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I. Projenin Türkçe Adı:  

 Hiperbarik oksijen tedavisinin indüklediği genotoksik etkilerin araştırılması  

 

İngilizce Adı:  

Investigation of genotoxic efffects induced by hyperbaric oxygen therapy. 

Özet: 

    Hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT) günümüzde pek çok alanda yaygın olarak 

kullanılan bir yöntemdir. Bununla birlikte HBOT nin DNA üzerinde oksidatif hasar 

oluşturduğu günümüzde artık bilinen bir gerçektir. Tedavinin başlaması ile birlikte en 

yüksek seviyesine ulaşan bu hasar tedavinin devam etmesi sürecinde azalmaktadır 

(adaptive response). Bu durumda HBOT nin ilk seansının en riskli seans olduğu 

düşünülebilir. Çalışmamızın temel amacı, HBOT nin ilk seansında en yüksek seviyede 

oluşan bu genotoksik etkileri değerlendirmektir. Hastalarda HBOT ile meydana gelen 

genotoksik etkiler, hastalardan alınan kanlardan elde edilecek olan lenfositlerde, 

Komet testi (COMET Assay) ve mikroçekirdek testi (Micronucleus Assay) yardımı ile 

değerlendirilmiştir. Çalışmamıza gönüllü olarak katılacak hastalarda ayrıca manganez 

superoksid dismutaz (MnSOD), glutatyon peroksidaz (GPX) ve 8-oxoguanine DNA 

glycosylase (OGG1) enzimlerini kodlayan genlerdeki polimorfizm de incelenmiştir. 

Bilindiği gibi SOD, organizmada artan oksidatif stress nedeni ile oluşan superoksid in 

hidrojen perokside dönüşümünü, GPX’da oluşan hidrojen peroksidin suya 

dönüşümünü sağlayan koruyucu antioksidan enzimlerdir. Bu enzimleri kodlayan 

genlerdeki polimorfizmin, HBOT sırasında artan oksidatif stress nedeni ile oluşan DNA 

hasarı üzerinde etkili olup olmadıkları araştırılmıştır.  

 

II. Amaç ve Kapsam: 

 

 Günümüzde HBOT, karbonmonoksit zehirlenmelerinin tedavisi, yumuşak doku 

enfeksiyonlarının tedavisi, kronik osteomiyelit tedavisi ve zor iyileşen yaraların tedavisi 

(özellikle diyabetli hastalarda) gibi pek çok farklı alanda uygulama alanı bulabilen 

modern bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. HBOT’nin son yıllarda geniş 

uygulama alanları bulması ve buna bağlı olarak kullanımının yaygınlaşması ile birlikte 



bu tedavi yöntemi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar da artmaya başlamıştır. Son 

yıllarda en çok üzerinde durulan konulardan biri de HBOT’nin sebep olduğu genotoksik 

etkilerdir. Dünyada komet testi kullanılarak yapılmış olan bütün çalışmalar DNA 

hasarının özellikle hiperbarik oksijen (HBO) uygulamasına başlanan ilk seansta en 

yüksek seviyeye ulaştığını ancak daha sonraki seanslarda DNA hasarının kademeli 

olarak azaldığını göstermektedir (adaptive response). Bu konudaki çalışmalar DNA 

hasarının artan oksidatif stres nedeni ile meydana geldiğini göstermekte dolayısı ile 

tedavinin ilk günden sonraki hiperbarik oksijen uygulamalarında organizmanın 

antioksidan kapasitesinin arttığı anlaşılmaktadır. Nitekim son yapılan çalışmaların 

sonuçları bu değerlendirmeyi desteklemektedir. Bu durumda HBOT uygulanacak 

hastalar için en kritik dönemin, HBO’nin ilk uygulandığı seans olduğu söylenebilir. 

Çünkü ilk uygulamada birden bire artan oksidatif stres nedeni ile lenfositlerdeki DNA 

hasarının en yüksek seviyeye ulaştığı görülmekte ancak sonraki seanslarda 

organizmanın antioksidan kapasitesinin artması ile bu hasarın azaldığı 

gözlenmektedir.  

    DNA hasarını tayin etmek üzere alkali comet assay (ph>13) yüksek hassasiyeti 

nedeniyle tercih edilen bir yöntemdir. DNA çift zincir kırıkları (DSB), tek zincir kırıkları 

(SSB) ve alkali-labil bölgeler (ALS) Comet testinde migrasyonun artması şeklinde 

gözlenebilir. Fpg proteini oksidatif DNA baz hasarlarını (özellikle 8-OH guanin) tayin 

etmek için kullanılmaktadır. Çalışmamızda Comet testi ile DNA hasarı ölçülmesi 

amaçlanmış ayrıca fpg enzimi kullanılarak DNA hasarı daha spesifik olarak tayin 

edilmiştir. 

