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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Hücre Serisi 
Biyobankası Altyapı Projesi 

Toplumda yaygın olarak gözlenen T2DM, obezite, kanser, kardiyovasküler hastalıklar, nöropsikiyatrik 

bozukluklar ve nörodejeneratif hastalıklar gibi kompleks hastalıkların, tek bir gen nedeni ile ortaya 

çıkmamaları ve etiyolojilerinde çok sayıda genetik ve çevresel faktörün birlikte rol oynaması 

nedeniyle, yoğun çabalara rağmen genetik nedenlerinin anlaşılmasında büyük güçlükler yaşanmaktadır. 

Gerçekleştirilen genetik ilişkilendirme çalışmalarının çoğu bu hastalıklara yatkınlıktan sorumlu aday 

genleri belirlemede veya var olan bulguların replikasyonu konusunda büyük ölçüde başarısız 

olmaktadır. Bu çalışmaların en büyük kısıtlılıklarından birisi örnek sayılarının azlığı nedeni ile küçük 

veya orta derecede etkiye sahip genetik faktörleri tespit etmede istatistiksel güçlerinin yetersiz

kalmasıdır. Diğer bir neden ise aynı biyolojik örnekle gerçekleştirilebilecek genetik test sayısının 

sınırlılığıdır. Geniş örneklem büyüklüğü, yüksek kalitede örnek ve ilişkili veriye duyulan ihtiyaç nedeni 

ile sistematik olarak biyolojik materyal ve ilişkili klinik ve diğer verileri araştırma amaçlı olarak 

depolamak amacıyla çok sayıda geniş-ölçekli çalışma devam etmektedir. Bu tür biyolojik örnek ve 

ilişkili veriyi bünyesinde barındıran koleksiyonlar “biyobanka” olarak adlandırılmaktadır.

Biyobankalar sözü edilen bu kısıtlılıklar çözüm olmaları nedeniyle toplumda yaygın olarak gözlenen 

kompleks hastalıkların  moleküler genetik temelini anlamak açısından gerçekleştirilecek çalışmalara 

eşsiz fırsatlar sağlamaktadır.  

Bu proje kapsamında, Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

(AÜBAUM) bünyesinde, çok sayıda örneğin, örneklerle ilgili teknik, demografik ve klinik  veriyi 

bünyesinde barındıran bir biyobanka alt yapısının kurulması amaçlanmıştır. EU-7. Çerçeve programı

destekli ve Türkiye’de bugüne kadar sağlık bilimleri alanında alınan en yüksek bütçe ile (2.5 Milyon 

Avro) yürütülmekte olan “Şizofrenide Gen-Çevre Etkileşimi” başlıklı projenin devam ediyor olması 

nedeni ile biyobankalamada başlangıç olarak nörobiyolojik bozukluklara öncelik tanınmıştır. Bu 

altyapı projesinde şizofreni hastaları, bu hastaların diskordant kardeşleri ve klinik dışı sağlıklı 

gönüllülerden DNA, RNA ve Protein örnekleri ile Epstein Barr Virus (EBV)-transforme lenfoblastoid 

hücre serilerine elde edilerek bankalanmıştır. İlave olarak biyobankalama sürecinde uygulanan tüm 

yöntemler optimize edilerek her bir yöntem için Standart Çalışma Talimatları (SÇT) hazırlanmıştır 

Bu proje ile uzun vadede gerçekleştirilmesi öngörülen biyobankanın çekirdek altyapısı oluşturulmuş ve 

işler hale getirilmiştir. Kurulan biyobankanın yüksek kalitede biyolojik materyal ve ilişkili veri 

sağlayarak kompleks hastalıkların moleküler genetik etiyolojisi üzerinde çalışan araştırmacılara 

etkinliği yüksek bilimsel çalışmalar yapabilmeleri bakımından katkı saylayacağı ümit edilmektedir.

Yakın gelecekte biyobankada örnek sayısının artırılması ve diğer kompleks hastalıkları da içerecek 

şekilde kapsamının genişletilmesi planlanmaktadır. 
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Ankara University Brain Research Center Cell Line Biobank Infrastructure Project 

Since common complex disorders, such as T2DM, obesity, cancer, cardiovascular disorders, 
neuropsychiatric disorders and neurodegenerative diseases, are not attributable to a single gene but 
are determined by a number of genetic and environmental factors, despite significant effort, 
understanding the causes and mechanisms of complex disorders remains a key challenge. There 
has been a failure of genetic association studies to discover susceptibility loci or replicate initial 
positive genotype-phenotype correlations in complex diseases. One of the major limitations of 
such studies is inadequate statistical power to detect small and moderate effects. The other reason 
is the limited number of genetic analysis which can be conducted with the same biological sample. 
The need for large sample sizes, high quality samples, and their associated data has led to 
numerous large-scale collaborative projects that systematically store biological material linked to 
clinical and other information. Such collections are referred as biobanks. They provide 
unprecedented opportunities for understanding the genetic basis of common complex diseases. 

In this infrastructure Project, it was aimed to establish a biobank infrastructure, in which large 
number of biological specimens and associated technical, demographic, clinical data are stored, in 
order to eliminate the constraints mentioned above. It has been given priority to neurobiological 
disorders for initial biobanking, since there is an ongoing bu EU 7th frame Project entitled Gene-
environment interactions in Schizophrenia for which the highest budget received in the field of 
health sciences in Turkey to date.  In this Project, the DNA, RNA, Protein and EBV immortalized 
cell lymphoblastois cell lines have been obtained and stored from szhizopherina patients, their 
discordant sibs and non-cinical health donors. In addition, all the methods used for biobanking 
process were optimized and standard operating procedures (SOP) were prepared for each method. 

In this project, the core of the envisaged long-term biobank infrastructure  has been set up and 
brought into operation. By means of providing high quality biological samples and related data, it 
has been expected that established biobank will contribute researchers studying molecular genetic 
etiology of the complex disoreders to conduct scientific studies with high impact. In the near 
future, it is planned to expand the number of samples and the scope of our Biobank with the 
addition of other complex diseases as well. 
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II. Amaç ve Kapsam  

Biyobankalar, biyolojik örneklerin özellikle araştırma amacı ile uzun süreli olarak saklandığı 
birimler olarak tanımlanmaktadır. Örneklerin yanı sıra örneklere ait demografik ve klinik bilgiler 
ile yapılan analiz sonuçları gibi bilgi ve veriler de biyobankalarda saklanmaktadır.  Biyobankalar 
genelde iki amaçla kurulmaktadır. Bunlardan ilki araştırma amacı taşımayan; kan, kemik iliği gibi 
biyolojik örneklerin daha sonra tedavi amacı ile kullanılmak üzere saklanmasıdır. Biyobankaların 
kuruluşundaki bir diğer temel amaç; yeniden örnekleme yapılmasına gerek kalmaksızın aynı örnek 
üzerinde çok sayıda genetik tetkikin yapılabilmesi, zaman içerisinde edinilen yeni bilgiler 
doğrultusunda bu tetkiklerin gerektiğinde tekrarlanabilmesi ya da o günkü koşullarda yapılması 
mümkün olmayan yeni tetkiklerin yapılabilmesini sağlamak üzere biyolojik örneklerin 
saklanmasıdır. Bu şekilde genetik hastalıkların nedenlerinin ve oluş mekanizmalarının 
aydınlatılmasında ve dolayısı ile genetik hastalıkların tanı, takibi ve tedavisinde etkin 
yaklaşımların geliştirilmesinde araştırma amacı ile kullanılmaktadır. Biyobankalama 
uygulamalarının çoğunluğunu, üniversite ya da araştırma merkezleri bünyesinde kurulan ve belli 
hastalıklara yönelik olarak saklanılan örneklerin yer aldığı bankaların oluşturduğu 
bildirilmektedir. Bununla birlikte epidemiyolojik ve populasyona özgü biyobankalama projeleri de 
yürütülmektedir (İngiltere’de UK Biobank, Kanada’da CARTaGENE, İzlanda’da deCODE 
projeleri gibi). 

“Biyobanka” terimi yakın geçmişte kullanılmaya başlamış olmakla birlikte, eskiden beri biyolojik 
örneklerin tıbbi ve araştırma amaçlı olarak toplanması odukça yaygındır. Bugüne kadar biyolojik 
örnekler, başlıca a) genetik hastalıklar üzerinde akademik araştırmalar yapmak, b) tanısal amaçlı 
olarak klinik veri oluşturmak, c) genetik çeşitliliği anlamak üzere populasyon çalışmaları yapmak 
üzere toplanmış olmakla birlikte bu koleksiyonlardan çok az bir kısmı düzenli bir yapılanma 
göstermektedir. Dünya genelinde ulusal veya yerel bazlı biyobankaların en önemli örneklerini şu 
şekilde özetlemek mümkündür.  

- 1998 yılında İzlanda  parlamentosunda kabul görüp uygulamaya geçirilen “Health Sector 
Database Act” iki veri bankasının oluşturulmasını hedeflemiştir. Bu veri tabanlarından ilki tüm 
İzlanda halkının  (yaklaşık 270.000 kişi) tıbbi kayıtlarını içermekte diğeri ise 50’den fazla 
hastalığın nedenlerini araştırmak için gönüllülerden elde edilen biyolojik materyal örneklerini 
kapsamaktadır.     

