadır (İplik ve Çakmakoğlu, 2020). Hücre kültürleri belirli bir biyolojik
mekanizmayı ve süreci araştırmak için in vitro şartlarda hücrelerin yaşatılmasını ve büyümesini
sağlayan modellerdir. Buradaki temel amaç in vitro şartlarda in vivo olarak hücre davranış
mekanizmalarını anlamaktır (Polat, 2018). Standart tüp kültürü, shell vial hücre kültürü ve
kokültivasyon başlıca yöntemlerdir. Hücre temelli sitotoksisite çalışmaları, gerek uygulama
kolaylığı, gerekse in vivo çalışmalardan elde edilen verilerle uyum göstermesi nedeniyle,
hayvan deneylerine alternatif olarak doğmuş ve toksikoloji laboratuvarlarında sıkça tercih edilir
hale gelmiştir (Tokur ve Aksoy, 2017). Hücre kültürü yöntem ve teknikleri geliştikçe in vitro
olarak toksisite testleri yapılabilir hale gelmiş, canlı hayvan çalışmaları sayısının azalması
sağlanmıştır. Ayrıca laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda standardizasyonu
sağlamadaki güçlükler de hücre kültürü sayesinde aşılabilmiştir. Hücre kültürü çalışmaları
toksisite çalışmalarına yaptığı katkının yanı sıra bazı dezavantajları da beraberinde getirmiştir.
Bunlardan en önemlisi in vitro koşullarda yapılan çalışmaların in vivo koşullarda aynı derecede
sonuç veremeyebileceği ihtimalidir. Yine sistemik toksisite çalışmaları, farmakokinetik ve
toksikokinetik çalışmalar, kronik toksisite, reprodüktif toksisite gibi canlı hayvan gerektiren
çalışmalarda hücre kültürü çalışmaları yetersiz kalmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hücre, kültür, hücre kültürü, sitotoksisite.
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1. GİRİŞ
Hücre kültürünün temel ilkesi canlı dokulardan alınan parçaların in-vitro koşullarda
yaşama ve üremelerini sağlamaktır (Çiçek ve Bilgiç, 2006). Diğer bir tanımla hücre kültürü,
çok hücreli organizmalara ait hücrelerin, laboratuvar ortamında özel olarak tasarlanmış
kaplarda, ısı, nem, besin gibi ortam şartlarının kontrol edilerek kontaminasyondan ari bir
şekilde yaşatılmasıdır (Tokur ve Aksoy,2017). Farklı hücre kültür ortamlarının geliştirilmesi
ile hücre çoğalması, farklılaşması, büyüme faktörlerinin tanımlanması, çeşitli hücre tiplerinin
normal fonksiyonlarının altında yatan mekanizmaların anlaşılması, hücre- hücre veya hücrematriks etkileşimlerinin belirlenmesi gibi birçok deneysel çalışmaların yapılması mümkün
olabilmektedir (Koçancı ve Aslım, 2019). Ayrıca hücre kültürü teknikleri hücreler üzerindeki
ilaç etkileşimlerinin araştırılması gibi model sistemler, ilaç toksisite testleri, çeşitli kimyasal
veya bitkisel maddelerin gerek sağlıklı gerek kanser hücreleri üzerinde etkinliğinin
araştırılması, aşı üretimi dâhil biyoteknolojik yöntemlerin araştırılması ve ticari protein üretimi
gibi geniş bir araştırma yelpazesi sunmaktadır (İplik ve Çakmakoğlu,2020).
Hücre kültürü çalışmalarının tarihi 1885 yılına kadar uzanmaktadır. Başarılı
eksplantasyonun ilk örneği 1885 yılında William Roux tarafından embriyonik civciv
hücrelerinin vücut dışında salin çözeltisinde canlı tutulması üzerinedir (Unchern, 1999). Bu
tarihten itibaren hücre kültürü alanında yapılan önemli çalışmalar kronolojik olarak Çizelge 1
de verilmiştir (Unchern, 1999).
Geçmişten günümüze, deneysel çalışmaların vizyonu ve deneysel çalışmalarda
kullanılan yöntemler gelişen teknoloji ile birlikte artmaktadır. Hücre kültürünün de tarihsel
sürecine baktığımızda bugün biyoteknolojik yöntemlerle iç içe in-vitro ve in-vivo çalışmalar ile
aşı ve ilaç, teşhis ve tedavi, toksisite ve biyoyararlanım gibi ana başlık altında çalışma yapmak
mümkündür. Bu avantajların yanı sıra ticari olarak erişilebilen sağlıklı ve kanserli hücre hatları
çeşitliliği de artmaktadır (İplik ve Çakmakoğlu, 2020).
Çizelge 1. Hücre kültürü çalışmalarının tarihsel gelişimi (Unchern, 1999)
YIL

YAZAR VE ÇALIŞMASI

1878

Claude Bernand bir organizmanın fizyolojik sistemlerinin, organizmanın ölümünden sonra
canlı bir sistemde sürdürülebileceğini öne sürdü.

1885

William Roux salin solüsyonunda embriyonik civciv hücrelerini yaşattı.

1897

Loeb serum ve plazmada; kan ve bağ dokusundan elde edilen hücrelerin yaşadığını
gösterdi.

1903

Jolly semender hücrelerinin bölünmesini in vitro gözlemledi.
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1907

Harrison “asılı damla” yöntemiyle tutulan bir lenf pıhtısında kurbağa sinir hücrelerini
yetiştirdi ve birkaç hafta büyümelerini gözlemledi.

1910

Burrows plazma pıhtılarında tavuk embriyo hücresinin uzun vadeli yetiştirilmesinde
başarılı oldu ve mitoz bölünmenin detaylı gözlemini yaptı.

1911

Lewis ve Lewis deniz suyu, serum, tuz, embriyo özütü ve peptonlardan oluşan ilk sıvı besi
yerini yaptı.

1913

Carrel hücrelerin uzun süre kültürlenebilmesi için aseptik teknikler geliştirdi.

1916

Rous ve Jones yapışık hücrelerin alt kültürü için proteolitik enzim tripsini kullandı.

1923

Carrel ve Baker ilk hücre kültürü kabını geliştirip, kültürdeki hücrelerin mikroskobik
değerlendirmelerini yaptı.

1927

Carrel ve Rivera ilk viral aşıyı üretti.

1933

Gey silindir tüp tekniğini geliştirdi.

1940

Penisilin ve streptomisinin hücre kültüründe kullanımıyla kontaminasyon azaldı.

1948

Earle kimyasal ortam CMRL 1066’yı geliştirdi.

1949

Enders çocuk felci virüsünün insan embriyonik hücrelerinde yetiştirilebileceğini gösterdi.

1952

Gey, HeLa hücreleri denilen insan servikal karsinomundan sürekli hücre hattı oluşturdu.

1955

Eagle yaygın olarak kullanılan ilk hücre kültürü ortamını geliştirdi.

1961

Hayflick ve Moorhead insan fibroblastlarını izole etti.

1965

Ham bazı hücrelerin büyümesini sağlayan ilk serumsuz ortamı geliştirdi.

1978

Sato serumsuz besi yerlerinin geliştirilmesinde hormon kokteylileri ve büyüme faktörlerini
kullandı.

1982

İnsülin ilk kez rekombinant protein olarak ruhsatlandırıldı.
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1985

Rekombinant bakteriler kullanılarak üretilen insan büyüme hormonu terapötik kullanım
için kabul edildi.

1987

Doku tipi plazminojen aktivatörü ticari olarak temin edilebilir hale geldi.

2. HÜCRE KÜLTÜRÜ VE YÖNTEMLERİ
Hücre kültürleri belirli bir biyolojik mekanizmayı ve süreci araştırmak için in vitro
şartlarda hücrelerin yaşatılmasını ve büyümesini sağlayan modellerdir. Buradaki temel amaç in
vitro şartlarda in vivo olarak hücre davranış mekanizmalarını anlamaktır (Polat, 2018). Hücreler
beslenme ortamlarında büyüme özelliklerine göre adherent ve süspanse hücreler diye ikiye
ayrılır(İplik ve Çakmakoğlu, 2020). Kan hücreleri gibi besi yerinde asılı kalan hücrelere
süspanse hücreler, kültür kaplarının (flask) tabanına tek tabaka halinde yapışarak çoğalan
hücrelere ise monolayer (adherent) hücreler denir (Karakuş, 2016) Hücrelerin büyüme
özelliklerine göre yapılan bu sınıflandırma laboratuvar ortamında uygulanacak temel teknikleri
etkileyebileceğinden önemlidir. Görsel 1’de hücre kültürü tipleri sunulmuştur.

Görsel 1:Hücre kültürü tipleri (Freshney, 2005)

2.1.Primer Hücre Kültürü
Bir deney hayvanından veya herhangi bir canlı organizmadan alınan hücre veya
dokulardan hazırlanan kültürlere “primer kültür” denir. Kültürdeki hücreler alındığı dokunun
özelliğine göre bölünür veya bölünmez, farklılaşır ve ölürler. Bir sonraki deney için ihtiyaç
duyulan dokunun yeniden alınması ve yeni bir kültür oluşturulması gerekir (Dursun ve ark.,
2013). Çoğalma yeteneği sürekli hücre hatlarına göre oldukça problemli olan primer hücre
kültürleri birkaç pasajdan sonra farklılaşan hücre sayısının artmasından dolayı çoğalma
yeteneğini zamanla kaybederek ölmektedirler. Bu dezavantajından dolayı primer hücre
logaritmik olarak çoğalma dönemlerine uygun şekilde deney önceden planlanmalı ve
gerçekleştirilmelidir (Karakuş, 2016).
Primer hücre kültürü morfolojik ve biyokimyasal karakteri bakımından orijinal dokuya
çok benzer ancak, tekrarlanabilir sonuçların elde edilmesiyle ilgili sorunlar bu avantajları
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ortadan kaldırmaktadır. Primer hücre kültürleri, sürekli hücre kültürlerine göre kimyasalların
toksik etkilerine karşı daha hassastır (Ekwall ve ark., 1990). Görsel 2’de primer bir hücre
kültürünün elde edilme aşamaları gösterilmiştir.

Görsel 2 :Primer hücre kültürü aşamaları (BioRender, 2019)

2.2. Sürekli Hücre Kültürü (Hücre Hatları)
Sürekli hücre kültüründe kullanılan hücreler sonsuz çoğalma özelliği olan tek tip
hücrelerden oluşmalarına rağmen hücrelerin uzun süre kullanımı veya pasajlanması hücrelerde
farklılaşmaya neden olabileceğinden dolayı hücre hatlarının en fazla 45-50 pasaja kadar
kullanılması tavsiye edilmektedir. Sonsuz çoğalma kavramı direk olarak organizmadan elde
edilen kanserli hücrelerde (HeLa, Rav 264.7 vb.) bulunmakta olup bu özellikteki hücreler hat
olarak kullanılabilmektedir (Karakuş, 2016).
Hücre hatları, primer hücre kültürüne göre daha homojen ve standartlandırılmış olması
nedeniyle tekrarlanabilir deney imkânı sunmalarına rağmen tekrarlanan pasajlar nedeniyle bir
dizi dönüşüm geçirmeleri nedeniyle orijinallerinden farklı olabilirler. Ancak hormon ve
büyüme faktörleri ile desteklenmiş yeni in vitro teknikler hücrelerin özel işlevlerini
sürdürmeleri için kullanışlıdır. Bu sayede iyi karakterize edilip, kolay kültürlendikleri için
hücre hatları toksisite çalışmaları için primer hücre kültürlerine göre daha yaygın
kullanılmaktadır (Ekwall ve ark., 1990).
2.3. Alt Kültürleme (Pasajlama)
Hücreler, kültür kabı yüzeyini tamamen kaplayacak yoğunluğa ulaştığı zaman
hücrelerin birbirleriyle olan etkileşiminin artması ve metabolik aktiviteleri sonucu ortamda
atıkların birikmesi, hücrelerin büyümesini ve çoğalmasını büyük oranda azaltmaktadır (Koçaklı
ve ark., 2015). Bu nedenle hücre popülasyonunu yeni bir kültür ortamına transfer etmek gerekir.
Bu işlem, hücre pasajlanması olarak adlandırılır (Jusovic, 2014). Hücre pasajlaması genel
olarak yaşam süresini uzatmak ya da kültür ortamındaki hücre sayısını artırmak için kullanılır.
Hücreler karakteristik özelliklerine bağlı olarak kendilerine özgü bir hızda bölünerek sayılarını
ikiye katlarlar. Bu ikiye katlanma zamanı (doubling time) genellikle 24 saattir (İplik ve
Çakmakoğlu, 2020). Birincil hücre kültürünün alt kültürlenmesinde baskın tipler daha da baskın
hale geleceğinden alt kültürlemenin daha homojen hücre popülasyonları üretilmesini
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sağlayacağı öngörülebilir. Makrofajlar ve nöronlar gibi bazı hücreler in vitro olarak bölünmez
ve yalnızca birincil kültür olarak kullanılabilirler (Unchern, 1999)
2.4. Hücre sayımı
Kültüre edilen hücrelerin sayısının belirlenmesi, yapılan deneyde hücrenin aktivitesi ve
deney koşullarının hücre üzerindeki etkisi hakkında bilgi vermektedir. Bu amaçla hücre
sayısının belirlenmesi için bazı kantitatif değerlendirmeler yapılmaktadır. Hücre sayımının
kantitatif analizi için hemositometre ya da dijital hücre sayım cihazları kullanılmaktadır
(Koçaklı ve ark., 2015). Thoma lamında hücre sayım işleminde ise Tripan mavisi boyasından
faydalanılır. Membran bütünlüğü bozulmuş ölü hücreler triypan mavisi ile boyanırken,
membran bütünlüğü sağlam canlı hücreler bu boyayı almayıp küçük, yuvarlak ve refraktil
olarak görünürler (Karakuş, 2016).

2.5. Hücre saklama (Dondurma)
Hücreler kültür koleksiyonu oluşturmak, yeni araştırılmalarda kullanılmak, aynı
araştırma içinde ek deneysel metotların uygulanabilmesi gibi çeşitli sebepler ile dondurularak
saklanmaktadır. Bu aşamada hücre içi metabolik aktivitenin yavaşlaması, durması
gerekmektedir. Yaklaşık -79 °C’de metabolik aktivite yavaşlar ve -196 °C’de minimum düzeye
iner (İplik ve Çakmakoğlu, 2020). Hücrelerin sağlıklı bir şekilde dondurulması ve en az hücre
ölümüyle bu işlemin yapılması için gliserol veya DMSO gibi donma noktası düşük olan
kimyasallar kullanılmaktadır (Karakuş, 2016). Hücrelerin dakikada 1°C olacak şekilde yavaş
bir şekilde -50°C a kadar dondurulup, daha sonrada -196°C sıvı nitrojende saklanması
gerekmektedir. -70°C altında dondurulmuş hücrelerde bozulma meydana gelmektedir
(Unchern, 1999).
2.6. Hücre hatlarının çözdürülmesi
Ticari olarak satın alınmış veya laboratuvarda stoklanmış hücrelerin çalışmaya
başlamadan önceki ilk adımıdır. Hücreler -80°C veya -196°C de donduruldukları alandan
alınarak çözdürme protokolüne uygun şekilde çözdürülür ve 37°C de büyümeye bırakılır.
Burada ilk kural soğutmanın -80°C, -40°C, -20°C gibi sıcaklık kademelerinde 1-2 saat
bekletilerek soğutulmasıdır (İplik ve Çakmakoğlu, 2020). Çözdürme süresi ne kadar uzarsa
DMSO gibi kimyasalların hücrelere toksik etkisi artacağından çözdürülen hücreler önceden
ısıtılmış medyum ile 15 ml’lik steril tüplerde dilüe edilip 800 rpm devirde 1-2 dakika santrifüj
edilerek dondurulma işleminde kullanılan kimyasallar uzaklaştırılır. Altta kalan pelet halindeki
hücreler 10 ml medyum ile süspanse edilerek, kültür kaplarına aktarılıp 37°C, %5 CO2 ve %95
neme ayarlanmış inkübatöre dikkatli bir şekilde yerleştirilir (Karakuş, 2016).
2.7. Apoptoz
Apoptoz programlı hücre ölümü anlamına gelir ve organizmada hücre bölünmesi ile
artan hücre sayısının, programlı hücre ölümüyle dengelenmesini sağlar. Apoptoz canlının
yaşamı boyu devam eden fizyolojik bir olaydır (Güleş ve Eren, 2008). Apoptozu tetikleyen
hücre içi sinyaller; DNA hasarı, hücre içi kalsiyum düzeyi artışı, pH azalışı, metabolik ve/veya
hücre siklus bozuklukları ve hipoksidir. Hücre dışı sinyaller ise büyüme ve üreme faktörlerinin
yetersizliği, ölüm reseptörlerinin aktivasyonu, sitotoksik T lenfosit ve dış etkenler (İskemi,
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toksinler, UV, kemoterapötik ilaçlar, radyasyon)’dir (Coşkun ve Özgür, 2011). Günümüzde
hücre kültürlerindeki dizilerin de apoptoz geçirdiği anlaşılmıştır. Apoptoz, hücre hacminde
azalma, mikrovillus kaybı, stoplazmada yoğun kabarcıklanma ve kromatin yoğunlaşması ile
karakterizedir. Apoptozun nekrotik ölümle karıştırılmaması için mikroskobik olarak inceleme
gereklidir (Al-Rubeai ve Singh, 1998) Apoptozun belirlenmesinde; Hematoksilen-eozin
boyama, Giemsa boyama, Floresan mikroskopi, elektronmikroskopi, faz kontrast mikroskopi,
Anneksin V yöntemi, TUNEL yöntemi, M30 yöntemi, Kaspaz-3 yöntemi, Agaroz jel
elektroforezi, Western blotting, Flow sitometri ve ELİSA gibi testlerden yararlanılır (Güleş ve
Eren, 2008).

2.8. Hücre kültürü yöntemleri
2.8.1. Standart tüp kültürü yöntemi
Genel olarak tüm virüslerin üretilmesinde standart yöntemdir. Standart laboratuvar
tüpleri içine pasajlanan hücre dizilerinin belli aralıklarla döndürülmesi ve ısı yardımıyla tüp
yüzeyinin tek tabaka hücre dizisi ile kaplanması sağlanır (Çiçek ve Bilgiç, 2006).
2.8.2. Shell Vial hücre kültürü yöntemi
4-5 cm boyunda, 16-18 mm çapında tüpler içine 12-15 mm’lik yuvarlak lammeller
yerleştirilir. Hücre dizileri bu lameller üzerine pasajlanır. Yuvarlak lameller 98’lik U tabanlı
serolojik plaklara da yerleştirilerek aynı yöntem kullanılabilir. Tek tabaka hücre dizisi
oluştuktan sonra örnek ekimleri yapılırken süresi ve hızı izole edilecek örneğe göre değişen
santrifüjleme işlemi yapılır (Çiçek ve Bilgiç, 2006).
2.8.3. Kokültivasyon yöntemi
Tanı amacı ile incelenen doku örneğinin, daha önceden üretilmiş hücreler ile birlikte
kültürünün yapılmasıdır. Önceden üretilmiş hücre kültürü, incelenen örnekteki hücrelerin
canlılık ve sürekliliğini sağlamaktadır (Çiçek ve Bilgiç, 2006).
2.9. Hücre kültürünün avantajları ve dezavantajları
İnsan kaynaklı olanları da içeren herhangi bir tür ve dokudan oluşturulan hücre
kültürleri, teorik olarak temel yaşam birimini temsil etmeleri nedeniyle in vitro modellere olan
ilgiyi beraberinde getirmiştir. İn vitro hücre kültürleri organizmanın karmaşıklığı karşısında
oldukça basit sistemlerdir (Zucco ve ark., 1998). Ayrıca in vivo deneylere benzer şekilde hücre
kültüründe hastalık modelleri de oluşturularak, bu modellerde koruyucu veya tedavi edici ilaç
adayları veya ilaçların fizyo-patolojik hücresel cevaba yansımaları takip edilebilmektedir. Bu
noktada in vivo deneylerde vücut sıcaklığı, oksijen ve karbondioksit kısmı basınçları, Ph ve
ozmotik basınç gibi fizikokimyasal koşulların deney hayvanlarında tam olarak sağlanamaması,
bu yönde yapılacak deneyler için hücre kültürünü avantajlı hale getirmektedir (Karakuş,
2016).Hücre kültüründe temel tekniklerin bilinmesi ve uygulanması, hastalığın mekanizması,
patolojisi gibi önemli konuların cerrahi ve klinik bilgi ile birleştirilmesi ile yeni tekniklerin
oluşturulabilmesi ve uygulanabilirliğinin araştırılmasında büyük önem taşımaktadır (İplik ve
Çakmakoğlu, 2020).

