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 Genetik WAG/RİJ Epilepsi Modelinde Kindling Uygulaması Öncesi ve Sonrasının 

Proteomik Analizler ile Değerlendirilmesi 

 

 

 

ÖZET  

 
  

Kindling modeli epileptogenezin, epilepsi analizinin ve antiepileptik ilaçların etkinliğinin 

değerlendirildiği kabul görmüş bir hayvan modelidir. Epileptogenez sürecinin kindling stimülasyonu 

ile tetiklendiği çalışmalarda absans epilepsili WAG/Rij sıçanların kindling stimülasyonu ile 3 alt 

grubun (hızlı-kindled, yavaş-kindled ve kindled dirençli) oluştuğu bilinmektedir. Bu da temporal lob 

epilepsisisi gelişiminde bireysel farklılıkların modellenmesi için uygun bir durumdur. Dolayısıyla, 

epilepsi gelişimini kolaylaştıran ya da zorlaştıran moleküler mekanizmaların araştırılmasına olanak 

sağlar.  

 

Bu çalışmada amaç 3 farklı nöbet gelişim paterninin, frontopariyetal korteks, talamus ve hipokampus 

dokularında moleküler düzeyde proteomiks tekniği kullanılarak araştırılmasıdır. Bu amaçla, 6-9 aylık 

WAG/Rij ırkı sıçanların doku örneklerinden  protein eldesini takiben iki boyutlu poliakrilamit jel 

elektroforezi ile protein profilleri elde edilmesi ve triptik kesimle peptit izolasyonu yapılan 

proteinlerin  MALDI-TOF kütle spektrometresinde analizinin ardından peptit kütle parmak izi  

yöntemi ile kimliklendirilmesi planlanmıştır. 

 

Çalışma sonucunda  ifade farklılıkları açısından değerlendirilmek üzere  tanımlanan proteinlerin 

kindled gruplar arasındaki profilleri istatistiksel olarak değerlendirildiğinde  frontopariyetal kortekste 

membran trafiği veya hücre iskeleti ile ilişkili proteinler ve metabolik aktivitedeki değişimi 

destekleyen proteinler; talamusta hücre içi kalsiyum sinyal yolağında yer alan proteinler ve metabolik 

aktivitedeki değişimi destekleyen proteinler; hipokampusta ise inflamasyon/oksidatif strese yanıtta ve 

apopitozda rol oynayan proteinler başta olmak üzere farklı fonksiyonel gruplara ait proteinler önem 

kazanmıştır. 

Tanımlanan proteinlerin epileptogenez ile fonksiyonel bağlantılarının araştırılması ileri çalışmaları 

gerektirmektedir. Bu proteinlerin hücresel ya da hücre içi kompartımanlara ait yerleşimlerinin 

fonksiyonlarını etkilediği düşünülürse, spasyotemporal dağılımlarının detaylandırılması 

epileptogenezdeki olası rollerinin açıklanmasında önemli bir aşamayı yansıtabilir.  
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Proteomic Analysis of the Genetic WAG/Rij Epilepsy Model  Before and After the 

Kindling Procedure 

 

 

ABSTRACT 

 
 

Kindling is an accepted model of epileptogenesis which epilepsy analysis and the effects of 

antiepileptics can be assessed. Absans epileptic WAG/Rij rats form 3 subgroups (fast-kindled, slow-

kindled and kindling-resistant) when epileptogenesis is triggered by kindling stimulations . This model 

is useful for modelling the individual differences in TLE progress. Thereby it provides opportunities 

for investigating the molecular mechanisms that facilitates or complicates epilepsy progress.  

 

The aim of this study was to evaluate cortex, thalamus and hippocampus tissues in 3 subgroups of 

kindling stimulation by proteomics techniqe. Protein extraction of the  tissues of 6-9 months old 

WAG/Rij rats were followed by 2DE gel electrophoresis and the protein profiles for each kindled 

group were evaluated. The protein spots were subject to in gel digestion with trypsin and the peptids 

formed were analysed by MALDI-TOF mass spectrometry for their m/z values which were then 

scanned in proteomic data bases to identify the proteins.    

 

In frontoparietal cortex, proteins in membran trafficking or cell  cytoskeleton organization and 

metabolic activity; in thalamus, proteins in calcium signalling and in hippocampus, proteins in 

inflammation, oxidative stress and apoptosis and other proteins in distinct functional groups in all 

tissues were different between the kindled groups. 

 

Further studies needed to investigate the functional relationships of the identified proteins with 

epileptogenesis. The cellular or the subcellular compartments of these proteins might affect their 

functions; consequently elaborating the spatio-temporal distribution of the proteins might reflect an 

important stage to explain their possible roles in epileptogenesis.  
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1. GİRİŞ 

 

Dünya nüfusunun %1’ ini etkileyen epilepsi, tüm korteksde (jeneralize epilepsiler) ya da 

lokalize beyin bölgelerindeki (parsiyel epilepsiler) sinir hücrelerinin aşırı uyarımı sonucu 

tekrarlayan nöbetlerle karakterize bir bozukluktur (Liu vd 2010). Epilepsi epileptik nöbet 

oluşturmaya yatkınlık ile tanımlanır. Epilepsilerde nöbet oluşumuna iktogenez denir. 

Epileptogenez ise normal bir beynin epileptik olmasına kadar geçen süreçtir (Giblin 2010).  

Epileptogenezde bir başlangıç hasarından sonra nöronal yolaklar, tekrarlayan spontan 

epileptik nöbetleri oluştururlar ve bu nöbetler daha ciddi ve sık hale gelerek kronik epilepsiye 

dönüşür (Rakhade ve Jensen 2009).  

 

Tüm epilepsi sendromları arasında temporal lob epilepsisinin (TLE) % 40 oranlarında 

görüldüğü bildirilmiştir. TLE, bölgesel başlayan nöbetlerin yayılarak ilerlemesiyle 

karakterizedir. Bu nöbetler limbik sistemden, özellikle de hipokampustan, kaynaklanmaktadır 

(French vd 1993, Engel vd 2003). Temporal nöbetlerin yaklaşık %70’ inin hipokampal 

nöbetler olduğu ve sıklıkla amigdala nöbetleri ile birlikte görüldüğü ifade edilmektedir 

(Bilginer ve Akalan 2006).   

 

TLE’ nin kesin nedenleri çoğu vakada tam olarak bilinmemekle beraber, hipokampal 

sklerozla birlikte seyreden TLE’nin, beyin hasarı, tümörler, menenjit, ensefalit, status 

epileptikus (SE) veya çocukluk çağı febril nöbetleri gibi bir başlangıç hasarı nedeniyle 

sekonder olarak meydana geldiği düşünülmektedir (Engel vd 1989, Engel 1996, French vd 

1993, Mathern vd 1996, Harvey vd 1997, Fisher vd 1998, Cendes 2004, Wieser 2004, Lewis 

2005).  

 

Temporal lob epilepsisi (TLE)’ nin bulunduğu parsiyel epilepsilerde kortikal-subkortikal 

döngü ilişkileri jeneralize epilepsilerdeki kadar detaylı incelenmemiştir. Bu grup epilepsiler 

ilk olarak kortikal-limbik yapılarla ilişkili bir hastalık olarak nitelendirilmiş ancak yeni 

çalışmalar, talamusun burada da kritik bir rol oynayabileceği (Bertram vd 1998, 2001). 
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dolayısıyla temporal lob nöbetlerinde talamik katılımın olabileceği önerilmektedir (Bertram 

2009). 

 

Başlangıç hasarından sonra epilepsi gelişim oranlarında gözlenen değişkenlik, epileptogeneze 

yatkınlık durumunda bireysel farklılıkların olduğuna işaret etmektedir. Deneysel ve klinik 

çalışmalar, genetik ve kazanılmış yatkınlık faktörlerinin epileptogenez sürecini etkilediğini 

göstermektedir (Vinogradova 2008). Bu noktada, absans epilepsi ile TLE arasındaki ilişki 

dikkat çekicidir. Hem insan hem de hayvan çalışmalarında absans nöbetlerin ve mezial 

temporal lob epilepsisinin birlikte görülmesi oldukça nadirdir (Koutroumanidis vd 1999, 

Nicholson vd 2004). Bu nadir görülen birliktelik, absans epilepsiye yatkınlığı olan hayvan 

modellerinden GAERS ve WAG/Rij ırkı sıçanların kindling stimülasyonları ile 

araştırılmaktadır. Kindling modeli epileptogenezisin ve epilepsi analizinin ve antiepileptik 

ilaçların etkinliğinin değerlendirildiği kabul görmüş bir hayvan modelidir. Epileptogenez 

sürecinin kindling stimülasyonu ile tetiklendiği bu çalışmalarda absans epilepsili WAG/Rij 

sıçanların kindling stimülasyonu ile 3 alt grubun (hızlı-kindled, yavaş-kindled ve kindled 

dirençli) oluştuğu bilinmektedir (Aker vd 2006, Onat vd 2007). Bu da TLE gelişiminde 

bireysel farklılıkların modellenmesi için uygun bir durumdur. Dolayısıyla, epilepsi gelişimini 

kolaylaştıran ya da zorlaştıran moleküler mekanizmaların araştırılmasına olanak sağlar. 

 

Proteomiks teknolojileri, kompleks biyolojik mekanizmaları açıklamak, bir dokunun ya da 

organizmanın internal durumlara, eksternal stimülasyonlara veya gelişimsel değişikliklere 

cevabında değişen proteinleri bulmak ve farklı durumlardaki protein ekspresyonu profillemesi 

için oldukça güçlü bir araçtır. Günümüzde proteomiks, hastalık patogenezinin anlaşılmasında 

özellikle de hastalıkla ilişkili biomarkırların açığa çıkarılmasında (Liu vd 2008) ve kişiye 

özgü tedavi yaklaşımlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.  

 

Epilepsi ve/veya epileptogenez sürecinin araştırıldığı sınırlı sayıda proteomik temelli çalışma 

bulunmaktadır. Bugüne kadar literatürde yer alan moleküler çalışmalarda TLE’nin elektriksel 

kindling modeli ile ve bu modellerde görülen direnç mekanizmasının altında yatan moleküler 
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yolakları ve hücresel değişimleri açıklamaya yönelik proteomik çalışmalar bulunmaması 

nedeniyle bu alanda yapılan çalışmalar epilepsi literatürüne önemli katkılar sağlayacaktır.   

 

 

1.1. Amaç 

 

 

 

Deneysel ve klinik çalışmalar, genetik ve kazanılmış yatkınlık faktörlerinin epileptogenez 

sürecini etkilediğini göstermektedir (Vinogradova 2008). Amigdalanın elektriksel kindling 

modeli, TLE’ nin gelişim süreçlerinin incelendiği deneysel hayvan modellerinden biridir.  

GAERS gibi diğer genetik hayvan modelleri içerisinden genetik absans epilepsili WAG/Rij 

sıçanların bu çalışmada kullanılması amigdala kindling yanıtlarında bireysel farklılıkların 

görülmesi nedeniyledir. Bu hayvanlar, kindling yanıtlarına göre; hızlı kindled olan, yavaş 

kindled olan, kindled olmayan şeklinde 3 alt gruba ayrılabilirler. Böylece, sekonder 

epilepsilerin gelişimini hızlandıran ya da engelleyen hücresel/moleküler mekanizmaların 

araştırılması için uygun bir model olma özelliği kazanırlar.  

 

 

TÜBİTAK 108S196  kapsamında yürütülen projenin 2. aşaması olan bu çalışmada genetik 

absans epilepsili WAG/Rij sıçanlarda, amigdala kindling uygulamasına yanıt olarak gözlenen 

3 farklı nöbet gelişim paterninin, korteks, talamus ve hipokampus dokularında moleküler 

düzeyde proteomik yöntemler kullanılarak araştırılması amaçlanmıştır. Temporal lob 

epilepsisinin, amigdala, hipokampus ve anatomik olarak bağlantılı olan korteksi (entorhinal, 

perirhinal ve parahippokampal korteksler, subikular korteks ve lateral korteks) kapsadığı 

bilinmektedir (Squire ve Zola-Morgan 1991). Buna ek olarak nöbetlere muhtemel talamik 

katılımın olduğu, limbik yapılarla midline talamik çekirdekler arasında güçlü bağlantıların 

olduğu önerilmektedir (Bertram 2009).  Bu çalışma, amigdala kindling duyarlılığında rol 

oynayan bu 3 temel bölgenin epileptogenez sürecine katılımlarını ve bu süreçte önemli 

olabilecek proteinlerin karşılaştırmalı olarak tanımlanması açısından bir ilk olacaktır.  

 

 

Bu amaçla, doku örneklerinden protein eldesini takiben iki boyutlu poliakrilamit jel 

elektroforezi (2DE) ile protein profilleri elde edilmesi ve aşağıdan-yukarı (bottom-up) 
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stratejisi ile triptik kesimle peptit izolasyonu yapılan proteinlerin  MALDI-TOF kütle 

spektrometresinde analizinin ardından peptit kütle parmak izi (PMF) yöntemi ile 

kimliklendirilmesi planlanmıştır. 

 

 

TÜBİTAK 108S196  kapsamında yapılan bu çalışma 2 aşamalı olarak  yürütülmüştür. 

Çalışmanın 1. aşaması olan ‘Genetik Absans Epilepsili Sıçanlarda Beyin Protein 

Dağılımındaki  Yaşa Bağlı  Değişiklikler’  tamamlanmıştır. 1. aşamada absans epilepsi modeli 

olarak seçilen genetik bir model olan WAG/Rij sıçanlarda, karşılaştırmalı proteom analizleri 

ile farklı beyin dokularında (korteks, talamus, hipokampus) proteom profillerinin proteomiks 

yöntemleri ile tanımlanması amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda protein ekspresyonu 

düzeyinde, WAG/Rij ve Wistar sıçanlar arasında anlamlı farklılıklar gösteren proteinler 

tanımlanmış ve farklılıklar korteks ve talamusta tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda   absans 

nöbetlere yol açan patolojinin anatomik bileşeninin talamokortikal döngü olduğu düşüncesi 

desteklenmiştir. Bu çalışmadaki bulgular içerisinde dikkati çeken bir nokta farklı epilepsi 

tiplerinin (genetik ve kazanılmış epilepsiler) antiepileptojenik tedavisinde potansiyel olarak 

görülen mTOR yolağında yer alan Rheb (Uniprot:Q62639) proteininin tanımlanmış olmasıdır. 

Epileptogeneze katkısının farklı metotlarla incelenmesi önerilmiştir. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

 

2.1 Epilepsi 

 

 

Epilepsi, tüm korteksde (jeneralize epilepsiler) ya da lokalize beyin bölgelerindeki (parsiyel 

epilepsiler) sinir hücrelerinin aşırı uyarımı (hipereksitabilite) sonucu istemsiz olarak 

tekrarlayan nöbetlerle karakterize sinir sistemine ait bir bozukluktur (Liu vd 2010) (Şekil 2.1). 