    GPX ve MnSOD, hücre içinde endojen olarak bulunan antioksidan enzimlerdir ve 

insan organizmasında oksidatif stres sonucunda oluşan süperoksidlerin 

uzaklaştırılmasında görev alırlar. Yapılan araştırmalar her iki enziminde polimorfik 

olduğunu göstermektedir. OGG1 da önemli DNA onarım enzimlerinden biridir ve 

polimorfik olduğu bilinmektedir. Dolayısı ile oksidatif stres ile mücadelenin etkinliğinde, 

kişiden kişiye değişebilen sonuçlar ile karşılaşılabilecektir. Bu nedenle HBOT’nin 

özellikle ilk seansında meydana gelen DNA hasarında, bu enzimlerin polimorfik 

olmasından kaynaklanan bireysel farklılıkların etkili olup olmadığının araştırılması 

hedeflenmektedir.  

 

 



III. Materyal ve Yöntem 

III.I. Çalışmamızda yer alacak olan hasta grubu ve hedeflenen hasta sayısı 

Çalışmamıza, diyabetik yaralar, kronik osteomiyelit, burger hastalığı gibi çeşitli 

sebeplerle GATA Deniz ve Sualtı Hekimliği Anabilim Dalı’na HBO tedavisi için 

başvuran hastalar arasından, gönüllü olan 100 hasta katılmıştır.  

III. II GATA Deniz ve Sualtı Hekimliği Anabilim Dalında uygulanacak HBOT si 

protokolu 

Çalışmamızda uygulanan olan tedavi protokolu, GATA’nın rutin olarak hastalarına 

uyguladığı tedavi protokolunun aynısıdır. Bu protokola göre hastalar tek kişilik bir 

hiperbarik çembere alınmış ve burada 75 dakika boyunca 2.5 ATA (atmosfer absolut) 

da %100 oksijene maruz bırakılmışlardır. Bu uygulama 1 tedavi seansını 

oluşturmaktadır. Bu tedavi hergün aynı koşullarda yapılmak üzere 10 gün yani 10 

seans devam etmektedir.  

III.III DNA hasarı ve genotoksik etkilerin belirlenmesi 

III.III.I Comet Testi 

Çalışmamıza katılan tüm hastalardan HBO uygulanmasının öncesinde ve HBO 

uygulaması esnasında her seans sonunda 10 ml kan alınmış ve lenfositlerdeki DNA 

hasarı Tek Hücre Jel Elektroforez Tekniği (COMET Assay) ile değerlendirilmiştir. Bu 

testin detayları aşağıda verilmiştir. “(Not: MN testi ile genotipleme çalışmaları da alınan 

bu 10 ml lik kan numunesi kullanılarak yapılmıştır. Yani her bir hastadan tedavi seansı 

sonrasında toplam 10 ml kan alınmıştır)” 

    Öncelikle fikol (lenfosit ayırma çözeltisi) ışıktan korunarak oda sıcaklığına 

getirilmiştir. 50 ml’lik LeucoSep tüplere 15 ml fikol koyulmuş ve 1000 g’de 30 saniye 

oda sıcaklığında santrifüj edilmiştir. 5 ml kan tüpe aktarılmış ve 1000 g’de 10 dakika 

oda sıcaklığında santrifüj edilmiştir. Santrifüjden sonra tüpteki fazların sıralaması 

yukarıdan aşağıya şu şekilde olmaktadır: Plazma - lenfosit içeren arafaz – fikol – disk 

– fikol – pellet (eritrositler ve granülositler). Lenfosit içeren disk üzerinde tüm fazlar 

başka bir tüpe aktarıldı. Bu aşamada tüpte bulunan disk, eritrositler ve granülositleri 

içeren pelletin aktarılmasını önlemektedir. Diğer bir tüpe aktarılan lenfositli fazın 

üzerine 10 ml PBS ilave edilşmiş ve vorteksledikten sonra 250 g’de 10 dakika oda 

sıcaklığında santrifüj edilmiştir. Santrifüjden sonra üst faz atılmış, tekrar 10 ml PBS 



ilave edilerek 250 g’de 10 dakika oda sıcaklığında santrifüj edilmiştir. Son 

santrifüjden sonra üst faz atılmış ve pelletin üzerine 1 ml RPMI ilave edilerek iyice 

karıştırılmıştır.  

    Hücrelere; pozitif kontrol olarak 50 M ve 100 M H2O2 uygulanmıştır. 

İnkübasyondan sonra +40C’de 900 l PBS  ve 100 l uygun miktarlarda H2O2  

çözeltisinden ilave edilmiş ve 5 dakika buz banyosunda bekletilmiştir. +40C’de 2500 

rpm’de 5 dakika süreyle santrifüj edildikten sonra süpernatant atılmıştır.   