CONGRESS BOOK

ISBN: 978-605-70910-7-9

www.usbilimkongresi.com

PAGE | 7

1st International Congress On Health, Pharmacology And Veterinary
Özetle hücre kültürü çalışmalarının; basit olması, çok kez tekrarlanabilmesi,
uygulanabilirliğinin kolay olması, etkinin tersine kolayca çevrilebilmesi, daha az maliyetli ve
daha az zaman alması, hayvan deneylerini sayısını azaltması gibi avantajları varken, sistemik
toksik etkileri inceleyememesi, kronik toksisite incelemelerinden çok akut incelemelere
elverişliliği, madde konsantrasyonlarının seçilme zorluğu, hem deneysel tasarım hem de
sonuçlar bakımından in vitro durumu in vivo durumla ilişkilendirmedeki zorluklar gibi
dezavantajları bulunmaktadır (Zucco ve ark., 1998).
3. SİTOTOKSİTİTE
Sitotoksik terimi, hücre ölümüne neden olan anlamına gelmektedir. Sitotoksisite
araştırmaları, bir maddenin sitotoksik potansiyelinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla
yapılır. Hücre temelli sitotoksisite çalışmaları, gerek uygulama kolaylığı, gerekse in vivo
çalışmalardan elde edilen verilerle uyum göstermesi nedeniyle, hayvan deneylerine alternatif
olarak doğmuş ve toksikoloji laboratuvarlarında sıkça tercih edilir hale gelmiştir (Tokur ve
Aksoy, 2017). Gelişen sitotoksitite testleri ve metotları sayesinde hücredeki morfolojik
değişiklikler, hücre hasarının belirlenmesi, hücre büyümesinin ölçülmesi nicel olarak ortaya
konulabilmektedir (Li ve ark., 2015).
Hücre canlılığının ölçümü bir numunedeki sağlıklı hücrelerin sayısı olarak tanımlanır.
Sitotoksisite deneylerinde hücrelerin bir ilaca ya da kimyasal maddeye karşı tepkisinin
belirlenmesi amaçlanır (Kamiloğlu ve ark., 2020).Hücreler toksik maddelere maruz
kaldıklarında ilk görülen etki morfolojik değişikliklerdir. Toksisite çalışmaları için bu
morfolojik değişikliklerin tespiti için bir standardizasyon ihtiyacı doğmuştur. Bunlar ışık veya
elektron mikroskobu altında hücrelerdeki vakuolizasyon, kabarcıklanmanın, değişmiş
hücrelerin görülmesi, biyokimyasal yöntemlerle DNA içeriği tayini, ATP ölçümü, laktat
dehidrogenaz enzim ölçümü ve çeşitli boyalar kullanılarak ölü/canlı hücre sayısının tespiti gibi
testlerdir (Ekwall ve ark., 1990).
Sitotoksisite testlerinde kullanılan cihazların biyouyumlulukları ve standardizasyonu
önemlidir. Bu nedenle Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından 1992 yılında bir
dizi uluslararası standart (ISO 10993) belirlenmiş ve yayınlanmıştır. ISO 10993-5' te bazı
sitotoksisite testlerinin iş akışı belirtilmiştir (Li ve ark., 2015). Sitotoksisite tayini için ideal bir
test hızlı, güvenilir, verimli, zaman ve maliyet açısından etkin olmalıdır. Bu nedenle deney
yöntemi seçimi önemlidir. Seçilen yöntem ne olursa olsun farklı yöntemlerle de denenerek
karşılaştırılmalıdır. Böylece sonuçların güvenilirliği artacaktır (Aslantürk, 2017).
In vitro sitotoksisite testlerinin avantajları şu şekilde sıralanabilir;
1. Diğer metabolik olaylardan farklı olarak hücre metabolizmasında spesifik bir fonksiyonun
değerlendirilmesi,
2. Çok sayıda örneğin kısa zamanda ve ekonomik olarak değerlendirilebilmesi,
3. Kantitatif ve karşılaştırılabilir sonuçlara ulaşılabilmesi,
4. Test yöntemlerinin standardize edilebilmesi,
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5. Kullanım testlerine oranla toksik maddenin daha hassas değerlendirilebilmesi,
6. Hassasiyetlerinden dolayı, toksik materyalin hayvan deneylerine geçmeden elimine
edilmesine imkân tanımaları,
7. Hayvan ve kullanım testlerine göre daha geniş kullanım alanına sahip olmalarıdır (Uzun ve
Bayındır, 2010)

3.1. Sitotoksisite Testleri
İlaç keşfi ve toksikolojik güvenlik testleri için güvenilir in vitro toksisite testlerine
ihtiyaç vardır. Bu testler objektif, kantitatif, tekrarlanabilir ve otomasyona uygun olmalıdır
(Cree and Andreotti, 1997). In vitro sitotoksisite testleri klasik boyama testlerinden başlayarak
kolorimetrik,
lüminesans
ve
florometrik
tekniklere
kadar
çeşitli
ilkelere
dayanmaktadır(Aslantürk, 2017).
Boyama Esaslı Testler: Tripan Mavisi Testi, Eritrosin B Testi.
Kolorimetrik Testler: Tetrozolyum Tuzlarıyla Yapılan Testler (MTT Testi, MTS Testi, XTT
Testi, WST-1 Testi, WST-8 Testi), Kristal Viyole Testi, Nötral Kırmızısı Testi, Sülforodamin
B Testi, Laktat Dehidrojenaz Testi.
Lüminesans Testler: ATP Biyolüminesans Testi, Real Time Biyolüminesans Testi.
Florometrik Testler: Alamar Mavisi Testi, CFDA-AM Testi.
3.1.2. Boyama Esaslı Testler
Bu testler; ölmeye yakın olan bir hücrenin, hücre zarındaki geçirgenliğinin de artmış
olması prensibine dayanmaktadır. Hücre zarı geçirgenliği, zarı geçebilen bir boya ile oldukça
kolay belirlenebilir. Kullanılan bu boyaların hücre zarını geçip geçememesine göre zar
geçirgenliği dolayısıyla da canlı ve ölü hücreler tespit edilmektedir (Uzun ve Bayındır, 2010).
Boyama esaslı testler basit olmasına rağmen sitotoksik maddelerin hücrelerde ölümcül hasar
oluşturması bazı durumlarda zaman alabileceğinden ve canlı kalan hücreler çoğalmaya devam
edebileceğinden dolayı yüzdelik ifadelerle verilebilecek test sonuçlarında hatalı sonuç
oluşabilmektedir (Aslantürk, 2017).
3.1.2.1. Tripan Mavisi Testi
Tripan mavisi boyama yöntemi ile canlı hücre yüzdesi belirlenmektedir. Hücreler
canlılıklarını korumuşlarsa membran bütünlükleri ve permeabiliteleri bozulmadığından tripan
mavisi ile boyanmamaktadırlar. Ölü hücreler ise membran bütünlüğünün bozulmasıyla boyayı
içlerine alarak mavi renkte görünmektedirler. Bu boyanma özelliklerine dayanarak boyanmış
ve boyanmamış hücre oranı ile hücre canlılığı yüzde olarak hesaplanabilmektedir. (Ödemiş,
2008) Tripan mavisi testi çok sayıda örnek kullanıldığında uzun çalışma süresi ve yoğun
mikroskobik inceleme gerektirmesi nedeniyle kesinlik oranı düşük sonuçlara neden olabilir
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(Avelar ve ark., 2014). Görsel 3’te Tripan Mavisi ile boyamada canlı hücrelerin beyaz, ölü
hücrelerin mavi şekilde görünümü verilmiştir.

Görsel 3: Tripan mavisi ile boyamada ölü ve canlı hücre (Ödemiş, 2018)

3.1.2.2. Eritrosin B Testi
Eritrosin B yaygın olarak gıda boyası olarak bilinir. Tripan mavisi kadar yaygın
kullanılmasa da eritrosin B de vital boyadır ve test prensibi Tripan Mavisi testi ile aynı
mekanizmadır. Canlı hücrelerin boyayı almayıp, ölü hücrelerin boyayı alması prensibine
dayanır. Memeli hücreleri için tripan mavisine göre daha az toksik olmasına rağmen kullanımı
tripan mavisi kadar yaygın değildir (Kim ve ark., 2016). Eritrosin B monoloyer kültürde ölü
hücrelerin neredeyse tamamını boyarken, tripan mavisi yaklaşık %60’ını boyar (Krause, 1984).
Görsel 4’te Eritrosin B ile boyamada hücrelerin görünümü verilmiştir.

Görsel 4:Eritrosin B ile boyamada ölü ve canlı hücre (https://escarpmentlabs.com/blogs/resources/safer-yeast-cellviability-erythrosin-b, 2021)

3.1.3. Kolorimetrik Testler
Kolorimetrik testler, tetrazolyum tuzları kullanılarak renk değişikliği ya da kristal
viyolet, nötral kırmızısı gibi boya maddeleri kullanılarak hücrelerin spesifik boyanması ve
bunun ölçülmesi prensibine dayanan testlerdir (Tokur ve Aksoy, 2017). Bu testlerde kullanılan
maddelere karşı canlı hücrelerde meydana gelen renk değişiklikleri spektrofotometre ile
ölçülerek hücre canlılığı belirlenir. Ticari olarak kolorimetrik analiz kitleri temin
edilebilmektedir (Aslantürk, 2017).
3.1.3.1.Tetrozolyum Tuzlarıyla Yapılan Testler
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Heterosiklik organik yapıda olan tetrozolyum tuzlarının bugüne kadar 1000’ i aşkın
üyesi sentezlenmiştir. Elektron alarak indirgenmeleri tetrozolyum tuzlarını formazan denilen
yapıya dönüştürür ve bu durum renk değişikliğine neden olur. Tetrozolyum tuzları sadece canlı
hücre mitokondrisi ile kırılıp formazana çevrilebilir ve böylece renk reaksiyonu meydana gelir
(Tokur ve Aksoy, 2017). Görsel 5’te MTT ve XTT testlerinde tetrozolyum ve formazan yapıları
gösterilmiştir.

Görsel 5: MTT ve XTT testlerinde tetrozolyum ve formazan yapıları (Scudiero ve ark., 1988)

3.1.3.1.1. MTT(3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2–5-diphenyltetrazolium bromide) Testi
MTT testi tetrozolyum tuzlarıyla yapılan testler içinde en sık kullanılan testlerden
biridir. Yaygın olarak hücre canlılığı tespiti ve ilaç sitotoksisitesinin değerlendirilmesinde
kullanılır (Bahuguna ve ark., 2017). MTT testi mitokondrilerde bulunan dehidrojenazların
aktivitesini hızlı bir şekilde ölçer. Prolifere olan hücrelerin tetrazolyum ile formazan ürünleri
oluşturması esasına dayanır ve meydana gelen renk değişimi absorbans ölçümü ile
değerlendirilir. Hücrecanlılığı kaybolduğunda mitokondriyal fonksiyon ve sonuç olarak
tetrazolyum tuzunu formazana çevirebilme yeteneği azalır. Birçok hücrede hücre sayısı ile
orantılı bir şekilde formazan miktarı değişir ve bu miktar değişimiyle hücre canlılığı tespit edilir
(Ökçesiz ve Ündeğer Bucurgat, 2017).
Görsel 6’da MTT testinde oluşan renk değişimi gösterilmiştir.

Görsel 6: MTT testinde oluşan renk değişimi (Aravinthan ve ark., 2015)
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3.1.3.1.2. MTS Testi
MTS testi, 3-(4,5-dimetiltiyazol-2-yl)-5-(3-karboksimetoksifenil)-2-(4-sülfofenil)-2Htetrazolyum tuzunun 37°C derecede canlı hücrelerin mitokondriyal aktiviteleri ile renkli, sulu
bir formazan ürününe çevrilmesi prensibine dayanır. Dehidrojenaz enzimleri tarafından üretilen
formazan miktarı, kültürdeki canlı hücre sayısı ile doğru orantılı ve 492 nm’de
ölçülebilmektedir. MTS testi hızlı, güvenilir, ucuz ve kolay olması gibi avantajları bulunur. Bu
nedenle bilinmeyen kimyasal maddelere maruz kalma, toksik etkilerin hızlı tespiti ve
değerlendirilmesini gerektirdiğinde ilgi çekicidir (Malich ve ark., 1997).
3.1.3.1.3. XTT Testi
XTT (2,3-bis(2-methoxy-4-nitro5-sulphophenyl)-5-carboxanilide-2H tetrazolium,
monosodium salt) 1988 yılında sentezlenmiş bir tetrozolyum tuzudur. Hücreler sarı renkli XTT
solüsyonuyla inkübe edildiklerinde MTTgibi diğer tetrozolyum tuzlarından farklı olarak suda
çözünebilen turuncu renkte bir formazan boyası üretir ve sonuçlar spektrofotometre ile ölçülür.
XTT testi yüksek derece doğruluk sağlar ve çok sayıda numunenin hızlı şekilde işlenmesine
imkân tanır (Kamiloğlu ve ark., 2020).
3.1.3.1.4. WST-1 Testi
WST-1 (2-(4-iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-(2,4-disulfophenyl)-2H tetrazolium
monosodium salt) hücre çoğalmasını ölçmek için tasarlanmış basit bir testtir. Testin prensibi
WST-1 tetrozolyum tuzunun ortamda (1-methoxy-5-methyl-phenazinium methyl sulfate) gibi
bir elektron alıcısı varlığında formazana çevrilmesi prensibine dayanır. Hücre kültüründeki
mitokondriyal dehidrojenaz miktarı ile doğru orantılı bir renk değişikliği üretir (Aslantürk,
2017). Testi gerçekleştirmek için, kullanıma hazır olan WST-1 reaktifi, 96 kuyulu
mikroplakalarda kültürlenen hücrelerin ortamına doğrudan eklenir. Reaktifi boya formuna
indirgemek için kültürlere daha sonra 30 dakika -4 saat süre verilir. Plaka daha sonra 420-480
nm'de hemen okunur. Düşük hücre sayıları tespit edilebilir. Absorbans-hücre sayısı
korelasyonu yüksektir. (Terzioğlu ve ark., 2013) Görsel 7’de WST-1 testinin temel prensibi
gösterilmiştir.

Görsel 7: WST-1 testinin temel prensibi (Kobayashi ve ark., 2019)

3.1.3.1.5. WST-8 Testi
WST-8(2-(2-methoxy4-nitrophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-(2,4-disulfophenyl)-2H
tetrazolium, monosodium salt) canlı hücre sayılarının belirlenmesi ve sitotoksisite deneyleri
için kullanılan hafif sarı renkteikinci nesil bir tetrozolyum tuzudur(Kamiloğlu ve ark., 2020).
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WST-8, NAD(P)H ile indirgenerek turuncu formazan üretir. Nötr Ph durumunda WST-1’ den
daha hassastır. Kalitatif testlerde çok sık kullanılmasına rağmen kantitatif testlerde daha az
kullanıldığı rapor edilmiştir (Chamchoy ve ark., 2019) WST-8 hücre zarını geçemediği için
hücreler için çok düşük sitotoksik etkiye sahip olduğu için testten sonra hücreler başka deneyler
için kullanılabilmektedir (Aslantürk, 2017). Görsel 8’de WST-8 testi mekanizması
gösterilmiştir.

Görsel 8: WST-8 testinin mekanizması (Held, 2009)

3.1.3.2. Kristal Viyole Testi
Kristal viyole deneyi çoklu küme plakalarına yapışan hücrelerin relatif yoğunluğu
hakkında kantitatif bilgi edinmek için yararlıdır. Kristal viyole solüsyonu, canlı hücrelerin
DNA’sını lekelediğinden hücrenin canlılığı hakkında değerlendirme yapmamızı sağlar
(Ökçesiz ve Ündeğer Bucurgat, 2017). Görsel 9’da kristal viyole yönteminin akış şeması
gösterilmiştir.

Görsel 9: Kristal viyole testi akış şeması (Feoktistova ve ark., 2016)

CONGRESS BOOK

ISBN: 978-605-70910-7-9

www.usbilimkongresi.com

PAGE | 13

1st International Congress On Health, Pharmacology And Veterinary
3.1.3.3. Nötral Kırmızısı Testi
Nötral Kırmızısı testi bir kültürdeki canlı hücrelerin sayısını kantitatif olarak tahminini
sağlayan sık kullanılan testlerden biridir. Bu test hücre zarını pasif difüzyonla geçen nötral
kırmızısı boyasının sağlıklı hücre lizozomunda birikmesi prensibine dayanır. Hücre bütünlüğü
bozulduğu durumda nötral kırmızısı boyası lizozomda birikemez ve böylece sağlıklı ve ölü
hücre ayırt edilebilir (Repetto ve ark. 2008). (Görsel 4)

Görsel 10: Nötral Kırmızı sitotoksisite plakası (Repetto ve ark., 2008)

3.1.3.4. Sülforodamin B (SRB) Testi
Sülforodamin B (SRB) yöntemi hücre bazlı çalışmalarda sitotoksisiteyi araştırmak için
1990 yılında geliştirilen bir yöntemdir. SRB trikloroasetik asit ile doku kültürü plakalarına
sabitlenmiş hücrelerin protein komponentlerine bağlanır (Vichai ve Kirtikara, 2006). SRB’nin
sitokiyometrik olarak temel aminoasitlere bağlanmasıyla, boyanmış hücrelerden elde edilen
boya miktarı ile doğrudan total protein kütlesi ve bu şekilde hücre sayısı hakkında bilgi veren
kolorimetrik bir yöntemdir (Ökçesiz ve Ündeğer Bucurgat, 2017).
3.1.3.5. Laktat Dehidrojenaz (LDH) Testi
Laktat dehidrojenaz plazma membran hasarını takiben hücreden sızan memeli
hücrelerinde bulunan sitozolik bir enzimdir. LDH testi ise ortamdaki LDH testinin
nicelleştirilmesine dayanır (Parhamifar ve Moghimi, 2013). LDH aktivitesinin belirlenmesi için
uygulanabilecek iki farklı metot bulunmaktadır. Birinci yöntemde vasat başka bir mikropleyte
aktarılır ve test belirteci eklenerek birkaç saat inkübe edilir. İnkübasyon sırasında LDH,
pirüvatın laktata dönüşümünü katalize eder. Bu enzimatik aktivite esnasında, NADH
oksidasyona uğrayarak NAD+’a dönüşür. İncelenen vasattaki NADH miktarı, 340 nm
absorbansta, mikropleyt okuyucu ile belirlenerek test tamamlanır.
İkinci yöntemde resazurin boyası ve diaforaz enzimi kullanılmaktadır. Test belirteci,
direkt hücreler üzerine eklenir. On dakikalık inkübasyon süresi yeterlidir. Bu metot, diaforaz
enziminin katalize ettiği bir reaksiyonla, vasatta bulunan NADH’ın, resazurin boyasını
floresans bir madde olan resorufin’e indirgemesi ve sonrasında floresans sinyalinin florometre
ile ölçümü prensibine dayanmaktadır (Tokur ve Aksoy, 2017). LDH testi kimyasal reaksiyonu
Görsel 11’ de gösterilmiştir.
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Görsel 11: LDH testi kimyasal reaksiyon (Parhamifar ve ark., 2013)

3.1.4. Lüminesans Testler
Luminometrik testler, memeli hücrelerinde hücre proliferasyonunun ve sitotoksisitenin
hızlı ve basit bir şekilde belirlenmesini sağlar. Bu testler 96 ve 384 derin kuyucuklu plakalarda
yapılır ve luminometrik mikroplaka okuyucu ile saptanır (Aslantürk, 2017). Lüminesans
testlerde özel enzimler ve bunların substratlarının kullanımı ile canlı/ölü hücre tespiti yapılması
söz konusudur. Daha gelişmiş biyolüminesans metodlarda hücrelerin sitotoksik madde ile
maruziyeti, sadece testin yapıldığı anda değil, maruziyet süresince incelenebilir hale gelmiştir
(Tokur ve Aksoy, 2017).
3.1.4.1.ATP Biyolüminesans Testi
ATP (adenozin trifosfat) yaşayan tüm organizmalar için enerji kaynağıdır. Enerji
kaynağı ister ışık, isterse kimyasal oksidasyon olsun tüm canlılar yaşamak için bu enerji
kaynağını ATP’ ye çevirir. Bu durumda hücrelerde ATP oluşumunu canlılık için semptomatik
hale getirir (Shama ve Malik, 2013). ATP Biyolüminesans testinin temel prensibi ATP’nin
lüsiferin-lüsiferaz enzimi ile reaksiyona girmesi sonucu ışık vermesi ve bu ışığın lüminometre
ile ölçülmesi prensibine dayanır (Aytaç ve ark., 2001). Biyolüminesans, canlı organizmalara
görülen enzim katalizli bir süreçle meydana gelen özel bir kimyasal ışıldama şeklidir. Bu
enzimler lüsiferaz olarak adlandırılır. Bu lüminesans özellik gösteren maddeler ateşböceği gibi
çeşitli canlılardan elde edilmektedirler (Fan ve Wood, 2007) Görsel 12’de ATP Biyolüminesans
Testinin basitleştirilmiş reaksiyon şeması gösterilmiştir.

Görsel 12: ATP Biyolüminesans Testinin basitleştirilmiş reaksiyon şeması (Riss ve ark., 2016)
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3.1.4.2. Real Time Biyolüminesans Testi
Real Time Biyolüminesans Testi, Renilla reniformis aslı bir deniz karidesinden elde
edilmiş lüsiferaz enzimi ile yapılan testtir. Ön substrat ve lüsiferaz doğrudan kültür ortamına
eklenir. Lüsiferaz, normalde öne substrat ile etkileşime giremez. Ortamdaki canlı hücreler, ön
substratı lüsiferaz tarafından kullanılabilecek bir substrata indirger ve böylece ışık oluşur (Riss
ve ark., 2016). Renilla reniformis isimli karidesten elde edilen bu koelenterazin isimli
monomerik enzim 480 nm dalga boyunda mavi renkte ışınım yapar. ATP Biyolüminesans
testinde kullanılan ateşböceği lüsiferazından farklı olarak Renilla reniformis karidesinden elde
edilen lüsiferaz ATP’ ye gerek duymaz. Bu nedenle hücreler lize edilmediği için gerçek zamanlı
inceleme yapılabilmektedir (Tokur ve Aksoy, 2017).
3.1.5. Florometrik Testler
Hücre canlılığı ve sitotoksisite için yapılan florometrik testler floresan mikroskobu,
florometre, floresan mikroplaka okuyucu veya akış sitometresi kullanımıyla kolayca
gerçekleştirilebilir. Yapışan ve süspanse edilmiş hücre dizileri için uygulanabilir ve kullanımı
da kolaydır. Florometrik test kitleri ticari olarak temin edilebilmektedir (Aslantürk, 2017).
3.1.5.1.Alamar Mavisi Testi
Alamar mavisi testi, Erb ve Ehlers (1950) tarafından, biyolojik sıvılarda ve sütte
bakteriyel kontaminasyonun belirlenmesi amacıyla ilk kez 1950’lerde kullanılmış, daha sonra
Ahmed ve ark. (1994), bu testi radyoaktif [3H] timidin birleşme testine alternatif olarak hücre
kültürüne uyarlamıştır (Tokur ve Aksoy, 2017). Aktif bileşeni hücre zarından geçebilen ve
toksik olmayan mavi renkli, floresan özellik göstermeyen resazurindir ve resazurin hücre içine
girdikten sonra kuvvetli kırmızı floresan veren resofurine indirgenir (Terzioğlu ve ark., 2013)
(Görsel 6) Metabolik aktivitelerini kaybeden ölü hücreler resazurini indirgeyemedikleri için
kırmızı floresan renk oluşmaz (Ahmed ve ark., 1994). Alamar mavisi testi yüksek hassasiyete
ve doğruluğa sahiptir. Hücre lizisi içermez, farklı hücre kültürleriyle kullanılabilir. Toksik ve
radyoaktif değildir ve çevre için güvenlidir (Rampersad, 2012). Görsel 13’te alamar mavisinin
indirgenmesi ile maviden pembeye renk değişimi gösterilmiştir.