Epilepsi epileptik nöbet oluşturmaya yatkınlık ile tanımlanır. Uluslararası Epilepsiyle Savaş 

Derneği (International League Against Epilepsy-ILAE) epileptik bir nöbeti ‘‘beyindeki aşırı 

veya senkron nöronal aktiviteden kaynaklanan, geçici semptomlar olarak’’ tanımlamaktadır 

(Fisher vd 2005). Epilepsi, primer olarak beynin tespit edilebilen bir hasarı veya risk faktörü 

olmadan ortaya çıkabildiği gibi (primer epilepsiler), altta yatan başka nörolojik, sistemik, 

metabolik, toksik veya travmatik nedenlerle sekonder olarak gelişebilir (semptomatik 

epilepsiler) (Forsgren vd 2005).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1.Beyin anatomisi (http://www.ahaf.org/alzheimers/about/understanding/anatomy-of-the-

brain.html) 
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Epilepsi dünya nüfusunun % 1’ini etkiler ve ciddi hastalık ve ölüm oranlarına sahiptir. 

Türkiye'de ise 700.000 epilepsi hastası olduğu tahmin edilmektedir.  

 

 

Epilepsi hastalarının yaklaşık üçte biri mevcut medikal tedavilere cevap vermemektedir 

(Schuele ve Luders, 2008). Farklı antiepileptojenik ilaçlar cevap yanıtlarına bağlı olarak 

seçilim kriteri olmaksızın hastalarda denenmek zorunda kalınmakta ve cevap alınan vakalarda 

da ilaç tedavisi nöbetleri semptomatik olarak engelleyebilmektedir ve mevcut 

antiepileptojenik ilaçların epilepsiye neden olan beyin anormalliklerini düzeltebileceği ya da 

epilepsinin doğal gelişimini değiştirebileceğine dair yeterli bir kanıt yoktur. Dolayısıyla 

epileptogenezi engelleyen veya hücresel ve moleküler mekanizmaları tersine çeviren 

(antiepileptojenik aktiviteye sahip) yeni tedavi yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır (Dichter 

2006, Loscher ve Schmidt 2006, Stefan vd 2006). Bu tedavilerin geliştirilmesi ise 

epileptogenezi şekillendiren biyolojik süreçlerin daha iyi anlaşılmasıyla gerçekleşebilir (Zeng 

vd 2009). Ayrıca epileptogeneze yatkınlık durumunda bireysel farklılıkların olması kişiye 

özgü tedavi yaklaşımlarına da gerek olduğunu göstermektedir. 

 

 

 

Epilepsi genetik ve/veya çevresel etkenlere bağlı bir bozukluktur (Wayne 2009). Çok sayıda 

hastalık epilepsiye neden olabilir ancak epilepsi hastalarının %50 den fazlasında belirgin bir 

neden bulunamamaktadır ve bu vakalar idiyopatik epilepsi hastaları olarak adlandırılmaktadır. 

İdiyopatik epilepsilerin patogenezi halen bilinmemekle beraber bu vakaların %80’ i ilaçla 

kontrol edilebilmekte geriye kalan %20’ de ise ilaca-dirençli epilepsi gelişmektedir (Shorvon 

1996). Epilepsinin tanısı temel olarak detaylı, güvenilir klinik bulgularla, hasta öyküsüyle ve 

elektroensefalogram (EEG) bulgularıyla konmaktadır. Ancak tipi yeterince açık olmayan 

klinik bulgular ve hasta öyküsü bazı vakalarda tanı konmasını güçleştirmektedir. Epilepsi tüm 

yaşam boyunca sürebilir, bu nedenle epilepsi hastaları yaşam boyu süren ilaç tedavisine 

ihtiyaç duyabilirler (Engel 1989). 
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2.2  Epilepsi sınıflandırması 

 

 

 

Epilepsi sözcüğünün eski Yunan dilindeki  “Epilepsia” dan türediği ve nöbet anlamına 

geldiği bilinmektedir. İnsanlık tarihi kadar eski olan ve Hipokrat zamanından beri bilinen 

bu bozukluğun sınıflandırılması antik çağlardan beri uğraşılan konulardan biridir. 19. yy’ 

ın sonlarında sendrom yaklaşımı olguların yaş, cinsiyet, nöbet özellikleri ile sınırlıyken, 

20. yy’ ın  ikinci yarısından sonra EEG ve görüntüleme olanaklarının artmasıyla, 21. yy’ 

da ise insan genom çalışmaları ve teknolojik gelişmelerin ışığında daha detaylı hale 

gelmiştir (www.itfnoroloji.org). 

 

 

İlk olarak 1960’ lı yıllardan başlayarak uluslararası epilepsi uzmanlarının bir araya 

gelmeleriyle epileptik nöbetlerin ve epilepsilerin sınıflandırılmasının ilk temelleri 

atılmıştır. Klinik bilgiler ve EEG değişikliklerine göre epileptik nöbetler basitçe; jeneralize 

nöbetler (tonik klonik, miyoklonik, absans gibi), parsiyel nöbetler (basit parsiyel, 

kompleks parsiyel gibi) ve sınıflandırılamayan nöbetler (uykuda oluşan tonik klonik 

nöbetler gibi) olarak ayrılmıştır (Altay ve Bilir 1999) (Şekil 2.2). Beyin korteksinin sınırlı 

bir alanından kaynaklanan nöbetler parsiyel, nöbetin başlangıcından itibaren aynı anda ve 

simetrik olarak tüm kortekse yayılan nöbetler ise jeneralize nöbetler olarak 

adlandırılmaktadır. Parsiyel nöbetin epileptik aktivitesinin yayılarak tüm korteksi 

tutmasıyla da sekonder jeneralize nöbetler ortaya çıkar. 

 

 

 

Şekil 2.2. Epileptik nöbetlerin temel sınıflandırması 
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Kompleks parsiyel nöbetler başlangıçta veya sonradan bilinç bozulması ve az çok belirgin 

postiktal amnezi ile (nöbetten hemen sonra bellek bozulması) nitelenir. Genellikle 

başlangıçta veya sonradan temporal veya frontal lobu tutar. Jeneralize nöbetlerde bilinç 

bozukluğu, simetrik bulgular ve EEG’de her iki hemisferde bilateral senkron deşarlarj 

vardır.  

 

 

“International League Against Epilepsy” (ILAE) ilk olarak 1970' te epileptik nöbetler ve 

epilepsi sınıflarını oluşturmuştur; uzun yıllar süren çalışmaları sonucunda 1981 yılında 

epileptik nöbetlerin klinik ve elektroensefalografik sınıflaması yapılmıştır 

(www.itfnoroloji.org ). 1989 yılında epilepsi ve epileptik sendromlar; nöbet tipi, etyolojisi, 

nöbeti uyaran faktörler, başlangıç yaşı, tedavi seçimi gibi faktörleri de kapsayacak şekilde 

yeniden düzenlenmiştir (Çizelge 2.1) (Comission 1989).  

 

 

İlk grupta lokalizasyona bağlı epilepsiler, ikinci grupta jeneralize epilepsiler, üçüncü 

grupta fokal ya da jeneralize olduğu belirlenemeyen epilepsiler ve dördüncü grupta ise özel 

sendromlar bulunmaktadır. Birinci ve ikinci gruptaki epilepsiler kendi içlerinde nedene 

yönelik olarak idiyopatik, semptomatik veya kriptojenik olarak ayrılırlar (Çizelge 2.1) 

 

 

Çizelge 2.1. Epilepsi ve Epileptik Sendromların Sınıflandırılması (ILEA 1989) 

1. Lokalizasyona bağlı (fokal, lokal, parsiyel) epilepsiler ve Epileptik sendromlar: 

 1.1. İdiyopatik (yaşla ilişkili başlangıç) 

  - Sentrotemporal dikenli selim çocukluk çağı epilepsisi 

  - Oksipital paroksizimli çocukluk çağı epilepsisi 

  - Primer okuma epilepsisi 

 1.2. Semptomatik 

  - Çocukluk çağının kronik progresif epilepsia parsiyalis kontinua’sı 

  - Spesifik faktörlerle uyarılan nöbetlerle karakterize semptomlar 

  - Temporal lob epilepsisi 

  - Frontal lob epilepsisi 

  - Pariyetal lob epilepsisi 

  - Oksipital lob epilepsisi 

 1.3. Kriptojenik 

2. Jeneralize epilepsiler ve sendromlar 

 2.1 İdiyopatik (yaşa bağlı başlangıç – yaş sırasına göre sıralanmıştır) 

  - Selim ailesel yeni doğan konvulsiyonları 

  - Selim yeni doğan konvulsiyonları 
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Çizelge 2.1. devamı 
  - Süt çocuğunun selim myoklonik epilepsisi 

  - Çocukluk çağı absans epilepsisi 

            - Jüvenil myoklonik epilepsi (impulsif petit mal epilepsi) 

  - Uyanırken gelen grand mal nöbetli epilepsi 

  - Diğer jeneralize idiyopatik epilepsiler 

  - Belirli aktivasyon yöntemleri ile uyarılan epilepsiler 

 2.2. Kriptojenik veya semptomatik (yaşa bağlı başlangıç – yaş sırasına göre 

sıralanmıştır) 

  - West sendromu 

  - Lenox – Gastaut sendromu 

  - Myoklonik astatik nöbetli epilepsi 

  - Myoklonik absanslı epilepsi 

 2.3. Semptomatik 

  2.3.1. Nonspesifik etyoloji 

   - Erken myoklonik ensefalopati 

   - Supresyon burst’lü erken infantil Epileptik ensefalopati 

   - Diğer semptomatik jeneralize epilepsiler 

  2.3.2. Spesifik sendromlar 

3. Fokal ya da jeneralize olduğu belirlenemeyen epilepsiler 

 3.1. Jeneralize ve fokal konvulsiyonlu epilepsiler 

  - Yeni doğan konvulsiyonları 

  - Süt çocuğunun ağır myoklonik epilepsisi 

  - Yavaş dalga uykusu sırasında devamlı diken dalgalı epilepsi 

  - Edinsel Epileptik afazi (Landau – Kleffner sendromu) 

  - Diğer belirlenemeyen epilepsiler 

 3.2. Net jeneralize ya da fokal konvulsiyon özelliği olmayanlar 

4. Özel durumlar 

 4.1. Duruma bağlı nöbetler 

  - Febril konvulsiyonlar 

  - İzole nöbet ya da izole status epileptikus 

  - Akut metabolik veya toksik nedenlere bağlı nöbetler 

 

 

2.3 Epilepsinin patofizyolojisi 

 

 

Epilepside çeşitli patofizyolojik mekanizmalar tanımlanmıştır. Bazı epileptik sendromlarda 

genetik faktörlerin rolü gösterilmiştir. Örneğin, gen mutasyonları anormal iyonik kanal 

fonksiyonlarına yol açabilmekte ve anormal ağ bağlantılarına neden olabilmektedir 

(Stafstrom 2006). Fakat monogenetik kalıtım örneği gösterenler (otozomal X’e bağlı, 

mitokondrial) hariç tutulursa, genetik analizler, fenotipik (aynı mutasyonun farklı klinik 

sendromlara neden olması) ve genotipik (farklı mutasyonların aynı sendroma neden 

olması) heterojenitenin işe karışması nedeniyle, epileptik sendromların kalıtım özelliklerini 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Stafstrom%20CE%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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açıklamakta çoğu kez yetersiz kalmaktadır (Stafstrom 2009). Birçok epileptik durum için 

kompleks veya poligenik kalıtım söz konusudur.  

 

 

Tek gen epilepsilerinin çoğu, nöronal iyon kanallarını kodlayan genlerdeki mutasyonlardan 

kaynaklanmaktadır (Sánchez-Carpintero Abad vd 2007). İyon kanallarındaki mutasyonlar 

eksitatör ve inhibitör nörotransmisyonun etkinliğinin değişmesine yol açmakta; bunun 

sonucunda eksitatör nörotransmisyonun artmasına ya da inhibitör fonksiyonun kaybına 

neden olmaktadır (Kang ve  Macdonald 2009 ). 

 

 

İyon kanallarının dışında GABAerjik sisteme ait genetik bozukluklar tespit edilmiştir. γ- 

aminobütirik asid (GABA) beyindeki nöronal eksitabilitenin ana inhibitörüdür bu etkisini 

GABAA ve GABAB reseptörleri aracılığıyla, gerçekleştirir. GABAA reseptörleri 

pentamerik yapıdadır ve çeşitli altbirimlerin alttiplerinden (α1-α6, β1-β3, γ1-γ3, δ, ε, π, θ 

ve ρ1-ρ3) oluşmaktadır (Kang ve Macdonald 2009). GABA’nın GABAA reseptörüne 

bağlanması, kanalın açılmasına yol açarak klor iyonunun hücre içine girmesine izin verir. 

Bu da nöronal elektriksel aktivitenin hızlı bir şekilde inhibisyonunu sağlar (Dibbens vd 

2009). GABA’nın GABAB reseptörüne bağlanması ise potasyum akımını artırır, kalsiyum 

iyon girişini azaltır ve diğer nörotransmitterlerin presinaptik salınımını inhibe eder 

(Wallace 2002). GABAA iletimindeki azalmanın in vitro ortamda memeli neokorteksinde 

(beyin hemisferinin en dış tabakası) epileptiform aktiviteye neden olduğu çeşitli 

araştırmalarda gösterilmiştir. Ayrıca, epilepsi gelişimi esnasında anormal GABAA 

reseptörlerinin aşırı eksprese olduğu bulunmuştur. GABAB reseptörleri primer jeneralize 

epilepsiler ile ilişkilendirilmiştir, fokal epilepsilerdeki rolleri tartışmalıdır. GABAB 

reseptörlerinin blokajı, in vivoda odyojenik (ses ile tetiklenen) nöbetlere duyarlı sıçanlarda 

nöbetlerin oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Bununla birlikte GABAB agonisti olan 

baklofenin prokonvulsan özelliği (konvulsif etki yaratan) de gösterilmiştir (Teichgräber vd 

2009).  