      37 0.50C’de eritilmiş 75 l % 0.5’lik LMPA, 25 l hücre süspansiyonu ile 

karıştırıldıktan sonra önceden % 1’lik NMPA çözeltisine daldırılıp agar ile kaplanmış 

lamlara yayılmış ve üzerine lamel kapatıldıktan sonra buzlu yüzey üzerinde 5 dakika 

bekletilerek agarın katılaşması sağlanmıştır. Bu prosedür tedavi sonrasında alınan 

örnekler için hemen uygulandıktan sonra örnekler DNA hasarının onarımını 

izleyebilmek amacıyla 37o’de inkübe edilmiş ve inkübasyonun 15. dak., 30. dak.,  60. 

dak. ve 120. dak.’larında aynı şekilde lamlara uygulama yapılmıştır. Lamlar daha 

önceden hazırlanıp buzdolabında bekletilen soğuk lize edici çözeltiye daldırılarak en 

az 1 saat süreyle buzdolabında bekletilmiştir. Daha sonra elektroforez tankı soğuk 

elektroforez çözeltisi ile doldurulacak ve lamlar agar yayılan kısımları üste gelecek 

şekilde elektroforez tankının içine yerleştirilmiştir. Lamlar, 20 dakika akım 

uygulamadan bu çözeltide bekletildikten sonra, 25 V ve 300 mA akım uygulayarak 20 

dakika elektroforez uygulanmış ve işlem bittikten sonra alınan lamlar üç kez 

nötralizasyon çözeltisi ile yıkanmıştır. Daha sonra lamların üzerine 60 l (20 g/ml) 

etidium bromür çözeltisi ilave edilmiş ve en az  10 dakika beklenip mikroskopta okuma 

yapılmıştır. 

Her lamda 100 hücre, floresan mikroskopunda değerlendirilerek DNA hasar derecesi 

çekirdekten çıkan kuyruk uzunluğunun durumuna göre hasarsız, az hasarlı, orta 

derecede hasarlı, yüksek derecede hasarlı ve tam hasarlı olmak üzere 5 kategoride 

değerlendirilmiştir.  

 

III.III.II FPG (Formamidopirimidin glikolidaz) Enziminin Kullanıldığı Modifiye Comet 

Testi 

Okside pirimidinleri saptamak üzere klasik Comet testinde Fpg enzimi kullanılmıştır. 

Comet testi III.III.I’de anlatıldığı şekilde elektroforez aşamasına kadar aynı biçimde 

gerçekleştirilmiştir. Lamlar elektrroforeze konulmadan önce, enzim reaksiyon tamponu 



(pH:8) ile 3 kez yıkanmıştır. Aynı tamponla Fpg enziminin dilüsyonu yapılmış ve bu 

enzimlerden lamlara eklenmiş ve lamelle üzerleri kapatılmıştır. 37oC’lik nemli 

inkübatörde yarım saat inkübe edilmiştir. Daha sonra Comet testindeki elektroforez, 

nötralizasyon, boyama ve değerlendirme işlemleri aynı şekilde uygulanmıştır. 

Hücrelere; pozitif kontrol olarak 50 M ve 100 M H2O2 uygulanmıştır. 

 

III.III.III Mikroçekirdek testi (Micronucleus, MN) 

İnkübasyon: 

Laminar air flow altında steril tüplere izole edilen lenfosit örneğinden her bir tüpe 1 

milyon hücre (lenfosit) olacak şekilde hesaplanarak kooyulmuştur. Daha önceden 

hazırlanan ve çalışmadan en az bir saat önce 37°C’de bekletilip ısıtılan medyum 

çözeltisinden 2.5 ml tüplere ilave edilmiştir. Lenfositlerin bölünmesini stimüle etmek 

amacıyla tüplere fitohemaglütinin ilave edilmiştir. Tüplerin kapakları laminar air flow 

altında kapatılmıştır. Vortekste hafifçe karıştırılmış ve 72 saatlik inkübasyon 

başlatılmıştır. Sonra tüpler 37°C’lik inkübatöre kaldırılmıştır. 44.saatte tüpler etüvden 

alınmış ve laminar air flow altında her bir tüpe 15 µl sitokalasin-B (CYT-B) ilave 

edilmiş, vorteksle hafifçe karıştırılmış ve 37°C’lik inkübatöre kaldırılmıştır.  72. saatte 

tüpler etüvden alınmış ve temiz lamlar üzerine hücreler 600g’de 5 dakika cytospin 

santrifüjde sanrifüj edilerek alınmıştır. Oda sıcaklığında lamlar kurumaya bırakılmıştır. 