Görsel 13: Alamar mavisinin indirgenmesi ile rengin maviden pembeye dönüşümü (Terzioğlu ve ark., 2013)
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3.1.5.2.CFDA-AM Testi
CFDA-AM (5-carboxyfluorescein diacetate, acetoxymethyl ester) sitotoksisite tayini için
kullanılan florejenik bir boyadır. CFDA-AM boyası canlı hücrelerin nonspesifik esterazları
tarafından florasan boya olan karboksifloreseine (CF) çevrilir. Bu işlemi sadece plazma
membran bütünlüğü olan bir hücre yapabilmektedir. Ölü veya ölmekte olan hücreler,
esterazlardan ve membran geçirgenlik kontrolünden yoksun olduklarından herhangi bir floresan
sinyale sahip olmazlar (Kamiloğlu ve ark., 2020) Görsell 14’te CFDA-AM testinin prensibi
şematik olarak gösterilmiştir.

Görsel 14: CFDA-AM testinin prensibinin şematik gösterimi (Kamiloğlu ve ark., 2020)

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
William Roux’ un 1885’te salin solüsyonunda embriyonik civciv hücrelerini
yaşatmasıyla temeli atılan ve o tarihlerden bugüne geliştirilen hücre kültürü teknikleri
günümüzde pek çok in vitro çalışmanın yapılabilmesinin önünü açmıştır. Bu çalışmalar; ilaç
etkileşimlerinin araştırılmasından, kanser çalışmalarına, aşı üretiminden ticari protein
üretimine kadar geniş bir çalışma alanını kapsamaktadır.
Günümüzde ilaç ve ilaç dışı kimyasal maddelerin piyasaya sürülmesinden önce, ilaç
geliştirme çalışmalarının preklinik aşamalarında, çevresel risklerin oluşturduğu risklerin
saptanmasında, ilaçların terapötik indekslerinin hesaplanmasında, hedef organ çalışmalarında
ve kanser çalışmalarında doğrudan hücre kültürü tekniklerinden yararlanılmaktadır.
Hücre kültürü yöntem ve teknikleri geliştikçe in vitro olarak toksisite testleri yapılabilir
hale gelmiş, canlı hayvan çalışmaları sayısının azalması sağlanmıştır. Aksi durumda toksisite
çalışmaları laboratuvar hayvanları üzerinde yapılmak zorunda kalınacak ve bu durum hem
maddi hem de etik yönden zorlukları da beraberinde getirecektir. Ayrıca laboratuvar hayvanları
üzerinde yapılan çalışmalarda standardizasyonu sağlamadaki güçlükler de hücre kültürü
sayesinde aşılabilmiştir.
Hücre kültürü çalışmaları toksisite çalışmalarına yaptığı büyük katkının yanı sıra bazı
dezavantajları da beraberinde getirmiştir. Bunlardan en önemlisi in vitro koşullarda yapılan

CONGRESS BOOK

ISBN: 978-605-70910-7-9

www.usbilimkongresi.com

PAGE | 17

1st International Congress On Health, Pharmacology And Veterinary
çalışmaların in vivo koşullarda aynı derecede sonuç veremeyebileceği ihtimalidir. Yine sistemik
toksisite çalışmaları, farmakokinetik ve toksikokinetik çalışmalar, kronik toksisite, reprodüktif
toksisite gibi canlı hayvan gerektiren çalışmalarda hücre kültürü çalışmaları yetersiz
kalmaktadır.
Sonuç olarak hücre kültürü tekniklerinin toksisite çalışmalarına katkısı yadsınamaz bir
gerçektir. Bununla birlikte planlanacak toksisite çalışmalarında hücre kültürü tekniklerinin
avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurulmalıdır.
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ÖZET
Gluten, çoğu ülkede günlük diyette temel gıda maddesi olarak tüketilmekte olup, buğday arpa
çavdar gibi besinlerin endosperminde bulunan depo proteinidir. Hamura su emme kapasitesi,
yapışkanlık, viskozite ve elastikiyet kazandırarak buğdayın pişirme kalitesini belirlemede
önemli bir rol oynamaktadır. Gluten tüketimi başta çölyak olmak üzere birçok farklı hastalıkla
ilişkilendirilmiştir. Çölyak hastalığında, bağırsakta oluşan villöz atrofi sonucunda besin emilimi
yetersizliği görülmektedir. Glutensiz diyet, doğal ve işlenmiş gıdalarda buğday, çavdar, arpa ve
yulafta bulunan glüten veya prolamin proteinlerinin yokluğu anlamına gelir. Çeşitli çalışmalar,
şu anda satışta olan glutensiz ürünlerin çoğunun düşük kalitede olduğunu bildirmiştir. Glutensiz
ürünler elde edilirken saflaştırma uygulanması sonrası depolama proteinin ortadan kaldırılması,
makro ve mikro besin bileşimini, dolayısıyla besin değerini değiştirir. Buğdayda bulunan B1,
B2, B3 ve B6 vitaminleri, metabolzimada hayati öneme sahip suda çözünebilen vitaminlerdir.
Son zamanlarda glutensiz beslenme popülarite kazanmaktadır. Bu çalışmada İstanbul’daki
marketlerden temin edilen 25 gluten içeren, 23 glutensiz ürün örnekleri İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi Helal Gıda Ar-Ge laboratuvarında öğütülerek, B grup vitamin kompozisyonu
analizi gerçekleştirilmiştir. Ekmek, makarna, kraker, bisküvi, kurabiye olmak üzere 5 grup
şeklinde karşılaştırılma yapılmıştır. B1 vitamini, 8 glutensiz üründe yüksek çıkarken, B2
vitamini 12 üründe daha yüksek çıkmıştır. Toplam B3 vitamini, 3 adet glutensiz makarnada, 3
adet glutensiz kurabiyede, totalde 12 glutensiz üründe daha yüksek bulunmuştur. Toplam B6
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vitamini, tüm glutensiz makarnalarda, 4 glutensiz kurabiyede, totalde ise 14 glutensiz üründe
daha yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak, glutensiz ürünlerin içeriğinin sözde tahıl ve
kurubaklagiller ile desteklenmesi sonucu besin değeri açısından olumlu etki sağlayacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Gluten, B Grup Vitaminler, Glutensiz Ürünler
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DETERMINATION OF B GROUP VITAMIN COMPOSITION OF GLUTEN-FREE
PRODUCTS AND EVALUATION IN TERMS OF HEALTHY NUTRITION

ABSTRACT
Gluten is consumed as a staple food in the daily diet in most countries and is a storage protein
found in the endosperm of foods such as wheat, barley, rye. It plays an important role in
determining the baking quality of wheat by imparting water absorption capacity, stickiness,
viscosity and elasticity to the dough. Gluten consumption has been associated with many
different diseases, especially celiac. In celiac disease, nutrient malabsorption is observed as a
result of villous atrophy in the intestine. A gluten-free diet refers to the absence of gluten or
prolamin proteins found in wheat, rye, barley and oats in natural and processed foods. Various
studies have reported that most gluten-free products currently on sale are of low quality. While
obtaining gluten-free products, the removal of storage protein after purification changes the
macro and micronutrient composition, and thus the nutritional value. Vitamins B1, B2, B3 and
B6 found in wheat are water-soluble vitamins that have vital importance in metabolism. The
gluten-free diet has been gaining popularity recently. In this study, 25 gluten-containing and 23
gluten-free product samples obtained from markets in Istanbul. B group vitamin composition
analysis was carried out in Istanbul Sabahattin Zaim University Halal Food R&D laboratory.
Comparisons were made in 5 groups: bread, pasta, crackers, biscuits and cookies. While vitamin
B1 was high in 8 gluten-free products, vitamin B2 was higher in 12 products. Total vitamin B3
was found to be higher in 3 gluten-free pasta, 3 gluten-free cookies, and 12 gluten-free products
in total. Total vitamin B6 was found to be higher in all gluten-free pasta, 4 gluten-free cookies,
and 14 gluten-free products in total. As a result, it is thought that gluten-free products will have
a positive effect in terms of nutritional value as a result of supporting the content of so-called
cereals and legumes.
Keywords: Gluten, B Group Vitaminss, Gluten-Free Products
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Abstract
Background:
Anaemia is a wide-reaching communal health quandary affecting both progressing and
progressed countries with chief corollary for human health as well as social and economic
advancement. Adolescent age group is the casement of possibility to correct the nutritional
status of children. If we intercede rightly during this period we can preclude future outcomes
of nutritional deficiencies.
Aim: To develop and irradiate Health mix and assess the Nutritional quality and acceptability.
Materials and Methods: The Health Mix in two variations (V1 and V2) was developed to
control Anaemia and promote general Health among the adolescent girls. Each variation
consisting of 100g Health Mix provides two laddus (50g.laddu), the laddus were prepared with
addition

of

(10g.Jaggery)

and

(5g.Ghee)

to

100g

of

Health.

Results: The variation 1&2 of Health Mix was supplemented to Adolescent girls aged between
17 to 19 years and having a Haemoglobin levels less than 10g%.The sample selected consisted
of 70 adolescent girls who were willingto take health mix after irradiation with of low-dose
irradiation (at 0.25kGy and 0.75 kGyof γ- radiation) to improve the microbial safety of Health
Mixes developed. The results were statistically analysed by one way analysis of variance with
least significant differences procedure at 0.05 levels.
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Conclusion: The study on “Nutritional Quality and Shelf life of Radiation processed Health
mix for Anaemia” among adolescent girls were accepted. The Irradiated Health Mixes did not
differ much in their nutritional quality from the non-irradiated samples indicating that the
gamma irradiation did not alter the nutrient values as well shelf life of Health mixes.
Key words: Anemia, Shelf life, gamma irradiation, health mix

CONGRESS BOOK

ISBN: 978-605-70910-7-9

www.usbilimkongresi.com

PAGE | 27

1st International Congress On Health, Pharmacology And Veterinary
TÜRKİYE’NİN İÇ ANADOLU BÖLGESİNDEN ELDE EDİLEN Inula helenium
BİTKİSİNİN İLAÇ DİRENÇLİ MEME KANSERİ HÜCRE HATLARINDA
SİTOTOKSİK, METASTATİK ETKİSİNİN 2D ve 3D MODEL HÜCRE HATLARI
ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI
Melike ERDURAN1, Cansu AYDIN1, Serap YALÇIN AZARKAN1
1

Kırsehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü, Kırşehir, Türkiye

ÖZET
Kanser, vücutta kontrolsüz hücre çoğalmasına neden olan bir hastalık olarak tanımlanmaktadır.
Çoğu kanser hücresi tipi, tümör olarak adlandırılan bir kütle veya şişlik formu almakta ve daha
sonra vücutta bulunduğu yere göre isim almaktadır. Meme kanserinin çoğu, süt üretimi için
lobül denilen meme dokusuna veya lobülleri meme ucuna bağlayan kanallarda oluşmaya başlar.
Meme kanseri tipik olarak tümör küçükken belirli bir belirti vermez, bu nedenle erken teşhis
için tarama önemlidir. Kanser tedavisinde ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi gibi çeşitli
tedavi yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Fakat bu tedaviler ileri seviye kanser hastalarında
metastaz gerçekleştikten sonra tam bir çözümü olduğu söylenemez. O yüzden bu yöntemler
dışında başka tedavilere ihtiyaç duyulmakta ve araştırılmaktadır. Son zamanlarda bitkilerin,
kanser hücrelerini nasıl etkilediğine yönelik araştırmalar yapılıp, farklı tedavi yöntemleri
bulmak amaçlanmaktadır. Compositae familyasına ait olan Inula helenium (Andız otu),
Anadolu’da benzeri dört türlü beraber yetişen, 1-2,5 m. kadar boy alabilen çok yıllık dayanıklı
otsu bir bitkidir. Belenin adı verilen uçucu yağı, yapışkan bitki sıvısını, triterpen ve acı
maddeleri içermektedir. Bu çalışmada I.helenium bitki ekstraktı 2 boyutlu ve 3 boyutlu duyarlı
(MDA-MB-231) ve ilaç dirençli (MDA-MB-231/cispaltin R) hale getirilmiş meme kanseri
hücre hatları üzerinde, sitotoksik, metastatik etkisi araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Inula helenium, meme kanseri, ilaç direnci, sitotoksite, metastaz,
moleküler kenetlenme
1. GİRİŞ
Kanser, vücutta kontrolsüz hücre çoğalmasına neden olan bir hastalık olarak tanımlanmaktadır.
Çoğu kanser hücresi tipi, tümör olarak adlandırılan bir kütle veya şişlik formu almakta ve daha
sonra vücutta bulunduğu yere göre isim almaktadır. Kanser bilinen tüm hastalıklar arasında
tedavisi en çok araştırılanlardan biridir [1]. Meme kanserinin çoğu, süt üretimi için lobül
denilen meme dokusuna veya lobülleri meme ucuna bağlayan kanallarda oluşmaya başlar.
Meme kanseri tipik olarak tümör küçükken belirli bir belirti vermez, bu nedenle erken teşhis
için tarama önemlidir. En genel fiziksel işaret, ağrısız bir şişliktir. Bazen meme kanseri
koltukaltı lenf bezlerine yayılır ve bir yumru veya şişkinliğe sahip olur. Hatta orijinal meme
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tümöründen önce bile hissedilecek kadar büyük olabilir. 2017 yılında kadınlarda 252.710,
erkeklerde ise 2.470 yayılan kanser vakası teşhis edilmiştir. Ayrıca kadınlarda 63.410 vaka in
situ meme karsinom olarak belirlenmiştir. 2017 yılında yaklaşık olarak, 40.610 kadın ve 460
erkeğin meme kanserinden hayatını kaybettiği rapor edilmiştir [2]. Kanser tedavisinde
ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi gibi çeşitli tedavi yöntemlerinden yararlanılmaktadır.
Fakat bu tedaviler ileri seviye kanser hastalarında metastas gerçekleştikten sonra tam bir
çözümü olduğu söylenemez. O yüzden bu yöntemler dışında başka tedavilere ihtiyaç
duyulmakta ve araştırılmaktadır. Son zamanlarda bitkilerin, kanser hücrelerini nasıl
etkilediğine yönelik araştırmalar yapılıp, farklı tedavi yöntemleri bulmak amaçlanmaktadır.
Compositae familyasına ait olan Inula helenium (Andız otu), Anadolu’da benzeri dört türlü
beraber yetişen, 1-2,5 m. kadar boy alabilen çok yıllık dayanıklı otsu bir bitkidir. Genellikle
dere boylarında, rutubetli çalılıklar arasında ve ormanlarda bulunur. Dışı koyu kahverengi kalın
yumrulardan oluşan rizom kökünün içi, açık renkli, muz kokulu ve krem gibi yumuşaktır.
Bitkinin yuvarlak kesitli, yeşil renkli ve tüylü kalın gövdesinin içi de beyaz renkli, süngersi
yumuşak bir özle doludur ayrıca belenin adı verilen uçucu yağı, yapışkan bitki sıvısını, triterpen
ve acı maddeleri içermektedir. Uçucu yağ ana bileşenleri alantolakton ve izoalantolaktonun
olduğu tespit edilmiştir. Önceki çalışmalarda, alantolaktonun, transkripsiyon 3 (STAT3)
aktivasyonunun sinyal iletimi ve aktivatörlerini baskılayarak antikanser aktivitesi sergilediği
bildirilmiştir [3]. Ancak metastatik etkisi ile ilgili kesin bir sonuç yoktur. Bu çalışmada elde
edilen bitki ekstraktı 2 boyutlu ve 3 boyutlu duyarlı (MDA-MB-231) ve ilaç dirençli (MDAMB-231/cispaltin R) hale getirilmiş meme kanseri hücre hatları üzerinde, sitotoksik, metastatik
etkisi araştırılmıştır.
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1.Hücre Hatlarının 2 Boyutlu (2B) Olarak Geliştirilmesi
Kanser Hücre Hatları, %10 Fetal Sığır Serumu ve %1 Gentamisin ve %1 Penisilin antibiyotiği
eklenmiş %88 RPMI-1640 besiyerinde 37 °C’de ve %5 karbondioksit inkübatörün de 75
cm2’lik flasklarda üretilmiştir. Flask yüzeyinin %80’i hücreler tarafından kaplandıkça, hücreler
tripsin kullanılarak pasajlanmıştır.
2.2. Bitki Ekstaktı Eldesi
Çalışmada kullanılacak olan Inula helenium Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinden toplanmıştır.
Teşhisleri Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat fakültesinde yaptırılmıştır.
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Bitkilerden ekstrat eldesinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni
Bölümüne ait Hayvancılık ve Endüstrisi ve Yem Laboratuvarında bulunan Milestone marka
Neos MA125 model mikrodalga ekstraksiyon cihazı kullanılmıştır. 100 g Inula helenium,
yaklaşık 1400 ml saf su içerisinde, oda sıcaklığında (22 oC’de) 30 dakika boyunca bekletilmiştir
(Gedikoğlu ve ark,2019). Islatılmış bitki materyali, süzgeç yardımı ile süzülüp, cihazın
haznesine yerleştirilmiştir. 550 W güç altında 45 dakika boyunca ekstraksiyona tabi
tutulmuştur. Ardından koyu renkli cam şişelerde analiz yapılıncaya kadar yaklaşık 4 oC’de
saklanmıştır. Bitki ekstraktı analizi GC-MS ile yapılmıştır [4]. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Merkezi Laboratuvarında içerik analizi hizmet alımı ile yapılmıştır.

2.3.Sitotoksisite deneyi
Bitki ekstraktının kanser hücrelerindeki sitotoksik etkisini belirlemek amacıyla XTT deneyi
yapılmıştır. Kuyucuk başına 5000 hücre gelecek şekilde hücreler 96 kuyucuklu plakalara
ekilmiştir. Plakanın bir kolonu besi yeri kontrolü olarak ayrılacak ve buraya hücre ekilmemiştir.
24-48 saatlik inkübasyon sonunda metformin seri dilüsyonlar halinde kuyucuklara verilecek ve
48 ila 72 saat sonra formazan boyası eklenmiş XTT kimyasalı her bir kuyucuğa eklenerek 2 ila
5 saat inkübatörde bekletilmiştir. Daha sonra ELISA okuyucusu kullanılarak optik yoğunluklar
hesaplanmıştır. Okuma sonucunda yapılacak hesap ile Bitki ekstraktının hücreler üzerindeki
LD50 dozu belirlenmiştir [5].
2.4.Hücre Hatlarının 3 Boyutlu (3B) Olarak Geliştirilmesi
Hücre hatları üç boyutlu asılı damla yöntemi kullanılarak küresel olarak çoğaltılmıştır. Bu
amaçla scaffold içermeyen 96 kuyucuklu hücre ekim plakaları kullanılmıştır. Hücre
süspansiyonu hazırlandıktan sonra aşağıdaki şekildeki gibi pipet yardımıyla 40-45 µl olarak
kuyucuklara bırakılmıştır. Plakaların hazne kısmına nem kontrolünü sağlamak icin su veya
tamponda hazırlanmış agaroz jel eklenmiştir[6].
2.5.Migrasyon Assay / Yara İyileştirme Deneyi
Bu deney, Liang vd. [7] tarafından özetlenen yöntem kullanılarak yapılmıştır. 3 kuyucuğa
kontrol ve 3 kuyucuğa bitki ekstraktı verilmiş 6-kuyucuklu plakalara her bir kuyucuğa
1,5x105 hücre ekilmiş ve 24 saat inkübe edilmiştir. Yara oluşturulduğu andaki mikroskop
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görüntüsü alınmıştır (0. Saat). Yara kapanana kadar 6 saatte bir mikroskop görüntüsü alınmıştır.
Image J yazılım programında görüntüler değerlendirilmiştir.
2.6.İnvazyon Deneyi
Kanser hücrelerinin, invaziv hareketleri yani istilacı hareketlerine bitki ektraktı etkisinin
gözlenmesi için deneyde, 24 kuyucuklu plakalara insert koyulup içine daha önceden
hazırlanmış olan stok 1:10 matrijelden 100 µl eklenmiştir. Daha sonra jel kıvamının oluşması
için 37 °C’de 48 saat inkübe edilmiştir. Matrijelde istenen yapı oluştuktan sonra, kuyucuklara
fetal bovine serum (FBS) içeren RPMI-1640 besiyeri eklenmiştir. Matrijel içeren inserte serum
içermeyen taze RPMI-1640 besiyeri eklendikten sonra yaklaşık 106 hücre/ml kanser hücresinin
ekimi ve bitki ektraktı uygulaması yapılmıştır. Kanser hücresi içeren bu besiyeri serum içeren
besiyeri bulunduran kuyucuklar içine konulup, 37°C’de 48 saat inkübasyona bırakılmıştır.
İnkübasyon sonunda, hücreler %10 formaldehit ile 10 dk muamele edilmiştir. Daha sonra,
Giemsa boyası ile boyama yapılmıştır [8].

2.7.Hesaplamalar ve İstatistiksel Analiz
Analizler sonucunda elde edilen sonuçlar SPSS 22.0 yazılımı (SPSS Inc., ABD) ile
değerlendirilmiştir ve p değeri 0.05’ten küçük veya ona eşit değerler “istatistiksel olarak
anlamlı” kabul edilmiştir. (p ≤ 0.05, p: Significance).

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
3.1.Sitotoksisite analizi
XTT analizi ile bitki içeriğinin hücre hatları üzerindeki sitotoksisite (LD50 ) değerleri
bulunmuştur. Duyarlı hücre hatlarında LD 50 değeri 12uL , Dirençli Hücre hatlarında 20 ul
olarak belirlenmiştir.
3.2.MDA-MB-231 Hücre Hattında Bitki içeriğinin Migrasyon Sonuçları
MDA-MB-231 hücrelerinin kuyucuk yüzeyini %80 kaplaması ile hücre tabakası boyunca 10
µl’lik steril pipet ucu ile çizgi çizilerek yara açıldı. Bu yaraların bazıları kontrol grubu olarak
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kullanıldı. Diğer kuyucuklara ise protokole uygun şekilde bitki ektraktı verildi. Daha sonra
hücrelerin her 24 saatte bir fotoğrafları çekilerek kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır.

Görsel : Kontrol sonuçları a. 0. Saat b. 24 Saat c. 48 saat d. 72 saat

Kontrol hücrelerinin 0, 24, 48 ve 72. Saatlerdeki fotoğrafları çekilmiş ve yapılan analizler
sonucunda yaranın kapandığı gözlemlenmiştir. Hücrelerin yara genişliği Image J programı ile
ölçülmüştür. Kontrol hücrelerinin yara kapanma hızının yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 0.
Saatteki mesafe 150cm iken, 72. Saatteki mesafesi 61cm kadardır. Image J programı ile yara
açıklığının %70,24 oranında kapanma hesaplanmıştır.