 

 

Sekonder epilepsi sendromlarında glutamaterjik sistem önemli bir yer tutmaktadır. Birçok 

epilepsi çeşidinin aşırı glutamaterjik sinaptik iletim bozukluğundan kaynaklanabileceği 

önerilmektedir (Alexander ve Godwin 2006). Glutamat, GABA’ nın aksine beyindeki en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Stafstrom%20CE%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Macdonald%20RL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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önemli eksitatör nörotransmitterlerden biridir (Moldrich vd 2003). Glutamatın etkilerinin 

NMDA (N-methyl-d-aspartate), AMPA (2-amino-3-(5-methyl-3-oxo-1,2-oxazol-4-yl) 

propanoic acid ) ve kainat reseptörleri olmak üzere 3 farklı reseptör alt tipiyle sağlandığı 

düşünülmektedir (Şekil2.3.). Sekiz adet metabotropik glutamat reseptörü (mGluR) 

bilinmektedir ve 3 grupta sınflandırılmışlardır. Glutamatın veya iyonotropik glutamat 

reseptör agonistlerinin, beyin kesitlerinde ve hayvanlarda konvulsif ve nonkonvulsif 

nöbetlere neden olduğu bildirilmektedir. Üstelik epilepsili hastalardaki gibi havyan 

modellerinde de, aşırı glutamaterjik aktivitenin belirtisi olan nöbet aktivitesi ile ilişkili 

olarak, glutamat ve aspartatın düzeylerinin arttığı gösterilmiştir (Alexander ve Godwin 

2006). Epilepsinin kindled modelinde biyokimyasal ve elektrofizyolojik fonksiyonel 

ölçümler ile grup I reseptörlerinin upregüle olduğu gösterilmiştir. Ayrıca kompleks 

parsiyel nöbetli hastaların hipokampusunda mGluR5’inde upregülasyonun olduğu 

bildirilmiştir. Aksine, pilokarpinle indüklenmiş status epilepstikuslu kronik epileptik 

sıçanlarda hipokampal grup II mGluR’lerinde down regülasyonun olduğu gözlenmiştir. 

Kindled sıçanların hipokampal dilimlerinde grup III mGluR’leri down regülasyonun 

olduğu da bildirilmiştir (Meldrum ve Rogawski 2007). 

 

 

Temporal lob yapıları, özellikle hipokampus, amigdala ve piriform korteks, nöbet 

oluşturan veya epileptogenezisi tetikleyen beyin hasarına en duyarlı olan yapılardır 

(Aroniadou-Anderjaska vd 2008). Hipokampal dilimlerde muskarinik asetilkolin (Ach) 

reseptörlerinin aktivasyonunun senkronize nöronal boşalım paterni oluşturduğu 

gösterilmiştir. Nikotinik Ach reseptör aktivasyonunun, hem eksitatör hem de inhibitör 

modülatörleri etkileyebileceği öne sürülmektedir. Nörokimyasal deliller presinaptik Ach 

reseptörlerinin aktivasyonunun asetilkolin, GABA ve glutamat gibi nörotransmitterlerin 

salınımını arttıracağını göstermektedir (Roshan-Milani vd 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Meldrum%20BS%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rogawski%20MA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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Şekil 2.3.  Glutamat reseptörleri ve sinaptik plastisite. Presinaptik terminale uyaranların ulaşması 

glutamat salınımını tetikler ve salınan glutamat post-sinaptik membrandaki glutamat reseptörlerine 

bağlanır. AMPA ve kainat reseptörleri aktive olarak Na iyonlarını alır bu da post-sinaptik 

depolarizasyonu başlatır. Membran potansiyellerinin değişmesi NMDA reseptörlerini bloke eden 

Mg iyonlarının salınmasına neden olur ve böylece NMDA kanallarından Ca girişi olur bu da çok 

sayıda zincir reaksiyonu tetikler. Presinaptik uçtaki kainat reseptörleri de nörotransmitter 

salınımında rol alır. AMPA, α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate; CaMKII, 

calcium/calmodulin-dependent kinase II; CREB, cAMP response element binding protein; MAPK, 

mitogen-activated protein kinase; NMDA, N-methyl-D-aspartate; PKA, protein kinase A; PKC, 

protein kinase C. (Voglis ve Tavernarakis (2006)) 

 

 

Entorinal korteks, bazal ön beyinden gelen zengin kolinerjik innervasyona sahiptir. Son 

zamanlarda klinik ve deneysel veriler entorinal korteksdeki kolinerjik aktivitenin 

epileptiform boşalımları devam ettirebileceğine ve ilerletebileceğine dikkat çekmektedir. 

Kolinerjik modülasyondaki değişikliklerin epileptik temporal korteksde nöbetleri 

başlatabileceği de belirtilmiştir (Zimmerman vd 2008). Bunun yanısıra 

kolinerjikbaskılanmayı takiben artmış nöbet hassasiyeti veya artmış hipokampal nöbet 

aktivitesi bildirilmiştir (Jouvenceau vd 1996,1997).  
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2.4. Epilepsinin Fonksiyonel Anatomisi 

 

 

Fonksiyonel anatomi nöbetlerin doğduğu ve yayıldığı fiziksel ve fizyolojik substratlar için 

kullanılan bir terimdir. Bu terim nöbetlerin başlamasında daha karmaşık yolakların var 

olabileceğini ve nöbetlerin gelişiminde farklı beyin bölgelerinin belirli roller oynadığı 

önermesini içermektedir. Bertram 2009 yılındaki derlemesinde jeneralize epilepsilerdeki 

ve limbik epilepsilerdeki olası nöronal yolaklara ilişkin hipotezleri detaylı bir şekilde ele 

almıştır. Epileptik nöbetlerin  fonksiyonel anatomisi nöbet tipiyle yakından ilişkilidir; bazı 

nöbetler için başlangıç evrelerinde kritik olan ve gerektiğinde cerrahi müdahalede hedef 

olarak seçilen tek bir nöbet odağından bahsedilebildiği gibi, birden fazla bölgenin de 

sorumlu olabildiği nöbet şekilleri bilinmektedir (Bertram 2009). Diğer bir ifadeyle bir 

nöbet odağından bahsedildiğinde nöbetin başladığı yer ve cerrahi müdahele için hedef 

olarak seçilen yer ifade edilir ancak nöbet fonksiyonel anatomisine göre nöbetlerin ilk 

başlangıç basamaklarında kritik rol oynayan muhtemel başka bölgeler de vardır. Nöbet 

odağını harekete geçiren ya da izin veren nöromodülatör girdiler olduğu düşünülmektedir. 

Nöbet odağı girdileri nöbet gelişiminde anahtar role sahiptir, elektrografik nöbet 

aktivitesine direkt olarak katılmasalar da fonksiyonel anatominin önemli birer bileşeni 

olabilirler. Bu nöromodülatör subkortikal yapılar henüz varsayımdır ve nöbetlerin 

fonksiyonel anatomisinin daha iyi anlaşılmasında üzerinde çok çalışılan konuları 

içermektedir (Bertram 2009). 

 

 

Jeneralize epilepsiler grubunda bulunan absans epilepsilerde nöbetler izole nöronlar yerine 

lokal ve farklı nöron topluluklarında/döngülerinde meydana gelir (Şekil 2.4). Bu sonuç  

Avoli ve Gloor (1982) tarafından net olarak tanımlanmış ve korteks ve talamus arasındaki 

döngüsel etkileşimler olmadan absans nöbetlerin diken dalga deşarjlarının (DDD) 

oluşmayacağı gösterilmiştir. Bir seri çalışmada DDD’ lerin talamokortikal döngüye 

dayandığı ve her bir bileşenin deşarjlarda ayrı rollere sahip olduğu belirtilmiştir. Korteks 

eksitatör girdiyi sağlar; talamik çekirdek ise bu girdiyi iktal deşarja organize eder. Her iki 

bileşen de var olmalıdır, eğer biri inaktif durumdaysa ya da yoksa nöbetler oluşmayacaktır. 

Bu döngüsel ilişkiler pek çok araştırmada bildirilmiştir ve ayrıca spontan diken dalga 

deşarjları hayvan modellerinde de gösterilmiştir (Meeren 2002).  
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Şekil 2.4. Absans nöbetlerin primer sebebi olarak, talamokortikal (TC) ritimdeki anormal 

dönüşümler gösterilmektedir. (Sitnikova ve van Luijtelaar G 2006). ILTN:intralaminar talamik 

nukleus, NRT: Nucleus reticularis, LGN: Lateral genikülat nukleus 

 

 

 

 

TLE’ nin bulunduğu lokalizasyona bağlı epilepsilerde kortikal-subkortikal döngü ilişkileri 

jeneralize epilepsilerdeki kadar detaylı incelenmemiştir. Bu grup epilepsiler ilk olarak 

kortikal-limbik yapılarla ilişkili bir bozukluk olarak nitelendirilmiş ancak yeni çalışmalar 

talamusun burada da kritik bir rol oynadığını önermektedir (Bertram vd 1998, 2001). TLE’ 

lerde (daha yaygın kullanımıyla limbik epilepsilerde) talamusun katılımını öneren 

çalışmalar artmaktadır (Herkenham 1978, Su ve Bentivoglio 1990, Zhang ve Bertram 

2002, Juhasz vd 1999, Natsume vd 2003). Sonuç olarak, talamik çekirdekle limbik 

korteksin seçilen bölgeleri arasında potansiyel bir nöbet döngüsü için fiziksel bir substrat 

bulunmaktadır. Bertram (2009) limbik nöbete neden olan birden fazla bağımsız jeneratörün 

var olabileceğini öne sürmüştür. Bu hipotezin açılımı şudur: Her bölge nöbet oluşturmak 

için bağımsız hareket edebilir ya da potansiyel olarak birbirini tetikleyebilir. Örneğin; bir 

nöbet hipokampus tarafından bir başkası ise amigdala tarafından başlatılabilir  (Şekil 2.5).  
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Şekil 2.5. Limbik epilepside limbik nöbetlerin birden fazla bağımsız jeneratör hipotezi (Bertram 

2009). A. Her 3 bölgede eşit olarak nöbete katılım. B. Amigdalanın teorik olarak dominant olduğu 

nöbet tipi. C. Amigdalanın minör rol aldığı nöbet tipi  

 

  

Midline talamik çekirdeklerin limbik epilepsilerin ortaya çıkışına olan katkısı bu beyin 

bölgelerinin lokal enjeksiyon yöntemleriyle çalışılmıştır. Son yıllarda gerçekleştirilen 

çalışmalarda, talamusun midline çekirdeğinin  farmakolojik olarak inaktive edilmesiyle ya 

da bu bölgenin uyarılabilirlik durumunun manipüle edilmesiyle hipokampusta nöbet 

aktivitesinde farklı etkiler ifade edilmiştir (Bertram vd 2001, Bertram vd 2008). Bu görüş 

talamusun limbik nöbet aktivitesinde önemli bir etkisi olduğunu önermektedir (Bertram 

2009).  

 

 

2.5. Sekonder Epilepsiler 

 

 

İnsanlarda kazanılmış epilepsiler, beyin travması, inme, merkezi sinir sistemi enfeksiyonu, 

neoplazma, beyin kanaması, kompleks febril nöbetler ve status epileptikus gibi nedenlerle 

gelişebilmektedir (Shinnar vd 2000, Herman 2002). Epilepsi gelişimi için bir ya da daha 
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fazla tetikleyici olay gerekli olabilir (Dichter 2009). Epilepsi oluşumunda, aile hikayesi, 

yaş, cinsiyet, mevcut organik bir beyin hastalığı ve psikiyatrik birliktelik gibi faktörlerin 

etkili olduğu gösterilmiştir (Hauser ve Annegers 1991, Hesdorffer vd 2000, Frey 2003). 

Epilepsinin genetik formlarında dahi, tekrarlayan epileptiform olaylar anormal aktiviteye 

bağlı plastisiteye yol açar ki ikisi birlikte nöbetlere daha fazla yatkınlığa ve sinir 

sisteminde kronik değişikliklere neden olur (Massa vd 2001, Staley vd 2005, Nicolai vd 

2007).  

 

 

2.6. Temporal Lob Epilepsisi 

 

 

Dünya sağlık örgütünün verilerine göre tüm dünyada yaklaşık olarak 50 milyon insan 

epilepsi hastasıdır (WHO 2009). Bu hastaların ise yaklaşık %40’ ının temporal lob 

epilepsisi tahmin edilmektedir. TLE, parsiyel (bölgesel) başlayan nöbetlerin yayılarak 

ilerlemesiyle karakterizedir. Bu nöbetler limbik sistemden özellikle de hipokampustan 

kaynaklanmaktadır (French vd 1993, Engel vd 2003) (Şekil2.6.). Temporal nöbetlerin 

yaklaşık %70’ inin hipokampal nöbetler olduğu ve sıklıkla amigdala nöbetleri ile birlikte 

görüldüğü ifade edilmiştir (Bilginer ve Akalan 2006).  

 

 

TLE’ nin kesin nedenleri çoğu vakada tam olarak bilinmemekle beraber, hipokampal 

sklerozisle birlikte seyreden TLE’ nin, beyin hasarı, tümörler, menenjit, ensefalit, status 

epileptikus (SE) veya çocukluk çağı febril nöbetleri gibi bir başlangıç hasarı nedeniyle 

sekonder olarak meydana geldiği düşünülmektedir (Engel vd 1989, Engel 1996, French vd 

1993, Mathern vd 1996, Harvey vd 1997, Fisher vd 1998, Cendes 2004, Wieser 2004, 

Lewis 2005). Nöron kaybı genellikle hipokampusun CA1 ve dental girusun hilusundadır 

ancak bazı varyantları da bulunmaktadır (Bertram 2009). 

 

 

Temporal lob ifadesi, amigdala, hipokampus ve anatomik olarak bağlantılı olan korteksi 

(entorhinal, perirhinal ve parahippokampal korteksler, subikular korteks ve lateral korteks) 

kapsamaktadır (Squire ve Zola-Morgan 1991) (Şekil 2.6). Bu beyin yapılarından 

kaynaklanan spontan nöbetler genellikle epigastrik bölgede his  değişikliği, duygu-durum 
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değişiklikleri (genellikle korku) ve koku ya da tat halüsinasyonları gibi semptomlar 

üretirler (Engel 1996). Öğrenme ve hafıza bozuklukları da TLE’nin diğer semptomları 

arasında yer alır. 

 

 

 

Şekil2.6. Limbik sistem ve yakınında yer alan beyin yapıları. Okla gösterilen yapılar hipokampus 

ve amigdalayı işaret etmektedir. Hipokampusun CA1, CA2, CA3, CA4, subikulum ve dentat gyrus 

bölümleri detaylı olarak gösterilmektedir. 

(http://www.tayloredge.com/reference/Science/index.html) 

 

 

 

Limbik yapılarla midline talamik çekirdekler arasında eksitatör nitelikte olduğu gösterilmiş 

olan güçlü bağlantıların varlığı, talamusun temporal lob nöbetlerinin anatomik bir bileşeni 

olabileceği hipotezini güçlendirmektedir.  
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TLE, mezial temporal lob (MTLE) epilepsisi ve lateral temporal neokortikal epilepsi 

olarak iki alt sınıfa ayrılır. Bu alt sınıflandırma gereklidir çünkü MTLE ilaç tedavisine 

yanıt vermeyen vakaların büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır  (Babb ve Brown 1987).  

 

 

2.7. Epileptogenez 

 

Epileptogenez,  normal bir beyin dokusunun epileptik olmasına kadar geçen süreçtir. 