- Haziran 2000’de Singapur, kendi “Gen Programı”nı hayata geçirmiş ve bu oluşumla pankreas 
kanseri gibi yaygın görülen hastalıkları engellemek üzere yeni genlerin ve moleküler hedeflerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Program ayrıca Singapur populasyonunun sağlık verilerini de içeren 
büyük bir veri tabanı oluşturmayı hedeflemektedir. 

- Aralık 2000’de Estonya kendi biyobankasını kurmuştur. Estonya biyobankası, “Human Genes 
Research Act” tarafından kurulmuştur. Bu biyobanka yaklaşık 1.ooo.ooo örnek barındırmayı ve 
Estonya populasyonunun %75’ inin soya ait, tıbbi ve genetik verisini toplamayı hedeflemektedir. 

- 2002 yılında İngilterede kurulan “Biritish Biobank” 45-69 yaş arası gönüllülerden 500.000’den 
fazla   örnek toplamıştır. Bu biyobanka belirli bir yaş grubunu içermesi nedeniyle diğer 
biyobankalardan farklılık göstermektedir ve söz konusu gönüllülerin 10-15 yıllık tıbbi takiplerinin 
yapılarak esas olarak hastalıklara neden olan genlerin tanımlanması hedeflenmektedir. 

Biyobankaların çoğunluğuna bakıldığında, bankalama için hücre, doku, izole edilmiş DNA gibi 
çeşitli biyolojik örneklerin saklanması yoluna gidildiği görülmektedir. Ancak bu örneklerden 
oluşan bankalar bile -örneklerin kısıtlı olması nedeni ile- gerçekte “sınırsız” bir kaynak 
oluşturmamaktadır. Bu nedenle gerçek anlamda “sınırsız” kaynak sunma potansiyeline sahip olan, 
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hücrelerin ölümsüzleştirilmesi ile elde edilen “hücre serileri”nin saklanması yöntemi ön plana 
çıkmaktadır. Aynı zamanda, sürekli çoğalan hücrelerin aylarca kültüre edilmeleri iyi bir uygulama 
yaklaşımı değildir. İster prokaryotik isterse ökaryotik olsun, in vitro olarak kültüre edilen bütün 
hücreler  çoğalmaları sırasında genetik ve fenotipik değişikliklere yatkındırlar. Ayrıca, sürekli 
kültür sırasında hücrelerin istenmeyen teknik nedenlerle kaybedilmeleri, diğer hücre serileri veya 
mikroorganizmalar ile kontaminasyon gibi riskleri bulunmaktadır. Bu nedenle istenildiği zaman 
tekrar çoğaltılabilen dondurulmuş hücre stokları, pasajlar boyunca sürekli kültüre edilen hücreler 
ile karşılaştırıldıklarında pek çok avantaja sahiptirler. Örneğin: 

- Sürekli pasaj nedeniyle ortaya çıkan fenotipik ve genetik “drift” ve değişiklikler sınırlıdır. 

- Tek bir pasajdan paylaştırılarak oluşturulmuş hücre stokları gerektiğinde çözdürülerek kullanıma 
hazırdır. 

- Stoklar kullanılmadan önce son derece sıkı kalite kontrol testlerinden geçirilebildikleri için bu 
hücrelerin kullanılması sonuçların güvenilirliğini ve tekrarlanabilirliğini artırmaktadır.  

Bu projenin amacı bu özelliklere sahip araştırma amaçlı bir biyobankanın kurulmasıdır.  

Son yıllarda genetik alanında gerek bilimsel gerekse teknolojik alanda kaydedilen ilerlemeler 
sayesinde, gen düzeyinde araştırmalar hız kazanmış ve içinde bulunduğumuz yüzyıl “genom çağı” 
olarak adlandırılmıştır. Çalışmalar özellikle toplumda yaygın olarak gözlenen kalp hastalığı, 
hipertansiyon, diyabet, obezite, kanser, şizofreni, otizm, demans ve depresyon gibi pek çok 
hastalığın genetik temellerini ortaya koymak amacıyla hız kesmeden devam etmektedir. Çok 
sayıda genetik ve çevresel faktörün birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan bu kompleks 
hastalıkların genetik nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalardan elde edilen bilgilerin çoğu 
zaman yetersiz ya da birbiri ile tutarsız kalmasının en önemli nedenlerinden birisi denek sayısının 
azlığı ve bu deneklere ait örnekler üzerinde birbirinden farklı çok sayıda testin uygulanmasındaki 
zorluklardır. 

Dünya genelinde kompleks hastalıklar halen hem moleküler patolojisi hem de tedavi olanakları 
açısından çözüm bekleyen geniş bir hastalık grubu olarak dikkate alınmaktadır. Bu alanda 
önümüzdeki 10-15 yılda yapılacak her türlü çalışmanın tıp alanına katkısı olacağı vizyonuna sahip 
Ankara Üniversitesi bünyesinde, Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı 
altında ve Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün desteği ile 
Biyobankanın altyapı çalışmaları başlatılmıştır.  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri 
Anabilim Dalı’nın, sağlık alanında Türkiye’nin desteklendiği projeler içinde en yüksek bütçeli 
(2.5 milyon Avro) olan Şizofrenide Gen-Çevre etkileşimi başlıklı bir Avrupa Birliği projesinde 
(FP7) partner olması nedeni ile kurulan Biyobankanın çekirdeğinin nörobiyoloji alanında 
oluşturulmasına öncelik tanınmıştır. 

Kurulan Biyobankanın temel amacı iyi laboratuvar uygulamaları (GLP) standartlarına uygun 
olarak başta kompleks hastalıklar olmak üzere bu hastalıklardan etkilenmiş bireylerden, bu 
bireylerin hastalıktan etkilenmiş veya etkilenmemiş aile üyelerinden ve sağlıklı gönüllülerden 
biyolojik örnek toplamak ve bu örnekleri elde edildikleri bireylerin klinik ve genetik verileri ile 
bütünleşik olarak bankalamak suretiyle oluşturulan bu altyapınının bilimsel araştırmalar için 
kullanımını sağlamaktır. 

III. Materyal ve Yöntem  

Bu altyapı projesi kapsamında kurulan biyobankaya ait özellikler ve uygulanan temel ilkeler 
aşağıda verilmiştir. Burada kullanılan ve ele alınan sınıflama, tanımlama ve ilkelerde 
UNESCO-Türkiye Biyoetik İhtisas Komitesi tarafından oluşturulan “BİYOBANKALAR VE 
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BİYOETİK : DNA BANKALARI ÇERÇEVE KURALLARI” temel alınmıştır. 

Biyobankanın tanımı: 

Biyobankanın tipi: AÜBAUM bünyesinde kurulan biyobanka, Üniversiteye bağlı araştırma 
amaçlı bir biyobankadır.  

Biyobankanın kapsamı: Proje kapsamında öncelikli araştırma alanı olarak nöropsikiyatrik 
hastalıklar benimsenmiştir. Bunun nedeni sık görülmeleri ve takip-tedavilerindeki zorlukların 
yanı sıra, gerek genetik gerek çevresel faktörlerin etkileşimi ile ortaya çıkan “kompleks” 
hastalıklar için bir model oluşturmasıdır. Nöropsikiyatrik hastalıklar kompleks hastalıklar 
içerisinde son yıllarda genetik çalışmaların üzerinde büyük bir yoğunluk kazandığı önemli bir 
grubu oluşturmaktadır.  

Bankalanan örnekler: Periferik kan örneklerinden elde edilen DNA, RNA, Protein ve lenfosit  
hücre serileridir.  

Biyobankanın sorumlulukları: 

Örnek kabulü: Bankaya kişi ya da yakınlarının isteği üzerine örnek kabul edilmemektedir. 
Araştırmacının isteği üzerine; gönüllü bireylerden, gerekli etik kurul izni alındıktan ve 
Biyobankaya ait Bilgilendirilmiş Onam Formu alındıktan sonra örnek kabulü yapılmaktadır. 
Bilgilendirilmiş Onam Formunda örnek vermenin getirebileceği fayda ve zararlar, örneklerin 
nasıl alınıp işleneceği, ne süre ile saklanacağı, örneklere ve örneklere ait hangi bilgilere 
kimlerin hangi koşullarda ulaşabileceği, örneklerin ileride başka bir araştırma ya da analiz 
amacı ile kullanılabileceği, istendiği takdirde örnek ve örneğe ait bilgileri bankadan 
çekebilecekleri bilgileri yer almaktadır (Ek-1). 

Gizlilik: Kabul edilen her örneğe ayrı bir kod numarası verilmekte. Gerşekleştirilen her türlü 
işlem bu kod numaraları ile takip edilmektedir. Bankada saklanan/saklanacak örnekler; kime ait 
olduğu bilinen, kişisel ve tıbbi bilgileri kullanılabilir halde saklanmış olan, şifrelenmiş ve kodlu 
olarak kullanılan “tanımlanabilir" örneklerdir. Biyobanka örnek kayıt ve takip yazılımı 
kullanarak şifreleme yolu ile örneklere ait bilgilere sadece yetkilendirilmiş banka personeli 
yetkilendirildiği düzeyde ulaşabilmektedir (Şekil 3.1). Örnekler üzerinde yapılan araştırma ya 
da analiz sonuçlarının rapor edilmesi gerektiği hallerde bu bilgi sadece ilgili araştırmacıya 
verilmekte, kişinin rızası olmadıkça üçüncü şahıslara aktarılmamaktadır. 