Görsel 2: Duyarlı hücre hatlarında LD 50 dozu uygulanması a. 0. Saat b. 24. Saat c. 48. Saat
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LD50 doz uygulaması sonuçlarına baktığımızda yara çok fazla kapanmamış olarak
gözlemlenmiştir. Image J programından alınan verilere göre yara kapanma oranı %47,35 olarak
hesaplanmıştır.
3.3.MDA-MB-231/R Hücre Hattında Uçucu Yağın Migrasyon Sonuçları
Yüzeye yapışık halde olan ilaç dirençli (MDA-MB-231/cisplatin R) meme kanseri hücrelerini
10 µl’luk steril pipet ucu ile yara açılmıştır. Her 24 saatte bir çekim yapılarak yara genişliği
kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda kontrol grubunda yara açıklığında çok fazla bir kapanma
görülmemektedir. Image J programından alınan verilere göre %53 oranında kapanma
hesaplanmıştır.

Görsel 3: Kontrol sonuçları a. 0. Saat b. 24. Saat c. 48. Saat d. 72 Saat

CONGRESS BOOK

ISBN: 978-605-70910-7-9

www.usbilimkongresi.com

PAGE | 33

1st International Congress On Health, Pharmacology And Veterinary

Görsel 4: Dirençli Hücre hatlarında LD50 doz uygulaması sonuçları a. 0. Saat b. 24. Saat c. 48 Saat d.
72 Saat

Görsel 4’de görüldüğü gibi yara açılan MDA-MB-231 dirençli hücrelere LD50

doz

uygulanması sonucunda 24. Saatten sonra yara kapanmaya başlamış ve 72. Saat sonrasında yara
kapanma oranı %58,98 olarak hesaplanmıştır.

3.4.MDA-MB-231 Hücre Hattında Uçucu Yağın 3B Sonuçları
Bitki ekstraktı (uçucu yağın), MDA-MB-231 ve MDA/MB-231/Cisplatin dirençli hücre
hatlarının

üzerindeki

sitotoksisitesi

tayin

edilmiştir.

Hücrelerin

%50’sini

öldüren

konsantrasyonun 36,2 µl olduğu hesaplanmıştır.
3B olarak oluşturulmuş MDA-MB-231 duyarlı hücre hattında şekil 19’da görüldüğü gibi
kontrol grubu 72 saat sonra küresel yapısının tamamen bozulduğu gözlemlenmiştir.
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Görsel 5: MDA-MB-231 Kontrol (72h)

Görsel 6: MDA-MB-231 3D Model a. 24. Saat b. 48. Saat c. 72. Saat

Görsel 6’de görüldüğü gibi 3B olarak oluşturulmuş MDA-MB-231 duyarlı hücre hatlarına
LD50 uygulanmış dozun kontrol grubuna kıyasla hücrelere çok fazla etki ettiği görülmüştür.
3.5.MDA-MB-231 R Hücre Hattında Uçucu Yağın 3B Sonuçları
MDA-MB-231/Cisplatin dirençli bir meme kanseri hücreleri 3B olarak geliştirilmiştir. Kontrol
hücrelerinin 72 saat sonra küresel yapılarının bozulmaya başladığı gözlemlenmiştir. LD50
değeri 48,9 ul olarak bulunmuştur.

Görsel 7: MDA-MB-231-R Kontrol (72 saat)
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Görsel 8: MDA-MB-231-R 3D Model a. 24. Saat b. 48. Saat c. 72. Saat

Görsel 8’de 3B olarak oluşturulmuş hücre hatlarına LD50 doz uygulaması ile 72 saat sonra
küresel yapının bozulduğu gözlemlenmiştir. Buradan çıkacak sonuç ile MDA-MB-231 dirençli
hücre hatlarının uçucu yağa karşı dirençli olduğunu göstermektedir.
3.6. MDA-MB-231 Hücre Hattında Uçucu Yağın İnvazyon Deneyi

Koloni forming assay deneyi tek bir hücrenin bir koloni halinde büyüme kabiliyetini
öğrenmemizi sağlayan in vitro hücre sağkalım testidir. MDA-MB-231 duyarlı hücre hattı
üzerinde yapılan deneyde hücreler kuyucukların yüzeyini %80 kaplayınca bir kontrol grubu ve
ilaç uygulaması yapılmıştır. Bu deneyde kontrol grubunda hücre hatlarının çekirdek ve
sitoplazmik yapılarının net bir şekilde boyanma görülmektedir. İlaç uygulanmış hücrelerde ise
hücre yapılarında çok az bir parçalanma olduğu ve hücre yapılarının bozulduğu görülmektedir

Görsel 9: MDA-MB-231 hücre hatlarında invazyon assay a. Kontrol b. LD50 dozu(24 h)
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3.7.MDA-MB-231-R Hücre Hattında bitki ekstraktının invazyon Deneyi
MDA-MB-231 R hücre hatlarında yapılan giemsa boya ile boyandığında kontrol hücreleri
yoğun bir şekilde görülmektedir. Ektrakt uygulanmış hücrelerde ise hücre saysının
yoğunluğunun azaldığı görülmektedir.

Görsel 10: MDA-MB-231-R hücre hatlarında invazyon assay a. Kontrol b. LD50 Dozu(24 h)

Elde edilen veriler ışığında, Inula helenıum bitki ekstraktının ilaç duyarlı ve dirençli hücre
hatlarında etkinliği belirlenmiş olup ancak çalışmanın invivo analizler ile doğrulanamsı
gerekmektedir.
.
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SİSPLATİN DİRENÇLİ VE DUYARLI MEME KANSER HÜCRE HATLARINDA
SODYUM AZİD’İN SİTOTOKSİK, METASTATİK VE KATALAZ ENZİM
AKTİVİTESİ SEVİYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN KARŞILAŞTIRMALI
OLARAK ARAŞTIRILMASI
Durmuş Burak DEMİRKAYA1, Mehmethan YILDIRIM1, Serap YALÇIN AZARKAN1
1

Kırsehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü, Kırşehir, Türkiye

ÖZET
Kanser, vücutta kontrolsüz hücre çoğalmasına neden olan bir hastalık olarak tanımlanmaktadır.
Çoğu kanser hücresi tipi, tümör olarak adlandırılan bir kütle veya şişlik formu almakta ve daha
sonra vücutta bulunduğu yere göre isim almaktadır. Kanser bilinen tüm hastalıklar arasında
tedavisi en çok araştırılanlardan biridir (Siegel vd..,2017;Xu vd., 2017). Meme kanserinin çoğu,
süt üretimi için lobül denilen meme dokusuna veya lobülleri meme ucuna bağlayan kanallarda
oluşmaya başlar. En genel fiziksel işaret, ağrısız bir şişliktir. 2017 yılında kadınlarda 252.710,
erkeklerde ise 2.470 yayılan kanser vakası teşhis edilmiştir. Ayrıca kadınlarda 63.410 vaka in
situ meme karsinom olarak belirlenmiştir. 2017 yılında yaklaşık olarak, 40.610 kadın ve 460
erkeğin meme kanserinden hayatını kaybettiği rapor edilmiştir (American Cancer Society, 2017
). Kanser tedavisinde ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi gibi çeşitli tedavi yöntemlerinden
yararlanılmaktadır. Fakat bu tedaviler ileri seviye kanser hastalarında tam bir çözümü olduğu
söylenemez. Bu sebeple kullanılan yöntemler dışında başka tedavilere ihtiyaç duyulmakta ve
araştırılmaktadır. Kanser hücrelerinde reaktif oksijen türlerinin vücuttaki oksidatif stres altına
giren hücrelerin kanser hücre yapısına ilerlemesinde katalaz enzimi antioksidan bir görev
üstlendiği bilinmektedir. Özellikle belli tümör doku ve hücre hatlarında ifade düzeyinin arttğı
yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Çalışmada MDA-MB-231 ve MDA/MB-231/Cisplatin
dirençli hücre hatları kullanılarak katalaz enzimi inhibitörü olan sodyum azit (NaN3) tuzunun
hücrelerdeki sitotoksik ve metastatik analizleri ile karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır. Aynı
zamanda sodyum azid uygulama öncesi ve sonrası katalaz enzim aktivitesindeki değişikliklerde
araştırılmıştır. Elde edilen verilere göre kanser hücre hatlarında büyümeyi ve gelişmeyi
engelleyen bir etki göstererek, gelecekte yeni farmakolojik tedavilerin oluşması için olanak
sağlamaktadır. Ayrıca in vivo çalışmalar yapılabilmesi ve yeni kanser tedavi yöntemlerinin
gelişmesi için bu çalışma bir referans niteliği taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler : Meme kanseri, katalaz enzimi, sodyum azit, sitotoksisite, metastaz,
katalaz aktivitesi
1. GİRİŞ
Kanser ülkemizde ve dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Küresel
olarak yaklaşık her 6 ölümden biri, ülkemizde ise her 5 ölümden biri kanser nedeniyledir.
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Dünya nüfusunun süregelen artışı, yaşlanması ve etiyolojik etmenlere daha çok maruz kalmayla
birlikte kanser insidanslarındaki artış sebebiyle, gelecekte kanser yükünde büyük artışlar
öngörülmektedir. Dünya Kanser Araştırma Fonu (WCRF) verilerine göre 2018’de 2 milyon 88
bin kişi meme kanserine yakalanmıştır. Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen, dünya
çapında da en sık görülen ikinci kanser türüdür [1].
Meme kanserinde, kadınların kalıtsal, fiziksel ve çevresel şartlara bağlı olarak hastalığı yenme
durumları değişmektedir. Son 30 yıllık ölüm oranlarına bakıldığında, meme kanseri kaynaklı
ölüm oranının % 40 azalma göstermiş olması hastalara uygun tedavilerin işe yaradığını ve erken
teşhisin önemini arz etse de ölüm oranının hala bulunması yöntemlerin yeteri kadar etkili
olmadığını göstermiştir. Meme kanseri tek tip ve özellikte bulunan bir kanser türü değildir. En
erken teşhislerde görülen DCIS (Duktal Karsinoma In Situ) ve LCIS (Lobüler Karsinoma In
Situ) başta olmak üzere invazif meme kanseri gibi (çoğunlukla hastalarda görülen) meme
kanseri tipleri de bulunmaktadır. Genellikle invazif (infiltratif) duktal karsinom her 10 meme
kanseri teşhisi konulan hastaların 8'inde bulunmaktadır. Memenin süt kanallarını döşeyen
hücrelerde başlayan, bir sonraki adımda yağ dokusuna ilerleyerek yayılım gösteren (metastaz
yapma) potansiyel aktivitesinin yüksek olduğu bir kanserdir. Meme kanseri yavaş ilerleyen bir
kanser türüdür. 5 ile 7 yıl içerisinde 1cm büyüklüğüne erişen kanser, önce lenf kanalları ile
koltuk altı lenf bezlerine, sonrasında ise kan yoluyla karaciğer ve kemik gibi uzak organlara
yayılabilir. Meme kanserinde dört evreden bahsedilebilir: Evre I ve II, bazen de III' te bulunan
tümör yapıları erken evre meme kanseri olarak kabul edilir. Evre III' teki bulunan tümör
yapılarının bir kısmı ve Evre IV' teki tümörler ise ileri evre meme kanseridir. Meme kanserinin
erken teşhisiyle plastik cerrahiden yardım alınarak meme rekanstrüksiyonu yapılabilmekte;
Evre III gibi tümör yapıları görüldüğünde kemoterapi; Evre IV gibi ileri derece meme
kanserlerinde ise kemoterapi ve radyoterapi tedavi amaçlı kullanılmaktadır [2].

Kanser tedavisinde

hormonal terapi, radyoterapi, kemoterapi ve cerrahi tedavi yöntemi

olmasına rağmen, ölüm oranları yüksektir ve böylece kansere yeni tedavilerin bulunması
hedeflenmektedir. Redoks homeostazisinin korunması, normal hücre fizyolojisi için çok
önemlidir ve reaktif oksijen türlerinin (ROS), hücre büyümesi, farklılaşması, apoptozu,
metabolizması ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli hücresel olayları düzenlediği bilinmektedir.
Hemen hemen tüm kanserlerde yüksek oranda reaktif oksijen türü (ROS) tespit edilmiştir.
Bununla birlikte, tümör hücreleri ayrıca ROS'dan detoksifiye etmek için artan antioksidan
protein seviyeleri eksprese ederler. ROS, hücre büyümesi / proliferasyonu, farklılaşması,
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protein sentezi, glikoz metabolizması, hücre hayatta kalması ve iltihaplanmaya katıldığı birçok
kanser türünde yüksek düzeyde bulunmaktadır[3].

Tümör hücreleri genellikle normal hücrelerden daha fazla miktarda ROS üretirler [4-5]. Daha
fazla miktarda ROS üretimi hem ROS enzimatik kaynaklarının artan ekspresyonuna[6-7]
hemde

enzimatik olmayan kaynaklarla artan üretime neden olmaktadır, ör. anormal

mitokondriyal solunum [8] bozulmuş antioksidan aktivite gibi. İn vivo çalışmalar, hücre içi
antioksidan enzim Cu-Zn Süperoksit Dismutaz (SOD1) içermeyen farelerin hepatokarsinom [9]
geliştirirken, Glutatyon Peroksidaz 1 (GPx1) ve 2 (GPx2) içermeyen farelerde bağırsak
tümörleri geliştirdiğini göstermiştir [10] kanserojen ajanlar olarak ROS kavramını
onaylamaktadır. Bununla birlikte, tümör hücrelerinin redoks homeostazındaki bozulmaların
açıklanması ile ilgili az sayıda kaynak bulunmaktadır ve tam olarak bir açıklık getirilememiştir.
Katalaz esas olarak hidrojen peroksitin (H2O2) suya ve moleküler oksijene olan
dismutasyonunu katalize eder. Bu antioksidan enzim, özellikle karaciğer, böbrek ve
eritrositlerde tüm büyük vücut organlarında eksprese edilir. Bu organlarda katalaz oksidatif
strese karşı hücre savunmasında önemli bir rol oynar [11]. Dolayısıyla katalaz aktivitesindeki
değişiklik Alzheimer, kanser gibi çeşitli hastalıklarla ilişkilidir [12-13].

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1.Hücre Hatlarının 2 Boyutlu (2B) Olarak Geliştirilmesi
Kanser Hücre Hatları, %10 Fetal Sığır Serumu ve %1 Gentamisin ve %1 Penisilin antibiyotiği
eklenmiş %88 RPMI-1640 besiyerinde 37 °C’de ve %5 karbondioksit inkübatörün de 75
cm2’lik flasklarda üretilmiştir. Flask yüzeyinin %80’i hücreler tarafından kaplandıkça, hücreler
tripsin kullanılarak pasajlanmıştır.

2.2.Sitotoksisite deneyi
Sodyum Azid’in kanser hücrelerindeki sitotoksik etkisini belirlemek amacıyla XTT deneyi
yapılmıştır. Kuyucuk başına 5000 hücre gelecek şekilde hücreler 96 kuyucuklu plakalara
ekilmiştir. Plakanın bir kolonu besi yeri kontrolü olarak ayrılacak ve buraya hücre ekilmemiştir.
24-48 saatlik inkübasyon sonunda metformin seri dilüsyonlar halinde kuyucuklara verilecek ve
48 ila 72 saat sonra formazan boyası eklenmiş XTT kimyasalı her bir kuyucuğa eklenerek 2 ila
5 saat inkübatörde bekletilmiştir. Daha sonra ELISA okuyucusu kullanılarak optik yoğunluklar
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hesaplanmıştır. Okuma sonucunda yapılacak hesap ile sodyum azid hücreler üzerindeki LD50
dozu belirlenmiştir [14].
2.3.Hücre Hatlarının 3 Boyutlu (3B) Olarak Geliştirilmesi
Hücre hatları üç boyutlu asılı damla yöntemi kullanılarak küresel olarak çoğaltılmıştır. Bu
amaçla scaffold içermeyen 96 kuyucuklu hücre ekim plakaları kullanılmıştır. Hücre
süspansiyonu hazırlandıktan sonra aşağıdaki şekildeki gibi pipet yardımıyla 40-45 µl olarak
kuyucuklara bırakılmıştır. Plakaların hazne kısmına nem kontrolünü sağlamak icin su veya
tamponda hazırlanmış agaroz jel eklenmiştir[15].
2.4.Migrasyon Assay / Yara İyileştirme Deneyi
Bu deney, Liang vd. [16] tarafından özetlenen yöntem kullanılarak yapılmıştır. 3 kuyucuğa
kontrol ve 3 kuyucuğa sodyum azid verilmiş 6-kuyucuklu plakalara her bir kuyucuğa
1,5x105 hücre ekilmiş ve 24 saat inkübe edilmiştir. Yara oluşturulduğu andaki mikroskop
görüntüsü alınmıştır (0. Saat). Yara kapanana kadar 6 saatte bir mikroskop görüntüsü alınmıştır.
Image J yazılım programında görüntüler değerlendirilmiştir.
2.5. İnvazyon Assay
Kanser hücrelerinin, invaziv hareketleri yani istilacı hareketlerine sodyum azid etkisinin
gözlenmesi için deneyde, 24 kuyucuklu plakalara insert koyulup içine daha önceden
hazırlanmış olan stok 1:10 matrijelden 100 µl eklenmiştir. Daha sonra jel kıvamının oluşması
için 37 °C’de 48 saat inkübe edilmiştir. Matrijelde istenen yapı oluştuktan sonra, kuyucuklara
fetal bovine serum (FBS) içeren RPMI-1640 besiyeri eklenmiştir. Matrijel içeren inserte serum
içermeyen taze RPMI-1640 besiyeri eklendikten sonra yaklaşık 106 hücre/ml kanser hücresinin
ekimi ve sodyum azid uygulaması yapılmıştır. Kanser hücresi içeren bu besiyeri serum içeren
besiyeri bulunduran kuyucuklar içine konulup, 37°C’de 48 saat inkübasyona bırakılmıştır.
İnkübasyon sonunda, hücreler %10 formaldehit ile 10 dk muamele edilmiştir. Daha sonra,
Giemsa boyası ile boyama yapılmıştır [17].

2.6.Katalaz enzim aktivitesinin belirlenmesi
Katalazın etkinliği Aebi [18] yöntemi ile belirlenmiştir. 1.9 ml 10 mM fosfat tamponu (pH 7.0)
içeren kuvars küvetine numune (0.1 ml) ilave edilmiştir. Reaksiyon, 1.0 ml taze hazırlanmış
30 mM hidrojen peroksit (H202) ilave edilerek başlatılmıştır. H202'nin ayrışma hızı 240 nm'de
spektrofotometrik olarak ölçülmüştür.
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2.7.Hesaplamalar ve İstatistiksel Analiz
Analizler sonucunda elde edilen sonuçlar SPSS 22.0 yazılımı (SPSS Inc., ABD) ile
değerlendirilmiştir ve p değeri 0.05’ten küçük veya ona eşit değerler “istatistiksel olarak
anlamlı” kabul edilmiştir. (p ≤ 0.05, p: Significance).

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
3.1.XTT (Sitotoksisite Analizi)
İn vitro ortamlar da çok hücreli organizmaların yaşatılması için yapılan testleri içeren
sitotoksisisite analizleri bir kimyasal maddenin sitotoksik potansiyelinin olup olmadığını etik
kaygıları göz etmeden öğrenebilmemize imkan veren testlerdendir. Bu testler kullanılan
maddelerin verildikleri doza, uygulanma şekillerine ve uygulanma sürelerine göre değişiklikler
gösterilmektedir. Bu uygulanan dozlar neticesinde hücrelerde apoptoz, nekroz ve otofaji
görülebilir ve hücrelerde ölüm ya da proliferasyon yeteneklerinde kayıplar görülebilmektedir.
XTT deneylerinde hücrelerdeki bu etkiler hakkında bilgi sahibi olunmaktadır.
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Görsel 1.XTT okuması için oluşturulan 96’lık kuyucuklar ve okuma solüsyonu sonrası oluşan renk
değişimi.

Hiçbir kimyasal ile muamelesi olmayan hücreler kontrol grubu olarak isimlendirildi. Bu
hücreler %100 canlı kabul edildi. Kontrol grubunun dışında her bir kuyucuğa piraklostrobini ¾
oranında seyrelterek çeşitli dozlar uygulandı. XTT okuma ile, XTT solüsyonu ve aktivatör bir
petri içerisinde karıştırıldı. Bu karışımdan 50 µl alınarak kuyucuklara eklendi. 3 saat inkübe
edildi. Ardından ELISA cihazı ile okuma yapıldı. Sonuçta canlılık oranı, kontrol grubu ile
karşılaştırıldı. Aldığımız oranlar sonucunda LD50 değeri grafiksel olarak hesaplandı. Bu
sonuçlara göre MDA-MB-231 hücre hatlarında LD50 değeri 30 mM ve MDA-MB-R-231
Hücre hatlarında ise 72mM olarak hesaplanmıştır.
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3.2.MDA-MB-231 3 Boyutlu (3B) Bulguları
Sodyum azid tuzunun MDA-MB-231 hücre hattı üzerindeki sitotoksisitesi tayin edilmiştir.
Hücrelerin %50’sini öldüren konsantrasyonun 30mM olduğu hesaplanmıştır. Bu hesaplama
sonucunda 100 mM olan ana stoktan 300 µl alınmış ve 30mM elde edilmiştir. 3B olarak
oluşturulmuş MDA-MB-231 duyarlı hücre hattında 5 µL sodyum azid eklenmiştir. Bunun
sonucunda ise 72 saat sonra küresel yapısının tamamen bozulduğu gözlemlenmiştir.
3.3.MDA-MB-231/R 3 Boyutlu (3B) Bulguları
Sodyum azid tuzunun MDA-MB-231/R hücre hattı üzerindeki sitotoksisitesi tayin edilmiştir.
Hücrelerin %50’sini öldüren konsantrasyonun 72mM olduğu hesaplanmıştır. Bu hesaplama
sonucunda 200 mM olan ana stoktan 360 µl alınmış ve 72mM elde edilmiştir. 3B olarak
oluşturulmuş MDA-MB-231 duyarlı hücre hattında 5 µL sodyum azid eklenmiştir. Bunun
sonucunda ise aşağıdaki Görsel 2 görüldüğü üzere 72 saat sonra küresel yapısının tamamen
bozulduğu gözlemlenmiştir

Görsel 2: Dirençli hücre hattı kontrol: A)24.saat B)48.saat C)72.saat

Görsel 3. Sodyum azid uygulaması sonrası sonuçları: A)24.saat B) 48.saat C)72.saat
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3.4.Migrasyon Deneyine Ait Bulgular
MDA-MB-231 hücrelerinin kuyucuk yüzeyini %80 kaplaması ile hücre tabakası boyunca
10µl’lik steril pipet ucu ile çizgi çizilerek yara açıldı. Bu yaraların bazıları kontrol grubu olarak
kullanıldı. Diğer kuyucuklara ise protokole uygun şekilde sodyum azid verildi. Daha sonra
hücrelerin her 24 saatte bir fotoğrafları çekilerek kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır.