Epileptogenez ile ilgili yapılan pek çok çalışma epilepsinin kazanılmış formları üzerine 

odaklanmıştır. Epileptogenez süresince genetik, yaş, beynin yapısal özellikleri ve 

fonksiyonel plastisitesi irdelenerek kronik veya tedaviye cevap vermeyen yönleri 

sorgulanmaktadır (Giblin 2010). Epileptogenezde bir başlangıç hasarından sonra nöronal 

yolaklar, tekrarlayan spontan epileptik nöbetleri oluştururlar ve bu nöbetler daha ciddi ve 

sık hale gelerek kronik epilepsiye dönüşür.  Mevcut farmakolojik tedaviler yalnızca 

nöbetleri baskılamaktadır bu nedenle anti-epileptik olarak adlandırılmaktadır. Hastalığı 

modifiye eden veya diğer deyişle antiepileptojenik olan bir tedavi henüz bulunmamaktadır 

(Rakhade ve Jensen 2009).  

 

Beyin epileptik hale geldiğinde, hücre kaybı, uyarılabilirlik artışı ve anormal döngüsel 

oluşumların kombinasyonu meydana gelir. Epileptogenezin hücresel mekanizmaları 

sayısızdır; hücre kaybı, gliozis, intermediate-erken genlerin artan ekspresyonu (c-fos, c-

jun), büyüme faktörlerinin artışı, nörogenez, sinaptogenez, glutamat ve GABA-

sinyalizasyonunda değişiklikler, inflamatuar aracılar, voltaj kapılı iyon kanallarında 

değişiklikler ve eksitotoksik antikorlar bunlardan bazılarıdır (Ransom ve Blumenfeld 

2007).  

Epileptogenez süreci klinik ve temel bilim literatüründe oldukça iyi tanımlanmıştır. 

 Başlangıç hasarı (genellikle akut nöbet aktivitesi eşlik eder) 

 Latent periyot (nöbetlerin görülmediği sessiz dönem) 

 Kronik epileptik dönem (ciddi ve sık spontan nöbetlerin  olduğu final dönem) 
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İnsan beyninde nörogenezin meydana gelmesi Eriksson vd (1998) tarafından yaklaşık 14 

yıl önce gösterilmiştir. Nöranal öncü hücrelerin  tedaviye yanıt vermeyen TLE hastalarının 

cerrahi materyallerinden izole edilebildiği ve bu hücrelerin nöronal ve glial türe 

farklılaşabildiği ifade edilmiştir (Hermann vd 2006). Yeni çalışmalar  nöbetlerin genç 

hastalarda nörogenezi indüklediğini önermektedir (Blümcke vd 2001). Ancak 

epileptogenik hasarın veya epileptik nöbetlerin insanlarda hipokampal nörogenezde etkisi 

olup olmadığı henüz net değildir (Siebzehnrubl vd 2008).   

 

Akut erken nöbetler hafif ve ciddi beyin hasarlı vakaların % 20-25’ inde görülebilir 

(Temkin 2001): kronik epilepsi ise %10-25’inde gelişir. Akut nöbetler kontrol altına 

alınabildiği halde, fentoin, pentobarbital, valproikasit, karbamazepin gibi antiepileptik 

ilaçlar post-travmatik epilepsinin insidansını düşürmemektedir (Rakhade ve Jansen 2009). 

Bu nedenle, nöbet aktivitesini engelleyen tedavilerin yanı sıra epileptogenezi 

engellenmeye yönelik çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Diğer taraftan, epileptogenezi 

engellemek için çeşitli hücresel ve moleküler anomalileri modüle etmek, çok sınırlı bir 

başarı getirmiştir (Acharya vd 2008). 

 

2.8. Epileptogenezin hayvan modelleri 

 

Deneysel modeller semptomatik TLE ve epileptik sürece bağlı mekanizmaların daha iyi 

anlaşılması için oldukça önemlidirler. Bu modeller epilepsi gelişimine katkısı olan 

hasarların doğasının belirlenmesine; hasar ile spontan nöbetlerin başlangıcı arasındaki 

süreçlerin gözlemlenmesine/müdahele edilmesine; ayrıca, kronik epileptik beynin 

detaylarının fizyolojik, farmakolojik, moleküler ve anatomik yöntemlerle çalışılmasına 

olanak tanırlar. İnsan epilepsisinin temelini oluşturan süreçleri yansıttığına inanılan çok 

sayıda hayvan modeli bulunmaktadır. Bu modellerle çok kısa bir zaman aralığında hedef 

moleküllerin taranması olasıdır. Daha önemlisi deneysel modeller yeni tedavi 

stratejilerinin geliştirilmesinde veya yeni antiepileptik ilaçların test edilmesinde ve kişiye 

özgü tedavilerde kullanımlarında gereklidirler. Temporal lob epilepsisinin araştırılması için 

nöbetlerin spontan olarak oluştuğu çeşitli hayvan modelleri geliştirilmiştir. İdeal model 
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kolay ve etkili olarak üretilmeli (düşük ölüm oranı ve yüksek spontan nöbetli hayvan)  ve 

TLE’ nin davranışsal, elektrografik ve anatomik karakteristiklerine sahip olmalıdır (Liu vd 

vd 2010). 

 

Kindling modelleri, sekonder jeneralize kompleks parsiyel nöbetler için önerilen bir 

modeldir ve TLE’nin modellenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Subkonvulsif 

elektrik stimulasyonunun tekrarlı olarak uygulanmasıyla nöbet aktivitesinin aşamalı olarak 

geliştiği elektriksel kindling modelinde geleneksel olarak günde tek stimülasyon uygulanır 

(Goddard vd 1969).  Bu tanım spesifik olarak, düşük seviyede elektriksel stimülasyonu  

ifade etmektedir. Goddard vd (1969)’ nin ilk tanımından bu yana stimülasyon 

paradigmalarında sayısız değişiklikler yapılmıştır  ve MTLE’ nin iyi bir kronik hayvan 

modeli  sağlanmıştır. Kindling modeli, epilepsinin fonksiyonel bir modeli olarak kabul 

edilmektedir ve diğer epilepsi modellerinde görülen morfolojik hasarın olmadığı ancak 

değişen nöronal cevabın geliştiği bilinmektedir (Wang vd 2010).  

 

Kindling stimülasyonu, genellikle amigdala gibi ön beyin yapılarına, düşük-doz elektriğin 

odaksal uygulanması şeklinde gerçekleşir. Kindling için en hassas bölgeler tüm limbik 

bölgeler ve çok sayıda temporal lob yapılarıdır. En dramatik etki amigdalada ve piriform, 

perirhinal, insular ve entorhinal korteks gibi amigdala yakınındaki kortikal yapılarda 

oluşturulur (Mohapel vd 1996). Amigdoloid çekirdekler beyinin kindling oluşumuna en 

hassas ve iyi tanımlanmış bölgelerinden biridir. Tekrarlı uyarılma sonucu nöronal 

uyarılabilirlik değişebilmekte ve sonuç olarak nöbet oluşumu gelişebilmektedir. 

 

Kindlingin erken basamakları parsiyel nöbetleri temsil ederken, tekrarlanan stimülasyonlar 

sonrasında sekonder jeneralizasyonla, kompleks parsiyel nöbetler için bir model haline 

dönüşür. Amigdalanın veya temporal kortikal yapıların eşik üstü değeri olan ilk 

stimülasyon sonrası ard-deşarjlar tetiklenir ve saniyeler içinde epileptik cevap uyandırılır. 

Günlerce tekrarlanan stimülasyonlar sonrası, aynı stimülasyonun daha uzun ve daha geniş 

alana yayılan bir etki göstermesiyle, aşamalı olarak daha büyük bir ağ nöbet aktivitesine 

katılır. Dolayısıyla başlangıç parsiyel nöbetler aşamalı olarak daha güçlü konvülsif 
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nöbetlere dönüşür; uyarıların devam etmesi durumunda sonuçta spontan nöbetler oluşabilir 

(Liu vd 2010). Amigdalanın elektrikle uyarılması sonucu oluşan ard deşarjlar (AD) 

elektoensefalogramda (EEG) izlenebilir. Kindling modelinin en büyük avantajı 

epileptogenez sürecinin iyi bilinmesi, kolayca kontrol edilebilmesi ve de güvenilir olarak 

ölçülebilmesidir.  

 

Racine 1972 yılında gerçekleştirdiği amigdala kindling çalışmasında, her stimülasyondan 

sonra sıçanların davranışsal aşamalarını belirli basamaklara ayırmıştır. Bir denek 

hayvanının nöbet paterninde ilk basamak sonrasında basamak 5’ e ulaşması kindled olarak 

kabul edilir. Racine skalasına göre nöbet aşamaları aşağıdaki gibidir. 

 

 Basamak 1. Davranışsal duraklama 

 Basamak 2. Ritmik kafa hareketleri, kafa sallama ve bıyık oynatma 

 Basamak 3. Tek taraflı ön üyenin klonik hareketi 

 Basamak 4. İki taraflı ön üyenin klonik hareketi ve ayağa kalkma 

 Basamak 5. Düşme ve klonik konvülsiyon  

 

Kronik epilepsinin modellerinden bir diğeri de status epileptikus (post-statüs modeli)’ tur. 

Bir başlangıç hasarından uzak bir zamanda spontan nöbetlerin belirmesiyle oluşan  kronik 

epileptogenez için uygun bir modeldir. Bu model, bir başlangıç olayının nöbetlere yol 

açtığı ve latent periyottan önce oluşan status epileptikusla karakterize, klasik insan 

temporal lob epilepsisini yansıtmaktadır. Status epileptikus, alüminyum jel, penisilin, 

bikukullin, kainik asit, tetanoz toksini, pentilentetrazol ve pilokarpin gibi maddelerin 

hayvanlara direkt olarak enjekte edilmesiyle oluşturulmaktadır (Wang vd 2010).  

 

Epilepside nöbetler sırasında ve epileptogenez sürecinde nöronal eksitatör ve inhibitör 

sistemlerde bir dengesizlik olduğu  belirlenmiştir (During ve Spencer, 1993). Eksitasyon 

genellikle glutamat ile modüle edilmektedir. Kindling sürecinde Glutamerjik ve 
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GABAerjik sistemdeki değişiklikler, reseptör, nörotransmitter ve taşıyıcı düzeyinde 

gösterilmiştir (Khan vd 2004). Bu iki nörotransmitter sistemin fonksiyonlarındaki 

glutamerjik sistem lehine olan dengesizlik nöronal aşırı uyarılabilirlik ve epilepsiye neden 

olan patolojilerin ortaya çıkmasında anahtar rol oynamaktadır. GABA-erjik ve glutamerjik 

sistemin dışında diğer değişiklikler de kindling sürecinde belirginleşen aşırı uyarılabilirlik 

durumuna katılırlar. Kindling ile tetiklenen değişimler başlıca nörotrofik faktörler ve 

reseptörlerinde, iyon kanallarında gözlenen değişikliklerdir (Khan vd 2004, Onat vd 2007). 

Epileptogenezle ilişkili çok farklı fonksiyonel grup altında toplanabilecek mRNA ve 

protein düzeyinde farklılıklar gösterilmiş olmasına rağmen bunlardan bazılarının 

epileptogenezle ilişkisi tartışmalıdır. Farklılıkların bir kısmının nöronal aşırı 

uyarılabilirliğe yol açmadığı, tekrarlayan nöbetlerle uyarılan adaptasyon ya da koruyucu 

mekanizmalara aracılık edebileceği öne sürülmektedir.  

 

2.8.1. WAG/Rij modeli  

 

WAG/Rij ırkı sıçanlarda absans nöbetler van Luijtelaar ve Coenen (1986) tarafından 

tanımlanmıştır. Tüm erişkin WAG/Rij’ larda EEG’ de diken dalga deşarjlarıyla beraber 

hafif seyreden klinik bulgular belirlenmiştir. 6-9 aylıkken hem erkek hem de dişiler saatte 

ortalama süresi 5 sn olan 16 ila 20 deşarj gösterirlerki bu da günde 300-400 deşarja tekabül 

etmektedir. Diken dalga deşarjlar, 2-3 aylıkken belirginleşip daha erken yaşlarda 

görülmemektedir. WAG/Rij suşu WAG suşunun altsuşu olup 1924’te Londra’daki Glaxo 

laboratuarlarında A.L. Bacharac tarafından Wistar stoklarından elde edilmiştir. WAG/Rij 

suşu kardeş çaprazlaması yapılan inbred bir suştur ve 130 dan fazla çaprazlamayla elde 

edilmiştir. WAG/Rij suşunun davranışsal karakterleri ayrıca çalışılmıştır ve 

karşılaştırıldıkları outbred bir suş olan Wistar’ la oldukça benzerdir. DDD’ ları 

insandakinden farklı olarak 7-10 Hz frekansa sahiptir (Şekil 2.7.). DDD’ ler bilateral, 

simetrik ve jeneralizedir ve 200-1000’ lik amplitüde sahiptir (Coenen ve Van Luijtelaar 

2003). Günümüzde bu suşlar insandaki absans epilepsi ile benzer klinik, farmakolojik ve 

elektrografik özellikler taşıması nedeniyle genetik absans epilepsi modeli olarak 

kullanılmaktadır (Sitnikova ve van Luijtelaar 2006, 2007). Bu hayvanlarda, talamokortikal 

döngünün absans nöbetlerin oluşmasındaki primer rolü farklı çalışmalarda gösterilmiştir. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Coenen%20AM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Van%20Luijtelaar%20EL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Van%20Luijtelaar%20EL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Şekil 2.7. Tipik 8 Hz DDD gösteren elektron implante edilmiş WAG/Rij sıçan  

 

2.9.  Kindling ile ilgili deneysel çalışmalar 

 

Genetik sıçan modelleri absans nöbetler gibi bazı epileptik nöbet tiplerinin incelenmesinde 

oldukça başarılı olmuştur. Kindling modelleri ise, parsiyel nöbetlerin daha kompleks hale 

geldiği ve konvulsif sekonder jeneralizasyonla ilgili mekanizmaların çalışılmasında 

kullanılmaktadır. Racine vd (1999) seçici-çifleştirme deneyleriyle  kindling-hassas ve 

kindling-dirençli iki yeni sıçan suşunu oluşturmuşlardır. Long Evans hooded ve Wistar 

sıçanların ebeveyn populasyonlarından  erkekler ve dişiler seçilerek çaprazlanmışlar ve 

F11 çaprazlamaya kadar devam edilmiştir. Bu suşlar amigdala kindling hızlarına göre, 

diğer bir deyişle kalıtsal özelliklerine göre (yavaş ya da hızlı kindled oluşlarına göre) 

seçilmişler ve “Hızlı kindled” ve “Yavaş kindled” olarak  adlandırılmışlardır. Amigdala 
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ard-deşarj eşik değeri ve buna bağlı ard-deşarj süreleri F6-F10 arasında hızlı ve yavaş 

grupta benzer bulunmuştur. Hızlı kindled grupta nöbet ciddiyeti daha fazla olmasına 

rağmen, basamak 5 cevabının konvulsiyon profilleri her iki grupta ta benzer bulunmuştur. 