UNESCO-Türkiye Biyoetik İhtisas Komitesi tarafından oluşturulan çerçeve kurallarda, her ne 
kadar Biyolojik Çeşitlilik Anlaşması’nın (Convention of Biological Diversity-CBD 1992) 16 ve 
17. maddelerinde genetik kaynaklara erişim sürecinde çerçeve kurallar ve fikri mülkiyet hakları 
ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı belirtilmekte ise de bu kuralların taraflarca harmonize olarak 
uygulanmamasından dolayı biyolojik örneklerin uluslararası, kişiler arası ya da kurumlar arası 
el değiştirmesi durumunda yazılı “Biyolojik Materyal Transfer Anlaşması” uygulamasının 
hukuki çerçeve olarak kabul edilmesi önerilmektedir. 

Takip edilen kılavuz ve iyi uygulamalar 

Herhangi bir biyobanka kurulurken dikkate alınması gereken önemli noktalar, bu konuyla ilgili 
kılavuz (guidelines) ve iyi uygulamalar (best practices)’da belirtilmektdir. Bunlardan OECD 
(Organiation for Economic Corporation and Development)  tüm biyobanka formlarına 
uygulanabilen kuralları tanımlamıştır (OECD 2007). NCI (National Cancer Institute) kılavuzu 
ise sadece insan materyalleri bulunduran biyobankalara yoğunlaşmıştır. ISBER (The 
International Society of Biological and Environmental Repositories), biyobankalar ile ilgili iyi 
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uygulamaları  2008’de yayınladığı ikinci baskısıyla duyurmuştur. Tüm bu kılavuz ve iyi 
uygulama talimatları her ne kadar biyobankaların tüm yönlerini kapsıyor ve yapılan işlere bir 
düzenleme getiriyor olsa da, tüm biyobankaların kendi amacı doğrultusunda uygulayacağı 
standart ortak bir kılavuz bulunmamaktadır. Halen mevcut kılavuz ve iyi uygulama talimatlarını 
harmonize ederek ileride akreditasyon çalışmaları için kullanılabilecek ortak bir rehber 
oluşturma çalışmaları devam etmektedir. 

Bu altyapı projesi kapsamında AÜBAUM bünyesinde kurulan Ankara Üniversitesi Hücre Serisi 
Biyobankasında temel olarak OECD, ISBER ve WHO (World Health Organisation)’nun 
talimatları doğrultusunda bir yapılanma ve işletim sistemi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.  

Bankalanan Örnekler 

Halen yürütülmekte olan Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı destekli European Network of 
National Schizophrenia Networks Studying Gene-Environment Interactions / Şizofrenide Gen 
Çevre Etkileşimi Çalışması için Avrupa Şizofreni Ağı Dahilinde, Türkiye Şizofreni Ağı Aile 
Temelinde Gen Çevre Etkileşimi Çalışması Çok Merkezli, Uluslararası, Müdahalesiz Laboratuvar 
Çalışması (EU-GEI) kapsamında klinik ve nöropsikolojik değerlendirmeleri yapılan şizofreni 
hastası, bu hastaların şizofreni bakımından diskordant kardeşleri ve klinik dışı saha örneklemi 
olmak üzere toplam 1.500 kişiden periferik kan örneği alınmıştır. Bu örnekler Türkiye Şizofreni 
Ağı dahilinde Ankara, İstanbul ve İzmir’den toplanmış ve uygun koşullarda biyobankaya transferi 
sağlanmıştır. 

Kan örneğinin biyobankaya transferini sağlayacak hekim/personel tarafından, çalışmaya katılan her 
bireye Biyobanka Bilgilendirilmiş Onam Formu imzalatılmış (Ek-1) ve Biyobanka Örnek Bilgi 
Formu (Ek-2) doldurulmuştur. Örneklerle ilişkili tüm bilgiler, bu proje kapsamında satın alınan 
Biyobanka Takip Sistemi’nde mevcut yazılım aracılığıyla kaydedilmiş ve bankalanmıştır. 
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Şekil 3.1 Biyobanka örnek kayıt ve kabul sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

Biyobankaya kabul edilen  periferik kan örneğinin alınması ve biyobankaya transferi için aşağıda 
belirtilen standart protokol izlenmiştir. 

AÜBAUM Hücre Serisi Biyobankası Kan Örneği Toplama ve Transfer Protokolü 

AMAÇ: Ölümsüzleştirilmiş lenfoblastoid hücre serilerinin elde edilmesi 

ÖRNEK KABUL GÜNLERİ:  Salı-Cumartesi saat 9:30’a kadar. (Pazartesi-Cuma kan gönderilebilir, 

Cumartesi ve Pazar gönderilemez) 

ÖRNEK ALINDIKTAN SONRA 

BİYOBANKAYA ULAŞMA SÜRESİ:  

Maksimum 24 saat  

ÖRNEĞİN ALINACAĞI TÜP:  

Yeşil kapaklı tüp (Lityum Heparin)  

ÖRNEK TİPİ:  Periferik kan 

MİNİMUM MİKTAR:  10 mL Lityum heparinli kan. Örnek alındıktan sonra tüp en az 8 defa ters 

çevrilerek örneğin karışması sağlanmalıdır. 

TRANSFER TALİMATLARI:  Uygulanacak yöntem canlı hücrelere gereksinim duymaktadır.  

- Tüplerin örnek ile tam olarak doldurulması gerekmektedir. Tüpün 

kapasitesinden daha az örnek alınması sonraki basamakları 

olumsuz yönde etkileyecektir. 

- Örneği kesinlikle dondurmayınız. Örneği oda sıcaklığında 

muhafaza ve transfer ediniz.  

- Örnek alındıktan en geç 24 saat içerisinde (sabah 9:30’a kadar) 

Biyobankaya ulaştırılmalıdır.  

- Herhangi bir bakteri/mantar kontaminasyonu, daha sonra 

gerçekleştirilecek kültür işlemlerini olumsuz etkileyeceğinden 

mutlaka steril, pudrasız eldiven giyiniz. Örnek alınması işleminin 

aseptik koşullarda yapıldığından emin olunuz. 

- Örnek, eksiksiz doldurulmuş Biyobanka Hasta Bilgi Formu ve 
gönüllü tarafından imzalanmış Biyobanka Onam Formu ile 

birlikte gönderilmelidir. 
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AMAÇ: DNA/RNA/Protein izolasyonu 

 

ÖRNEK KABUL GÜNLERİ:  Salı-Cumartesi saat 9:30’a kadar. (Pazartesi-Cuma kan gönderilebilir, 

Cumartesi ve Pazar gönderilemez) 

ÖRNEK ALINDIKTAN SONRA 

BİYOBANKAYA ULAŞMA SÜRESİ:  

Maksimum 24 saat  

ÖRNEĞİN ALINACAĞI TÜP:  

Mor kapaklı tüp (EDTA: Ethylenediaminetetraacetic acid)  

ÖRNEK TİPİ:  Periferik kan 

MİNİMUM MİKTAR:  2X5 mL EDTA’lı kan. Örnek alındıktan sonra tüpler en az 8 defa ters 

çevrilerek örneğin karışması sağlanmalıdır. 

TRANSFER TALİMATLARI:  Uygulanacak yöntem degrade olmamış DNA, RNA ve protein örneklerini 

elde etmeyi hedeflemektedir.  

- İnsan teni, RNA’yı degrade eden (parçalayan) RNase enzimini bol 

miktarda ihtiva ettiği için kan alınması sırasında mutlaka steril, 
pudrasız eldiven giyiniz. Kan alınması sırasında kullanılacak iğne 

ve tüp gibi malzemelere çıplak elle dokunmayınız. İşlem sırasında 

eldiven giymiş olsanız bile daha önceden çıplak elle dokunulmuş 

olma ihtimali bulunan yerlere dokunmamaya özen gösteriniz.  

- RNA ve protein moleküllerinin büyük bir kısmı oda sıcaklığında 

parçalanma eğilimi gösterirler. Bu nedenle örnek alınır alınmaz 

tüp +4 ºC’de muhafaza edilmeli ve transfer işleminin de +4 ºC’de 

gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 

- Örnek alındıktan en geç 24 saat içerisinde (sabah 9:30’a kadar) 

Biyobankaya ulaştırılmalıdır.  

- Örnek, tamamen doldurulmuş Biyobanka Hasta Bilgi Formu ve 
gönüllü tarafından imzalanmış Biyobanka Onam Formu ile 

birlikte gönderilmelidir.   



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

Bankalama sürecinde uygulanan yöntemler Tablo 3.1.’de listelenmiş olup bu yöntemler için hazırlanan 

ve takip edilen standart çalışma talimatları (SÇT) Ek-3’de sunulmuştur. 