Görsel 4. Duyarlı hücre hatları kontrol : A)0.saat B)24.saat C)48.saat D)72.saat

Kontrol hücrelerinin 0, 24,48 ve 72. Saatlerdeki fotoğrafları çekilmiş ve yapılan analizler
sonucunda yaranın kapandığı gözlemlenmiştir. Hücrelerin yara genişliği Image J programı ile
ölçülmüştür. Kontrol hücrelerinin yara kapanma hızının yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
0.Saatteki mesafe 150cm iken, 72. Saatteki mesafesi 61 cm kadardır. Image J programı ile yara
açıklığının %70,24 oranında kapanma hesaplanmıştır.
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Görsel 5: Sodyum azid uygulaması sonrası migrasyon assay sonuçları : A) 0.saat B)24.saat C) 48.saat

MDA-MB-231 hücre hatları üzerinde yapılan migrasyon deneyi sonucunda hücrelerin metastaz
yapma ve kapanma sıklığının ölçülmek istenmiştir ve sodyum azid tuzunun 24.saat itibari ile
hücrelerin kapanmasını ve göç etmesini engellediği ve hücreleri ölüme götürdüğü
gösterilmiştir(Görsel 5).
3.5. MDA-MB-R-231 Hücre hattı Migrasyon Deneyine Ait Bulgular

Görsel 8. Sodyum azid uygulanmamış kontrol:A) 0.saat B)24.saat C)48.saat D)72.saat
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Yüzeye yapışık halde olan ilaç dirençli (MDA-MB-231/cispaltin R) meme kanseri
hücrelerini10 µl’luk steril pipet ucu ile yara açılmıştır. Her 24 saatte bir çekim yapılarak yara
genişliği kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda kontrol grubunda
yara açıklığında çok fazla bir kapanma görülmemektedir. Fakat hücreler ilk duruma göre
kapanmaya başladığı görüntülenmiştir. Image J programından alınan verilere göre %53
oranında kapanma hesaplanmıştır.

Görsel 9: Sodyum azid uygulanmış hücrelerde Migrasyon assay sonuçları:A) 0.saat B) 24.saat C)48.saat

MDA-MB-231/R hücre hatları üzerinde yapılan migrasyon deneyi sonucunda hücrelerin
metastaz yapma ve kapanma sıklığının ölçülmek istenmiştir ve sodyum azid tuzunun 24.saat
itibari ile hücrelerin kapanmasını ve göç etmesini engellediği ve hücreleri ölüme götürdüğü
gösterilmiştir.
3.7.İnvazyon Assay sonuçları
Koloni forming assay deneyi tek bir hücrenin bir koloni halinde büyüme kabiliyetini
öğrenmemizi sağlayan in vitro hücre sağkalım testidir. MDA-MB-231 duyarlı hücre hattı
üzerinde yapılan deneyde hücreler kuyucukların yüzeyini %80 kaplayınca bir kontrol grubu ve
ilaç uygulaması yapılmıştır. Bu deneyde kontrol grubunda hücre hatlarının çekirdek ve
sitoplazmik yapılarının net bir şekilde boyanma görülmektedir.
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Görsel 10. MDA-MB-231 hücrelerinde İnvazyon sonuçları: A.kontrol B. Sodyum azid uygulama.

Şekil 3.4.1.1’de görüldüğü gibi sodyum azid uygulanan hücre hattında hücrelerin %50 sinden
fazlasında ölüm ve hücre şekilllerinde değişiklikler görülmektedir. Bu deneyde kontrol
grubunda hücre hatlarının çekirdek ve sitoplazmik yapılarının net bir şekilde boyanma
görülmektedir.

Görsel 11. MDA-MB-231-R hücrelerinde İnvazyon sonuçları: A.kontrol B. Sodyum azid uygulama.

Şekil 11. görüldüğü gibi sodyum azid uygulanan hücre hattında hücrelerin %50 sinden
fazlasında ölüm ve hücre şekilllerinde değişiklikler görülmektedir. Bu deneyde kontrol
grubunda hücre hatlarının çekirdek ve sitoplazmik yapılarının net bir şekilde boyanma
görülmektedir.
3.8.Katalaz Enzim Aktivitesi
Katalazın etkinliği Aebi (1984) yöntemi ile belirlenmiştir. 1.9 ml 10 mM fosfat tamponu (pH
7.0) içeren kuvars küvetine numune (0.1 ml) ilave edilmiştir.
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hazırlanmış 30 mM hidrojen peroksit (H202) ilave edilerek başlatılmıştır. H202'nin ayrışma hızı
240 nm'de spektrofotometrik olarak ölçülmüştür.

Cell

Cell+Sodium azide

120

Catalase activity(UI)

100
80
60
40

20
0
MDA-MB-231

MDA-MB-231/R

Görsel 12: Katalaz aktivitesi sonuçları

Sodyum azid ile yapılan çalışmada, iki hücre hattında gerçekleştirilmiş migrasyon deneyi
sonucu; sodyum azidin hücre göçünü baskıladığı ve hücre ölümünde de etkisi olduğu
anlaşılmıştır. 3 boyutlu yapılan deneyde ise duyarlı hücre hattında 24.saatte etki ettiği
görülmüştür. Dirençli hücre hattında ise verilen dozun etkisinin olduğu görülmemiştir. Direçli
hücre hatlarında 72mM verilmiş ve 3B yapısında bir değişim gözlemlenmemiş bunun üzerine
144mM verilen hücrelerde yüksek derecede bir parçalanma gözlemlenmiştir.
Sodyum azid, normal koşullarda toksisiteye sahip olan bir biyokimyasal maddedir. Literatürde
yer edinmiş önceki çalışmalarda sitokrom c oksidaz-solunum zincirinin kompleksini (özellikle
Cox IV’ü) inhibe ettiği, kaspaz-3’e bağımlı olan ve sitokrom c’nin salınmasıyla ilişkisi bulunan
primer kortikal nöronlarda apoptozu indükleyebildiği gözlemlenmiştir.
Bununla beraber sodyum azid, bir katalaz inhibitörüdür ve katalazın fazla salınımı ile kanserin
hücrelerinin gelişimine neden olan faktöre karşı büyük önem arz ettiği bilinmektedir. Bu
çalışmada, MDA-MB-231 ve MDA-MB-231/cisplatin-R hücre hatları üzerinde uygulanan
sodyum azidin 0.saatten 72.saate kadar olan süre boyunca hücre hattını hızla etkilediği
gözlemlenmiştir. In vitro çalışmalarda 72 saat sonunda hücrelerin ölümünün gerçekleşmesi
gözlemlendiğinde, kanser hücrelerinin çoğalması engellenmiştir. Aslında toksik olan sodyum
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azid molekülü doğru dozda uygulandığında MDA-MB-231 ve MDA-MB-231/cisplatin-R
hücreleri üzerinde çoğalmalarını engelleyecek sonuçlar sağlanmıştır.
Migrasyon deneylerinden elde edilen bulgularda 0.saate hazırlanmış medium içerisinde
bulunan hücre hatlarının yüzeye tutunmuş hali gözlemlenirken; sodyum azit uygulanmasıyla
beraber gerçekleşen 48 saatlik ilaç uygulaması sonucunda hücre büyümesinin azaldığı
gözlemlenmiştir. MDA-MB-231 hücre hattına nazaran bulgularda MDA-MB-231/cisplatin-R
hücre hattının 0.saat ve 48.saat arasındaki farkta bu azalma daha iyi gözlemlenmektedir.
Çalışma amaçlandığı üzere kanser hücre hatlarında büyümeyi ve gelişmeyi engelleyen bir etki
göstererek, gelecekte yeni farmakolojik tedavilerin oluşması için olanak sağlamaktadır. Dozajın
ayarlanması ile in vivo çalışmalar yapılabilmesi ve yeni kanser tedavi yöntemlerinin gelişmesi
için bu çalışma bir referans niteliği taşımaktadır.
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COVİD-19; BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE KULLANILAN İLAÇLAR
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1

ÖZET
COVID-19 pandemisinin başlamasının üzerinden 2 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen
tedavide tam bir gelişme sağlanamamış, sadece aşıların güvenilirliği ile enfeksiyondan
korunma yolları kullanılmıştır. Bugüne dek kullanılan pek çok ilacın SARS-CoV 2 virüsüne
karşı etkili bir tedavi ortaya koyamaması bir başarısızlık gibi görünse de pandemi esnasında
elde edilen veriler yeni bir tedavinin geliştirilebilmesi için önemli bir kaynak oluşturmuştur.
Virüsler ile ilgili enfeksiyonlarda olduğu gibi COVID-19 için aşı ve ilaç çalışmaları günümüzde
hız kazanmıştır. Bu şekilde denenen ve geliştirilmekte olan antiviral ve immünolojik
preparatların uygun kombinasyonlarının araştırmaları daha etkili ilaçların bulunması için
kaynak oluşturacaktır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, SARS-CoV-2, Farmakolojik preparatlar, Tedavi
ABSTRACT
Although almost two years have passed since the onset of the COVID-19 pandemic, a full
improvement in the treatment has not been achieved, only the safety of vaccines and ways to
prevent infection have been used. Although it seems like a failure that many drugs used to date
cannot provide an effective treatment against the SARS-CoV 2 virus, the data obtained during
the pandemic constituted an important resource for the development of a new treatment. As in
viral infections, vaccine and drug studies for COVID-19 have gained momentum today. The
search for suitable combinations of antiviral and immunological preparations that are tested and
developed in this way will be a resource for finding more effective drugs.
Keywords: Covid-19, SARS-CoV-2, Pharmacological preparations, Treatment
1. GİRİŞ
SARS-CoV-2 virüsü kaynaklı salgın 2019 yılının Aralık ayında başlamış ve Çin
üzerinden tüm dünyaya hızla yayılmıştır. SARS-CoV-2 virüsü kaynaklı Covid-19 hastalığında
ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi yaygın görülen semptomların yanı sıra, kas ağrıları, balgam
üretimi ve boğaz ağrısı, koku duyusunun kaybolması gibi sekonder semptomlar da
görülebilmektedir. Enfeksiyonu bulunan kişilerde hastalık asemptomatik veya hafif
semptomlar ile geçirilebilse de hastaların bir kısmında şiddetli zatürre ve çoklu organ
yetmezliği gibi sonu ölümle bitebilecek ağır semptomlar da görülebilmektedir. Günümüzde
kullanılan tedaviler, eski deneyimlere dayandırılan virütik tedaviler, aşı geliştirme
araştırmaları, pasif bağışıklama ve oluşabilecek sitokin fırtınasını önlemeye yönelik olarak
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ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber bilimsel çevreler hastalık ile ilgili ilaç çalışmalarına halen
devam etmekte, araştırmalarını sürdürmektedirler. Hastalığın çıktığı ilk günden günümüze
kadar 30’a yakın ilaç tedavide kullanılmış, bunların bir kısmı klinik çalışmalarda ve hastalar
üzerinde kullanımları sonucuna bakarak elde edilen sonuçlara göre tedaviden kaldırılmıştır. Bu
çalışmada başlangıçtan günümüze kadar kullanılan ilaçların literatür eşliğinde incelenmesine
yer verilmiştir [1].
KORONAVİRÜSDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Virüs, diğer koronavirüs tipleri gibi, konakçı yapılarda üreme döngüsünü
tamamlayabilmek için için yüksek glikosile edilmiş Spike proteininden (S proteini) faydalanır.
Spike proteini konakçı yapılarda, SARS veya MERS korona virüslerinden 10-20 kat daha fazla
ilgi ile angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) reseptörlerine bağlanarak etkilerini ortaya
çıkartır. Bu olayda insan konakçı hücreleri ve virüs arasında ortaya çıkan enfeksiyonun
kaynağını ortaya çıkartır [2-5].
Halen COVID-19 için kesin ve virüse özel etkili bir antiviral tedavi bulunmamaktadır.
COVID-19 enfeksiyonu geçiren bireylerin semptomları çoğunluk olarak hafif veya orta
şiddetde olmasına rağmen hastaların %5-10 kadarında daha şiddetli ve potansiyel olarak hayatı
tehdit edecek bir hastalık seyri örülebilmektedir. Bu yüzden Covid-19 ile mücadelede etkili
ilaçlara acil olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Halen tedavi olarak tüm dünyada gerçekleştirilen
özelleştirilmiş destekleyici bakım uygulamalarıdır. Bugün Covid-19 tedavisi ile ilgili 400’den
fazla klinik çalışma devam etmektedir, bir kısmının faz çalışmaları yayınlanmış bunlardan 2
tanesinin de acil kullanım izinleri alınmıştır.
Bugüne kadar yapılan tedavilerde kullanılan ilaçların zararlarının karlarından fazla olup
olmadığının belirlenmesine çalışılmaktadır. Yine bu tedaviler için daha önceki coronavirüs
ailesinin oluşturduğu salgınlarda tedavi için kullanılan veya test edilen ilaçların SARS-CoV-2
de de kullanılabileceği düşüncesinden hareketle bu ilaçlar Covid-19 hastalarında kullanılmıştır.
Özellikle Ebola salgını esnasında bu ilaçların kullanılması sonucu hiçbirinin etkili ve güvenli
bulunmaması yeni coronavirüs salgını ile mücadelede kesin bir sonuç alınmasını da
engellemiştir [6].
Kullanılan ilaçların pek çoğu virüslere karşı vücut dışında etki gösterirken, bazıları ise
vücut üzerindeki etkilerde ortaya çıkartabilirler bu da canlı vücut üzerinde istemediğimiz yan
etkileri ortaya çıkartmaktadır. Canlı vücut üzerinde etkileri olan ilaçların ise tümünün
spektrumları dardır, günümüzde bu tip ilaçlar sadece virüsün viral protein sentezine giren
polimeraz, transkriptaz gibi enzimlerini hedef alarak etkilerini gösterirler. Bu etki ise ilacı
virüsün bulunduğu yerdeki ilaç konsantrasyonuna göre değişiklik göstermektedir [7]. Bu
ilaçların tümünün kullanımı esnasına bağışıklık sistemi desteğinin olması gerekir ki; hastalığın
tedavi edilememesinin en büyük nedeni immünite eksikliği veya immün sistemin baskılanması
olmasıdır [7].
COVID-19 TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR:
Dünya üzerinde tedavi amaçlı kullanılan ilaçlar ve bunların kullanımından elde edilen
klinik sonuçlar ilk önce Çin’de daha sonra tüm dünya ülkelerinde yayınlanan COVID-19 Tanı
ve Tedavi Kılavuzları’nda bulunmaktadır. Ülkemizde bu ilaçlardan bazıları tanı konulmuş
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Covid-19 hastalarına, hastaların klinik tablolarına göre kullanılmış ve Sağlık Bakanlığı tedavi
kılavuzlarında yer almıştır [8, 9, 10].
1. Klorokin (CQ), Hidroksiklorokin (HCQ) Klorokin, FDA tarafından korona virüs tedavisi
için onay almamıştır. Fakat şunu da belirletmek gerekir ki bugüne kadar FDA Covid-19 tedavisi
için hiçbir preparata onay vermemiştir. FDA’in bildirisinde; klorokinin enfeksiyonun
bulaşmasını önlemede yardımı olabileceği, hafif ve orta seviyedeki enfeksiyonu bulunan
bireylerde virüsün üremesi ile birlikte görülebilecek semptomların görülmesini azaltmak için
kullanımının, ülkelerin ve akademisyenlerin birlikte çalışması ile araştırıldığı bildirilmiştir.
Klorokinin daha az yan etkilere sahip bir türevi olan hidroksiklorokinin (HCQ) etki
mekanizması hem polimeraz enzim inhibisyonu yaparak hem de fagolizozomun PH sını
yükselterek virüs ile hücre reseptörlerinin glikosilasyonuna etki ederek birleşmeyi engellemesi
şeklindedir. Yapılan çalışmalarda Hidroksiklorokin’in SARS-CoV-2’nin in vitro ortamda
replikasyonunu baskıladığı bulunmuştur. Hidroksiklorokin ilaç etkileşimleri son derece az,
Covid-19 enfeksiyonu süresinde kullanım için ucuz ve güvenli bir ilaç olması nedeni ile
salgının ilk günlerinde tedavide kullanılmıştır. İlacın olabilecek yan etkileri bulantı ve ishal,
QTc uzaması ve 5 yıldan uzun süre kullanıldığında retinopati oluşturabilmesidir. Fakat HCQ
ile ilgili yapılan çalışmalarda ilacın tek başına ve o dönem kullanılan azitromisin ile birlikte
kullanımının Covid-19’a karşı etkinliğini doğrulamak için yeteli olmadığı vurgulanmış [4],
daha sonra gerçekeleştirilen geniş kapsamlı çalışmalarda hiçbir terapötik etkisi olmadı
kanıtlanmış ve tedavi protokollerinden çıkartılmıştır [11].
2. Favipiravir; Favipiravir polimeraz aktivitesini inhibe ederek etkilerini ortaya çıkartır.
Influenzada ve başlangıç seviyedeki Ebola virüs enfeksiyonunda etkisi bildirilmiştir. 2019nCoV’un SARS-CoV ve MERS-CoV’a benzer RdRp (RNA-bağımlı RNA polimeraz) genine
sahip tek zincirli RNA beta koronavirüsü olduğu bulunmuştur. Bu nedenle favipiravir COVID19 enfeksiyonu bulunan hastalar için önerilen ilaç adayı olarak tedavide salgının başından beri
kullanılmıştır [12, 13]. Ülkemizde de halen tedavi şemasında yer almaktadır. En sık yan etkileri
karaciğer enzimlerinde değişiklikler, psikiyatrik bozukluklar, gastrointestinal sistem sorunları
ve yüksek ürik asid görülmesi idi. Bununla birlikte son zamanlarda yapılan çalışmalar
favipiraviri COVID-19 tedavisi için önermeye yeterli olmadığı yönündedir. En son olarak 10
Kasım 2021 tarihinde yayınlanan 500 semptomatik hasta üzerinde gerçekleştirilen araştırmada
hastalığın erken dönemlerinde başlanan oral favipiravir kullanımı ile hastalarda oluşan
hipoksinin önlenemediği açıklandı ve favipiravir in etkinliği üzerinde ciddi tartışmalar ortaya
çıkardı [14].
3. Remdesivir Yeni bir antiviral ajan olarak Remdesivir viral RNA polimerazı baskılayan bir
hücre içi adenozin trifosfat analoğuna metabolize olan bir nükleotid analoğunun prodroğudur.
In vitro testlerde remdesivir SARS-CoV-2 enfeksiyonu için etkinliği gösterilmiş [15], bunu
üzerine ABD de kullanımı esnasında özellikle intravenöz uygulamalarının Covid-19
hastalarında anlamlı düzelme gösterdiği kanıtlanmıştır [16]. Yine de yapılan çalışmalarda
plasebo veya kontrol gurubu bulunmadığından sağlıklı bir sonuç olamayacağı görülmüş ve ilaç
için daha kapsamlı klinik deneylerin yapılması gerekliliği bildirilmiştir [17].
4. Lopinavir/ritonavir (LPV/r) Lopinavir, ritonavir ile kombine formunda güçlendirilerek
HIV enfeksiyonlarının tedavisinde uygulanan bir proteaz inhibitörüdür. Proteaz, koronavirüs
poliprotein oluşumunda önemli bir enzimdir. Lopinavir ve/veya ritonavir’in in vitro olarak
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koronavirüs üzerinde etkili olduğu bildirilmiştir. Yapılan in vitro çalışmalarda SARS ‐ CoV'nin
lopinavir tarafından baskılandığını ve lopinavirinin EC50 seviyesinin tedavi edici boyutta
olduğu gösterilmiştir [18]. En çok görülen istenmeyen etkileri sıralarsak; sindirim sistemi
üzerine, karaciğer enzimleri üzerine yan etkiler ve hiperlipidemiye sebep olabilmektedir.
COVID-19 enfeksiyonunda LPV/r tedavisinin klinik yarar ortaya koyup koyamayacağı sorusu,
daha fazla çalışmalar ile ortaya çıkartılabilecek bir durumdur. Eldeki sonuçlarla, LPV/r'nin
COVID-19'un tek başına veya diğer ilaçlar ile kombinasyonu ile gerçekleştirilen tedavilerde
hastaların iyileşme ve mortalitenin azaltılması üzerinde etkili olmadığı belirtilmiştir [19]. T.C.
Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 tedavi rehberinde; lop/r (2 x 400/100, 10-14 gün) COVID- 19
kat’i tanısı almış hamilelerde HCQ’e alternatif ilaç olarak rehberde bulunmaktadır.
5. Nitazoksanid Nitazoksanid koronavirüs’den ayrı olarak influenza, solunumsal sinsityal
virüs, parainfluenza, rotavirüs ve norovirüse karşı geniş spektrumlu antiviral etkinlik ile
kullanılmaktadır [20]. Nitazoksanid geniş spektrumu ile SARS-CoV-2 sonucu oluşan
enfeksiyon üzerinde etkinliği in vitro çalışmalarda umut vericidir fakat bunun için daha geniş
araştırmalar yapılması gerekmektedir.
6. Tosilizumab Tosilizumab, hücre membranına bağlı veya çözünür interlökin-6 reseptörlerini
(rIL-6) baskılayan monoklonal antikordur. Özellikle romatoid artrit hastalarının tedavisinde
uygulanmak üzere kullanım onayı almıştır. Bununla birlikte yakın dönemde CART (chimeric
antigen receptor T-cell) tedavisi uygulanan kanserli hastalarda görülmekte olan Cytokine
Release Syndrome’unun tedavisi için de kullanılmaktadır [21].
7. İvermektin İvermektin, FDA dan onay almış yaygın kullanım alanı bulunan bir antiparaziter
ilaçtır. In vitro olarak birçok virüs türüne karşı antiviral aktivitesi bulunmuştur. İvermektin hem
in vitro hem in vivo olarak bazı DNA virüslerine karşı da etkili olduğu bulunmuştur [22].
Covid-19 infeksiyonunda endikasyon alabilmesi için in vitro, in vivo ve geniş klinik
araştırmaların yapılması gerekmektedir.
8. İnterlökin İnterlökin (IL)-6’nın SARS ve MERS enfeksiyonlu bireylerde fazla miktarda
salgılandığı açıklanmıştır ve bu enfeksiyonların patogenezinde rol oynayabildiği sanılmaktadır.
COVID-19 enfeksiyonuna yakalanmış bireylerin klinik belirtileri hakkında yayınlanan bir
bildiride yoğun bakım ünitesi hastalarında daha fazla plazma sitokin seviyeleri görüldüğü
belirtilmiştir [23].
9. Mezenkimal kök hücre tedavisi (MKH): MKH, immünmodülatör ve rejenerasyonu
başlatabilen multipotent stromal hücrelerdir. Sitokin fırtınasının önlenmesi tedavisinde
uygulanmaya başlamıştır. Literatürde MKH tedavisin faydaları için çok az veri bulunmaktadır
[24].
10. Molnupiravir: Yeni bir anitiviral ilaç olarak piyasaya hızlı bir giriş yapmış ama henüz Faz
III araştırmaları tamamlanmalmış bir ilaçtır. Molnupiravir, cytidine isimli organizmada doğal
olarak bulunan nükleozid molekülü analoğudur. RNA virüslerince RNA zincirini meydana
getirmek için faydalanılır. Molnupiravir bulunan yerlerde virüs, cytidine yerine molnupiraviri
tercih eder böylece RNA zincirinin meydana gelmesi esnasında hatalar ortaya çıkar. Hatalı
RNA içeren virüs yapısal bozukluk kaynaklı olarak hücreleri enfekte etme yeteneğini kaybeder
[25, 26]. Molnupiravirinin faz 3 çalışmaları pek çok araştırma merkezinde sürmektedir.
COVID-19 enfeksiyonunun tedavisinde özellikle etkili bir ilaç olabileceği düşünülmektedir.
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3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Salgının başlamasının üzerinden iki yıla yakın bir süre geçmesine rağmen COVID-19’a
karşı tedavi edici etkisi kat’i olarak kanıtlanmış bir anti-viral tedavi halihazırda
bulunmamaktadır ve tedavi esasları genel bir destek tedavisinden oluşmaktadır. Covid-19 için
ilaç araştırmaları yapan bilim insanları aktif olarak COVID-19’la mücadele edebilecek
potansiyel etkili ilaçları bulmaya çalışmaktadır. Özetle, şu anda COVID-19’a özel bir antiviral
ilaç bulunmamaktadır. Bu derlemede anlatmaya çalıştığımız aday veya bir kısım ülkelerde
klinikte uygulama izni alan ilaçların başarısı ve güvenilirliği ileri preklinik ve klinik
denemelerle onaylanmalıdır. Bu süreç içerisinde genel popülasyonda ve hastalar arasında pek
çok bitkisel preparatın ve vitamin kombinasyonlarının hastalıktan korunmak ve tedavi amaçlı
kullanımı üzerine de bilimsel kanıtlar olmadığından önerilmemektedir. Bu onaylar çıkana dek
SARS-CoV-2 pandemisi, henüz bir tedavisi bulunmadan dünyadaki ülkelerin tamamını etkisi
altına almaya devam etmektedir.
Tedavide bahsedilen ilaçların tümü, daha önceki salgınlar esansında virütik
hastalıklarda etkili olduğu görülen veya in vitro etkili olduğu için in vivo etkili olması düşüncesi
ile kullanıma sunulan preparatlardan meydana gelmektedir. Bununla birlikte unutulmamalıdır
ki klinik uygulamaları yapılan tüm farmakolojik ilaçların klinik yararları ile beraber önemli yan
etkiler de ortaya çıkartabilecekleri de düşünülmelidir. Tedavide COVID-19’a ilişkin bilgiler
çok süratli bir şekilde değişiklikler yaşamaktadır. Tüm dünyada tedavi ve profilaksi
araştırmaları hızla devam etmektedir. Şu anda ufukta görünen tek farmakolojik yöntem olarak
aşılanmanın önemi son derece yüksektir.
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1