Boyama: 

Lamlar kuruduktan sonra temiz bir şale içine aktarılan metanol çözeltisine daldırılmış 

ve bu şekilde 10 dakika bekletilmiştir. Lamlar daha sonra şaleye doldurulan May-

Grünwald Giemsa çözeltisi içine daldırılmış ve 10 dakika bekletilmiştir. Son olarak 

lamlar distile su ile yıkanmış ve kurumak üzere bırakılmıştır. 

Hücrelere pozitif kontrol olarak 10, 20, 40 ve 60 ng/ml MMC uygulanarak aynı test 

prosedürü izlenmiştir. 

Mikroskopta İnceleme: 

Her kan numunesine karşılık gelen lamlarda 40x objektif ile 1000 adet çift çekirdekli 

hücre (M2) sayıldı. Bu 1000 hücre içinde bulunan MN’ler sayılmıştır.  

NDI = [M1 + 2(M2)+ 3(M3) + 4(M4)] / 500 



Yukarıdaki formül kullanılarak NDI (Nuclear Division Index) hesaplanmıştır. 

III.IV Gönüllü hastalarda GPX ve MnSOD polimorfizminin araştırılması 

Çalışmamıza katılan tüm hastaların GPX ve MnSOD enzimlerini kodlayan genlerin 

genotiplemesi yapılmıştır. Bunun için özetle aşağıdaki prosedür izlenmiştir; 

III.IV.I Genotipleme Deneyleri            

 

III.IV.I.I Genomik DNA eldesi:  

Alınan kan örneklerinden hareketle lenfositlerden DNA elde edilmiştir. Elde edilen 

DNA’nın spektrofotometrik yöntemle miktarı ve saflığı tayin edilmiştir. Daha sonra 

hedeflenen genler polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile çoğaltılmıştır.  

III.IV.I.II PCR:  

PCR için öncelikle hedeflenen bölgelere ait primerler daha önceki çalışmalardan 

seçilmiş veya bu aşamadan sonra her bir gen bölgesi için PCR koşulları optimize 

edilmiştir.  

Her bir gen için optimizasyon deneyleri sadece hedeflenen ürünün görüldüğü ve hiçbir 

ekstra bandın olmadığı PCR koşulları elde edilene kadar sürdürülmüştür. Bu amaçla 

magnezyum konsantrasyonu, primer konsantrasyonu, DNA konsantrasyonu, Taq 

polimeraz konsantrasyonu deneysel olarak araştırılmıştır. Yine PCR programına ait 

değişkenler tek bir istenen band elde edilene kadar gerçekleştirilmiştir. Optimizasyon 

deneyleri bittikten sonra numuneler üzerinde yöntem uygulanmıştır. 

III.IV.I.III RFLP:  

PCR ile optimizasyon deneylerinden sonra genotiplemede ikinci aşama olan 

restriksiyon enzim kesim koşullarının optimizasyonuna geçilmiştir. Bu aşamada her bir 

gendeki polimorfik bölge için uygun restriksiyon enzimleri belirlenerek bunların 

maksimum etkinlik gösterdiği koşullar araştırılmıştır. Her bir enzim için uygun koşullar 

belirlendikten sonra PCR ile çoğaltılan ürünlerde restriksiyon parça uzunluk 

polimorfizm (RFLP) deneyi ile bireylerin homozigot normal, heterozigot veya 

homozigot mutant olup olmadıkları saptanmıştır.  

 

 



III.IV.I.IV Jel elektroforezi:  

Bu amaçla genotiplemede son aşama olan agaroz jel elektroforez veya poliakrilamid 

jel elektroforez tekniği uygulanmıştır. RFLP deneyinde oluşan parçaların 

büyüklüklerine göre uygun elektroforez seçilecek ve jeller etidiyum bromür ile 

boyanarak bantlar UV tablası üzerinde görünür hale getirilerek her bir numunenin 

genotipi aydınlatılmıştır. 

IV. Analiz ve Bulgular  

IV.I. Comet testi sonuçları 

    

    Hastalardan HBOT’ne girmeden önce ve girdikten sonra alınan kan örneklerine 

Comet testi uygulanmıştır. Tedaviye girdikten sonra alınan kan örnekleri 370 C’de 

2 saat inkübe edilmiş ve bu süre içinde 15. dak, 30 dak., 1. saat ve son olarak 2. 

saatin sonunda DNA hasarının onarımı tespit edilmiştir ve Comet testi ile edle 

edilen sonuçları Tablo I ve Şekil I ‘de toplu olarak verilmiştir. 

Tablo I.  

 

T.Ö 

TS 

0. dak 

TS 

15. dak 

TS 

30. dak 

TS 

60. dak 

TS 

120. dak 

Hasta 

sayısı 

        (n) 

Arbitrary 

Units (AU) 10,1 34,7 31,35 26,752 18,604 10,98 

 

100 

 

, 

Şekil I. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası ve inkübasyon sonrasında Comet test ile 

elde edilen Arbitrary Units değerleri. 