Tablo 3.1 AÜBAUM Hücre Serisi Biyobankası Standart Çalışma Talimatları 

Yöntem Adı SÇT Kodu 

HSB.TL.01. BİYOLOJİK ÖRNEK ELDE ETME (DNA, RNA, PROTEİN, Lökosit)  
Periferik Kan Örneğinden DNA, RNA ve Protein    
Ekstraksiyonu 

HSB.TL.01/01 

Periferik Kan Örneğinden Yüksek Konsantrasyonda 
(>50 ng/µL) DNA İzolasyonu 

HSB.TL.01/02 

LeucoSepTM Tüpü Kullanarak Periferik Kan 
Örneğinden Lökosit Seperasyonu 

HSB.TL.01/03 

Fikol Gradyanı Kullanarak Periferik Kan Örneğinden 
Lökosit Seperasyonu 

HSB.TL.01/04 

HSB.TL.02. BESİYERİ HAZIRLAMA  

Penicillin/Streptomycin’li RPMI1640 (RPMI1640+ 
Penicillin/Streptomycin) Besiyeri Hazırlama 

HSB.TL.02/01 

Primocin’li RPMI1640 (RPMI1640+Primocin) Besiyeri 
Hazırlama 

HSB.TL.02/02 

Siklosporin A İçeren RPMI1640 (RPMI1640 + CycA) 
Besiyeri Hazırlama 

HSB.TL.02/03 

Mycoplasma Detection Medium Hazırlama HSB.TL.02/04 

HEK Blue TM-2 Growth Medium Hazırlama HSB.TL.02/05 

HEK Blue TM-2 Selection Medium Hazırlama HSB.TL.02/06 

Fluid Thioglycollate Medium Hazırlama HSB.TL.02/07 

Tryptic Soy Broth Hazırlama HSB.TL.02/08 

Siklosporin A “Ana Stok” ve “Ara Stok” 
Solüsyonlarının Hazırlanması 

HSB.TL.02/09 

HSB.TL.03.HÜCRE SERİSİ OLUŞTURMA ve HÜCRE KÜLTÜRÜ  

EBV Üretimi ve Stok Solusyonlarının Hazırlanması HSB.TL.03/01 

Epstein Barr Virus (EBV) ile Ölümsüzleştirilmiş  
Lenfoblastoid Hücre Serilerinin Elde Edilmesi 

HSB.TL.03/02 

HEK-Blue TM-2 Hücrelerinin Çözülmesi ve Kültürü HSB.TL.03/03 

HEK-Blue TM-2 Hücre Hattı Pasajlama HSB.TL.03/04 
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Hücre Dondurma  HSB.TL.03/05 

Hücre Çözme HSB.TL.03/06 

HSB.TL.04. KALİTE KONTROL TESTLERİ  

DNA, RNA, Protein Kantitasyonu  HSB.TL.04/01 

Hücre Sayımı ve Canlılık Testi  HSB.TL.04/02 

Mycoplasma Testi  HSB.TL.04/03 

Bakteri ve Mantar Kontaminasyonu İçin Ekim ve 
Kültür İşlemleri 

HSB.TL.04/04 

Hücre Kültüründen Kromozom Eldesi  HSB.TL.04/05 

G Bantlama  HSB.TL.04/06 
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IV. Analiz ve Bulgular 

IV. I. Bankalama İşlemi ve Bankalanan Örneklerin Genel Dökümü 

 Kurulan Biyobankanın iş akış şeması Şekil 4.1’de özetlenmiştir. 

 

 

Şekil 4.1 Biyobanka iş akış şeması  

 

Başlangıç olarak nöropsikiyatrik hastalıklara ait örneklerin bankalanmasının hedeflendiği ve 
Türkiye’de beyin araştırmaları alanında bir ilk olma özelliği taşıyan Biyobanka’ya, projemizde 
öngördüğümüz 1.500 kişiye ait periferik kan örneği kabul edilmiş ve hazırlamış olduğumuz SÇT’ler 
doğrultusunda bu mateyallerden DNA, RNA, Protein örnekleri elde edilmiştir. Ayrıca kabul edilen 
periferik kan örneklerinden elde edilen lenfosit hücreleri %78 başarı ile B-lenfoblastoid hücre serilerine
(LCL) dönüştürülerek bankalanmıştır.  

Biyobankaya kabul edilen örneklerin merkezlere göre dağılım yüzdeleri Şekil 4.2’de verilmiştir. 
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Şekil 4.2 Biyobankaya kabul edilen örneklerin merkezlere göre dağılım yüzdeleri  

                                               

Uluslararası standartlara uygun olarak son teknoloji laboratuvar cihazları ve örnek/laboratuvar takip 
sistemi ile yapılandırılan biyobankada örnek kabulü, veri girişi, örneğin işlenmesi, kalite kontrol 
testlerinin gerçekleştirilmesi ve bankalanması süreçlerinin tümü hazırlanan standart çalışma talimatları 
doğrultusunda gerçekleştirilmiş ve bu bağlamda kalite güvence sistemlerinin geliştirilmesine büyük 
önem verilmiştir. Elde edilen her bir biyolojik materyal için proje öngörümüzde belirtilen kalite kontrol 
testleri gerçekleştirilmiştir.  

Proje öngörümüzde hedeflediğimiz 1.500 kişiye ilave olarak, EU-GEI çalışması kapsamında örnek 
alımına devam edilen gönüllülerin DNA örnekleri de bankalanmaya devam edilmektedir. İlave olarak 
TÜBİTAK desteği ile yürütülmekte olan “Psikoza Yatkınlık ile Tip 2 Diyabete Mellitus’a Yatkınlık 
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı proje kapsamında 1.000 gönüllüden (EU-GEI çalışması 
kapsamında çalışılan gönüllerin bir kısmı) serum örnekleri elde edilmiş ve bankalanmıştır.  Sonuç 
olarak, Nisan 2015 tarihi itibariyle toplam 2855 kişiden (Şizofreni hastaları, bu hastaların şizofreni 
bakımından diskordant kardeşleri ve klinik dışı sağlıklı gönüllüler)  ulaşılan örnek sayıları Tablo 1’de 
verilmiştir. 

Tablo 4.1 Biyobanka biyolojik örnek tipi ve sayısı 

Biyolojik örnek tipi Sayı (adet vial) 

DNA 5.035 

RNA 2180 

Protein 2180 

Lökosit hücresi 1.500 

LCL 2.400 

Serum 3.000 

Toplam 16.295 
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IV. II. DNA, RNA, Protein İzolasyonu ve Kalite Kontrolü 

Biyobankaya kabul edilen periferik kan örneklerinin tümünden Nucleospin TriPrep izolasyon kiti 
(Machery Nagel) kullanılarak ve hazırlanan SÇT’ye sadık kalınarak DNA, RNA, Protein örnekleri elde 
edilmiştir. İlave olarak proje öngörümüzde bulunmayan, yüksek çıktıklı genomik teknolojileri ile 
araştırma yapmak için gerekli yüksek konsantrasyonda DNA eldesi (MasterPure- DNA Purification Kit 
for Blood Version II, Epicentre) işlemi de gerçekleştirilmiştir. 

 

Elde edilen DNA, RNA ve Protein örneklerinin kantitasyonları Qubit 2.0 cihazı kullanılarak 
florometrik olarak belirlenmiş olup Tablo 4.2’de ortalama konsantrasyon değerleri verilmiştir.  

Tablo 4.2  DNA, RNA, protein kantitasyonu ve yüksek konsantrasyon DNA kantitasyonlarının minimum, maksimum ve ortalama 
değerleri 

 

Biyolojik Materyal Tipi 

KONSANTRASYON ( µg/mL) 

Minimum Maksimum Ortalama 

DNA  1 576 48,66 

RNA 5 530 80,4 

Protein 10,04 38,87 46,19 

Yüksek Konsantrasyon DNA  18 880 264 

         

 

IV. III. Ölümsüzleştirilmiş Lenfoblastoid Hücre Serilerinin (LCL) oluşturulması 

IV. III.I. EBV solüsyonlarının hazırlanması 

B lenfositlerinin transformasyonu için kullanılacak olan EBV virüs partikülleri B95.8 hücre serilerinin 
kültürü ile elde edilmiş ve solüsyonlar kriyoviallere taksim edilerek -80 oC ultra derin dondurucuda 
saklanmıştır. 

Elde edilen solüsyonlarda EBV partiküllerinin varlığından emin olmak üzere Düzen Laboratuvarlarında 
PCR yöntemi ile EBV genomu araştırılmış olup 64.000 kopya/mL EBV tespit edilmiştir. 

IV. III.II. Lenfosit hücrelerinin EBV ile ölümsüzleştirilmesi 

Proje önerimizde, ölümsüzleştirilmiş LCL’lerin elde edilmesi işleminde taze kan örneklerinin 
kullanılması öngörülmüş olmakla birlikte  laboratuvarın fiziksel altyapısı ve donanımla ilgili olan 
ve üzerinde kontrolümüz kısıtlı olan kısmında yaşanan gecikme nedeni ile dondurulmuş 
hücrelerden bu işlemin gerçekleştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. 

