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Hücre ve Moleküller

Canlıların temel yapı taşı olan hücrelerin, farklı işlevleri vardır. 

Bu işlevlere uygun farklılaşmış yapı ve özellikleri bulunmaktadır.



Hücre içinde gerçekleşen fizyolojik ve patolojik olaylar çeşitli 
sinyal ileti yolakları ve bu yolaklarda görev alan moleküller 
tarafından gerçekleşir. 



Radyasyon Hasarı ve Hücre
İyonize radyasyonun hücrede oluşturduğu DNA hasarı, DNA ile 
doğrudan etkileşmesi veya su moleküllerinin iyonizasyonu ile 
oluşan serbest radikallerin (reaktif oksijen türleri, ROS) hücredeki 
moleküller ile dolaylı etkileşmesi sonucunda olur.

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW3NGFgcrXAhWCBBoKHQl3Bb0QjRwIBw&url=https://www.omicsonline.org/articles-images/2155-6210-3-121-g004.html&psig=AOvVaw12hu59xhyR2NvyvxyexeAV&ust=1511159231688119
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW3NGFgcrXAhWCBBoKHQl3Bb0QjRwIBw&url=https://www.omicsonline.org/articles-images/2155-6210-3-121-g004.html&psig=AOvVaw12hu59xhyR2NvyvxyexeAV&ust=1511159231688119


Radyasyonun hücreye olan etkileri, belli bir eşik değerin üstündeki 
maruziyetlerde karşılaştığımız deterministik etkiler ve düşük 
dozlardaki maruziyetlerde karşılaştığımız stokastik etkilerdir. 

Hücrenin hangi moleküller ve 
hangi mekanizmalar üzerinden  
etkilendiğini bilmediğimiz için                                                                     
stokastik etkilerin ne zaman                                                                                 
ve ne şekilde ortaya çıkacağını                                                      
öngöremeyiz.



Radyolojik ve nükleer kazalar sonrasında radyasyona maruz 
kalmış bireylerde absorbe edilen dozların tahmininde 
biyolojik dozimetreler kullanılmaktadır.

Maruz kalmış kişilerin periferik kan lenfositleri içindeki 
disentrik kromozomların oluşması spesifik ve doza 
bağımlıdır (Lloyd ve ark., 2000; IAEA, 2011; Kang ve ark., 
2016). 

Disentrik kromozom                                                                         
analizi, kitlesel kazalar                                                        
sonrasında “altın standart”                                                                                                  
olarak kabul edilmektedir.



Biyolojik dozimetreler yüksek doza maruz kalmış bireylerde
yaygın olarak kullanılırken, düşük dozdaki radyasyonu aynı
hassasiyette belirleyememektedir. Günümüzde radyolojik triyaj
için geliştirilmiş ve optimize edilmiş olan yeni yöntemler
bulunmaktadır (Rothkamm ve Lloyd, 2014). Bu yöntemler:

• Lenfosit kinetiği  analizi(Little, 2000), 

• Prematüre kromozom yoğunlaşması (PCC) (Gonzalez ve ark., 
2014), 

Prematüre kromozom yoğunlaşması (PCC) 



• Sitokin bloke mikronükleus analizi (CBMN) (Tamizh Selvan ve 
ark., 2015), 

• γ-H2AX analizi (Pan ve ark., 2016) 

• OMICS bilimler (proteomics, transcriptomics ve metabolomics) 

Sitokin bloke mikronükleus analizi (CBMN) 

OMICS bilimler



DNA hasarı sinyal proteinleri:
ATM, DNA-PK, 53BP1 ve γ-H2AX
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Disentrik kromozom analizi, radyasyon dozlarını tahmin etmek için 
evrensel kabul görmüş ve doğru bir yöntemdir. Bununla birlikte; hücre 
kültürün hazırlanması için uzun zaman gereksinimi, sonuçların analiz için 
bu konuda deneyimli  kişilere ihtiyaç duyulması nedeniyle hasarın 
belirlenmesi için yeterince hızlı ve pratik değildir.

Böyle bir alternatif araç γ-H2AX testidir. γ-H2AX testinin disentrik
kromozom analiziden daha iyi bir araç olduğunu ve radyolojik triyajda etkili 
bir şekilde kullanılabilir.



Radyoterapi tedavisi uygulanacak hastaların 
tedavisi öncesinde, tedaviden 6 ve 24 saat 
sonrasında, serum örneklerinde  hematolojik 
parametreler, metabolitler ve iyonlar 
açısından biyokimyasal analizler yapılmıştır.

Işınlama öncesi ve sonrasındaki sonuçlar her 
iki cinste de anlamlı derecede azaldığı 
gösterilmiştir.



• İki farklı kanser hücre hattında yapılan bir hücre kültürü 
çalışmasında, TGF-β sinyalinin baskılanması radyasyona bağlı DNA 
çift iplik tamir proteinlerin ekspresyonunu baskıladığı gözlenmiştir.

• Çalışma sonuçları, TGF-β inhibisyonun tümörlerde hücrelerin 
radyosenstivitesini arttırmak için kullanılabileceğini göstermektedir. 



Bu konuda planladığımız çalışma:

NADPH oksidaz enziminin alt birimi olan Rac1 molekülü; ROS
oluşumunu ve apoptozis sinyal ileti yolaklarında rol almaktadır.
Bu nedenle düşük, orta ve yüksek dozda radyasyon hasarlarında
Rac1 molekülünün rolü olabileceği hipotezi ile in vivo çalışma
planladık.
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Moleküler düzeydeki bu çalışmalar hücredeki radyasyon
hasarına katkıda bulunan moleküllerin belirlenerek, bu
moleküller üzerinden koruyucu tedaviler geliştirilmesine katkı
sağlayacaktır.

Düşük doz radyasyon hasarını belirlemek ve olası önleyici
tedavilerin geliştirilebilmesi için, medikal fizik ve moleküler tıp
uzmanlarının birlikte yürütecekleri multidisipliner çalışmalar
ihtiyaç vardır.
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