    Hastalardan HBOT’ne girmeden önce ve girdikten sonra alınan kan örneklerine 

fpg enzimi ilave edilerek yapılmış olan Comet testi ile elde edilen sonuçlar Tablo II 

ve Şekil II’de gösterilmiştir. 

Tablo II. 

 

T.Ö  TS fpg TÖ fpg TS 

Hasta 

sayısı 

        (n) 

Arbitrary 

Units (AU) 9,88119 33,495 9,931 47,57 

 

100 

 

 

Şekil II. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası fpg ilavesiyle modifiye edilmiş Comet 

testinde elde edilen Arbitrary Units değerleri. 

Pozitif kontrol olarak kullanılan H2O2 ile elde edilen Comet testi sonuçları ve fpg 

kullanılarak yapılan Comet testi sonuçları Arbitrary Units değerleri hesaplanarak Şekil 

III’te gösterilmiştir. 

 

Şekil III. Comet testi ve ve fpg enzimi kullanılarak yapılan Comet testi sonuçları. 



IV.II Mikroçekirdek testi sonuçları 

Tablo III. 

 MN NDI Hasta sayısı 

(n) 

 

MMC 10 ng/mL 10 1,736  

MMC 20 ng/mL 14 1,678  

MMC 40 ng/mL 20 1,648  

MMC 60 ng/mL 36 1,61  

Tedavi Öncesi 4,5 1,7676 100 

       Tedavi Sonrası 4,99 1,7768 100 

 

 

Şekil VI. Pozitif kontrol olarak kullanılan MMC ile MN testi kullanılarak elde edilen 

sonuçlar. 

 

Şekil VII. HBOT’ne girmeden önce ve tedaviye girdikten sonra alınan örneklerde MN 

testi sonuçları 

 

 Tablo III ve Şekil IV’te pozitif kontrol olarak kullanılan 10, 20, 40 ve 60 ng/ml MMC ile 

elde edilen ve Şekil VII’de HBOT’ne giren hastalardan tedavi öncesi ve tedavi 

sonrasında alınan örneklerle elde edilen MN sonuçları ve NDI değerleri gösterilmiştir. 



NDI değerlerinin birbirinden farklı olmaması MN testi esnasında positif kontrol olarak 

kullanılan MMC konsantrasyonlarının sitotoksik etkisinin olmadığını göstermektedir.  

 

IV.III. Genotipleme Deney Sonuçları 

 

IV.III.I Süperoksit dismütaz 2 (SOD2) Ala9Val, C → T Gen polimorfizmi Analizi 

 

PZR amplifikasyonu için SOD2F (5’- AGC CCA GCC TGC GTA GAC-3’, Sense) ve 

SOD2 R (5’- TAC TTC TCC TCG GTG ACG -3’) primer dizilimlerinden 

yararlanılmıştır. Reaksiyon için 10 μl genomik DNA, 100 mM Tris-HCl (pH 9.0 25o C), 

500 mM KCl, 25 mM MgCl2, 50 pmol SOD2 primerleri, 0.2 mM dNTP ve 2 U  Taq 

polimeraz kullanılmıştır. Amplifikasyon aşağıdaki şartlarda gerçekleştirilmiştir. 

İlk denatürasyon: 95 oC 2 dakika / 1 döngü                                                                           

Denatürasyon: 94 oC 2 dak.                                                                                                      

Yapışma: 55 oC 1 dak                                                                                                                   

Sentez: 72 oC 2 dak / 35 döngü                                                                                                        

Son sentez: 72 oC 10 dak. / 1 döngü   

     

    Hiçbir ekstra bandın olmadığı ve sadece istenen PZR ürününün (SOD2: 246 bç) 

elde edilip- edilmediği % 2.0 agaroz jelde kontrol edilmiştir. Jeller etidiyum bromür ile 

boyanmıştır. 

SOD2 geni Ala9Val polimorfizmi için restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi (RPUP) 

analizi: 

PZR ürünü (246 bç) BsaW I restriksiyon enzimi ile 50mM sodium klorür, 10mM Tris-

HCl, 10mM magnezyum klorür, 1mM ditiyotreityol (pH 7.9 at 250 C) reaksiyon 

karışımında bir gece 370  C’da inkübe edilmiştir. RPUP parçaları % 3’lük agaroz jelde 

yürütülüp etidiyum bromür ile boyandıktan sonra genotipler aydınlatılmıştır.  

 

 

 

 



Tablo IV. 