Belirgin olarak kindled hızlarının amigdala ard-deşerjlarını kontrol eden lokal 

mekanizmalara bağlı olmaktan çok; fokustan ard-deşarların yayılmasıyla diğer yapıların 

katılımının konvulsif nöbetleri tetiklenmesine bağlı olduğu bildirilmiştir. Dolayısıyla hızlı 

ve yavaş kindled sıçanların inhibitör mekanizmalarında farklılık olduğu ileri sürülmüştür 

(Racine 1999). 

 

Klinik gözlemler temporal lob epilepsisinin ve diğer epileptik sendromların aşamalı olarak 

ilerleyen doğasını göstermektedir. Epilepsi gelişim oranlarının hastalarda gösterdiği 

farklılıklar, epileptogeneze bireysel yatkınlıkların değiştiğini işaret etmektedir. Deneysel 

ve klinik çalışmalar, genetik ve kazanılmış yatkınlık faktörlerinin epileptogenez sürecini 

etkilediğini göstermektedir (Vinogradova 2008). Bu noktada absans epilepsi ile TLE 

arasındaki ilişki dikkat çekicidir. Hem insan hem de hayvan çalışmalarında absans 

nöbetlerin ve limbik epilepsilerin birlikte görülmesi oldukça nadirdir (Aker vd 2006, Onat 

vd 2007). Klinik olarak parsiyel epilepsinin, idiyopatik jeneralize epilepsili popülasyonun, 

%1’inden daha azında oluştuğu rapor edilmiştir (Koutroumanidis vd 1999, Nicholson vd 

2004). Parsiyel temporal lob epilepsisi ve idiyopatik jeneralize epilepsinin bu nadir görülen 

birlikteliğinin altında yatan mekanizmalar henüz bilinmemektedir ve sıçan modelleri bu 

ilişkinin aydınlanmasında katkı sağlayabilir. Kindling yönteminin uygulandığı deneysel 

çalışmalarda absans epilepsinin genetik modellerinde (GAERS, WAG/Rij) temporal lob 

epilepsisinin gelişiminde bir direncin olduğu gösterilmiştir. İlk olarak çalışılan GAERS ırkı 

sıçanların, kindling gelişimine direnç gösterdikleri (Eşkazan vd 2002) görülmüştür. 

WAG/Rij ırkı sıçanlarda ise kindling yanıtları açısından 3 alt grubun ortaya çıktığı 

bulunmuştur (kindlinge dirençli grup, yavaş kindled olan grup ve hızlı kindled olan grup) 

(Aker vd 2006, Onat vd 2007). Aker vd (2006)’ lerinin çalışmasında  epileptik olmayan 

kontrol grubu (Wistar) ve WAG/Rij ırkı sıçanların 4/7’si  Racine kriterlerine göre basamak 

5’e  ulaşmıştır. 3/7 sıçan ise 30 stimülasyondan sonra bile basamak 3,4,5’ e ulaşamamış ve 

basamak 2 de kalarak kindlinge direnç göstermişlerdir. Bazal EEG kayıtlarında diken 

dalga deşarjlarının (DDD) süresi, kindling olan WAG/Rij sıçanlara göre kindling-dirençli 

grupta daha uzun olarak kaydedilmiştir. İki çalışma sonucunda kindling direncinin GAERS 



 

  

25 

 

ırkı sıçanlarla sınırlı olmadığı gösterilmiş ve jeneralize absans nöbetlerin altında yatan 

primer ya da yol açtığı sekonder mekanizmaların, limbik nöbetlerin sekonder 

jeneralizasyonunda görülen dirençten sorumlu olabileceği öne sürülmüştür (Aker vd 2006).  

 

Gerek aynı ırk içinde gerekse farklı ırklarda sıçanlar arasında görülebilen kindling 

hızlarındaki farklılıklara, hem genetik hem de çevresel etkenlerin neden olabileceği yapılan 

çalışmalarda ifade edilmektedir. Çarçak vd (2009) yaptığı bir çalışmada GAERS ırkı 

sıçanlarda görülen kindling direnci ile diken dalga deşarlarının (DDD) olgunlaşması 

arasındaki ilişki 20-30-60 günlük GAERS’lerde çalışılmış ve kindling direncinin yaşla 

birlikte de arttığı gösterilmiştir. GAERS ve WAG/Rij ırkı sıçanların limbik nöbetlerin 

sekonder jeneralizasyonunda gösterdikleri direncin, sadece fokal kindling modellerinde 

değil hipokampal kindling ve kainik asit enjeksiyonlarında da görüldüğü bildirilmiştir 

(Akman vd 2008, Gurbanova vd 2008). Wistar ve WAG/Rij ırkı sıçanlara odyojenik 

kindling (ses ile tetikleme) uygulanan başka bir çalışmada ise, kindling-hassas ve kindling-

dirençli alt gruplar her iki ırkta da görülmüştür. Sesle tetiklenen epileptogeneze hassasiyet 

Wistar ve WAG/Rij ırklarında oldukça farklıdır ancak absans nöbetlere genetik yatkınlık 

odyojenik-kindling gelişimini anlamlı olarak değiştirmemiştir. Sonuçta nonkonvulsif 

nöbetlerdeki artışın ya da direncinnöbet düzenleyici ortak bir mekanizmasından 

kaynaklanabileceği öne sürülmüştür (Vinogradova 2008).  

 

WAG/Rij ırkı sıçanların, amigdala, hipokampus ve perirhinal korteks bölgelerine 

elektriksel kindling uygulanmış; direnç açısından, her bir bölgede farklı bir patern ortaya 

çıkmıştır. Hipokampusun elektriksel uyarısı sonucu, WAG/Rij sıçanlar ya kindled 

olamamışlar ya da Wistar kontrollerine göre geç kindled olmuşlardır. Perirhinal korteksin 

elektriksel uyarılması sonucunda ise WAG/Rij sıçanların tümü geç kindled olmuşlardır 

(Akman vd 2010).  
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2.10. Proteomik 

 

Proteomiks terimi yaşayan bir sistemdeki tüm proteinlerin analizini ifade etmektedir. Bu 

analize kotranlasyonal ve post-translasyonal proteinler ve alternatif splice varyantları da 

dahildir. Bilinen tüm durumlarda proteinler yanlız çalışmazlar, daha çok büyük bir 

kompleksin bileşenleridir. Proteom dinamiktir, zamanla ve hücresel lokasyonla değişir. 

Proteomiksin temel hedefi ilgili proteinlerin birbirinden ayrılması ve tanımlanmasıdır (Liu 

vd 2010). 

 

Proteomiks teknolojisi, kompleks biyolojik mekanizmaları açıklamak, bir dokunun ya da 

organizmanın internal durumlara, eksternal stimülasyonlara veya gelişimsel değişikliklere 

cevabında değişen proteinleri bulmaktır ve farklı durumlardaki protein ekspresyonu 

profillemesi için oldukça güçlü bir araçtır. Proteomiks ile elde edilen bilgilerin  ve protein 

ağlarının kapsamlı olarak anlaşılmasını sağlayan oldukça değerli bir yaklaşım olduğu teyit 

edilmiştir (Liu vd 2010).  

 

Günümüzde proteomiks, hastalık patogenezinin anlaşılmasında özellikle de hastalıkla 

ilişkili biomarkırların açığa çıkarılmasında ve kişiye özgü tedavi yaklaşımlarında yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Proteomiksin temel hedeflerinden birisi ilgilenilen proteinlerin 

ayrıştırılması ve tanımlanmasıdır.  Liu vd (2010) derleme makalesinde bu konuyu detaylı 

olarak ele almışlardır. Herhangi bir proteinin net olarak tanımlanması için, bu moleküle 

yada molekülün dahil olduğu aileye ait spesifik bilgi gereklidir. 2 boyutlu jel 

elektroforezleri (2-DE) izoelktrik nokta (pI) ve moleküler ağırlıkla (MA) ilgili bilgiyi 

sağlayabilir, likid kromatografiler ise retensiyon zamanlarını verebilirler ancak bu değerler 

kesin değildir ve zayıf  tahminlerdir. Protein dizilemesi ile daha iyi tahminler yürütülür 

ancak bu yöntem de zaman alıcıdır. Tüm bu problemlerin üstesinden kütle spektrometreleri 

(Mass Spektrometreleri/MS) ile gelinmiştir. MS’ ler proteomik analizlerin hemen hepsinin 

bir parçasıdır ve proteinlerin spesifik karakterlerinin ve peptidlerin çalışılmasında son 

derece güvenilirdir. Temelde bir protein veya bir protein karışımı enzimatik olarak 

parçalanır  ve ortaya çıkan peptid kütleleri bir MS spektrumu oluşturmak üzere ölçülürler 
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ve üniversal veri tabanları ile eşleştirilirler ki bu da peptid kütle parmak izi (PKP) olarak 

adlandırılır (Liu vd 2010). 

 

Temel olarak kütle spektrometreleri gaz fazındaki iyonların “mass-to-charge ratio (m/z)” 

olarak ifade edilen kütle/yük değerlerini ölçer. ESI  (Fenn vd 1989) ve MALDI (Karas ve 

Hillenkamp 1988)  gibi peptid ya da proteinleri ionize eden iki tekniğin geliştirilmesi ile 

kütle spektrometreleri tamamıyla değişmiştir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan 5 tip 

kütle  spektrometresi bulunmaktadır. Bunlar quadrupole (Q), ion trap (quadrupole ion trap, 

QIT: linear ion trap, LIT veya LTQ), time-of-flight (TOF) kütle analizörü, Fourier-

transform ion cyclotron resonance (FTICR) kütle analizörü ve orbitrap. Bu cihazlar fiziksel 

prensiplerinde ve analitik performanslarında farklılık gösterirler. Ayrıca Q-TOF vb. 

değişik sayıda hibrid analizörler de dizayn edilmiştir. MALDI, bir matriksle ko-kristalize 

edilen protein ve peptidleri lazer radyasyonla  ionize ederek  ölçüm yapmaktadır ve 

genellikle peptid ve protein identifikasyonu için TOF ile eşleştirilir (Liu vd 2010).  

 

MALDI-TOF daha çok basit peptid karışımlarında, mükemmel kütle doğruluğu, 

rezolüsyonu ve PKP sensitivitesi sağlamaktadır. MALTI-TOF analizi genellikle iki 

boyutlu jel elektroforezi ile eşleştirilir. Bu analizin ilk boyutunda izoelektrik noktalarına, 

ikinci boyutunda ise moleküler ağırlıklarına göre ayrılan protein örnekleri, proteazlarla 

kesilerek peptidlere ayrılırlar ve MALDI-TOF analizine tabi olurlar. 2DE profillemesinden 

sonra protein örnekleri boyanarak protein spotlarının boyanma intensitelerine göre 

kantitasyonu da yapılabilmektedir.   

 

Kütle spektrometresine dayalı proteomikste iki temel strateji mevcuttur. “Aşağıdan yukarı” 

ve “yukarıdan aşağı” olarak adlandırılın bu iki strateji kütle spektrometresi analizine 

gidecek olan proteinlerin enzimatik proteoliz gereksinimine göre ayrılırlar. Aşağıdan-

yukarı yöntemi proteinlerin peptid seviyesinde analizi stratejisine dayanırken, yukarıdan 

aşağı yönteminde proteinler direkt fragmentasyon ve ardından kütle analizine tabidirler. 

MALDI-TOF MS ile peptid kütle parmak izi analizinde aşağıdan-yukarı yöntemi 

izlenmektedir. PKP analizinde, deneysel spektrum çeşitli veritabanlarında depolanan 
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protein dizileriyle eşleştirilir diğer ifadeyle deneyde proteoliz için kullanılan enzimle in-

silico kesim yapılarak teorik spektrum ile karşılaştırılır. Bu prosedürde her aday proteinin 

deneysel ile teorik spektrumlarının örtüşen kütleleri sayılır ve bu “benzerlik skoru” olarak 

ifade edilir. Aday proteinler skorlarına göre ayıklanarak en yüksek puanı alan (Liu vd 

2010) ve eğer öncesinde 2DE gibi MA, pI bilgisi veren yöntemler kullanılmış ise bu 

verileri doğrulayan proteinler taraması yapılan spektrumun sonucudur.   

 

 

2.11. TLE’ de  Proteomik Yaklaşımlar 

 

 

  

Proteomiks, hastalıkların patogenezinin anlaşılmasına, hastalıkların tanısı için hedef 

biyobelirteçlerin geliştirilmesine ve dolayısıyla hastalıkların erken teşhisine olanak 

sağladığı için artan bir şekilde farklı çalışma alanlarında uygulanmaya başlanmıştır. 

Yapılan çok sayıda çalışmalara rağmen epilepsinin moleküler mekanizmaları henüz çok iyi 

bilinmemektedir. Proteomiks teknolojileri ile epilepsi alanında yapılan sınırlı sayıda 

çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar TLE ve epilepsinin diğer formları ile ilgilidir ancak 

bugüne kadar TLE’nin kindling modeli ile ilgili ve bu modellerde görülen direnç 

mekanizmasının altında yatan moleküler ve hücresel değişimleri açıklamaya yönelik 

yapılan bir proteomik çalışma bulunmamaktadır. TLE ile ilgili yapılan çalışmalardan 

bazıları özetlenecektir.  