Bu amaçla merkezlerden uygun koşullarda transfer edilen periferik kan örneklerinden lenfosit 
hücreleri (PBMC) elde edilmiş, canlılık yüzdeleri belirlenmiş ve her örnekten  2*10^6 canlı 
hücre/mL olacak şekilde toplam 2 mL hücre süspansiyonu içeren 2 vial hazırlanmış ve 
dondurulmuştur.   



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

Aralık 2013 tarihinde Biyobankanın kendi mekanında aktif hale gelmesi ile birlikte bu örnekler 
biyobankadaki geçici sıvı azot saklama tankına transfer edilmiş ve her bir kişiye ait, birer vial 
PBMC çözülerek ölümsüzleştirilmek üzere kültüre edilmiştir.  EBV ile enfekte edilerek kültür 
flasklarına aktarılan PBMC’lerin inverted mikroskoptaki görüntüsü Şekil 4.3’de verilmiştir. 

 

Şekil 4.3 EBV ile enfekte edilerek kültür flasklarına aktarılan PBMC’lerin inverted mikroskoptaki görüntüsü 

 

Detayları Ek-3’de verilen yönergelere uygun olarak gerçekleştirilen hücre kültürü işlemleri sonucunda,
çözülen PBMC’lerin %77,5’i LCL’lere dönüştürülebilmiştir (Şekil 4.4). Dondurulmuş hücrelerde 
immortalizasyon başarı yüzdemiz literatürle uyumludur (Amoli vd., 2008). 

 

Şekil 4.4 Hücre kültürü işlemleri sonucunda immortalizasyon başarısı 

Çözüldükten ve EBV ile enfekte edildikten sonra hücre kültürleri, 3 hafta sonraki ilk kontrollerinde 
hücre yoğunluklarına göre Çok yoğun, Yoğun ve Az yoğun olarak 3 gruba ayrılmış ve izlenmiştir
(Şekil 4.5).  
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            Az yoğun                                               Yoğun                                             Çok yoğun 

   Şekil 4.5 EBV ile enfekte edildikten 3 hafta sonraki hücre kültürlerinin inverted mikroskoptaki görüntüleri (Hücre yoğunluğuna göre 
az-yoğun-çok yoğun olarak     gruplandırılmıştır.) 

Buna göre kültüre edilen hücrelerin %23’ü az yoğun, %57’si yoğun ve %20’si çok yoğun olarak tespit 
edilmiştir (Şekil 4.6). 

 

                                  Şekil 4.6 EBV ile enfekte edilen hücrelerin ilk kontrollerdeki yoğunluklarına gör yüzde dağılımları  

Farklı merkezlerden gelen örneklerin hücre yoğunluklarının birbirlerine benzer olduğu gözlenmiş, ilk 
kontroldeki hücre yoğunluğunun immortalizasyon başarısını etkilediği tespit edilmiştir. İlk kontrolünde 
çok yoğun olarak değerlendirilen kültürlerde %100 başarı ile LCL elde edilebilmiştir. Benzer şekilde 
yoğun hücre kültürlerinde LCL elde etme başarısı % olarak saptanmıştır. Farklı merkezlerden gelen 
örneklerin LCL elde etme başarısı benzer bulunmuştur (Şekil 4.7). 
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                                     Şekil 4.7 Farklı merkezlerden gelen örneklerin LCL elde etme başarıları 

 

   Lökositlerin ilk elde edildikleri andaki canlılık yüzdelerinin ilk kontrolde hücre yoğunluğu ve LCL 
elde etme başarısı üzerine etkisi değerlendirildiğinde, canlılık yüzdesi %50’nin üzerinde olan 
örneklerde ilk kontrolde hücre yoğunluğunun yüksek olduğu ve bunun da LCL elde etme başarısı ile 
ilişkili olduğu dikkati çekmiştir. 

 

       

                                         Şekil 4.8 Canlılık yüzdesinin LCL elde etme başarısıyla olan ilişkisi 
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Kültüre edilen hücreler ortalama 12 hafta kültüre edildikten sonra LCL’lere dönüşmüş ve inverted 
mikroskopta tipik görüntüsü izlenmiştir (Şekil 4.9). 

                        Şekil 4.9  Ortalama 12 haftalık hücre kültürünün inverted mikroskoptaki mikroskobik görüntüleri  

LCL’ler her kişiden en az 2’şer vial olacak şekilde dondurulmuştur. 

IV.IV. Hücre Kültürlerinin Kalite Kontrol Testleri 

IV.IV. I. Hücre Sayısı ve Canlılık Testi 

Göz ile yapılan hata payını ortadan kaldırmak ve daha doğru sonuçlar elde edebilmek amacıyla hücre 
sayısı ve canlılık oranı “Countess TM automated cell counter (Invitrogen, C10227) cihazı kullanılarak” 
gerçekleştirilmiştir.  

PBMC’ler elde edildikten sonraki canlılık oranları %20-%98 arasında bulunmuştur. Farklı 
merkezlerden gönderilen örneklerde canlılık yüzdeleri değerlendirildiğinde, örneklerin kargolanması 
sırasında bekleme süresine bağlı olarak canlılıklarının azaldığı, en yüksek canlılık yüzdelerine Ankara 
örneklerinde ulaşıldığı gözlenmiştir (Şekil 4.10). 

 

Şekil 4.10  Farklı merkezlerden gönderilen örneklerin canlılık yüzdeleri.  

LCL elde etmek üzere gerçekleştirilen hücre kültürü  işlemleri sırasında her kontrolde hücre sayımı ve 
canlılık ölçümü yapılmaya çalışılmıştır. Ancak devam eden kültürlerin büyük bir çoğunluğunda 
hücrelerin tipik LCL özelliği olan kümelenme özelliği göstermeleri nedeni ile hücre sayımları ve 
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canlılık oranları, inverted mikroskop altında gözle yapılan değerlendirmenin (yoğunluk ve parlaklı) 
aksine çok daha düşük bulunmuş ve bu durumun yanıltıcı olabileceği düşünülerek her kontrolde hücre 
sayımı ve canlılık yüzdesi belirlenmemiştir. 

Ortalama 12 haftanın sonunda Şekil 4.9’da gösterilen tipik LCL morfolojisine ulaşan hücre 
kültürlerinde tespit edilen ortalama hücre yoğunluğu 5*10^6 hc/mL ve canlılık oranı %85-90 olarak 
belirlenmiştir. 

IV.IV. II. Mikoplazma Kontaminasyon testi 

Mycoplasma kontaminasyonu, “Plasmo Test TM Mycoplasma Detection Kit” (InvivoGen, rep-pt2)  ile 
üretici firmanın önerdiği protokol uygulanarak test edilmiştir.  Plasmo Test TM , Toll-like reseptör 2 
(TLR2)’nin, Mycoplasma’ları tanıyıp hücre içerisinde NF-kappaB ve diğer transkripsiyon faktörlerinin 
aktivasyonuna neden olan sinyal yolağının uyarması esasına dayan hücre –temelli kolorometrik bir 
testtir. Mycoplasma varlığında, “HEK-Blue TM-2”  hücre yüzeyinde ifade bulan TLR2, transkripsiyon 
faktörlerini aktive ederek HEK-Blue TM Detection besiyerinin mavi/mor renk almasına neden olan  
sAP (salınan alkalin fosfataz) salınımına neden olmaktadır (Şekil 4.11). 

LCL hücre kültürlerinin tümü mikoplazma kontaminasyonu açısından negatif olarak 
değerlendirilmiştir.  

 

Şekil 4.11  96’lık well-plate üzerinde mycoplasma kontaminasyonu test edilen örneklerin inkübasyon sonrası görüntüsü. A1-A12, B1-
B12, C1-C12, D1-D-12, E1-E12: test örnekleri, mycoplasma negatif; F1: Pozitif kontrol, mycoplasma pozitif; F2: Negatif kontrol, 

mycoplasma negatif. 

IV.IV. III. Bakteri ve Mantar Kotaminasyonları 

Fluid Thioglycollate medium (FTM) ve Tryptone Soya Broth (TSB) üretici firmanın önerdiği şekilde 
ayrı ayrı hazırlanarak 10’ar ml olacak şekilde test tüplerine taksim edildikten sonra otklavda sterilize 
edilmiştir ve sterilite kontrolu yapılacak hücre kültüründen 200 µl  miktarında her vasattan ikişer tüpe 
ekim yapılmıştır.  Ekim sonrası bir seri 26°C,  diğer seri 37°C’de 21 gün inkubasyona bırakılmış ve 
günlük kontrollerle kontaminasyonların varlığı araştırılmıştır. Pozitif kontrol olarak A.Ü.T.F. Cebeci 
Hastanesi Merkez Laboratuvarından örnekler alınarak ekim yapılmıştır. Her test sırasında birer tüp 
mutlaka negatif kontrol olarak teste dahil edilmiştir. 