No PCR RFLP No PCR RFLP No PCR RFLP No PCR RFLP 

1 + M 25 + M 49 +       H 73 + M 

2 + H 26 + M 50 + M 74 + M 

3 + M 27 + H 51 + W 75 + H 

4 + H 28 + W 52 +       H 76 +   

5 + M 29 + H 53 +       H 77 + H 

6 + H 30 + H 54 + M 78 + M 

7 + H 31 + H 55 + W 79 +   

8 + H 32 + H 56 + M 80 + H 

9 + H 33 + H 57 + H 81 +   

10 + H 34 + W 58 + M 82 + H 

11 + H 35 + M 59 + W 83 +   

12 + W 36 + M 60 + M 84 + H 

13 + H 37 + M 61 + M 85 + W 

14 + H 38 + H 62 + M 86 + M 

15 + H 39 + H 63 + W 87 + H 

16 + H 40 + H 64 + W 88 + H 

17 + M 41 + W 65 + H 89 +   

18 + H 42 + H 66 + W 90     

19 + H 43  + H 67 + W 91 +   

20 + H 44 +       M 68 +   92 +   

21 + H 45 + H 69 +   93 +   

22 

      

+ H 46 + W 70 +   94 +   

23 + H 47 -        - 71 +   95 +   

24 + H 48 +       H 72 +   96 +   

 

 

 

 

 

IV.III.II. Glutatiyon peroksidaz 1 (GPX1) geni Pro198Leu C  T Polimorfizmi Analizi 

PZR amplifikasyonu için GPX1F (5’- TGTGCCCCTACGGTACA -3’, Sense) ve 

GPX1R (5’- CCAAATGACAATGACACAGG -3’) primer dizilimlerinden 

yararlanılmıştır. Reaksiyon için 5 μl genomik DNA, 100 mM Tris-HCl (pH 9.0 25o C), 

W: Wild type 246 bp  

H: Heterozigot 246-164-82 bp 

M: Mutant  

164-82 

bp  



500 mM KCl, 25 mM MgCl2, 40 pmol GPX1 primerleri, 0.2 mM dNTP ve 2 U  Taq 

polimeraz kullanılmıştır. Amplifikasyon aşağıdaki şartlarda gerçekleştirilmiştir. 

İlk denatürasyon: 94 oC 2 dakika / 1 döngü                                                                           

Denatürasyon: 93 oC 2 dak.                                                                                                     

Yapışma: 58 oC 1 dak                                                                                                                   

Sentez: 72 oC 2 dak / 30 döngü                                                                                                        

Son sentez: 72 oC 10 dak. / 1 döngü   

        Hiçbir ekstra bandın olmadığı ve sadece istenen PZR ürününün (GPX1: 338 bç) 

elde edilip- edilmediği % 2.0 agaroz jelde kontrol edilmiştir. Jeller etidiyum bromür ile 

boyanmıştır. 

GPX1 geni Pro198Ala polimorfizmi için restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi 

(RPUP) analizi: 

PZR ürünü (338 bç) Apa I restriksiyon enzimi ile 50mM sodium klorür, 10mM Tris-

HCl, 10mM magnezyum klorür, 1mM ditiyotreityol (pH 7.9 at 250 C) reaksiyon 

karışımında bir gece 370  C’da inkübe edilmiştir. RPUP parçaları % 3’lük agaroz jelde 

yürütülüp etidiyum bromür ile boyandıktan sonra genotipler aydınlatılmıştır.  

TabloV. 

Sıra no PCR  Sıra no PCR  Sıra no PCR  

1     +     H 18     +    W 35     +    W 

2     +    W 19     +     H 36     +    W 

3     +    W 20     +     H 37     +    W 

4     +    M 21     +     M 38     +    W 

5     +     H 22     +     W 39     +    H 

6     +     H 23     +     W     40     +    M 

7     +     W 24     +     H 41     +    W 

8     +     H 25     +     M 42     +     

9     +     H 26     +     M 43     +    W 

10     +     H 27     +     H 44     +    W 

11     +     W 28     +     W 45     +     H 

12     +     H 29     +     W 46     +     W 

13     +     W 30     +     W 47     

14     +     W 31     +     H     48     +     H 

15     +     H 32     +     H     49     +    W 

16     +     M 33     +     H    

17     +     H 34     +     H        



Bu kişilerde GPX1 geni Pro198Leu polimorfizmi genomik DNA dan polimeraz zincir 

reaksiyonu-restriksiyon parça uzunlık polimorfizmi teknikleri ile aydınlatılmıştır. 

Yapılan deneyler sonucunda bireylerin 21inin yabanıl tip genotipe, 20 sinin 

heterozigot genotipe ve 6 sının da mutatn genotipe sahip olduğu anlaşılmıştır. 