 

 

Eun vd (2004) TLE’ li hastaların serebral korteksi ve epileptik olmayan kontrollerinin 

karşılaştırıldığı kantitatif proteom analizinde ifade farklılıkları olan proteinler 

bulmuşlardır. Bunlardan Mn-süperoksit dismutaz (MnSOD) epileptik olmayan 

kontrollerine göre epileptik kortekslerde artış göstermiştir. Mn-SOD ve diğer artış azalış 

gösteren proteinlerin epilepsi patogenezinde rol oynayabileceğini bildirmişlerdir. TLE’ li 

hastaların serebrospinal sıvılarının proteomik analizinin yapıldığı bir çalışmada ise 5 spot 

farklı eksprese olmuştur. Vitamin D-bağlanma proteini TLE’ li hastaların sereprospinal 

sıvılarında artış gösterirken, apolipoprotein J, Fam3c ve SOD1 azalmıştır. Ayrıca sadece 

TLE’ li hastalarda, tetranectin (TN), talin-2, apolipoprotein E, immunoglobulin lambda 

hafif zinciri, immunoglobulin kapa hafif zinciri, prokollajen C-endopeptidaz enhancer 1 

içeren spotlar bulunduğu ifade edilmiştir (Xiao vd 2009). Status epileptikusun lityum 
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pilokarpin modelinde sıçanların hipokampusunun proteom tekniği ile incelendiği bir 

çalışmada ise ısı şok proteini, dihidropriminidaz ile ilişkili protein-2, sitoiskelet proteinleri, 

dihidropteridin redüktaz tanımlanmıştır (Greene vd 2007). İlaca-dirençli kronik TLE’ li 

hastaların biopsi örneklerinin ve otopsi kontrol örneklerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada 

267 genin ürünü olan 375 protein spotu tanımlanmıştır. Bunlardan nörotransmitter 

metabolik ve glikolitik enzimler, sitoprotektif proteinler ve hücre iskeleti proteinleri 

azalırken, apolipoprotein A-I öncülleri artmış olarak bulunmuştur (He vd 2006). MTLE’ li 

hastaların hipokampusunda tanımlanan proteinlerden bir kısmı; “antioksidan proteinler, 

şaperonlar, sinyal protein MAP kinaz kinaz 1, sinaptosomal proteinler, NAD-bağımlı 

deasetilaz sirtuin-2 ve 26S proteaz regülatör subunit 7 protein, nöronal-spesifik septin 3” 

olarak listelenmiş ve bu proteinlerin MTLE’ li hastalarda değiştiği belirtilmiştir (Yang vd 

2006). Yang vd (2005)’ nin yaptığı başka bir çalışmada ise MTLE’li hastaların 

hipokampusunda Apolipoprotein A-I formunun arttığı proteomik çalışmalar ile 

gösterilmiştir. MTLE patogenezinin ve MTLE gelişiminin erken basamaklarında valproate 

uygulamasının mekanizmalarının araştırılmasıyla ilgili yapılan proteomik  bir çalışmada 

tanımlanan proteinler “sinaptik ve nörotransmitter salınımı, iskelet yapısı ve dinamikleri, 

hücreler arası bağlantılar enerji metabolizması ve mitokondriyal fonksiyonları, moleküler 

şaperonlar, sinyal düzenlenmesi gibi gruplarda yer almaktadır. Farklı ifade edilen 

proteinlerden özellikle synapsin-1, dynamin-1 ve neurogranin’nin MTLE mekanizmasıyla 

ve valproatinin  farmokolojik etkisiyle bağlantılı olduğu bildirilmiştir (Wu vd 2011). 

 

 

Pilokarpinle indüklenen TLE modelinin kullanıldığı 2DE bazlı proteomik çalışmada, 

MALDI MS ve MS/MS ile farklı ifade edilen 57 protein tanımlanmıştır. Sıçanların 

hipokampusunda SNAP-25, SYN2 ve HOMER2 vb. 6 proteinin 3 ayrı biyolojik yolakta 

başlatıcı roller oynadığı bulunmuştur (Liu vd 2008). TLE’ nin kindled modelinde yapılan 

bir çalışmada sıçanların hipokampus proteomu incelenerek VDAC1 ve VDAC2 

tanımlanmıştır. (Jiang vd 2007). Mitokondriyal sitokrom bc1 kompleksinin bir komponenti 

olan “rieske proteini” 2005 ve 2007 yılında kindled modeliyle yapılan çalışmalarda sıçan 

hipokampusunda ve epilepsi hastalarında da tanımlanmıştır (Junker vd 2005, Petcu vd 

2007).  
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1. Materyal 

 

Bu tez çalışması Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı 

Proteombilim Birimi’ nde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Kocaeli Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Deneysel Tıp Araştırma Laboratuarında (DETAB) üretilen ‘genetik absans 

epilepsili WAG/Rij ve Wistar ırkı’ erkek sıçanlar kullanılmıştır. Çalışma,  ‘Genetik Absans 

Epilepsili WAG/Rij Sıçanlarda Epileptogenez Sürecinin, Absans ve Limbik Epilepsi 

Örneklerinde, Bölgesel ve Moleküler Düzeyde Proteomiks Yöntemi ile Araştırılması’ 

konulu  108S196 nolu TÜBİTAK projesi kapsamında yürütülmüştür. 

 

Deneklerin kindling uygulaması ve doku örneklerinin çıkarılma işlemleri Kocaeli 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Araştırma Laboratuarında (DETAB) yapılmıştır. 

Kuru buz içerisinde A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Proteombilim 

Birimi’ ne ulaştırılan doku örnekleri proteomik çalışmalar yapılana kadar -80
o
C’ de 

saklanmıştır. 

 

3.1.1. Denek hayvanları 

 

Bu çalışmanın kindling aşamasında kullanılan 6-9 aylık erkek WAG/Rij ve Wistar 

sıçanlar, standart laboratuar koşullarında [sabit ısılı (20±5ºC) ve %40-70 bağıl nemli bir 

odada ventilizasyon sistemi altında], 12 saat aydınlık 12 saat karanlık döngüsünde, yiyecek 

ve içecek alımları serbest olacak şekilde barındırılmışlardır. Hayvanlar, steryotaksik 

cerrahinin ardından, bireysel kafeslerinde tutulmuşlardır. Çalışma için Kocaeli Üniversitesi 

Hayvan Etik Kurulu tarafından onay alınmıştır.  
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3.2. Yöntem 

 

3.2.1. Deney düzeni 

 

6- 9 aylık WAG/Rij ve Wistar sıçanlara epidural elektrot ve bazolateral amigdalaya derin 

elektrot yerleştirilmiştir. 1 haftalık iyileşme döneminden sonra hayvanlara günde 2 kez 

olmak üzere uyarı verilmiştir. 3 kez ard arda evre-5 nöbet geçiren hayvanların son nöbetten 

24 saat sonra, anestezi altında uygulanan kardiyak perfüzyonun ardından beyinleri 

çıkartılmıştır. Beyinden frontopariyetal korteks, talamus ve hipokampus dokuları elde 

edilmiştir. 30 uyarıya rağmen kindled olmayan sıçanların beyinleri 30. uyarıdan 24 saat 

sonra çıkarılmıştır. Bu deney düzeninde 3 grup oluşturulmuştur; hızlı kindled olan, yavaş 

kindled olan, kindled dirençli sıçanlar. Deneyler süresince Wistar sıçanlar sadece amigdala 

kindling prosedüründe kullanılmıştır, proteom analizlerinde ise WAG/Rij sıçanlar 

kullanılmıştır.  

 

3.2.2.  Cerrahi işlemler 

 

Cerrahi işlemler sırasında tüm deney gruplarındaki hayvanlara, ketamin (100 mg/kg-ip) ve 

xylazine (12 mg/kg-ip) anestezisi altında, stereotaksi aleti yardımıyla uyarı ve kayıt 

elektrotları yerleştirilmiştir. EEG kaydı için; AP-2.0, L 3.5 (frontal bölge), AP-6.0, L 2.0 

(pariyeto-oksipital bölge) ve referans elektrodu serebellum üzerinde olacak şekilde tripolar 

kayıt elektrodu; kindling uygulaması için bazolateral amigdalaya (Paxinos ve Watson sıçan 

beyin atlasına uygun olarak AP-2.6, L4.8, V-8.5) bipolar uyarı/kayıt elektrodu 

yerleştirilmiştir. Epidural ve derin elektrotlar dental akrilik yardımıyla sıçanların kafatasına 

sabitlenmiş ve hayvanlar 1 hafta süreyle iyileşme periyoduna bırakılmışlardır.  
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3.2.3.  EEG kaydı 

 

Steryototaksik cerrahiden sonraki 1 haftalık iyileşme döneminin ardından WAG/Rij 

sıçanlardan 3 gün süreyle 4’ er saatlik bazal EEG kaydı alınmıştır (Şekil 3.1a-3.1b). 

Ayrıca, her bir kindling uyarısından önce ve sonra 30 dakika süreyle EEG kayıtlarına 

devam edilmiştir. EEG frontal ve oksipital uçlar arasında bipolar olarak kaydedilmiştir. 

Uyarı bölgesi ve korteksin elektriksel aktivitesi, Chart v.5 işletimli Powerlab 8S System 

(ADI Instruments, U.K.) yardımıyla BioAmpML 136 kullanılarak ve 0,3-120 Hz 

aralığında filtre edilerek ve saniyede 1000 örnekle dijitalize edilerek amplifiye edilmiştir.  

Diken dalga deşarları (DDD), karakteristik olarak en az 1 saniye süreli yüksek amplitüdlü 

keskin diken ve yavaş dalgalar dizisi olarak belirlenmiştir.  

 

 

 

 

Şekil 3.1a. 6-9aylık Wistar sıçanlardan elde edilen EEG görüntüsü 

 

 

 

Şekil 3.1b. 6-9 aylık Wag/Rij sıçanlardan elde edilen EEG görüntüsü  
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3.2.4.  Kindling prosedürü 

 

Hayvanların bazal EEG kayıtları alındıktan sonra, her bir hayvanın ayrı ayrı  ard eşiğini 

tespit etmek amacıyla başlangıçta 50 µA  (monofazik kare dalga akımı; frekans 80 Hz; 

sinyal genişliği 1 msn; süre 2 sn) uyarı verilmiş ve EEG’ de ilk ard deşarj görülene dek 50 

µA’lik arttırmalarla uyarılara devam edilmiştir. Ard deşarjlar, uyarının hemen ardından 

gelişen 2 saniye veya daha fazla süren diken dalgalar olarak (DDD) belirlenmiştir. Tespit 

edilen ard deşarj eşiğindeki uyarı şiddetiyle, günde 2 kez bazolateral amigdalaya uyarı 

verilmiştir. Uyarılara, hayvanlarda evre-5 nöbet görülene dek ya da en fazla uyarı sayısına 

(30 uyarı) ulaşılana dek devam edilmiştir.  

 

Kindling gelişimi Racine’ nin nöbet skalası kullanılanarak değerlendirilmiştir. Buna göre: 

evre 1- yüzde seğirme, evre 2- çiğneme ve baş sallama, evre 3- tek taraflı ön üye klonusu, 

evre 4- doğrulma, vücut jerkleri, iki taraflı ön üyelerde klonus, evre 5- denge kaybı olarak 

değerlendirilmiştir.  

 

3.2.5. Transkardiyak Perfüzyon 

Protein çalışmalarında dokunun kanlı olması özellikle ifadesi yüksek abundan proteinlerin 

kontaminasyonundan ötürü istenmeyen bir durumdur. Çalışılacak dokuların kandan 

arındırılması için hayvanlara transkardiyak perfüzyon uygulanmıştır. 

 

Evre 5’ e ulaşan ve 3 kez evre 5 nöbet geçiren ya da evre 5’ e ulaşmadığı halde 30 uyarı 

almış hayvanların son uyarıdan 24 saat sonra  ketamine (120 mg/kg, i.p.) ve xylazine (15 

mg/kg, i.p.) ile uyutularak + 4
oC’ de soğutulmuş % 0,9’ luk NaCl çözeltisi ile transkardiyak  

perfüzyonu yapılmıştır (perfüzyon hızı 20 ml/dak ve kullanılan çözelti miktarı 150 ml dir). 

Perfüzyonun ardından bir gyotin yardımıyla hızla dekapite edilen hayvanların kafatası, 

kemik makasıyla açılarak açığa çıkartılan beyin, diseksiyon için kuru buz üzerine 

yerleştirilmiş ve petri kabına alınmıştır. Tüm beyinden izole edilen korteks, talamus ve 
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hipokampus bölgeleri steril ependorflara alınarak, proteomik çalışmaların 

gerçekleştirileceği zamana kadar - 80 
o
C’  de  korunmuştur.  

 

3.2.6. Proteomik çalışmalar 

 

3.2.6.1. Dokulardan protein eldesi 

 

Protein izolasyonu için, gram miktarları bilinen doku örneklerine lizis tamponu (Mops, 

sodium acetate, 0,5 M EDTA, pH 7,0) eklenerek sonikator ile homojenizasyon sonrası 

doku örnekleri, 14000 RPM’ de 20 dk +4
o
C’ de santrifüj edilerek süpernatanları 

ayrılmıştır. Başka tüplere alınan süpernatanlar  aliquatlara ayrılarak eğer hemen 

çalışılmayacaksa -80 
o
C’ de muhafaza edilmiştir. 

 

 

3.2.6.2. Doku örneklerinde protein miktar tayini 

 

Protein miktar tayini için 1 ml’ sinde 250, 500, 750 ve 1000 μg BSA (sığır serum albümin) 

olacak şekilde HPLC su ile standartlar hazırlanarak ELİSA spektramax-M2 (96 kuyucuklu 

plaka)’ de kalibrasyon eğrisi oluşturulmuştur. Protein miktar tayini için “Bio-Rad  (USA) 

protein assay dye reagent concentrate’’ kullanılmıştır.  5X halde bulunan boya 1X olarak 

hazırlanarak,  çeşitli konsantrasyonlarda (1:1, 1:5, 1:40,1:60, 1:80, 1:100 gibi) HPLC su ile 

dilüe edilen protein örnekleriyle 1:49 oranında karıştırılmıştır. Eliza plakası kuyucuklarına 

yüklenen örnek ve boya karışımı oda ısısında 5-10 dk. bekletildikten sonra 595 nm’ de 

miktar tayini yapılmıştır.  
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3.2.6.3. İki boyutlu jel elektroforezi  

 

İki boyutlu jel elektroforezi izoelektrik odaklama ve SDS-PAGE (Sodyum dodesil sülfat-

poliakrilamit jel elektroforezi) olmak üzere iki temel aşama ile ve bu iki ayırım için 

koşulların sağlandığı rehidratasyon aşamalarından oluşmaktadır.  

 

 

3.2.6.3.1. Rehidratasyon aşaması 

 

 

Çalışmada tüm doku örnekleri için 17 cm. uzunluğunda ve pH 3–10 aralığındaki lineer 

immobilize pH gradient (IPG) şeritleri (Bio-Rad) kullanılmıştır. -20 
o
C de muhafaza edilen 

şeritler oda ısısında 10-15 dk. bekletilerek kullanıma hazır hale getirilmişlerdir. Protein 

miktar tayinleri belirlenen örnekler her doku için 175-200 mikrogram olacak şekilde 

rehidratasyon tamponu ile karıştırılmışlardır. Rehidratasyon tamponu, 7M üre, 2M tiyoüre, 

%4 CHAPS, %1 amfolit, pH 3-10, 10 mM DTT, bromo fenol mavisi içermektedir. Karışım  

17 cm’ lik anot/katot telli tablaların kuyucuklarına yüklenerek 12-16 saat süreyle aktif 

rehidratasyona bırakılmışlardır. 

 

3.2.6.3.2. İzoelektrik odaklama (IEF) (1. Boyut ayırım) 

 

Rehidratasyon aşaması tamamlanan IPG şeritler (pH 3-10) yeni bir anot/katot telli tablaya 

alınmışlardır. Bu işlem sırasında tellerin üzeri wicks kağıtları ile kaplanmıştır ve IPG 

şeritler elektrik akımını iletmek üzere ıslatılmış kağıtların üzerine oturtulmuştur. Bu 

akımın düzenli olması ve şeritlerin yanmaması için gerekli bir işlemdir. Üzerleri mineral 

oil ile kaplanan şeritler izoelektrik odaklama (IEF) için IEF cihazına alınmışlardır. 