ÖZET
Gebelik kadın vücuduna pek çok hormonal yapının değişikliğe uğradığı benzersiz bir üreme
döngüsüdür. Kadın vücudundaki bu değişiklikler gebelik esnasında vücudun pek çok hastalığa
karşı daha koruyucu olmasını sağlasa da gebelik esnasında virütik hastalıkların sonuçları anne
ve bebek için ağır riskler taşıyabilmektedir. Gebelikte immünsüpresyon, viral etkenin
özellikleri, gestasyonel yaş, primer enfeksiyon, reenfeksiyon, reaktivasyon kaynaklı virütik
enfeksiyonlar negatif obstetrik ve neonatal neticelerde risklerin fazlalaşmasını sağlar. Bugüne
kadar edindiğimiz bilgiler gebe kadınların Covid-19 enfeksiyonundan genel popülasyondan
daha şiddetli etkilenebileceği gösterilmiştir. Covid-19 şüphesi taşıyan gebeler, ayrıca kesin
veya şüpheli tanısı olan hastalarla yakın ilişki öyküleri bulunuyorsa, COVID-19 semptomları
yönünden kontrol altına alınmalıdır. Covid-19 belirtilerinin pek çoğunun gebelik esnasında
görülen belirtiler ile benzeşmesi hastalığın tanılanmasında da güçlükler ortay çıkarmaktadır. Bu
nedenle enfeksiyon taşıyan gebe kadınların kliniklere doğum için başvurularında ateş ve
solunum yolu gibi semptomlarının varlığı gözlemlendiğinde, sonuçlar desteklenene kadar
doğumların yenidoğan yoğun bakım merkezi bulunan hastanelerde yapılması sağlanmalı ve
COVID-19 enfeksiyonu olan gebeler perinatoloji servislerince izlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, SARS-CoV-2, Gebelik
ABSTRACT
Pregnancy is a unique reproductive cycle in which many hormonal structures change in the
female body. Although these changes in the female body make the body more protective against
many diseases during pregnancy, the consequences of viral diseases during pregnancy can carry
heavy risks for the mother and the baby. Immunosuppression during pregnancy, the
characteristics of the viral agent, gestational age, primary infection, reinfection, viral infections
caused by reactivation increase the risks in negative obstetric and neonatal outcomes. The
information we have gained so far has shown that pregnant women may be more severely
affected by Covid-19 infection than the general population. Pregnant women with suspected
Covid-19, and if they have a history of close relationships with patients with a definite or
suspected diagnosis, should be checked for symptoms of COVID-19. The similarity of many
of the symptoms of Covid-19 with the symptoms seen during pregnancy also creates difficulties
in diagnosing the disease. For this reason, when the presence of symptoms such as fever and
respiratory tract is observed in the application of pregnant women with infection to the clinics
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for delivery, deliveries should be made in hospitals with a neonatal intensive care center until
the results are supported, and pregnant women with COVID-19 infection should be followed
by perinatology services.
Keywords: Covid-19, SARS-CoV-2, Pregnancy
1. GİRİŞ
Gebelik kadın vücuduna pek çok hormonal yapının değişikliğe uğradığı benzersiz bir
üreme döngüsüdür. Kadın vücudundaki bu değişiklikler gebelik esnasında vücudun pek çok
hastalığa karşı daha koruyucu olmasını sağlayan immün değişikliklerini de beraberinde getirir.
Bununla birlikte yine de gebelik, doğum eylemi ve lohusalıkta ortaya çıkan istenmeyen
durumlar, ekonomik olarak yetersiz ülkelerin doğurganlık dönemlerindeki kadınlarda en fazla
mortalite ve morbidite sebebidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) den bildirilen Birleşmiş Milletler
Binyıl Kalkınma Hedefleri içerisinde maternal perinatal mortalite ile geniş içerikli bir mücadele
ve ölüm oranlarının en düşük seviyeye getirilmesi de yer bulunmaktadır [1]. Gebelik
döneminde doğuma hazırlık ve yönlendirme, komplikasyonlara karşı hazırlık son derece
önemlidir.
Çok uzun yıllardır bilindiği gibi gebelik esnasında virütik hastalıkların sonuçları anne
ve bebek için ağır riskler taşıyabilmektedir. Bu yüzden gebelik esnasında viral hastalıklar son
derece önemlidir. Gebelikte immünsüpresyon, viral etkenin özellikleri, gestasyonel yaş, primer
enfeksiyon, reenfeksiyon, reaktivasyon kaynaklı virütik enfeksiyonlarda fetal, maternal ve
plasental enfeksiyonlar gelişebilir. Bu enfeksiyonlar sonucu fetal yapıda olası abortus, fetüs
üzerinde duyma bozukluğu, katarakt, mikrosefali, öğrenme, davranış ve psişik bozukluklar
gelişebilir. Maternal enfeksiyon gelişiminde erken doğum ve annenin ölümüne kadar varan
sonuçlar görülebildiği gibi fetal transferin olmadığı plesental enfeksiyonlarda abortus, erken
doğum, preeklampsi, intrauterin gelişme bozukluğu gibi hastalıklar gözlemlenebilir [2,3].
Bugüne kadar yapılan çalışmalarda Kızamıkçık, CMV, HSV, Suçiçeği, İnfluenza, Kızamık,
HIV, Hepatit B, C, Parvovirüs B19, Enterovirüsler, Zika virüs, Ebola, Lassa, KKKA gibi
virüslerin gebelik esnasında ciddi komplikasyonlar ortaya çıkardığı gösterilmiştir [3]. Bu
virüslerin pek çoğunun teratojeniteye neden olmaları, bunu yanı sıra gebelerde en önemli
mortalite ve morbidite kaynağı olduğu gösterilmiştir. Bu nedenlerle gebelerde maternal virütik
enfeksiyonlar için bağışıklama çalışmaları rutin olarak gerçekleştirilmekte, enfeksiyon
varlığında tespit edilmesi ve hastalığın seyrinin gözlemlenmesi gebeler için önemli bir tedavi
tablosu ortaya koymaktadır. Dünya üzerinde görülen pek çok viral enfeksiyonun bugüne kadar
ortaya çıkarttığı salgınlar, tipik olarak, maternal morbidite ve mortalite, virüsün maternal-fetal
geçişi ve perinatal enfeksiyonlar ve ölümünde içinde bulunduğu ağır ve tehlikeli obstetrik
sonuçlar ortaya çıkarmıştır.
2. SARS-CoV-2 VE GEBELİK
“Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” olarak adlandırılan virütik hastalık ilk olarak

Aralık 2019 de Çin’de görülmüş, daha sonra tüm dünyaya hızla dünya üzerinde yayılım
göstererek 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi
tanımlaması yapılmış, kabul ve ilan edilmiştir [4].
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COVID-19 un insanda inkübasyon süresi 2-14 gün süresinde değişiklik göstermektedir.
Ortalama 5,1 gün süresinde belirtiler görülmeye başlanmakta ve bu süre içerisinde hastalığı
taşıyan kişi bulaştırıcılığa devam etmektedir. 2-7 gün içerisinde ilk görülen semptomlar olarak
ateş ve solunum sıkıntısı beraberinde halsizlik burun tıkanıklığı, rinore, boğaz ağrısı ve kas
ağrısı nadir olarak görülebilmektedir. Buna ek olarak ishal, baş ağrısı koku ve tat alamama gibi
solunum dışı semptomlar da görülebilirken, hastalık tablosunun klinik seyri, asemptomatik
enfeksiyonlardan ağır pnömoni, böbrek yetmezliği veya çoklu organ yetmezliği sonucu ölüme
kadar varabilen yaygın bir yelpaze içerisinde değişiklik gösterebilmektedir [5].
Hamilelik, pek çok solunum yolu viral enfeksiyonu kaynaklı negatif obstetrik ve
neonatal neticelerde risklerin fazlalaşmasını sağlar. Gebeliğin normal bir bileşeni olarak ortaya
çıkan fizyolojik ve immünolojik değişimler, solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı komplikasyon
riskini yükselten sistemik etkilere sahip olabilir. Artmış kalp hızı, atım hacmi, oksijen tüketimi
ve azalmış akciğer kapasitesi dahil olmak üzere maternal kardiyovasküler ve solunum
sistemlerindeki önemli farklılıklar ve ayrıca annenin antijenik olarak farklı bir fetüsü tolere
etmesine izin veren immünolojik adaptasyonların gelişimi, şiddetli solumum yolu
enfeksiyonları ile hamile kadınlar için riskin artmasını sağlayan nedenlerdendir. Virütik
hastalıklar ile ilgili 2012 yılında yapılan çalışmalarda, birden fazla influenza çalışmasından elde
edilen sonuç verileri, hamile olmayan kadınlara göre maternal morbidite ve mortalite
tehlikesinde artış olduğu gösterilmiştir [6,7]. Bu ilişki, hamile kadınlarda diğer iki patojenik
koronavirüs enfeksiyonundan (şiddetli akut solunum sendromu (SARS) ve Orta Doğu solunum
sendromu (MERS)) birisi geliştiğinde ortaya çıkan sonuçlar ile de daha önce gösterilmişti [8].
Covid-19 virüsü, “Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)” ve “Middle East
Respiratory Syndrome (MERS)” virüsleri ile benzer yapıdadırlar. Görülen yeni tip virüsün
partikül dağılımı elektron mikroskopları ile görüntülenebilmektedir. Yapılan araştırmalar, bu
virüsün bir yarasa koronavirüs türü olan Bat CoV RaTG13 ile %96 miktarında emsal teşkil
ettiği belirtilmektedir ve bu da yarasaların Covid -19 için doğal konakçı özelliklerinde olduğu
düşünülmektedir. Bu yüksek eş oranla birlikte patogenezinin de eşdeğer olduğu belirtilmiştir
[9]. Yukarıda açıklandığı gibi SARS ve MERS virüsleri, yüksek ölüm oranlarına ilaveten ciddi
gebelik komplikasyonları ile neticelenen hastalıklar halinde önümüze çıkmıştır.
Benzer hastalık yapıcı etkenleri sebebiyle COVID-19 gebeliklerinde benzer
komplikasyonlara rastlanması endişesi ve buna bağlı ciddi bir korku oluşmuş, bu konuda
alınacak acil önlemler için çalışmalar süratle başlamıştır. Bu konuda gebe kadınlar için kılavuz
Amerikan Kadın Doğum ve Jinekologlar Koleji (ACOG) tarafından hızla kullanıma sunulmuş
[10] ve COVID-19 ve gebelik ile ilişkili sürekli ortaya atılan suallere verilen cevaplar CDC
tarafından açıklanmıştır [11].
Bununla birlikte genel olarak ve hamile kadınlara özel olarak COVID-19 hakkında
birçok önemli sorular devam etmektedir. COVID-19 ile ilgili en kritik bir sorular, hastalığın
vaka ölüm oranları, hastalığı geçirme şiddetlerinin derecesi, hastalığın fetüs ve yenidoğan
üzerine etkileri ve geliştirilen aşıların gebelik üzerine etkileri gibidir.
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3. COVİD-19’UN GEBELER ÜZERİNE ETKİLERİ, KOMPLİKASYONLAR VE
ÖLÜM ORANLARI
Bugüne kadar edindiğimiz bilgiler gebe kadınların Covid-19 enfeksiyonundan genel
popülasyondan daha şiddetli etkilenebileceğini göstermektedir [6]. Bu yüzden Covid-19
şüphesi taşıyan gebeler, ayrıca kesinleşmiş veya şüphe içeren teşhisleri olan hastalarla yakın
ilişki hikayeleri bulunuyorsa, COVID-19 semptomları yönünden kontrol altına alınmalıdır.
Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yayınladığı bir
raporda gebeliği bulunan ve bulunmayan kadınlarda asemptomatik olgu yüzdesinin benzer
olduğu bildirilmiştir. Açıklamada hamile kadınların %97,1’i, hamile olmayanların ise %96,9’u
semptomatikti. Yine gebe olan ve olmayan kadınlarda semptomların fazlalığının da yine
benzerlik gösterdiği açıklanmıştır (Çizelge 1) [12,13].
Çizelge 1. Hamile Olan ve Olmayan Doğurganlık Dönemindeki Covıd-19 Hastalarında Belirti
Sıklıkları.
Semptom
Öksürük
Nefes darlığı
Ateş
Baş ağrısı
Boğaz ağrısı
Diyare

Gebelerde sıklık, (%)
51,8
30,1
34,3
40,6
27,1
14,3

Gebe olmayanlarda sıklık, (%)
53,7
30,3
42,1
52,2
31,2
23,1

Velipaşaoğlu, 2020.
Gebelik esnasında normal gebeliğin getirdiği doğal kabul edilen bazı semptomlar
Covid-19 semptomları ile benzerlik gösterebilmektedir (ör. yorgunluk, dispne, burun akıntısı,
bulantı-kusma). Bu sebeple gebe kadınlardaki bulguların görünüyor olması özellikle Covid-19
yönünden de değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu bulguların incelendiği ilk
çalışmalardan birisi Çin’de, Wuhan Üniversitesi, Zhongnan hastanesinde Chen ve arkadaşları
tarafından 2020 yılında gerçekleştirildi. Sınırlı gebe ile gerçekleştirilen çalışmada 9 kadın
raporlandı. Gebelerin hepsinin pozitifliği saptanmış hastalardı. Doğumların hepsi 10 bebek ile
sonlandı (bir gebelik ikiz). Yaşları 26 ila 40 arasında olan gebe kadınların hiçbirinin önceden
kronik bir hastalığı yoktu. Bu hastaların 7 adedi hastaneye başvurduklarında ateşleri vardı, ek
bulgular arasında öksürük (4/9), kas ağrısı (3/9), boğaz ağrısı (2/9), halsizlik (2/9),
gastrointestinal semptomlar (1/9) ve nefes darlığı (1/9) görüldü. Laboratuvar bulguları yüksek
C-reaktif proteini (6/9), lenfopeni (5/9) ve artan alanin aminotransferaz ve aspartat
aminotransferaz (3/9) içeriyordu. Göğüs bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları 9 kadından
8'inde anormallikler gösterdi ve akciğerlerde düzensiz buzlu cam görüntüsü tespit edildi. Buna
rağmen kadınların hiçbirinde şiddetli pnömoni ve anne ölümü gerçekleşmedi [14]. Ülkemizde
2021 yılında yapılan bir çalışmada Koyuncu ve arkadaşları Türkiye’de bir pandemi hastanesine
başvuran kanıtlanmış Covid-19 hastası 89 gebe kadın kontrol grubunu karşılaştırmışlar; hiçbir
hastanın komorbititesinin olmadığı hasta grubunda ateş (%28,6), öksürük (%71,4), dispne
(%57,1), ishal (%5,3), miyalji (%35,7), göğüs ağrısı (%28,6) görüldüğünü bu sonuçların gebe
olmayan grupla benzer değerleri içerdiği bildirildi. Gebe kadınların %30,8 inde pönomoni
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geliştiği, %9,4 ünün ventilasyona ihtiyaç duyduğu, %7 sinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğü
açıklandı. Kadınların %44 sezaryen ile, gerisi normal doğum ile doğumlarını gerçekleştirdi.
Yenidoğanların biri hariç tümünün doğum ağırlığı 2500 g altında olduğu bildirildi [15].
Yapılan diğer çalışmalarda da benzer şekilde Covid-19 gebe hastalar ile normal gebelerin klinik
ve obstetrik karakteristikleri benzerlik göstermektedir, gruplar arasında maternal ve neonatal
neticelerde anlamlı ilişki görülmemiştir. Buna rağmen riskli gebeliklerde, özellikle ikiz
gebeliklerde gebelik haftalarının ve doğum ağırlıklarının anlamlı düzeyde düşük olduğu
bildirildi [16]. Gebeliğin karakteristik semptomları kaynaklı solunum yolu ödemi, diyafragma
yüksekliği, yükselmiş oksijen tüketimi ve gebelik sonucu doğal olarak ortaya çıkan immün
farklılıklar gibi sebepler hamileleri, hamile olmayan kadınlara göre hipoksiye daha az
dayanıksız yapmaktadır. Bu farklılıklar nedeniyle gebe, solunum patojenlerine ve pnömoniye
daha hassas olmaktadır [17]. Bu konuda ağır sonuçları bildiren bir diğer çalışma ise İran’da
gerçekleştirildi. Önemli seviyede COVID-19 teşhisi almış ve doğum yapan 9 hamilenin
neticelerini açılandı. Hamilelerin 5’i 35 yaşından büyüktü ve 8 gebede preterm doğum
gerçekleşmişti. 9 hamileden 7’sinin öldüğünü, 2 ‘sinin yoğun bakım ortamında izlendiğini,
yenidoğanlardan 4’ünün öldüğü bildirildi [18, 19]. Bu çalışma özellikle COVID-19 hastalığı
nedeniyle anne ölümlerinin bildirildiği çok merkezli bir vaka dizisi olsa da ciddi pnömonisi
olan hamilelerde enfeksiyonun ölümcül sonuçlarını görmemizi sağlayacaktır. CDC’nin takip
ettiği gebe kadınlar ile ilgili açıkladığı raporda yaş, sahip olunan kronik hastalıklar ve etnik
köken incelendiğinde, yoğun bakıma yatma seviyelerinin daha fazla bulunduğu ve mekanik
ventilasyon ihtiyacının daha sık olduğu ancak mortalite oranlarının farklılık göstermediği
açıklanmıştır [20]. Amerika Birleşik Devletleri’nde Khoury ve arkadaşlarının 2020 yılında
gerçekleştirdiği araştırmada Covid-19 enfeksiyonu geçiren hamilelerin %27’sinin hafif,
%26’sının ciddi, %5’inin ise kritik vakalar olduğu belirtilmiştir [21]. Ayrıca Covid-19
enfeksiyonlu gebelerde hastalığın özellikle üçüncü trimesterde daha ağır ve sık görüldüğü
açıklanmıştır. [22].
Sonuç olarak belirtmeliyiz ki gebelik esnasında Covid-19 enfeksiyonu taşıyan gebelerde
preterm doğum ve sezaryen oranları artış göstermektedir. Ateş ve hipoksiye bağlı erken mebran
rüptürü ve anormal fetal kalp atım hızı modelleri sebebiyle preterm doğumun artış gösterdiği
düşünülmektedir. Ama ciddi solunum yolları hastalığı bulunmayan gebelerde de preterm
doğuma rastlana bilinmektedir. Gebelik esnasında Covid-19 enfeksiyonu olan 790 vakanın
takip edildiği bir sistematik yayında 37 haftadan önce doğum oranı %23 ve sezaryen oranı %72
olarak bildirilmiştir [23]. Yine İngiltere’de yapılan bir çalışmada 437 gebe Covid-19 hastası
incelenmiş, preterm doğum oranı %27, sezaryen oranı ise %59 olarak bildirilmiştir [24]. Ama
yine de belirtmeliyiz ki preterm doğumların çoğu spontane değil istenmeden bir komplikasyon
seklinde gerçekleşmiştir [25].
3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Dünya üzerinde bulunan saygın dernekler; ACOG (Amerikan Kadın Hast. ve Doğum
Koleji), RCOG (Birleşik Krallık Kadın Hast.ve Doğum
Koleji), EBCOG (Avrupa Kadın
Hast. ve Doğum Board ve Koleji), Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda sağlık yetkilileri ile
T.C. Sağlık Bakanlığı, ayrıcalıklı olarak fazla risk taşıyan hamilelerin mutlaka Covid-19 a karışı
aşılamaları gerektiğini bildirmektedir [10].
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Bilhassa yüksek risk grubunda bulunan sağlık çalışanlar, market restoran ve kapalı
mekânda çalışan gebeler, öğretmenler, sigara içen ve obez gebeler, ayrıca diyabet, kalp
hastalığı, solunum sistemi hastalığı olan ve hipertansiyonlu gebeler mutlaka aşılanmalıdır.
TDaP aşıları ile yapılabildiği gibi, Rh uyuşmazlığı vakalarında Anti D immünglobulin ile de
beraberce uygulanabilirler.
Covid-19 ile enfekte olmuş gebe kadınlarda, gebeliğe ait bakım teklifleri için henüz
elimize belirli miktarda veri bulunmamaktadır. Mortalite hızı değişik ülkelerde farklılıklar
ortaya koyabilse de Covid-19 yüksek riskli bir halk sağlığı sorunudur ve artan miktarlardaki
hasta sayılarına bakarak, genellikle asemptomatik olan fazla sayıda hamile kadının takip ve
tedavi ihtiyacının ortaya çıkacağı düşünülebilir. Tüm dünya da ve ülkemizde de uygulanan PCR
testinin doğruluğundan veya yanlış sonuç vermesinden etkilenen ve genel nüfus dağılımı
sonuçları içerisinde halen tüm sonuçları ile gösterilmeyen asemptomatik kadınlar ancak tüm
dünyada kullanılmakta olan ve yeni teknolojileri içeren bir test stratejisinin ortaya konması ile
tanılanabilecektir. Neticede; enfeksiyon taşıyan gebe kadınların kliniklere doğum için
başvurularında ateş ve solunum yolu gibi semptomlarının bulunması durumu araştırılmaya
devam edilmeli, semptomu olan hamileler tedavi algoritmalarına ve izolasyon şartları içerisinde
gözlemlenmelidir. Daha ciddi ve kapsamlı araştırmalar ile sonuçlar desteklenene kadar
doğumların yenidoğan yoğun bakım merkezi bulunan hastanelerde yapılması sağlanmalı ve
COVID-19 enfeksiyonu olan gebeler perinatoloji servislerince izlenmelidir. Asemptomatik
gebe kadınlar hakkında gerçekleştirilen araştırmalarda pozitif neticelerin bulunması sebebiyle
tüm enfeksiyon taşıyan gebeler, yakınları ve doğum ekibi için daha engelleyici ziyaretçi
uygulamaları, ciddi el ve solunum hijyeni tedbirleri ve özellikle maske kullanılmasının
gerekliliği önerilmelidir.
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ÖZET
Şiddetli akut solunum sendromu olarak ifade edilen Coronavirüs (SARS-CoV-2) pandemisi
gebe ve emzikli kadınlar dahil tüm insanları etkilemektedir. Emzirmenin hem kadını hem de
bebeğini koruduğu bilinmektedir. Ancak 2019 yılında ortaya çıkan yeni koronavirüs hastalığı
(COVID-19) birçok grupta olduğu gibi emziren kadınlarda da yeni uygulamalara ihtiyaç
olduğunu ortaya koymuştur. Bu doğrultuda emziren annelere yönelik farklı emzirme önerileri
gündeme gelmiştir. Annenin solunumu sırasında yenidoğana enfeksiyon bulaşma riskinin
olması, anne ile bebeğin geçici olarak ayrılması, anne sütünün sağılarak bebeğe verilmesi ilk
tavsiyeler arasında yer almıştır, ancak daha sonra bu öneri de değişiklikler yapılmıştır. Oluşacak
bu ayrılığın anne ve bebek arasında hem sağlık açısından hem de duygusal olarak olumsuz
etkilere neden olabileceği öne sürülmüştür. Literatür incelendiğinde iki çalışmada anne sütü
içerisinde SARS-CoV-2 olduğu tespit edilmiştir. Ancak anne sütü içerisinde bulunan COVID19'un yenidoğana bulaşma riski konusunda net bir açıklama yapılmamıştır. Annenin kendi
bakımını sağlaması, enfeksiyonlara karşı koruyucu önlemlerini alması (emzirme sırasında
maske takılması gibi) durumunda anne ve yenidoğan sağlığı için enfeksiyon geçiren annelerin
emzirmesinde herhangi bir sakıncanın olmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Emzirme, Covit-19, Anne ve Yenidoğan Sağlığı