 

IV.III.III OGG1 Ser326Cys Gen polimorfizmi Analizi: 

 

PZR amplifikasyonu için OGG1F (5’- AGT GGA TTC TCA TTG CCT TCG-3’, Sense) 

ve OGG1 R (5’- GGT GCT TGG GGA ATT TCT TT -3’) primer dizilimlerinden 

yararlanılmıştır. Reaksiyon için 5 μl genomik DNA, 100 mM Tris-HCl (pH 9.0 25o C), 

500 mM KCl, 25 mM MgCl2, 25 pmol OGG1 primerleri, 0.2 mM dNTP ve 2 U  Taq 

polimeraz kullanılmıştır. Amplifikasyon aşağıdaki şartlarda gerçekleştirilmiştir. 

İlk denatürasyon: 95 oC 2 dakika / 1 döngü                                                                           

Denatürasyon: 93 oC 2 dak.                                                                                                     

Yapışma: 52 oC 30 san.                                                                                                                  

Sentez: 72 oC 1 dak / 30 döngü                                                                                                       

Son sentez: 72 oC 10 dak. / 1 döngü   

Hiçbir ekstra bandın olmadığı ve sadece istenen PZR ürününün (OGG1: 251 bç) elde 

edilip- edilmediği % 2.0 agaroz jelde kontrol edilmiştir. Jeller etidiyum bromür ile 

boyanmıştır. 

OGG1 geni Ser326Cys polimorfizmi için restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi 

(RPUP) analizi: 

PZR ürünü (251 bç) Sat I restriksiyon enzimi ile 50mM sodium klorür, 10mM Tris-HCl, 

10mM magnezyum klorür, 1mM ditiyotreityol (pH 7.9 at 250 C) reaksiyon karışımında 

bir gece 370  C’da inkübe edilmiştir. RPUP parçaları % 3’lük agaroz jelde yürütülüp 

etidiyum bromür ile boyandıktan sonra genotipler aydınlatılmıştır.  

 

 

 

 

 



TabloVI. 

Sıra no PCR RFLP Sıra no PCR RFLP Sıra no PCR RFLP 

1 + H 36 + W 70 + W 

2 + H 37 + W 71 + W 

3 + H 38 + H 72 + W 

4 + M 39 + W 73 + H 

5 + W 40 + M 74 + H 

6 + M 41 + H 75 + H 

7 + W 42 + W 76 + H 

8 + W 43 + W 77 + W 

9 + W 44 + H 78 + H 

10 + M 45 + W 79 + H 

11 + W 46 + W 80 + W 

12 + W 47 + W 81 + W 

13 + H 48 + W 82 + H 

14 + H 49 + W 83 + W 

15 + H 50 + H 84 + W 

16 + H 51 + H 85 + W 

17 + H 52 + H 86 + W 

18 + H 53 + W 87 + W 

19 + H 54 + W 88 + W 

20 + W 55 + W 89 + H 

21 + H 56 + H 90 + H 

22 + H 57 + H 91 + H 

23 + W 58 + H 92 + H 

24 + W 59 + W 93 + H 

25 + W 60 + H 94 + H 

26 + W 61 + W 95 + W 

27 + H 62 + W 96 + W 

28 + M 63 + W 97 + H 

29 + W 64 + W 98 + W 

30 + W 65 + W 99 + W 

31 + H 66 + W 100 +   

32 + H 67 + W 101 + W 

33 + W 68 + H    

34 + H 69 + W    

35 + H       

 

 



W 251 bp 

M 153-98 bp 

H 

251-153-

98 bp 

Bu kişilerde OGG1 geni Ser326Cys polimorfizmi genomik DNA dan polimeraz 

zincir reaksiyonu-restriksiyon parça uzunlık polimorfizmi teknikleri ile 

aydınlatılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda bireylerin %53 ünün yabanıl tip %42 

sinin heterozigot ve % 5 inin de mutatn genotipe sahip olduğu anlaşılmıştır. 

 

V. Sonuç ve Öneriler  

 

    Comet testi sonuçlarına göre, HBOT’ye giren hastalarda ilk seanstan sonra 

oksidatif hasar gözlenmektedir. Fakat oluşan bu hasar 1 saat içinde giderek 

azalmakta ve 2 saat sonunda tedaviye girmeden önceki seviyeye dönmektedir 

(invitro-inkübasyon sonuçları). Bu da oluşan DNA hasarının hızla onarıldığını 

göstermektedir (Şekil I).  

    Ayrıca pozitif kontrol olarak kullanılan H2O2 ve fpg proteini ile modifife edilmiş 

comet testi kullanılarak elde edilen souçlarda fpg proteini ile elde edilen comet 

değerlerinde artma gözlenmiştir (Şekil III). Bu da HBOT’nin neden olduğu DNA 

hasarının önemli ölçüde 8-OH guanin den kaynaklandığını göstermektedir. 

    Mikroçekirdek (MN) testinde elde ettiğimiz sonuçlar değerlendirildiğinde HBO 

tedavi öncesi ve tedavi sonrası MN sayılarında bir farklılık bulunmamıştır. Bu durum, 

comet testi ve mikroçekirdek testi arasındaki mekanizma farklılıkları ile açıklanabilir. 