İzoelektrik noktalarına göre ayrılacak proteinleri içeren IPG şeritler 20
o
C’ de, 250 V’dan 

başlayarak, 3 saatte 10000 V’ a, 12- 14 saat içerisinde de 60000 V’ a çıkarak toplamda 15–

17 saat IEF’ e tabi olmuşlardır.  
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3.2.6.3.3.  SDS-PAGE (Sodyum dodesil sülfat-poliakrilamid jel elektroforezi (2.boyut 

ayırım) 

 

 

1. boyut ayrımı biten IPG stripler ikinci boyut ayırıma (moleküler ağırlıklarına göre) 

alınmadan önce 2 dengeleme tamponu ile muamele edilmişlerdir. Çalkalayıcı üzerinde 15 

dk. dengeleme tamponu I (6M üre, 1.5M Tris-HCl pH 8.8, %2 SDS, %20 gliserol, %2 

DTT) ve 15 dk. dengeleme tamponu II (dengeleme tamponu I’de %2 DTT yerine %2.5 

iyodoasetamid ve ek olarak bromo fenol mavisi) ile muamelesinin ardından şeritler %4’ 

lük toplama ve %12,5’ luk ayırma jellerinden oluşan 1 mm kalınlığındaki SDS 

poliakrilamit jellere yüklenmişlerdir. Protean Plus Dodeca Cell Bio-Rad (USA) 

elektroforez tankında SDS tamponu ile (%3.03 Tris-base, %1.44 glisin, %1 SDS) 

başlangıçta 100V’ da +4 
o
C’ de 30-60 dk. yürütülen örnekler 130V’ a ayarlanarak gece 

boyu yürütülerek ikinci boyut ayırım yapılmıştır. Moleküler ağırlık merdiveni olarak 

korteks ve hipokampus için Unstained Protein Molecular Weight Marker (Fermentas 

SM0431), talamus için PageRuler™ Unstained Broad Range Protein Ladder (Fermentas 

SM1881) kullanılmıştır. 

 

 

3.2.6.4. Jellerin boyanması, görüntülenmesi ve analizi 

 

Jellerin boyanmasında  floresan özelliği olan Sypro Ruby® (Bio-Rad) kullanılmıştır. 

Boyama işleminden önce proteinlerin jel yüzeyine fikse olması için jeller 45 dk. fiksasyon 

tamponu içinde (%10 (v/v) Metanol, %7 (v/v) Asetik Asit, Ultra Saf Su) çalkalayıcı 

üzerinde bekletilmişlerdir. Fiksasyon tamponundan alınan jeller Sypro Ruby® ile  karanlık 

ortamda (floresan olması sebebiyle) ve soğuk odada çalkalayıcı üzerinde 4 saat 

bekletilmişlerdir. Süre bitiminde boya süzüldükten sonra fiksasyon aşaması 45 dk 

tekrarlanmıştır.  Görüntülenmeye hazır hale gelen jeller VersaDoc (Bio-Rad) görüntüleme 

sisteminde UV altında görüntülenmiştir.  

 

 

Jel fotoğraflarının analizi PDQuest 8.0.1 (Bio-Rad) programı kullanılarak yapılmıştır. 

Karşılaştırma analizleri (Match set analizi) teknik tekrarları (tekrarlanabilen) yapılabilen 
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jeller arasında yapılmıştır. Protein spotlarının intensite değerlerine göre kantitatif ve 

istatistiksel analizleri (Student-TTest) program tarafından yapılmıştır. Program yardımıyla 

deneysel pH ve moleküler ağırlık değerleri hesaplanmış, üç boyutlu görüntüleri ve spot 

dağılım grafikleri elde edilmiştir. 

 

 

3.2.6.5. Spotların kesimi  

 

 

Eşleştirme analizinde belirlenen ortak veya ifadesi değişen proteinleri içeren spotların 

kesimi Spot Cutter (Bio-Rad, USA) cihazı ile gerçekleştirilmiştir. 2DE jel spot cutter 

haznesine yerleştirildikten sonra görüntülenmiş ve kesim için işaretelenen spotlar cihaz 

tarafından otomatik olarak kesilerek V tabanlı plaka kuyucuklarına robotik kol tarafından 

aktarılmıştır. Hemen triptik kesime başlanmayacak ise kuyucuklu plaka streç film ile 

kaplanarak +4
o
C’ de muhafaza edilmiştir. 

 

 

3.2.6.6. Tripsin enzimi ile kesim 

 

 

 

Tripsin ile muamele sırasında kullanılan bütün çözeltiler kullanılmadan önce 37
o
C’ de ön 

ısıya tabi tutulmuşlardır. Öncelikle amonyum bikarbonat ve asetonitril ile jel parçalarının 

boyası uzaklaştırılmıştır. Daha sonra DTT ile redükleme, iyodoasetamid ile alkilleme 

yapılmıştır. Bu işlemlerin ardından 50 mM NH4HCO3 içerisinde 5 ng/μl tripsin olacak 

şekilde hazırlanan çözeltiden  her bir kuyucuğa (V tabanlı plaka) 30 μl pipetlenerek 30 

dakika oda sıcaklığında bekletilmiştir. Plakanın  üzeri streç film ile kaplandıktan sonra 

37
o
C’ de en az 4,5 saat ya da gece boyu inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyondan sonra 

plaka oda sıcaklığına alınarak 30 dk. bekletildikten sonra ekstraksiyon işlemine geçilmiştir. 

% 1 (v/v) formik asit ve % 2 (v/v) ACN (asetonitril) olacak şekilde hazırlanan ekstraksiyon 

tamponundan 30 μl kuyucuklara ilave edilmiştir. 30 dk oda sıcaklığında bekletildikten 

sonra kısa süreli santrifüj yapılarak sıvı faz temiz PZR plakasına aktarılmıştır. V tabanlı 

plakada kalmış olabilecek protein ekstraklarını tamamen almak için kuyucukların üzerine 

ikinci kez 12 μl ekstraksiyon tamponu ve 12 μl ACN pipetlenmiştir. 30 dk. oda 

sıcaklığında bekletildikten sonra sıvı faz PZR plakasındaki önceki sıvı fazın üzerine 
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eklenmiştir. Ektraksiyon işlemlerinin ardından plaka, liyofilizatörde 3-4 saat kurumaya 

bırakılmıştır. Tripsinizasyonun tüm basamakları kontaminasyona karşı korumak amaçlı 

olarak laminar akışlı kabinde yapılmıştır. 

 

 

3.2.6.7. MALDI-TOF kütle spektrometresi için örnek hazırlama  

 

 

MALDI örnek yükleme plakası (Waters) ultrasonik su banyosunda çeşitli kimyasallar ile 

temizlenmiştir. Plaka üzerine yükleme yapılacağında kuyucuklar pipet yardımıyla 3-4 µl 

ultra saf su ve  1-1.5 µl ACN ile yıkanarak kurumaya bırakılmıştır. Örnek çözücü tampon 

(%50 asetonitril, %0.1 TFA) ve matriks çözücü tampon (%75 asetonitril, %0.1 trifloro 

asetik asit)’ ların hazırlanmasının ardından iyonlaşmayı sağlamak için kullanılan 

rekristalize edilmiş alpha-cyano-4-hydroxycinnamic acid (CHCA) matriksi, 1 mg/ 50 µl 

olacak şekilde matriks çözücü tamponunda çözülmüştür. Bu aşamalardan sonra PZR 

plakasında kurutulmuş olan peptit örneklerinin üzerine önce örnek çözücü tamponu 

eklenmiş ve pipetasyon yapılmış ardından matriks çözücü tamponu eşit hacimde 

eklenmiştir. Kuyucuklardaki her peptit karışımından 1,5 µl. MALDI-TOF örnek yükleme 

plakasının kuyucuklarına yüklenerek  analize hazırlık tamamlanmıştır.  

 

 

3.2.6.8. MALDI-TOF kütle spektrometresinde analiz   

 

 

MALDI kütle spektrometresinin kalibrasyonu için molekül ağırlığı bilinen peptid 

karışımları (Çizelge 3.1) kullanılmıştır. Bunun için; Angiotensin, Substance P, Glu Fib, 

Renin-14 ve Adrenokortikotropin hormon (ACTH-18,39) peptitlerinin  (Sigma) 1 mg/ml 

olan stok çözeltilerinden, 10-50 pmol peptit içerecek şekilde 5-peptit karışımı hazırlanmış 

ve matriks çözücü ile 1:1 oranında karıştırıldıktan sonra MALDI plakasının Lock Mass 

(LM) kuyucuklarına spotlanmıştır. 
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Çizelge 3.1. MALDI kütle spektrometresinin kalibrasyonunda kullanılan peptid 

karışımlarının kütleleri 
 

5 PEPTİD KARIŞIMI KÜTLE-Da 

ANGİOTENSİN 1296,6853 

SUBSTANCE P 1347,7360 

Glu Fib 1570,6774 

Renin-14 1758,9326 

ACTH-18,39 2465,1989 

 

 

3.2.6.9. Proteinlerin Tanımlanması 

 

 

Tüm ölçümler Waters Micromass MALDI-TOF kütle spektrometresinde 500-4000 m/z 

arasında ve reflektron pozitif iyon modunda gerçekleştirilmiştir. Çoğunluğu matriksten 

kaynaklanan iyonlaşmalara ait olduğu bilinen 500-800 Da arasındaki pikler analize dahil 

edilmemiştir. Spektrumlar açılarak pik değerleri incelenmiş ve peptit m/z değerlerinin 

monoizotopik değerleri manuel olarak yazılarak pik listesi oluşturulmuştur. Her spot için 

elde edilen pik değerlerinin biyoinformatik analizi MASCOT 

(http://www.matrixscience.com) veri tabanı kullanılarak yapılmıştır. Peptit örneklerine 

iyodoasetamit ile alkilleme yapıldığı için tarama yapılırken  sistein karbamidometillenmesi 

sabit modifikasyon olarak işaretlenmiştir. Değişken modifikasyon olarak da metiyonin 

oksidasyonu ve fosforilasyonlar seçilmiştir. Peptit toleransı 0.5 Da olarak seçilmiş, en fazla 

1 kaçırılan kesime izin verilmiştir. Protein eşleştirmelerinde  beyin dokusunda bulunanlara 

öncelik verilmiştir.  PDQuest 8.0.1’ den elde edilen kütle/pI değerleri teorik kütle/pI 

değerleri karşılaştırılarak eşleşen peptiti sayısı, % kapsama ve skor değerleri dikkate 

alınmıştır. Bir spottan tek bir  protein tanımlanabildiği gibi birden fazla protein tanımlanan 

spotlar da mevcuttur. Tanımlanan proteinlerin moleküler fonksiyonları ve gerekli diğer 

bilgileri SwissProt ve NCBI protein veritabanları kullanılarak elde edilmiştir. Proteinlerin 

erişim numaraları ‘http://www.uniprot.org’ dan alınmıştır.   

 

 

 

http://www.uniprot.org/
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3.2.6.10. Western Blot ile doğrulama 

 

Çalışmada talamusta tanımlanan proteinlerden kindled dirençli grupta en yüksek bulunan 

Parvalbumin Western blot analizi ile teyit edilmiştir. Western blot analizi yönteminde 

Towbin vd  (1979) referans alınmıştır. SDS-PAGE’ den sonra  proteinler  transfer 

solüsyonu içerisinde PVDF membrana aktif olarak 100V’ da 1 saat süresince transfer 

edilmiştir. Transfer tamamlandıktan sonra membran TBST (50 mM Tris, pH 7.5, 150 mM 

NaCl, %0.05 Tween 20) ile 3 kez yıkanmıştır ve %5 BSA’ lı TBST içinde oda sısında 1,5 

saat bloke edilmiştir. Tekrar 3 kez TBST ile yıkanan membran 1:1000 dilusyonunda anti-

Parvalbumin poliklonal antikor (Thermo Scientific Rockford, IL, USA) ile bloklama 

solüsyonunda +4° C’ de 15 saat bekletilmiştir. 4 kez TBST ile yıkandıktan sonra sekonder 

antikor olarak kullandığımız goat anti-rabbit HRP (Thermo Scientific Rockford, IL, USA) 

ile 1:5000  dilüsyonunda bloklama solüsyonu içerisinde oda ısısında 1 saat inkübe 

edilmiştir. Bu aşamalar housekeeping kontrol olarak kullandığımız primer antikor β-actin 

(Pierce, Rockford, IL,USA) için 1:5000 dilüsyonla ve sekonder antikor goat anti-mouse 

(Thermo Scientific Rockford, IL, USA)  için 1:5000  dilüsyonla çalışılmıştır.  Sekonder 

antikor sonrası membran 4 kez TBST ile yıkanmıştır. Membran SuperSignal West Femto 

Maximum Sensitivity Substrate kiti (Pierce) ile üreticinin direktiflerine göre  boyanmıştır. 

Görüntüleme  Kodak Image Station 4000 ile yapılmıştır. Western protein bantlarının 

yoğunlukları ‘ImageJ application’ (http://rsbweb.nih.gov/ij/) ile hesaplanmıştır. 

 

 

3.2.6.11. İstatistik 

 

WAG/Rij ve Wistar sıçanların kindling uygulamasında izlenen prosedürlerden alınan 

sonuçlar  “ortalama ± standart hata”  olarak ifade edilmiştir. Deney grubumuz olan 3  

gruba ait (hızlı-kindled, yavaş-kindled, kindled dirençli) WAG/Rij sıçanların 2DE 

jellerinde ifade edilen spotların karşılaştırma analizleri PDQuest 8.0.1 pogramında 

otomatik olarak Student T testi ile hesaplanmıştır. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul 

edilmiştir.  

 

 

http://rsbweb.nih.gov/ij/
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

 

 

4.1. WAG/Rij ve Wistar sıçanların amigdala kindling yanıtları 

 

Bazolateral amigdalaya elektriksel kindling prosedürüne 26 WAG/Rij sıçanla başlanmıştır. 

WAG/Rij sıçanlar kindling yanıtlarına göre 3 alt gruba ayrılmıştır. Buna göre, 7 hızlı 

kindled, 15 yavaş kindled, ve 4 hızlı kindled sıçan olmak üzere 3 grup oluşmuştur. 13- 15. 

uyarıda evre 5 nöbet geçirenler hızlı kindled grubuna 23-25. uyarıda evre 5 nöbet 

geçirenler yavaş kindled grubuna ve 30. uyarıya rağmen konvulsif nöbet geçirmeyen 

hayvanlar kindled dirençli gruba dahil edilmiştir. Kindling uygulanan Wistar sıçanlar (n=5) 

13-15. uyarıda evre 5 nöbet geçirmişlerdir (Çizelge 4.1). Kortikal ve amigdala kayıtlarına 

ait görüntüler Şekil 4.1’ de görülmektedir.  