Şekil 4.12’de FTM besiyerine ekilen ve 37°C’de 21 gün inkübe edilen dört örneğin resmi verilmiştir. 
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Şekil 4.12  Bakteri ve mantar kontaminasyonu test edilen örneklerin FTM besiyerinde, 37°C’de  ve 21 gün inkübasyon sonrası görüntüsü. 
Soldan sağa: Pozitif kontrol, Hücre kültürü örneği 1 (negatif), Hücre kültürü örneği 2 (negatif) ve Negatif kontrol 

 

LCL hücre kültürlerinin tümü bakteri ve mantar kontaminasyonu açısından negatif olarak 
değerlendirilmiştir.  
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IV.IV. IV. Karyotip Analizi 

Proje önerimizde karyotip analizinin her bir bireyden, hem başlangıçta elde edilen lenfositlerden hem 
de LCL haline geldikten sonra olmak üzere iki defa yapılması öngörülmüş olmakla birlikte, 
laboratuvarın fiziksel altyapısı ve donanımla ilgili olan ve üzerinde kontrolümüz kısıtlı olan kısmında 
yaşanan gecikme nedeni ile kromozom eldesi ve karyotip analizi sadece LCL’lerden yapılabilmiştir.
Laboratuvar altyapımızda ışık mikroskobu ve görüntü analiz sistemi bulunmadığı için karyotip 
analizleri Tıp Fakültemiz Tıbbi Genetik A.D.’nda gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 4.13’de LCL hücre serisinden elde edilmiş temisili bir karyotip görüntüsü verilmiştir. 

 

Şekil 4.14  LCL hücre serisinden elde edilmiş temsili bir karyotip görüntüsü. Kromozom kuruluşu 46, XX 

 

 

V. Sonuç ve Öneriler  

Tamamlanan bu altyapı projesi ile AÜBAUM bünyesinde, önemli sayıda örneğin yer aldığı, örneklerle 
ilgili teknik bilgilerin yanı sıra demografik ve klinik bilgilerin de güvenilir ve kolayca takip edilebilir 
bir şekilde kayıt altına alındığı bir biyobankalama sistemi oluşturulmuştur. Özellikle kişilerin kan 
örneklerinden ölümsüzleştirilmiş lenfoblastoid hücre serilerinin oluşturularak bankalanması 
biyobankamıza gerek örnek gerekse uygulanabilecek test sayısı açısından sınırsız bir kaynak olma 
özelliği katmıştır. 

Başlangıç olarak nöropsikiyatrik hastalıklara ait örneklerin bankalanmasının hedeflendiği ve 
Türkiye’de beyin araştırmaları alanında bir ilk olma özelliği taşıyan Biyobanka’da, proje öngörümüzde 
hedeflenen 1.500 kişi sayısına ulaşılmış, ayrıca EU-GEI çalışması kapsamında toplanan gönüllülerin 
DNA örnekleri de ilave olarak bankalanmıştır. Nisan 2015 tarihi itibariyle toplam 2.855 kişiden toplam 
16.295 vial biyolojik materyal bankalanmıştır. Hali hazırda bankalanan örnekler ile şizofreniye neden 
olan veya yatkınlık oluşturan genlerin belirlenmesine yönelik çok sayıda araştırmanın tekrar örnek 
alınmasına gerek kalmadan yapılabilmesi ve öngörülmekte olup bu konuda ilave proje girişimleri 
devam etmektedir.  
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Geniş kapsamlı ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hayata geçirilmeye başlandığı 
Biyobanka, yurtiçinde ve yurtdışında yüksek öğretim, kamu, sanayi ve diğer bilimsel kuruluşlar ile 
işbirliğine açık bulunmaktadır. Biyobankanın  otizm, diyabet, obezite, Alzheimer hastalığı, kanser 
gibi diğer kompleks hastalıkları da içerecek şekilde kapsamının genişletilmesi hedeflenmektedir. 
Optimum ve standart koşullar altında elde edilmiş yüksek kalitede örnek ve veriye sahip 
biyobankanın varlığının, geliştirilecek kapsamı ile saygınlığı yüksek genetik araştırmaların 
yapılması için önemli bir kaynak ve altyapı sağlayacağı ümit edilmektedir.  

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  

Optimum ve standart koşullarda elde edilmiş çok sayıdaki biyolojik materyali ve bu materyaller ile 
ilgili tıbbi bilgileri bünyesinde barındıran biyobankalar, başta genetik hastalıklar olmak üzere pek çok 
hastalığın nedenlerinin ve oluş mekanizmalarının aydınlatılmasında ve dolayısıyla hastalıkların tanısı, 
takibi ve tedavisinde etkin yaklaşımların geliştirilmesinde araştırma amacı ile kullanılan çok değerli 
kaynaklardır. Bu açıdan bakıldığında, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere pek çok ülkede, 
biyobankaların araştırma stratejilerinin önemli bir unsurunu teşkil ettiğini vurgulamak gerekir. Ankara 
Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altında böyle bir 
Biyobanka’nın altyapı çalışmalarının tamamlanmış olması ile üniversitemizin ulusal ve uluslararası 
tanınırlığına büyük katkı sağlaması ümit edilmektedir. 

Türkiye’de kurulmuş/kurulma aşamasında olan sınırlı sayıdaki biyobankanın daha çok tek gen 
hastalıklarından sorumlu genlerin tanımlanması amacı ile DNA temelli biyobankalar olduğu 
görülmektedir. Özellikle kompleks hastalıkların genetik temellerini araştırmaya olanak sağlayacak 
şekilde değişik hastalık gruplarından ve daha da önemlisi sağlıklı gönüllülerden farklı tipte biyolojik 
örneği (DNA, RNA, Protein, serum, plazma, doku, hücre serisi vb.) ve bu örneklerin elde edildiği 
kişilerle ilişkili demografik ve klinik bilgileri bankalama olanağına sahip Biyobankamız, etkinliği ve 
güvenirliği daha yüksek bilimsel araştırmaların yapılabileceği  bir kaynak niteliği taşımaktadır. 

Kurulan ve geliştirilmesi planlanan altyapısı sayesinde biyobankanın, hastalık yükü ve ekonomik kayıp 
bakımından önemli çok sayıda kompleks hastalığın genetik nedenlerinin aydınlatılması, bu 
hastalıkların tanı, takip ve tedavi süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlayacak yaklaşımların 
geliştirilmesi ile de ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından önemli bir kaynak olması 
öngörülmektedir. 

 

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler  

Devam Eden Projeler 
Diabetes Mellitusa Yatkınlık ile Psikoza Yatkınlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
 
Yürütücü: Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu 
Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Güvem Gümüş Akay, Doç. Dr. Meram Can Saka, Prof. Dr. Sevim 
Güllü, Prof. Dr. Köksal Alptekin, Prof. Dr. Vehbi Alp Üçok  
Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK 1001, 112S475 
Bütçe: 165.268 TL 
 
Tamamlanan projeler 
Şizofrenide sinaptik protein düzenlenmesinde endozomal işlev bozukluğunun rolü: SLC9A6 (NHE6) 
ve SLC9A9 (NHE9) aday genlerinin ekspresyon analizi 
 
Yürütücü: Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu 
Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Güvem Gümüş Akay, Uzm. Dr. Sinan Gülöksüz, Prof. Dr. Ajlan 
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Tükün, Prof. Dr. Hatice Ilgın Ruhi, Prof. Dr.  Meram Can Saka, Prof. Dr. Köksal Alptekin, Prof. Dr. 
Alp Üçok 
Destekleyen Kuruluş: Bireysel 
Bütçe: 7.000 TL 
 
Önerilen Projeler 
 
Seyir ve prognoz tahmini için şizofreninin genomik modellemesi, TÜBİTAK 1003  
(İlk aşama geçildi, ikinci aşama proje başvurusu yapıldı)  
Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Yeşim Aydın Son 
Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Güvem Gümüş Akay, Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu,  Prof. Dr. Meram 
Can Saka 
Danışman: Prof. Dr. Jim Van Os 

 

VIII.  Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki 
Katkıları  

Öğrencilere Laboratuvar tanıtımı, Beyin Farkındalık Haftası, Ankara Üniversitesi Beyin 
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 12 Mart 2014 
Öğrencilere Laboratuvar tanıtımı, Beyin Farkındalık Haftası, Ankara Üniversitesi Beyin 
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 19 Mart 2015 
 
Yaz Stajı: Temmuz-Ağustos 2014 
Öğrenci sayısı: 1 
Staj süresi: 4 hafta 
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X. Ekler  

               a.  Mali Bilanço ve Açıklamaları  

SIRA NO EKONOMİK SINIFLANDIRMA MİKTARI AÇIKLAMA 

Makine Teçhizat Adı 

1 +4⁰C/-20⁰C derin donduruculu 

buzdolabı 

6 adet Proje kapsamında kullanılan kimyasal sarf malzemelerin ve DNA örneklerinin 

saklanmasında kullanılmak üzere satın alınmıştır. 

2 -80⁰C ultra derin dondurucu 1 adet Proje kapsamında elde edilen DNA, RNA ve protein örneklerinin bankalanmasında 

kullanılmak üzere satın alınmıştır 

3 CO2’li inkübatör 3 adet Hücre kültürü işlemlerinde kullanılmak üzere satın alınmıştır 

4 Soğutmalı santrifüj, swing-out 4 adet Proje kapsamında lenfosit seperasyonu, hücre kültürü, RNA, DNA ve protein izolasyonu 

işlemlerinde kullanılmak üzere satın alınmıştır. 