BREASTFEEDING DURING THE COVID-19 PANDEMIC
ABSTRACT
The coronavirus (SARS-CoV-2) pandemic, which is expressed as severe acute respiratory
syndrome, affects all people, including pregnant and lactating women. Breastfeeding is known
to protect both the woman and her baby. However, the new coronavirus disease (COVID-19),
which emerged in 2019, revealed that there is a need for new practices in breastfeeding women,
as in many groups. In this direction, different breastfeeding recommendations for breastfeeding
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mothers have come to the fore. The risk of infection to the newborn during the mother's
respiration, the temporary separation of the mother and the baby, and the giving of breast milk
to the baby by expressing were among the first recommendations, but later changes were made
in this recommendation. It has been suggested that this separation may cause negative effects
both in terms of health and emotionally between the mother and the baby. When the literature
is examined, it has been determined that SARS-CoV-2 is present in breast milk in two studies.
However, no clear explanation has been given about the risk of transmission of COVID-19,
which is present in breast milk, to the newborn. It has been determined that if the mother
provides her own care and takes protective measures against infections (such as wearing a
mask during breastfeeding), there is no harm in breastfeeding of mothers who have an infection
for the health of the mother and newborn.
Keywords: Breastfeeding, Covit-19, Maternal and Newborn Health
1. GİRİŞ
Emzirme, bebek ve küçük çocukların hayatta kalması, beslenmesi ve gelişimi ile anne
sağlığının temel taşını oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yaşamın ilk 6 ayı sadece
anne sütü ile beslenmeyi, ardından 2 yıl ve sonrasında uygun tamamlayıcı gıdalarla emzirmeye
devam edilmesini önermektedir [1]. Erken ve kesintisiz ten teması, aynı odada kalma, kanguru
bakımının, yenidoğan sağkalımını önemli ölçüde iyileştirdiği ve morbiditeyi azalttığı tespit
edilmiştir. Bununla birlikte, COVID-19'lu annelerin SARS-CoV-2 virüsünü emzirme yoluyla
bebeklerine veya küçük çocuklarına bulaştırıp bulaştıramayacağı konusunda endişeler dile
getirilmiştir. Anne-bebek teması, kanguru bakımı ve emzirme ile ilgili tavsiyeler, yalnızca
bebeğin COVID-19 enfeksiyonunun potansiyel risklerine karşı korumakla değil, aynı zamanda
emzirmeme, bebek mamasının uygunsuz kullanımı ile ilişkili morbidite ve mortalite risklerine
karşı da önlem alınmış olacaktır [2].
WHO, Royal College of Obstetricians and Gynecologist (RCOG), ve Italian Society of
Neonatology dahil olmak üzere birçok uluslararası sağlık kuruluşu ve tıp topluluğu, hijyen
önlemleriyle doğrudan emzirmeyi desteklemekte ve yalnızca annenin yetersiz olduğu
durumlarda anne ve yenidoğanın ayrılmasını önermektedir. Buna karşılık, Hastalık Kontrol ve
Önleme Merkezleri (CDC) ve Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) dahil olmak üzere ABD
kurumları, anneden çocuğa bulaşma olasılığına karşı daha muhafazakâr bir yaklaşım
benimsemiştir. AAP tarafından yayınlanan gözden geçirilmiş kılavuzlar hem doğrudan
emzirmeyi hem de sağılmış anne sütünün kullanımını teşvik etmektedir. CDC, anne-bebek
temasının devamlılığı ve aile ile doktor arasında ortak karar vermenin önemini kabul eder,
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ancak emzirme konusunda net bir rehberlik sağlamaz [3]. AAP, anne ile bebeğin geçici olarak
ayrılması durumunda ve anne sütünün azalmasını önlemek amacıyla doğrudan emzirme yerine
sağılmış anne sütü verilmesini önermektedir [4].
2. COVIT-19 TEDAVİSİ GÖREN KADINLARDA EMZİRME
SARS-CoV-2 enfeksiyonu tedavisi gören ve emzirmek isteyen anneler için bebeğin
antiviral

tedaviye

maruz

kalması

potansiyel

bir

endişe

kaynağıdır.

Remdesivir,

hidroksiklorokin ve sarilumab, COVID19 için araştırılan en yaygın onaylanmış mevcut
terapötik seçeneklerdir. Remdesivir, COVID-19'u doğrulanmış yetişkinler ve çocuklar için
ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) 1 Mayıs 2020'de acil kullanım izni almıştır.
Remdesivir'in anne sütü yoluyla bebeğe geçişi bilinmemekle birlikte, annesi Ebola enfeksiyonu
nedeniyle remdesivir tedavisi gören bir yenidoğanda herhangi bir yan etki bildirilmemiştir [5].
Remdesivir, anne sütüne geçişini önemli ölçüde sınırlayan büyük moleküler ağırlıklı bir
bileşiktir (602.6 g/mol). Uzun süreli hidroksiklorokin alan 33 anne üzerinde yapılan bir
araştırmada, anne sütünde düşük düzeyde hidroksiklorokin bulmuştur (bebeğin kilosuna göre
ayarlanmış nispi dozu (mg/kg bebek ağırlığı), anne dozunun mg/kg anne ağırlığının %1,9 ile
%3.2'si arası) [6]. National Library of Medicine'nin LactMed veri tabanında belirttiğine göre,
emzirme sırasında hidroksiklorokin anne sütünde az miktarda bulunduğunu bildirmiştir.
Uluslararası araştırmacılar en az 1 yaşına kadar olan bebeklerde büyümenin dikkatli takibinin
yapıldığı takdirde, emzirme sırasında hidroksiklorokinin kabul edilebilir olduğunu
belirtmektedir [7].
3. ENFEKSİYONEL SORUNLAR ve EMZİRME
Çocuklarda ve yenidoğanlarda COVID-19 enfeksiyon oranları yetişkinlere göre daha
düşük olup, ölüm oranları neredeyse sıfırdır (71). Çocuklarda genellikle daha hafif semptomlar
görülmektedir, ancak çocuklarda Kawasaki hastalığına benzer yeni bir multisistem inflamatuar
sendromun (MIS-C) geliştiğine dair raporlar vardır, bu durum sürekli tetikte olmayı
gerektirmektedir [8].
Mevcut politika, emzirmenin yalnızca sınırlı sayıda viral hastalıkta, yani HIV, erken
doğmuş bebeklerde sitomegalovirüs (CMV) ve insan Tlymphotropik virüsü I'de kontrendike
olduğu yönündedir [9]. Bebekler için emsalsiz bir beslenme yöntemi olduğu için, uluslararası
ve ulusal sağlık otoriteleri, yaşamın en az ilk altı ayında sadece anne sütü ile beslenmeyi şiddetle
tavsiye etmektedir: “Emzirme, yenidoğan-bebek sağlığını ve hayatta kalmasını sağlamanın en
etkili yollarından biridir” [10]; Avrupa Komisyonunun (EC) bildirdiğine göre emzirmeme veya
emzirmenin erken kesilmesi, kadın, çocuk, toplum ve çevre için sağlık ve sosyal açıdan önemli
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olumsuz etkilere neden olmaktadır. Ulusal sağlık hizmeti sunumuna daha fazla harcama
yapılmasına ve sağlıkta eşitsizliklerin artmasına neden olmaktadır [11].
Anne sütünün ek koruyucu özellikleri, makrofajlar, nötrofiller ve lenfositler dahil olmak
üzere annenin bağışıklık hücrelerinin bebeğe aktarılmasıyla sağlanır [12]. Anne sütündeki bu
hücrelerin konsantrasyonu, emzirmenin erken döneminde yenidoğan bağışıklık sisteminin
tamamen olgunlaşmamış olduğu dikkate alınarak bebeğin yaşına göre değişmektedir. Bu
nedenle, lökositlerin oranı kolostrumda (makrofajlar %40-50, nötrofiller %40-50 ve lenfositler
%5-10) ve olgun sütte (makrofajlar %85, lenfositler %15) farklı düzeylerde bulunmaktadır [13].
Annenin bağışıklık özellikleri de anne sütündeki IgG ve IgA salgıları şeklinde emzirilen
bebeğe aktarılmaktadır. IgG antikor konsantrasyonu kolostrumda en yüksek seviyesine ulaşır
ve IgG seviyesi yaşamın ilk ayından sonra düşmektedir ve sütten kesme ile aniden durur [14].
Fetal yaşamda plasenta yoluyla fetüse, doğumdan sonra da anne sütü ile bebeğe geçen IgG
antikorları, bebeğin ilk savunma sistemini oluşturur. RSV'ye karşı bağışıklanan annelerde, anne
sütünde s-IgG antikorları saptanmış, bebeğin yaşamının ilk yılında solunum yolu
enfeksiyonunlarına karşı koruma sağlamaktadır [15]. IgA antikorları gastrointestinal ve
solunum mukozasını kaplar ve yabancı antijenlerin ve virüslerin girişini engeller. Prematüre
bebeklerde, gelişmiş koruma için IgA seviyesi daha yüksektir. Annede veya çocukta bir
enfeksiyon olması durumunda, anne sütü bebeği korumak için bol miktarda antipatojenik ve
antiinflamatuar biyoaktif faktör taşır. RSV gibi solunum yolu virüs enfeksiyonlarının
saldırılarında, koruma, virüs replikasyonunu inhibe ederek, RSV yüzey zarının proteinine karşı
polimerik IgA antikorları aracılığıyla sağlanır [16].
4. COVIT-19’da EMZİRME YÖNERGESİ
Yenidoğan ile anne hastanede birlikte kalıyorsa önlem alınmalıdır. Anne, COVID-19
nedeniyle izolasyonda ise, yenidoğan ile aynı odayı paylaşıyorsa, virüsün yenidoğan bebeğe
bulaşma olasılığını azaltmak için aşağıdaki adımları izlenmelidir:
✓ Yenidoğan bebeğini tutmadan veya ona bakım vermeden önce eller en az 20 saniye
sabun ve suyla yıkanmalıdır. Sabun ve su yoksa, en az %60 alkol içeren bir el
dezenfektanı kullanılmalıdır
✓ Yenidoğanın ile anne arasında 1,5 metre mesafe olmalı, daha yakın olunduğunda anne
maske takmalıdır.
✓ Hastanedeyken fiziksel bir bariyer kullanmak (örneğin, yenidoğanı kuvöze
yerleştirmek) gibi yenidoğanın nasıl koruyabileceği konusunda sağlık uzmanı ile
konuşulmalıdır [17].
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İzolasyon süresi sona erdiğinde, yenidoğana bakmadan önce ellerin yıkanması gerekir,
ancak diğer önlemlerin alınmasına gerek yoktur. İzolasyon süresi sona erdikten sonra büyük
olasılıkla virüsü yenidoğana veya diğer yakın temasta bulunan kişilere bulaşma olmayacaktır.
COVID-19 belirtileri varsa, izolasyon süresi aşağıdaki şu durumlarda sona ermektedir:
-

Belirtilerin ilk ortaya çıkışından bu yana 10 gün geçmesi

-

Ateş düşürücü veya ilaç kullanılmaksızın 24 saat boyunca ateş olmaması
Hiç semptom yolmaması durumunda, izolasyon süresi aşağıdaki durumlarda sona

ermektedir:
-

COVID-19 testinin pozitif çıkmasının üzerinden 10 gün geçmesi. Bu süreçte ciddi
şekilde zayıflamış bir bağışıklık sisteminin olması veya ağır COVID-19 hastası olarak
tedavi görülmüş ise bu durum geçerli olmayacaktır.
Eğer annede doğrulanmış COVID-19 varsa ve yenidoğan ile bebeği aynı evde kalmak

durumunda ise, izolasyon süresi bitene kadar aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
✓ Enfekte olmayan diğer hane üyelerinden izole edilmeli ve ortak alanlarda maske
takılmalıdır
✓ Yenidoğan bebeğin bakımını tam olarak aşılanmış ve ciddi hastalık riski olmayan
sağlıklı bir bireyin yapması sağlanmalıdır
✓ İzolasyon süresi sona ermeden önce yenidoğan bebeğine bakması gerekiyorsa, önerilen
önlemler alınmalıdır [17].
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ÖZET
Dünyada her gün yaklaşık 800 kadın gebelik ve doğumla ilgili komplikasyonlardan ölmektedir.
Bu ölümlerin çoğunun gebelik, doğum ve lohusa dönemlerinde yeterli ve zamanında Obstetrik
bakımla önlenebileceği iyi bilinmektedir. Gebede tanımlanan risk faktörleri veya bu risklere
yönelik bakımda gecikme, olumsuz maternal sonuç riskini artırmaktadır [1]. Doğum öncesi
bakımda; bakım almada ve sağlık hizmetlerine ulaşmada gecikme ve sağlık kuruluşunda yeterli
bakımın alınmasının olumsuz maternal sonuçlara neden olacağı bilinmektedir. Covid-19 salgını
karşısında, doğum öncesi bakım almada yaşanabilecek gecikmelerin maternal ve perinatal ölüm
riskini artırmaktadır [2]. Pandemi sürecinde oluşabilecek risklerin nedenleri arasında; gebelerin
hastalığa yakalanma korkusu nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamama veya sağlık
hizmetlerine ulaşmada tereddüt etme, virüsün yayılmasını önlemek için kısıtlama önlemleri ve
evde kalma nedeniyle ekonomik sorunlar yaşanması, Covid-19 virüsüne bağlı temaslı veya
hastalığı geçiriyor olma durumuna bağlı, gebenin izolasyonu sonucunda zamanında doğum
öncesi bakım almanın engellenmesi, pandemiye bağlı sağlık sisteminin yeniden planlamasının
bir sonucu olarak tıbbi malzeme eksikliği, aile sağlığı merkezlerinde doğum öncesi bakım ve
pandemi sürecinin yönetiminin birlikte yürütülmeye çalışılması, bu durumda doğum öncesi
bakım sağlayan ebelerin iş yükünün artması nedenler arasında sayılabilmektedir [3]. Bu
nedenler göz önünde bulundurularak, sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi, yeterli
doğum öncesi bakım ve Covid-19 önleme ve tedavisinin sağlanmasıyla gebelerin ihtiyaçlarını
karşılayacak kaynaklarla sağlık sistemlerinin planlanması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Doğum Öncesi Bakım, Covit-19, Ebelik.