MN testinde, oluşan DNA hasarının mikroçekirdek olarak gözlenebilmesi için DNA’da 

çift kırıklarına neden olması gerekmektedir. DNA tek zincirinde meydana gelen 

kırılmalar eğer onarılıp çift zincir kırıklarına dönüşmezse MN olarak gözlenemez.  

    Tablo IV’te verilen sonuçlara göre SOD2 geni Val allel frekansı 0.55 ve Ala allel 

frekansı 0.45 olarak bulunmuştur. Çalışma populasyonun genotip dağılımı Hardy-

Weinberg dengesi ile uyumludur.    

    Tablo V’te verilen  sonuçlara göre GPX1 geni Leu allel frekansı 0.34 ve Pro allel 

frekansı 0.66 olarak bulunmuştur. Çalışma populasyonun genotip dağılımı Hardy-

Weinberg dengesi ile uyumludur. 



     

    Tablo VI’da verilen sonuçlara göre OGG1 geni Ser allel frekansı 0.74 ve Cys allel 

frekansı 0.26 olarak bulunmuştur. Çalışma populasyonun genotip dağılımı Hardy-

Weinberg dengesi ile uyumludur.    
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VII. Ekler 

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları  

 

    Teklif edilen projenin toplam bedeli (KDV hariç) 47.800 TL dır. Bu tutarın 27.060 

TL lik (KDV hariç) bölümü projenin uygulanması için gerekli olan kimyasal madde 

ihtiyaçlarını içermektedir. Projenin toplam tutarının 6.649TL lik (KDV hariç) bölümünü 

ise proje kapsamında kullanılacak olan sarf malzemelerinden (cam ve plastik 

malzeme vb.) oluşturmaktadır. Dolayısı ile projenin toplam maliyetinin 33.710 TL 

(KDV hariç) si kimyasal madde ve sarf malzemeleri için gerekli olan miktardır. Bu 

harcamaların dışında projemizin gerçekleştirilebilmesi için çok sayıda alet ve teçhizat 

alımı gerekmemiştir. Çünkü gerekli olan alet ve teçhizatın çok önemli bir bölümü 

anabilim dalımızın laboratuarında (ve fakültemizin merkez laboratuarında) 

bulunmaktadır. Ancak Mini ve maxi elektroforez seti ile Laminar flow 

laboratuarımızda eksikliğini çektiğimiz temel aletlerdir ve bu projenin yürütülmesi 

esnasında büyük ihtiyaç duyulmuştur. Projemizin uygulanması esnasında yapılan 

alet ve cihaz alımları ile birlikte projenin toplam maliyeti 47.800 TL dir.  

 

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

 

    Genotoksisite testlerinin yapılması ile ilgili olarak gerekli alet ve teçhizatların çok 

büyük bir bölümü Ana Bilim Dalımızın laboratuarında bulunmaktadır. Bunların dışında 

proje ile alınmış olan makine ve teçhizatlar aşağıda listelenmiştir. Bu alet ve 

teçhizatlar, proje esnasında kullanılmıştır ve halen A. Ü. Eczacılık Fakültesi F. 

Toksikoloji Araştırma Laboratuarında bulunmakta ve benzer çalışmalar için 

kullanılmaktadır. 

Ayarlanabilir hacimli otomatik pipet (100 – 1000 µl) 

Ayarlanabilir hacimli otomatik pipet (0.5 – 10 µl)  

Ayarlanabilir hacimli otomatik pipet (10 – 100 µl) 

Su Banyosu, 280x390x270 mm, digital ısı ayarlı, numune yerleştirme tepsili 

Mini-centrifuge/vortex mikrospin 



Vortex 

Yatay elektroforez seti, Mini  (Gel: 6 x 7.5 cm) 

Yatay elektroforez seti, Maxi  (Gel: 20 x 20 cm) 

Laminar Flow, Class 2A (Taşıma Masası, elektrik prizi, UV armatür ve saat sayacı, 

Gaz musluğu ve valfi ile birlikte) 

d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)   

Projemiz henüz tamamlandığı için bu zamana kadar hazırladığımız bir sunum 

bulunmamaktadır. Ancak en kısa sürede sonuçlar yayınlanacak ve bu proje 

dahilinde yapılacak sunumlar ayrıca sunulacaktır. 

 

e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler   

Projemiz ile ilgili elde ettiğimiz sonuçlar bundan sonraki dönemlerde yayın 

haline getirilecektir. Henüz bir bilimsel dergide çalışmamız yayınlanmamıştır. 

Ancak en kısa sürede sonuçlar yayınlanacak ve bu proje dahilinde yapılacak 

yayınlar ayrıca sunulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 