5 Buz makinesi 1 adet Kar şeklinde buz elde etmek amacıyla satın alınmıştır. 

6 Biyolojik güvenlik kabini, Class II, Tip B2 3 adet Gerek çalışanı ve çalışılan örneği gerekse laboratuvar ortamını koruyan güvenilir bir 

çalışma ortamı sağlayan hava akımlı kabinlerdir. Proje kapsamında izolasyon ve hücre 

kültürü aşamalarında kullanılmak üzere satın alınmıştır. 

7 Biyolojik güvenlik kabini, Class II, Tip A2 5 adet Gerek çalışanı ve çalışılan örneği gerekse laboratuvar ortamını koruyan güvenilir bir 

çalışma ortamı sağlayan hava akımlı kabinlerdir. Proje kapsamında izolasyon, hücre 

kültürü ve besiyeri hazırlama aşamalarında kullanılmak üzere satın alınmıştır. 

8 Çeker Ocak 1 adet Kullanılan toksik kimyasalların hava yolu ile solunmasını engellemek için satın alınmıştır. 

9 Thermomixer 1 adet Protein izolasyonu ve mikoplazma kontaminasyon testi sırasında örneklerin uygun 

sıcaklıkta karıştırılmasında kullanılmak üzere satın alınmıştır. 

10 Spektrofotometre 1 adet İzole edilen DNA, RNA ve protein örneklerinin miktar tayininde kullanılmak üzere satın 

alınmıştır. 

11 Inverted mikroskop 3 adet Hücre kültürü sırasında hücrelerin morfolojilerinin değerlendirilmesinde kullanılmak 

üzere satın alınmıştır. 

12 Su banyosu 3 adet Solüsyonların belirli sıcaklıklarda inkübasyonunda kullanılmak üzere satın alınmıştır. 

13 Etüv 3 adet Mikrobiyolojik sterilite testlerinde kullanılmak üzere satın alınmıştır. 

14 Distile su cihazı 1 adet Solüsyonların hazırlanmasında kullanılmak üzere satın alınmıştır.   

15 Ters osmoz sistemi 1 adet Solüsyonların hazırlanmasında kullanılmak üzere satın alınmıştır.  

16 Otoklav 1 adet Kullanılan plastik sarf malzemelerin ve besiyerlerinin sterilizasyonunda kullanılmak üzere 

satın alınmıştır. 

17 Hücre Sayım Cihazı 4 adet Hücrelerin sayılarının ve canlılık oranlarının tespitinde kullanılmak üzere satın alınmıştır. 

18 Jel Görüntüleme Sistemi 1 adet DNA, RNA ve protein örneklerinin elektroforezden sonra görüntülenmesinde kullanılmak 

üzere satın alınmıştır 

19 Hot-plate/Stirrer 1 adet Solüsyon hazırlama sırasında ısıtma ve karıştırma amacıyla  kullanılmak üzere satın 

alınmıştır. 

20 Vorteks 10 adet Gerekli olduğu durumlarda küçük hacimdeki örneklerin homojenizasyonunda 

kullanılmak üzere satın alınmıştır. 
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21 Güç kaynağı 1 adet  DNA ve RNA örneklerinin elektroforetik olarak analizinde kullanılmak üzere satın 

alınmıştır 

22 Mikrosantrifüj 4 adet Proje kapsamında kalibrasyonları yapılmış ve DNA, RNA ve protein izolasyonunda ve PCR 

reaksiyonlarının hazırlanması sırasında kullanılmak üzere satın alınmıştır 

23 Jel elektroforez sistemi 1 adet DNA ve RNA örneklerinin elektroforetik olarak analizinde kullanılmak üzere satın 

alınmıştır 

24 pHmetre 1 adet Hazırlana solüsyonların pH ölçümlerinde kullanılmak üzere satın alınmıştır 

25 Hassas terazi 2 adet Kimyasal solüsyonların hazırlanması sırasında tartım amaçlı kullanılmak üzere satın 

alınmıştır 

26 Sıvı azot saklama  ve besleme ünitesi 1 Hücre serilerinin çok uzun süreli saklanmasında kullanılmak üzere satın alınmıştır 

SARF MALZEME 

27 Plastik ve Kimyasal Sarf Malzeme  Proje sırasında gerçekleştirilen tüm yöntemlerde kullanılmak üzere satın alınmıştır. 

28 Biyobanka Takip Sistemi 1  

 Bu proje kapsamında ayrıca, plastik ve kimyasal sarf malzemenin ve Biyobanka Takip Sisteminin alımı da 
gerçekleştirilmiştir. 

 

BÜTÇE 

Ödenek Adı Bütçe Kodu Gelir Miktarı Gider Miktarı Proje Bütçesinde 

Kalan Toplam Miktar 

Hizmet alımları 2-03-05 5.690,00 5.687,60 2,40 

Hizmet alımları 6-03-05 5.000,00 2.360,00 2.640,00 

Menkul Sermaye 

Üretim Giderleri 

6-06-02 266.080,00 259.576,40 6.503,60 

Mamul Mal 

Alımları 

6-06-01 1.223.230,00 1.191.977,00 31.253,00 

TOPLAM  1.500.000,00 1.459.601,00 40.339,00 
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b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

 

Bu altyapı projesi kapsamında satın alınan laboratuvar cihazlarının mevcut konumları aşağıda 

açıklanmıştır.  

Eski Göz Bankası Binası zemin altı -1 bodrum katında, yaklaşık 250 m2 kapalı alana sahip Biyobanka, 

her birisi temiz oda standartlarında 7 farklı laboratuvar altyapısı oluşturulmuştur. 

� İzolasyon Laboratuvarı, ISO Class 8 

� Hücre Kültürü Laboratuvarı, ISO Class 7 

� EBV Üretim Laboratuvarı, ISO Class 7 

� Kalite kontrol (Sitogenetik ve Sterilite testleri) Laboratuvarı I,ISO Class 7 

� Kalite kontrol (Moleküler Genetik) Laboratuvarı II, ISO Class 8 

� Besiyeri Hazırlama Laboratuvarı, ISO Class 7 

� Kriyoprezervasyon Laboratuvarı, ISO Class 8 
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1. İzolasyon Laboratuvarı 

Gönüllülerden elde edilen örneklerden DNA, RNA, Protein izolasyonlarının gerçekleştirildiği ve 
lenfositlerin ayrıştırıldığı laboratuvardır. Olası çapraz kontaminasyon riskini engellemek üzere DNA, 
RNA ve Protein örneklerinin her birisinin 3 ayrı biyogüvenlik kabini içerisinde izole edilmesine olanak 
sağlayacak altyapıya sahiptir.  

 

Şekil 10.1  İzolasyon laboratuvarının genel görüntüsü 

 

 

Tablo 10.1 İzolasyon Laboratuvarı cihaz, marka, model ve adedi. 

LABORATUVAR ALT YAPISI 
Laboratuvar Cihazı Marka Model Adet 
Class II Tip A2 biyogüvenlik kabini Metis MetiSafe 2 

Class II Tip B2 biyogüvenlik kabini Metis MetiSafe 1 

Soğutmalı santrifüj (Açılır rotor) Beckman Coulter Allegra X-15R 1 

Mikrosantrifüj Labnet Spectrafuge 240 2 

Derindonduruculu Buzdolabı Dometic MP 360CS 1 

Vorteks Benchmark BRP 3 

Mikropipet Seti Eppendorf  3 

Hücre Sayım Cihazı Invitrogen Countess Cell Counter 1 

Blok Isıtıcı Eppendorf Thermomixer C 1 

Hassas Terazi Sartorius Sartorius Extend 1 

PC ve Barkod yazıcı HP  1 
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2. Hücre Kültürü Laboratuvarı 

Periferik kandan elde edilen lenfosit hücrelerinin EBV ile transforme edilerek lenfoblastoid hücre 
serileri elde etmek üzere uzun süreli (8-12 hafta) hücre kültürlerinin gerçekleştirildiği laboratuvardır.  

 

Şekil 10.2  Hücre Kültürü Laboratuvarının genel görüntüsü  

 

Tablo 10.2  Hücre Kültürü Laboratuvarı cihaz, marka, model ve adedi. 

LABORATUVAR ALT YAPISI 
Laboratuvar Cihazı Marka Model Adet 
Class II Tip B2 Biyogüvenlik Kabini Metis MetiSafe 1 

Class II Tip A2 Biyogüvenlik Kabini Metis Metisafe 1 

Soğutmalı Santrifüj (Açılır rotor) Beckman Coulter Allegra X15R 1 

CO2’li inkübatör Binder CB150 2 

Derindonduruculu Buzdolabı Dometic MP360CS 1 

Vorteks Benchmark BRP 2 

Mikropipet seti Eppendorf  2 

Hücre sayım cihazı Invitrogen Countess Cell Counter 1 

Inverted mikroskop Olympus CKX41 1 

Su banyosu Huber  1 

PC ve barkod yazıcı HP  1 
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3. EBV Üretim Laboratuvarı 

Bu laboratuvar, lenfosit hücrelerinin transformasyon işleminde kullanılan EBV partiküllerinin elde 
edildiği 32laboratuvardır.  EBV genomu ile transfekte edilmiş B95.8 hücre serileri bu laboratuvarda 
kültüre edilmekte ve elde edilen EBV stok solüsyonları -80 0C’de depolanmak üzere hazırlanmaktadır.  