ABSTRACT
Around the world, around 800 women die every day from complications related to pregnancy
and childbirth. It is well known that most of these deaths can be prevented with adequate and
timely obstetric care during pregnancy, childbirth and puerperium. Risk factors identified in the
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pregnancy or delay in care for these risks increase the risk of adverse maternal outcomes [1].
In prenatal care; It is known that delay in receiving care and reaching health services and
receiving adequate care in a health institution will cause negative maternal outcomes. Delays
in receiving prenatal care in the face of the Covid-19 epidemic increase the risk of maternal and
perinatal death [2]. Among the reasons for the risks that may occur during the pandemic
process; Due to the fear of getting sick, pregnant women cannot benefit from health services or
are hesitant to reach health services, economic problems due to restriction measures and staying
at home to prevent the spread of the virus, due to contact with the Covid-19 virus or being in
contact with the disease, it is not possible to get timely antenatal care as a result of isolation of
the pregnant woman. Prevention of the disease, lack of medical supplies as a result of the replanning of the health system due to the pandemic, trying to carry out the management of
prenatal care and the pandemic process together in family health centers, in this case, the
increase in the workload of midwives who provide prenatal care can be counted among the
reasons [3]. Considering these reasons, it is necessary to plan health systems with resources to
meet the needs of pregnant women by reorganizing health policies, providing adequate prenatal
care and Covid-19 prevention and treatment.
Keywords: Antenatal Care, Covit-19, Midwifery
1. GİRİŞ
Aralık 2019'un sonlarında, Çin'in Wuhan kentinde bir grup atipik şiddetli pnömoni
vakası rapor edilmiştir. 7 Ocak'ta, pnömoniye neden olan, SARS-CoV-2 adı verilen yeni bir tür
Koronavirüs belirlendi. Tespit edildiği günden beri, virüs tüm dünyaya yayılmış ve 24 Kasım
itibari ile, 5.188.44 ölüm ve 259 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu bildirilmiştir [4]. Bu
süreç içerisinde gebelerin virüsten etkilenmeleri uzun sürmedi ve gebelik sırasında COVID19'un önlenmesi ve yönetimi ile ilgili kılavuzların geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır [5].
Şu anda dünya çapında 100 milyondan fazla kadının gebe olduğu ve bebeklerini
potansiyel olarak COVID-19'a maruz bıraktığı tahmin edilmektedir. Şimdiye kadar yapılan
araştırmalar, sağlıklı gebelerin COVID-19 kaynaklı morbidite ve mortalite riskinin aynı yaştaki
gebe olmayan popülasyonla benzer olduğu belirlenmiştir. Virüsün doğrudan bulaşması büyük
bir risk gibi görünmese de bu bulguyu doğrulamak için daha fazla çalışmaya gereksinim vardır
[6].
Sağlık sistemlerinin COVID-19 salgını ile başedebilme kapasitesiyle ilgili endişeler,
dünya çapında sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi konusunda farklı politikaların uygulaması
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gerekliliği ortaya çıkmıştır. Kamu politikaları, esas olarak SARS-CoV-2 ile enfekte hastaları
tedavi etmeye ve insanları enfekte olmaktan korumak için kısıtlayıcı önlemlere odaklanmıştır.
Ne yazık ki, bu virüsün yüksek hastalık ve ölüm oranıyla birlikte hızlı yayılması nedeniyle,
birçok ülke sağlık sistemlerinin nasıl bunaldığına ve çöküşün eşiğine geldiğine tanık
olmaktadır. Bu küresel krizin bir sonucu olarak, birçok hükümet, COVID-19 pandemisine yanıt
vermeye ve temel sağlık hizmetlerini çalışır durumda tutmaya çalışırken halihazırda güvencesiz
olan sağlık bakım sistemlerini organize etmekte güçlüklerle karşı karşıyadır [7].
Bu çerçevede, elektif ve önleyici bakım ertelenmiş veya kaldırılmıştır. Ayrıca SARSCoV-2 ile enfeksiyon kapma korkusu nedeniyle pek çok hasta ihtiyacı olsa dahi sağlık hizmeti
sağlayıcılarına veya hastanelere gitmemektedir. Bu eğilimin klinik etkisi net değildir, ancak
özellikle tedavi ve takip ihtiyacı olan hastalar için endişeler ortaya çıkmaktadır. Hastalar
gereksinimleri olan temel bakımlarını sınırlandırarak, COVID-19 ile ilgili olmayan sorunlarla
karşı karşıya kalmaktadır, bu durum ölümcül olabileceği gibi [8], doğum öncesi bakımın
sağlanmasında ve riskli gebeliklerin belirlenmesinde gecikmelere neden olmaktadır.
2. PANDEMİDE DOĞUM ÖNCESİ BAKIM
2.1. Pandemik krizin anne ölümlerine etkisi
Dünyada her gün yaklaşık 800 kadın gebelik ve doğumla ilgili komplikasyonlardan
ölmektedir. Bu ölümlerin çoğunun gebelik, doğum ve lohusalık dönemlerinde yeterli ve
zamanında obstetrik bakımla önlenebileceği bilinmektedir. Gebede tanımlanan risk faktörleri
veya bu risklere yönelik bakımda gecikme, olumsuz maternal sonuç riskini artırır. Doğum
öncesi bakımda; bakım almada gecikme, sağlık hizmetlerine ulaşmada gecikme ve sağlık
kuruluşunda yeterli bakımın alınmasının geciktirilmesi olumsuz maternal sonuçlara neden
olacağı düşünülmektedir [1].
COVID-19 salgını karşısında, doğum öncesi bakım almada yaşanabilecek gecikmeler
sonucunda maternal ve perinatal ölüm riskini artıracağı bilinmektedir. Ayrıca maternal ve
perinatal ölüm riskini artıran nedenler arasında,

CONGRESS BOOK

ISBN: 978-605-70910-7-9

www.usbilimkongresi.com

PAGE | 78

1st International Congress On Health, Pharmacology And Veterinary
(1) hastalığa yakalanma korkusu nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamama veya
ulaşmakta tereddüt eden gebeler
(2) virüsün yayılmasını önlemek için kısıtlama önlemleri ve evde kalma nedeniyle
finansal sorunlar ve ulaşıma erişimin sınırlandırılması
(3) COVID-19'dan şüphelenilir veya doğrulanırsa, annenin izolasyonu hastanın
zamanında obstetrik bakım almasını engelleyebilir ve
(4) Pandemiye bağlı sağlık sisteminin yeniden planlamasının bir sonucu olarak tıbbi
malzeme eksikliği, doğum bakım tesislerinin azalması ve vasıflı doğum görevlilerinin sayısının
az olmasıdır.
Belirtilen bu nedenlerle hükümetler, yeterli obstetrik bakım ve COVID-19
önleme/tedavisinin sağlanmasıyla gebelerin ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklarla sağlık
sistemlerini yönlendirmeli ve planlamalıdır.
Diğer salgın krizlerden alınan dersler, obstetrik bakım eksikliğinin gebe ve fetüs için
yaşamı tehdit eden bir durumu temsil edebileceğini göstermiştir. 2014 yılında Sierra Leone,
şiddetli Ebola salgını ile karşı karşıya kaldığında, doğum öncesi bakıma katılan kadın sayısında
%18, doğum sonrası bakımda %22 ve sağlık kuruluşuna giden kadınlarda %11 azalma yaşadığı
belirlenmiştir. Doğum sırasında anne ölümlerinde %34 ve ölü doğum oranlarında ise %24 artış
olduğu saptanmıştır [9]. Verilen örnekte de görüldüğü gibi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
obstetrik bakımın COVID-19 pandemisi sırasında bile ihmal edilmemesi veya kesintiye
uğratılmaması gereken temel ve yüksek öncelikli bir sağlık hizmeti olması gerektiği yönündeki
talimatını yeniden teyit etmektedir. Obstetrik hizmetlerin kesintiye uğraması, özellikle en
savunmasız grupta ek maternal ve perinatal morbidite ve mortaliteye neden olabilmektedir [10].
2.2. COVID-19 Sırasında Doğum Öncesi Bakım ve Yeni Stratejiler
COVID-19 pandemisinde, doğum öncesi bakım ziyaretleri sırasında gebelere ve sağlık
ekiplerine enfeksiyon bulaşma riskini azaltmaya yönelik stratejiler oluşturmak için farklı
doğum öncesi kılavuzlar ve öneriler yayınlanmıştır [11; 12]. Bunların çoğu, mümkün ve güvenli
olduğunda bazı yüz yüze ziyaretleri azaltmak için obstetrik bakımın ve teletıp kullanımının
önemini vurgulamaktadır. Ayrıca bu randevular sırasında laboratuvar ve ultrason tetkiklerini
yaptırmayı da önermektedir.
Kurumların obstetrik bakım kapsamında doğru ve zamanında bilgi verebilmek için web
sitelerinde, sosyal medya hesaplarında veya elektronik dokümanlarında bu acil durum
döneminde yapılan tüm değişiklikleri yayınlamaları gerekmektedir. Düşük ve orta gelirli
ülkelerde daha önce yayınlanmış kanıtlar, beşten daha az kontrol ziyaretine katılımın perinatal
ölüm riskini artırdığına ilişkin kanıtlar ortaya çıkmıştır [13]. Son zamanlarda, COVID-19 için
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Maternal Fetal Tıp (MFM) kılavuzu, komplike olmayan ve düşük risk taşıyan gebelerde, 11-13
hafta, 20 hafta, 28 hafta ve 36. haftalarda sağlık kurumuna giderek, diğer gebelik haftalarında
ise haftalık olarak teletıp aracılığıyla muayene olunabileceğini bildirmiştir [5].
Hastalar yüz yüze konsültasyona ihtiyaç duyduğunda, randevudan önce telefon
görüşmesi, hastaneye kabul sırasında veya doğum öncesi bakım aldığı kuruma geldiğinde
yapılan bir değerlendirme yoluyla COVID-19 semptomlarını belirlemek için bir triyaj sistemi
oluşturulmalıdır. Gebede solunum COVID-19 semptomları varsa, doğrulayıcı test yapmak,
tedaviyi tanımlamak, hasta takibini garanti altına almak ve temaslılarının yönetimini sağlamak
için kurumda oluşturulan protokole göre takip edilmelidir.
COVID-19 pandemisinde sunulan sağlık hizmetleri, mesleki ayrım, sosyal izolasyon,
biyogüvenlik ekipmanı kullanımı, sağlık profesyonelinin enfeksiyondan korunması ve teletıp
temeline dayanmalıdır [14]. Obstetrik bakım da aynı prensipler altında yönlendirilebilir. Ek
olarak, teledanışmada gebeye sağlanan destek sırasında partneri, aile üyesi veya arkadaşını da
alarak danışmanlık yapılması uygun olacaktır.
Ev ziyareti, COVID-19 salgını sırasında doğum öncesi bakımı iyileştirmek için teletıp
ile ilişkilendirilebilecek ek bir stratejidir. Ancak, ev ziyaretinde gebelere yardımcı olan
personelin eve girerken ve çıkarken enfeksiyon kontrol prosedürlerini kesinlikle izlemesi
gerekir. Mobil doğum öncesi bakım modelinde, gebenin kendi evinde sağlık uzmanı tarafından
değerlendirilmesi alternatif bir strateji olarak değerlendirilmektedir. Bu model, Amerika
Birleşik Devletleri'ndeki geleneksel doğum öncesi bakım ile karşılaştırıldığında, klinik
ziyaretlerinin sayısını %33 oranında azalttığı tespit edilmiştir [15].
Teletıp, COVID-19 enfeksiyonu riskinin daha yüksek olduğu bölgeler için iyi bir strateji
olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca sadece obstetride değil, sağlık alanında diğer branşlarda
uzman eksiği olan bölgelerde oluşan problemler için de faydalı olabilir. Bununla birlikte, kırsal
alanlarda yaşayan yüksek riskli gebelerin obstetrik bakımının sağlanması için, gebenin sağlık
kuruluşuna gitmeden değerlendirilmesi açısından da önemli olabileceği düşünülmektedir [16].
Aynı şey, daha yeni teknolojilere erişimi olmayan savunmasız nüfuslar için de geçerlidir.
3. SONUÇ ve ÖNERİLER
COVID-19 pandemisi, dünya çapında anne sağlığının iyileştirilmesi ve korunması
açısından zorluk teşkil etmektedir. Doğum öncesi bakım da dahil olmak üzere temel sağlık
hizmetleri tehdit altındadır ve COVID-19 ile ilgili olmayan anne ve perinatal ölümlerde
öngörülemeyen bir artışa neden olabileceği düşünülmektedir. Bu zorlu zamanlarda gebeler
unutmamalı, hizmetlerin koruyucu ve güvenli bir ortamda sunulmasını garanti altına almak için
çalışmalıyız.
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Abstract
The coronavirus (COVID-19) pandemic that is raging around the world today has forced
all people to take a more responsible approach to personal hygiene. Most often, the spread of
infection occurs through the hands. Therefore, during a global pandemic, one of the most
affordable, simple and important ways to prevent the spread of the virus is to frequently wash
your hands with soap.
The study was carried out among the students of the Medical University, as they are in
contact with pathological material in the classroom during the day, they examine patients,
which increases the risk of contracting coronavirus infection.
Materials and research methods. We used a questionnaire-survey method, a sanitarybacteriological method for studying colonies with subsequent determination of the total
microbial number and the presence of E. coli in washes from the skin of students' hands.
Research results. The data of the questionnaire-survey method showed that all students
know about the need to wash their hands, but 20% of the respondents do not always do this,
35% had no idea at all in what other cases they need to wash their hands.
For sanitary and bacteriological research, students were divided into 2 groups. The first
group (control) consisted of students with “clean hands” (before the study, they were asked to
wash their hands with solid soap, as well as liquid soap, which is widely used today). The second
group consisted of students with “dirty hands”. In washes from dirty hands, Staphylococcus
aureus (39.3%), Escherichia coli (25.3%), Streptococcus Spp. (17.4%). It was found that liquid
soap has a weak antibacterial effect compared to solid.
Hand washing with soap is a very important hygiene procedure. Hand hygiene is the most
economical and effective method of preventing the spread of infections. Washing your hands
6-10 times a day can reduce your risk of contracting COVID-19 and other infections. The
problem of personal hygiene and hygiene education among students and the general population
should be given due attention.
Key words: pandemic, experiment, skin hygiene, liquid and solid soaps, students.
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Abstract
Radiation safety is currently a very hot topic. The growth of large cities, widespread
urbanization, the development of new territories, an increase in requests for the extraction of
minerals is the impetus for conducting multipurpose environmental studies, in particular, aimed
at the possible impact of concurrently emerging negative factors on the health of the population.
The purpose of our scientific work is to determine the level of the radiation background
in the territories adjacent to the oil field areas of the city of Baku.
Materials and methods. The studies were carried out in areas close to oil producing
wells. We used radiometric, radiochemical and statistical methods, widely used in hygienic
research. Similar measurements were carried out in an area where there are no oil-producing
facilities.
Results. The conducted studies of the exposure dose rate of gamma radiation at oilfield
areas and adjacent territories showed an excess of gamma radioactivity in comparison with the
indicators of the control area. According to the data received, about the average levels of
radioactivity, this excess is within 5-43 times. Such a large range in radiation levels indicates
different levels of soil contamination in the territories of various oil wells. So, within a radius
of 2-5 meters from the wells, the radioactivity levels were 0.63 ± 0.02; 1.23 ± 0.04; 4.35 ± 0.18
μSv / hr.
Radiochemical studies of the soils of the above territories made it possible to determine
the nature of radioactivity. When identifying the radionuclide composition of the soil, mainly
uranium, thorium and potassium were released. Concentrations of these radionuclides in soil
samples from the oilfield area were, respectively: 238U- 65.4-631.0 mg / kg; 232Th - 85.8-423
mg / kg and 40K - 11950-100800 mg / kg, which exceeded their clarke values.
Conclusions. The studies carried out make it possible to judge that the oil-producing
territories have an increased radiation background. This can have an adverse impact on the
health of the population directly living in the areas adjacent to the oil field sites. It is
recommended to conduct monitoring studies to identify possible abiotic effects of this impact
among various population groups.
Key words: radiation background, oil field areas, radionuclides.
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Abstract:
This research explored ward nurses’ views about the characteristics of effective nurse leaders
in the context of Iraq as a developing country, where the delivery of health care continues to
face disruption and change. It is well established that the provision of modern health care
requires effective nurse leaders, but in countries such as Iraq the lack of effective nurse leaders
is noted as a major challenge. In a descriptive quantitative study, a survey questionnaire was
administered to 210 ward nurses working in two public hospitals in a major city in the north of
Iraq. The participating nurses were of the opinion that the effectiveness of their nurse leaders
was evident in their ability to demonstrate: good clinical knowledge, effective communication
and managerial skills. They also viewed their leaders as needing to hold high-level nursing
qualifications, though this was not necessarily the case in practice. Additionally, they viewed
nurse leaders’ personal qualities as important, which included politeness, ethical behaviour, and
trustworthiness. When considered against the issues raised in interviews with a smaller group
(20) of senior nurse leaders, representative of the various occupational levels, implications
identify the need for professional development that focuses on how the underpinning
competencies relate to leadership and how transformational leadership is evidenced in practice.
Keywords: Health care, nurse education, nurse leadership, nursing in Iraq, transformational
leadership.
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Abstract:
Background: Competency of nurses is vital to safe nursing practice as well as essential
component to drive quality of nursing services. There exists little up to date information
concerning actual competency among Vietnamese nurses. Purposes: The purpose of this study
is to identify the actual nursing competency among nurses in clinical settings in Vietnam.
Methods: A qualitative study, ethnographic method, comprised of the participant-observation,
in-depth interview, and focus group discussion with multidisciplinary groups of nurses
employing in Cho Ray hospital, Vietnam, managers/administrators, nurse teachers, medical
doctors, other health care providers, patients and family members which derived from
purposeful sampling technique. Content analysis was used for data analysis. Results: Five
essential themes of nursing competencies among nurses were identified include (1) knowledge,
(2) skills, (3) attitude and value-based nursing practice, (4) legal and ethical competencies, and
(5) transcultural competencies. Basic and advanced knowledge were identified as further two
dimensions of knowledge. There were five sub themes identified as further dimensions of skills
include technical skills, communication skills, organizing and management skills, teamwork
and interrelationship, and critical thinking skills. Conclusions: The findings from this study
provide valuable information and understanding of the actual competency among nurses in
clinical settings in Vietnam. It is expected that this understanding would assist in developing a
guide to nursing education and training, nursing practice and relevant policy regulation used
for promoting nursing competency among nurses.
Keywords: Nursing competency, qualitative design, ethnographic method, Vietnam.
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IN BROILER CHICKENS
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Abstract:
Pure form of L-Dopa is used to enhance muscular development, fat breakdown and suppress
Parkinson disease in humans. However, the L-Dopa in mucuna seed, when present with other
antinutritional factors, causes nutritional disorders in monogastric animals. Information on the
utilisation of pure L-Dopa in monogastric animals is scanty. Therefore, effect of L-Dopa on
growth performance and carcass characteristics in broiler chickens was investigated. Two
hundred and forty one-day-old chicks were allotted to six treatments, which consisted of a
positive control (PC) with standard energy (3100Kcal/Kg) and negative control (NC) with high
energy (3500Kcal/Kg). The rest 4 diets were NC+0.1, NC+0.2, NC+0.3 and NC+0.4% L-Dopa,
respectively. All treatments had 4 replicates in a completely randomized design. Body weight
gain, final weight, feed intake, dressed weight and carcass characteristics were determined.
Body weight gain and final weight of birds fed PC were 1791.0 and 1830.0g, NC+0.1% L-Dopa
were 1827.7 and 1866.7g and NC+0.2% L-Dopa were 1871.9 and 1910.9g respectively, and
the feed intake of PC (3231.5g), were better than other treatments. The dressed weight at
1375.0g and 1357.1g of birds fed NC+0.1% and NC+0.2% L-Dopa, respectively, were similar
but better than other treatments. Also, the thigh (202.5g and 194.9g) and the breast meat (413.8g
and 410.8g) of birds fed NC+0.1% and NC+0.2% L-Dopa, respectively, were similar but better
than birds fed other treatments. The drum stick of birds fed NC+0.1% L-Dopa (220.5g) was
observed to be better than birds on other diets. Meat to bone ratio and relative organ weights
were not affected across treatments. L-Dopa extract, at levels tested, had no detrimental effect
on broilers, rather better bird performance and carcass characteristics were observed especially
at 0.1% and 0.2% L-Dopa inclusion rates. Therefore, 0.2% inclusion is recommended in diets
of broiler chickens for improved performance and carcass characteristics.
Keywords: Broilers, Carcass characteristics, L-Dopa, performance.
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Abstract:
The effects of basil and/or chamomile seed supplementation on the growth of Hubbard broiler
chicks were evaluated. The antioxidant effects of these supplements were also assessed. 120 1day-old broiler chicks were randomly divided into four equal groups. The control group (group
1) was fed a basal diet (BD) without supplementation. Groups 2, 3, and 4 were fed the BD
supplemented with 10g basil, 10g chamomile, and 5g basil plus 5g chamomile per kg of food,
respectively. Basil supplementation alone or in combination with chamomile non-significantly
(P≥0.05) increased final body weight (3.2% and 0.3%, respectively) and weight gain (3.5% and
3.6%, respectively) over the experimental period. Chamomile supplementation alone nonsignificantly (P≥0.05) reduced final body weight and weight gain over the experimental period
by 1.7% and 1.7%, respectively. In comparison to the control group, herbal seed
supplementation reduced feed intake and improved the feed conversion and protein efficiency
ratios. In general, basil seed supplementation stimulated chicken growth and improved the feed
efficiency more effectively than chamomile seed supplementation. The antioxidant activities of
basil and/or chamomile supplementation were examined in the thymus, bursa, and spleen. In
chickens that received supplements, the level of malondialdehyde was significantly decreased,
whereas the activities of glutathione, superoxide dismutase, and catalase were significantly
increased (P<0.05). Supplementation of basil and/or chamomile did not affect blood protein
levels, but had lipid-lowering effects as evidenced by reduced serum levels of total lipids,
triglycerides, and cholesterol. In conclusion, supplementation of basil and/or chamomile
improved growth parameters in broiler chicks and had antioxidant and blood lipid-lowering
effects. These beneficial effects of basil and/or chamomile supplementation resulted in
economically viable production of high-quality white meat containing no harmful residues.
Keywords: Herbal additives, basil, chamomile, broiler, growth performance, antioxidant.
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Abstract
Hyperglycemia is the characteristic of diabetes mellitus which is a group of metabolic diseases.
Hyperglycemia results from defects in insulin secretion, insulin action or both. It is acoelerated
by poorly controlled blood glucose level as a result of which excessive free radicals are
generated causing oxidative stress which in turn affects blood vessels, causing inflammation in
cells and lipid peroxidation in type 2 diabetes patients. Lipid Peroxidation in Type 2 diabetic
patents was studied by estimating Malondialdehyde (MDA), index of Lipid Peroxidation. The
level of MDA was measured as TBARS Thiobarbituric acid reactive substance).. A total 360
subjects were involved in the study of which 90 were male diabetics, 90 were female diabetics
(case) and 90 male non diabetics, 90 females non diabetics (control). The mean and sd values
of MDA were calculated for all cases and control of both sexes of three diferent age groups.
Both diabetic males and females had higher MDA level as compared to controls. The level of
MDA in both males and females cases is statistically significant
P 0.05).From the present study it reveals that increase in the production of free radicals occurs
along with the increase in age of diabetic patients which elevated the level of MDA.
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Abstract - Diabetes Mellitus is a chronic condition that lasts for life long. Human body is
provided with sugar and carbohydrates by conventional food habits. It is mandatory for these
sugar and carbohydrates to get broke down into glucose, as glucose acts as a fuel for cells. The
glucose is consumed by bloodstream with the help of insulin, and it travels into the cells so it
can be used as a energy. When pancreas railed at secreting insulin, the disorder called Diabetes
Mellitus commences. Formerly, Adaboost algorithm with decision stump is used for
prognostication and diagnosis of diabetes. In this paper, we have recouped Adaboost algorithm
with Gradient boosting algorithm to hike its veracity from 80.72% to 90%*.
Keywords - XGBOOST, gradient boosting; medical data mining; machine leaning; diabetes
mellitus; disease prediction model
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Abstract
Maxillary artery is one the important contents of the infratemporal fossa. Mandibular nerve
and its branches form a clinically important relation of maxillary artery in this region. Sound
knowledge of variations of maxillary artery in is of special importance in oral maxillofacial
surgeries, epistaxis management, and intractable neuralgias. In the present case we report a
unique variation in the course of the axillary artery which was not reported in the available
literature. During routine dissection in an adult male cadaver on the right side the maxillary
artery passed through the loop of the auriculotemporal nerve. Maxillary artery gave its middle
meningeal artery as it traversed through the nerve loop. In rest of the course of the artery passed
deep to the posterior division of mandibular nerve. The knowledge of these variations is
important for surgeons and it would also explain the possible involvement of these variations
in etiology of the craniomandibular pain.
Keywords - Auriculotemporal Nerve Loop; Maxillary Artery; Mandibular Posterior division
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