 

Şekil 10.3  EBV Üretim Laboratuvarının genel görüntüsü. 

 

Tablo 10.3 EBV Üretim Laboratuvarı cihaz, marka, model ve adedi. 

LABORATUVAR ALT YAPISI 

Laboratuvar Cihazı Marka Model Adet 

Class II Tip B2 Biyogüvenlik Kabini Metis MetiSafe 1 

Soğutmalı Santrifüj (Açılır rotor) Beckman Coulter Allegra X15R 1 

CO2’li İnkübatör Binder CB150 1 

Derindonduruculu Buzdolabı Dometic MP360CS 1 

Vorteks Benchmark BRP 1 

Mikropipet Seti Eppendorf  1 

Hücre Sayım Cihazı Invitrogen Countess Cell Counter 1 

Inverted Mikroskop Olympus CKX41 1 

Mikrosantrifüj Labnet Spectrafuge 240 1 

PC ve Barkod yazıcı HP  1 
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4. Kalite kontrol Laboratuvarı I (Sitogenetik ve Sterilite testleri) 

Oluşturulan hücre serileri için kabul edilen uluslararası kalite kontrol         testleri olan hücre sayımı ve 
canlılık testi, bakteri, mantar ve mikoplazma kontaminasyonu için sterilite testleri ve karyotip analizi 
için kromozom eldesi   işlemlerinin gerçekleştirildiği laboratuvardır. 

 

 

Şekil 10.4  Kalite Kontrol Laboratuvarı I’in genel görüntüsü. 

Tablo 10.4 Kalite Kontrol Laboratuvarı I cihaz, marka, model ve adedi. 

LABORATUVAR ALT YAPISI 

Laboratuvar Cihazı Marka Model Adet 

Çeker Ocak ESCO Frontier Duo 1 

Soğutmalı Santrifüj  Beckman Coulter Allegra X15R 1 

Etüv Binder CB150 2 

Derindonduruculu Buzdolabı Dometic MP360CS 1 

Vorteks Benchmark BRP 1 

Inverted Mikroskop Olympus CKX41 1 

Su Banyosu Huber  1 

Hücre Sayım Cihazı Invitrogen Countess Cell Counter 1 

PC ve Barkod yazıcı HP  1 
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5.    Kalite Kontrol Laboratuvarı II (Moleküler Genetik) 

Hücre serilerinin kalite kontrol testlerinden DNA parmak izi yönteminin  gerçekleştirilmesine olanak 
sağlayacak şekilde altyapısının geliştirilmesi hedeflenenen ve bu hedef doğrultusunda Pre-PCR, PCR 
ve Post-PCR bölümleri olmak üzere 3 ayrı bölüm olarak tasarlanmış bu laboratuvarın Post-PCR 
bölümü, elde edilen DNA, RNA ve protein örneklerinin kantitasyonunun yapıldığı ve bu moleküllerin 
elektroforetik olarak analizine imkan sağlayan cihazları barındırmaktadır.  

 

 

Şekil 10.5  Kalite Kontrol Laboratuvarı II’nin genel görüntüsü. 

 

Tablo 10.5  Kalite Kontrol Laboratuvarı II cihaz, marka, model ve adedi. 

LABORATUVAR ALT YAPISI 

Laboratuvar Cihazı Marka Model Adet 

Class II Tip A2 Biyogüvenlik Kabini ESCO Labculture 1 

Mikrosantrifüj  Labnet Spectrafuge 240 1 

Jel Görüntüleme Sistemi Kodak Gel Logic 2200 Pro 1 

Derindonduruculu Buzdolabı Dometic MP360CS 1 

Vorteks Benchmark BRP 2 

Güç Kaynağı Consort EV231 1 

Florometre Invitrogen Q-bit 2.0 1 

Jel Elektroforez Sistemi Scie- Plas  1 

PC ve barkod yazıcı HP  1 
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6. Besiyeri Hazırlama Laboratuvarı 

Hücre kültürü ve sterilite testleri sırasında kullanılan besiyerleri ve diğer solüsyonların 

hazırlanması için gerekli altyapıya sahip laboratuvardır. 

 

Şekil 10.6  Besiyeri Hazırlama Laboratuvarı genel görüntüsü. 

 

Tablo 10.6  Besiyeri Hazırlama Laboratuvarı cihaz, marka, model ve adedi. 

LABORATUVAR ALT YAPISI 
Laboratuvar Cihazı Marka Model Adet 
Class II Tip A2 Biyogüvenlik Kabini ESCO Labculture 1 

Buz Makinası Zanussi  1 

Distile Su Sistemi Millipore Elix 1 

Ters Osmoz Sistemi Millipore MilliQ 1 

Derindonduruculu Buzdolabı Dometic MP360CS 1 

Vorteks Benchmark BRP 1 

Mikropipet seti Eppendorf  1 

Etüv Binder CB150 1 

pH Metre Sartorius Docu- Ph+ Meter 1 

Isıtmalı Manyetik Karıştırıcı Biosan Intelli- Stirrer MSH 300i 1 

Hassas Terazi Sartorius Extend 1 

Su banyosu Huber  1 

PC ve Barkod Yazıcı HP  1 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

7. Kriyoprezervasyon Laboratuvarı 

Oluşturulan hücre serileri ile izole edilen DNA, RNA ve protein örneklerinin uzun süreli 

depolanmasında kullanılan laboratuvardır. Laboratuvarda mevcut bir adet geçici sıvı azot 

saklama tankı buhar fazında 2 ml’lik kriyotüplerde 3.000 adet örnek saklanabilme kapasitesine 

sahiptir. Kalite kontrol testlerini geçen örneklerin nihai olarak depolanacağı sıvı azot tankının 

örnek kapasitesi buhar fazı için 19.000’dir. Laboratuvarın, sıvı azot tankında 114.000 adet 

örnek saklama kapasitesine genişletilmesi öngörülmektedir.  

Laboratuvarda mevcut bir adet -80 ultra derin dondurucunun örnek saklama kapasitesi ise 

45.000 adet 1.5 ml’lik tüptür.  

 

Şekil 10.7  Kriyoprezervasyon Laboratuvarı genel görüntüsü. 

Tablo 10.7  Kriyoprezervasyon Laboratuvarı cihaz, marka, model ve adedi 

LABORATUVAR ALT YAPISI 
Laboratuvar Cihazı Marka Model Adet 
-80 Ultra Derindondurucu Dometic UF755G 1 

Sıvı azot Besleme Ünitesi Thermoscientific  1 

Sıvı Azot Geçici Saklama Tankı Thermoscientific Lacotar 6+ 1 

Sıvı Azot Saklama Tankı Thermoscientific Cryoplus 3 1 
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Biyobanka Takip Sistemi 

Biyobankaya kabul edilen örneklerin ve laboratuvar koşullarının (oda sıcaklık, nem ve basıç 
farkları) takibi amacı ile Biiyobanka Takip Sistemi yazılımı satın alınmış ve kurulumu 
sağlanmıştır. Kurulan sistem sayesinde sistem uygun olmayan koşullar söz konusu 
olduğunda uyarı vermektedir. 

 

 

 

                        

 

 

Şekil 10.8 Biyobanka sıcaklık,,basınç ve cihaz takip sistemi görüntüleri 
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a. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III'de yer almayan analiz ayrıntıları)  

Biyobankanın yapı işlerinin çok geç tamamlanmış olmasına ve cihazların kurulumlarının 
ve işleyişinde yaşanan teknik sıkıntılara rağmen projede öngörülen biyobankalama 
işlemlerinde gecikme olmaması için laboratuvar işlemlerinin önemli bir kısmı AÜTF 
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Laboratuvarı’ nda mevcut alt yapı olanakları ile  Ağustos 
2011’de gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Başka bir deyişle, projenin alt yapı ve 
donanımla ilgili olan ve üzerinde kontrolümüz kısıtlı olan kısmındaki gecikmenin 
telafisi için Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Laboratuvarı’nın olanakları kullanılmış ve 
projemiz Haziran 2013’de dondurulmak zorunda kalınmıştır.  

Biyobanka Aralık 2013’de mevcut konumunda aktif hale gelebilmiştir. Geçen sürede 
ekibimizin büyük özveri ve çabalarıyla altyapı projemiz nihai hedefine ulaşabilmiştir.   

 

b. Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) 

c. Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) 

 

 NOT: Verilen sonuç raporu bir (1) nüsha olarak ciltsiz şekilde verilecek, sonuç raporu Komisyon 
onayından sonra ciltlenerek bir kopyasının yer aldığı CD ile birlikte sunulacaktır. Sonuç raporunda 

proje sonuçlarını içeren, ISI’ nın SCI veya SSCI veya AHCI dizinleri kapsamında ve diğer uluslar 
arası dizinlerce taranan hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler, III. Materyal ve Yöntem ve IV. 
Analiz ve Bulgular bölümleri yerine kabul edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