 

Çizelge 4.1. WAG/Rij ve Wistar ırkı sıçanların amigdala uyarı sayısı 

 

 

 

Şekil 4.1. Kortikal ve amigdala kayıtları: 1. Kanalda amigdaladan kaydedilen ard deşarjlar, 3. 

kanalda başlangıçta bir DDD aktivitesi ve ardından amigdala uyarısına bağlı 1. kanalla eş zamanlı 

ard deşarjlar izlenmektedir.  

Denek grupları  Amigdala kindling denek sayısı (n) Uyarı sayısı 

Hızlı kindled WAG/Rij 7 13-15 

Yavaş kindled  WAG/Rij 15 23-25 

Kindled dirençli  WAG/Rij 4 >30 

Wistar  5 13-15 
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İlk evre 2-5 nöbetlerin ortaya çıkması için gerekli uyarı sayısı yavaş kindled olan ve 

kindled dirençli gruplarda Wistar sıçanlara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (Şekil 

4.2 ve Şekil 4.3).  
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Şekil 4.2. Nöbet evreleri: WAG/Rij sıçanların tüm grupları kontrol grubu Wistar sıçanlarla 

karşılaştırıldığında, yavaş kindled olan grubun evre 2- 3 nöbetleri ve kindled dirençli gruların evre 

2’ den itibaren anlamlı olarak daha fazla uyarıyla oluştuğu görülmektedir.  Kindled dirençli 

gruptaki hayvanlar evre 3 ve ileri evre nöbet geçirmediler. Tekrarlayan ölçümlerle 2 yönlü varyans 

analizi, post test Bonferroni.  **p<0.01, ***p<0.001 Yavaş-kindled WAG/Rij ve Wistar grupları 

arasındaki 
 #
p<0.05, 

##
p<0.01, 

###
p<0.001 kindling-dirençli ve Wistar grupları arasındaki anlamlılığı 

ifade etmektedir. 
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Şekil 4.3.  Her bir evreye ulaşmak için gerekli olan uyarı sayısı. Her bir evre için tek yönlü varyans 

analizini takiben Bonferroni testi uygulanmıştır. Evre 3 nöbetler için yavaş kindled olan sıçanların 

Wistar ve hızlı kindled olanlardan anlamlı olarak daha fazla uyarı aldıkları görülmektedir    

*p<0.05,**p<0.01, ***p<0.001. Kindled dirençli grupta evre 4 ve 5 nöbetler gelişmemiştir.  
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Ard deşarj eşikleri ve uyarılar boyunca AD süreleri açısından değerlendirildiğinde gruplar 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (Şekil 4.4 ve 4.5). AD eşik ortalaması 136mA 

olarak hesaplanmıştır. Benzer şekilde bazal DDD aktivitesinin ortalama süreleri gruplar 

arasında farklı bulunmamıştır (Çizelge 4.2).  
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Şekil 4.4. AD eşikleri: Tek yönlü varyans analizi ile gerçekleştirilen karşılaştırmada gruplar 

arasında AD eşikleri açısından anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 
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Şekil 4.5. AD süreleri. İki yönlü varyans analizi ile gerçekleştirilen karşılaştırmada gruplar 

arasında AD süreleri açısından anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 
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Çizelge 4.2. Bazal DDDaktivitesinin ortalama süreleri 

 

WAG/Rij gruplar    Ortalama DDD süresi  (sn) 

Hızlı kindled  10 ± 1,3 
 

Yavaş kindled  8,8 ± 0,1 
 

Kindled dirençli 9,15 ± 4,1 
 

 

4.2. WAG/Rij ırkı sıçanların frontopariyetal korteks, talamus ve hipokampus doku 

örneklerinin proteomik analizi 

 

Frontopariyetal korteks, talamus ve hipokampus dokularının proteom analizleri için 

WAG/Rij ırkı sıçan denekler kullanılmıştır. Denek dokuları 3 tekrarlı olarak çalışılmıştır. 

Eşleştirme analizleri için en iyi eşleşen jel görüntülerinden ifade farklılıkları belirlenmiş ve 

protein tanımlamasına gidilmiştir. Sonuçlar her doku için ayrı başlıklar altında 

değerlendirilmiştir. 

 

4.2.1. Frontopariyetal korteks proteomik analizi 

 

Frontopariyetal  korteks proteomik analizinde 6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanlar kullanılarak  

hızlı kindled (n=2), yavaş kindled (n=2) ve kindled dirençli (n=2) gruplar eşleştirilmiştir 

(Çizelge 4.3.). 

 

Çizelge 4.3. Frontopariyetal korteks eşleştirme analizi denek kodları 

 

Frontopariyetal 

korteks sıçan 

kodları 

Hizli kindled  6-9 

aylık WAG/Rij  

 

Yavaş kindled 6-9 

aylık WAG/Rij  

 

Kindled dirençli   

6-9 aylık 

WAG/Rij  

 

1.denek BX-2A BX-9A BX-7A 

2.denek BX-4A BX-10A BX-8A 
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4.2.1.1. Frontopariyetal korteks dokularının 2 boyutlu jel elektroforezi analizi  

 

6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanlara ait frontopariyetal korteks  doku örneklerinden total 

protein eldesini takiben  Bradford protein boyası (Bio-Rad) ile miktar tayini yapılmıştır. 

Her örnek için 2 boyutlu jel elektroforezi (2DE) için yüklenecek protein miktarı 

belirlenmiştir. Optimizasyon çalışmaları sonrasında frontopariyetal korteks jellerine, 

200μ/μl  protein yüklenmiştir. Yürütme sonrası Sypro Ruby (Bio-Rad) ile boyanan jeller 

PDQuest 8.0.1 (Bio-Rad) ile görüntülenmiştir. Eşleştirme analizinde kullanılan hızlı 

kindled, yavaş kindled ve kindled dirençli gruplara ait 2DE görüntüsü  Şekil 4.6’ daki 

gibidir. 

 

 

Şekil.4.6.  Frontopariyetal kortekste grupların 2DE jel görüntüleri 

 

 

4.2.1.2.  Frontopariyetal korteks eşleştirme analizi 

 

6-9 Aylık WAG/Rij ırkı sıçanların korteks 2DE jellerinin görüntülenmesinin ardından hızlı 

kindled, yavaş kindled ve kindled dirençli grupların karşılaştırmalı analizleri için  PDQuest 
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8.0.1 eşleştirme analizi programı kullanılmıştır. 3 grupda bulunan 6 jel görüntüsü içinden 

en fazla spot dağılımının olduğu  BX-4A (hızlı kindled grup) master jel (temel jel) olarak 

seçilmiştir. Diğer jellerde bulunan protein spotları program tarafından master jel ile 

eşleştirilmiştir. Frontopariyetal kortekste gösterilebilen ortalama spot sayısı 178.17±51.1 

olarak belirlenmiştir. PDQuest 8.0.1 eşleştirme analizinde spotların görünümü Şekil 4.7’ 

deki gibidir. 

 

 

Şekil 4.7. Frontopariyetal kortekste 6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların kindled grupları eşleştirme 

analizi görüntüsü 

 

PDQuest 8.0.1 ile elde edilen analiz seti raporu çizelgeye dönüştürülmüştür (Çizelge 4.4). 

Çizelgede gruplar arasındaki eşleşen spotların kantitatif  analizi ve  Student-Ttest analizi 
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ile elde edilen sayısal değerler belirtilmektedir. Kindled dirençli grup  ile hızlı kindled 

grupları arasında 41 spotta, kindled dirençli ile yavaş kindled grupları arasında 6 spotta ve 

hızlı kindled ile yavaş kindled grupları arasında 41 spotta ifade farklılığı görülmektedir. 

Grupların karşılaştırmalı spot dağılım grafikleri Şekil 4.8a,b,c’ deki gibidir.  

 

Çizelge 4.4. Frontopariyetal korteks analiz seti raporu 

Analiz Set adı Analiz tipi Spot Sayısı 

K.dirençli-hizli kindled Kantitatif 32 

K.dirençli-yavaş kindled Kantitatif 8 

Hızlı kindled-yavaş kindled Kantitatif 41 

K.dirençli-hizli  kindled İstatistik 31 

K.dirençli-yavaş kindled İstatistik 6 

Hızlı kindled-yavaş kindled İstatistik 41 

 

 

 

 

 
Şekil 4.8a. Frontopariyetal kortekste 6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanlarda hızlı kindled ile yavaş 

kindled gruplar arasında yapılan karşılaştırma ile elde edilen spotların dağılım grafiği 
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Şekil 4.8b. Frontopariyetal kortekste 6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanlarda hızlı kindled ile kindled 

dirençli gruplar arasında yapılan karşılaştırma ile elde edilen spotların dağılım grafiği 

 

 

 

Şekil 4.8c. Frontopariyetal kortekste 6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanlarda yavaş kindled ile kindled 

dirençli gruplar arasında yapılan karşılaştırma ile elde edilen spotların dağılım grafiği 
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4.2.1.3. Frontopariyetal kortekste peptit kütle parmak izi yöntemi ile tanımlanan 

proteinler 

 

6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların korteks eşleştirme analizleri sonrası ifadesi artan/azalan 

ve ifadesi değişmeyen spotlar  olmak üzere toplam 52 spot triptik kesime tabi tutulmuştur. 

MALDI-TOF kütle spektrometresi beş peptit karışımı ile kalibre edildikten sonra örnekler 

okutularak örnek kuyucuklarından peptit kütle/yük (m/z) değerleri elde edilmiştir. 

 

MALDI –TOF’ un her spot için oluşturduğu spektrumlardan (örn: Şekil 4.9) kütle/yük 

değerleri alınarak MASCOT (http://www.matrixscience.com) veri tabanında  

taranmıştır. 52 spot için yapılan taramalar sonrasında frontopariyetal korteks dokusunda 38 

spot sonuç vermiştir. 38 spottan 73 protein tanımlanmış olup bunlardan 68‘ i birbirinden 

farklı proteinlerdir. Aynı proteinlerin birden fazla spotta tanımlandığı görülmüş olup 

bunlar; 2303 ve 3201 nolu spotlarda “ Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit 

2(beta)”, 3401, 3502 ve 3603 nolu spotlarda “Peripherin”, 4001 ve 7003 nolu spotlarda 

“Glutathione S-transferase Yb-1 subunit” ve 6208 ve 7204 nolu spotlarda 

“Phosphoglycerate mutase 1” dır (Çizelge 4.5).  

 

 

Şekil 4.9. Korteks proteom profilinden elde edilen bir spotun peptid izolasyonu sonrası elde edilen 

MALDI –TOF  spektrum örneği  

 

http://www.matrixscience.com/
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Korteksten kesilen tüm spotlar BX-4A 2D jeli üzerinde işaretlenerek gösterilmiştir. 

MASCOT veri tabanında protein tanımlanmış spotlar ise SSP (PDQuest programında 

spotlara verilen numaraları ifade eder) numaralarıyla gösterilmiştir. (Şekil 4.10) 

 

6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların frontopariyetal korteks proteomik analizinde MASCOT 

veri tabanında tanımlanan tüm proteinler Çizelge 4.5’ de gösterilmiştir. Çizelgede SSP 

numarası, PDQuest 8.0.1 analizinde spotun aldığı numarayı, erişim numarası ise bu spottan 

tanımlanan proteinin SwissProt/Uniprot veri tabanındaki kodunu ifade etmektedir. 
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          Şekil 4.10.  6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların frontopariyetal korteks 2DE jellerinden kesilen spotların görüntüsü.  SSP numaralarıyla ifade edilen                   

           spotlar MASCOT veritabanında protein kimliklendirilmesi yapılmış spotlardır
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    Çizelge 4.5. Frontopariyetal kortekste 6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların proteomik analizinde MASCOT veri tabanında tanımlanan tüm                    

     proteinler 

Korteks dokusu proteomik analizinde MASCOT veri tabanında tanımlanan tüm proteinler 
 
SSP  
no 

Erişim 
no 

Protein adı Deneysel 
Ma/pI 

Teorik 
Ma/pI 

Eşleşen 
peptid 
sayısı 

Eşleşmeyen 
peptid 
sayısı 

%kapsama skor Fonksiyonel 
kategori 

Hücre proliferasyonunun regülasyonu, hücre tamiri, apoptoz 
2001 
 

Q5I0J4 Spindle and kinetochore-
associated protein 2 

18.8/4.0 
 

16.6/5.70 4 4 34 25 Hücre bölünmesi,  
kromozom 
segregasyonu 

2303 Q6P685 eukaryotic translation initiation 
factor 2 subunit 
2(beta)(eIF2beta) 

30.3/4.6 38.5/5.61 7 5 22 25 Translasyon 
başlatma factor 
aktivitesi 

3201 A2VCX1 TIP41 28.8/4.7 26.3/5.53 9 18 45 20 DNA replikasyon ve 
tamirinde rol 
alabilir  

Q6P685 Eukaryotic translation 
initiation factor 2 subunit 
(beta)(eIF2beta) 

28.8/4.7 38.5/5.61 7 20 22 25 Translasyon, 
başlatma faktör 
aktivitesi 

P14669 annexin A3 28.8/4.7 36.5/6.04 11 16 38 20 Hipokampus 
gelişimi, Ca2+ ve 
fosfolipid bağlama 

3401 P21807 peripherin 1, isoform CRA_b 40/5.0 54.9/5.37 12 18 24 25 Nöronal 
rejenerasyon 

3402 Q5BJY1 Msh3 protein 37/5 29.7/5.70 9  46 24 ATP bağlama,  
yanlış eşleşmiş DNA 
bağlama  

3502 Q496Z5 Peripherin 42.6/5.0 53.5/5.32 8 5 22 22 Nöronal 
rejenerasyon 

3602 P47819 glial fibrillary acidic protein 
delta 

50.5/5.1 48.8/5.72 17 14 44 29 Gliozis 

3603 Q566C5 
 
Q496Z5 

1.Ras association domain-
containing protein 4  
2. Peripherin 
 

48.4/5.1 
 

48.4/5.1 

37.4/6.24 
 

53.5/5.32 

 
 

11 

 
 

14 

 
 

22 

 
 

20 

Apoptozu  
başlatabilir .Protein 
bağlama 
Potansiyel   tümör-
baskılayıcı rol 

4801 Q5M855 Zinc finger protein 622 62.8/5.5 54.2/6.03 9 5 20 23 transkripsiyon 

5403 B0BN74 BAG family molecular 
chaperone regulator 2 

37.8/5.8 23.7/6.01 7 10 31 23 Apopitoz 
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Çizelge 4.5 devamı 

6406 Q925D5 LEK1 38.3/6.8 39.5/4.86 8 14 25 19 transkripsiyon 
faktörü bağlama 

7606 Q91XW7 caspase 11 52.1/7.6 43.2/6.13 10 7 24 26 Apopitoz 

8001 P45592 Cofilin-1 18.2/7.6 18.7/8.22 7 17 28 18 Hücre büyümesinin 
negatif regülasyonu 

P62634 Cellular nucleic acid-binding 
protein 

18.2/7.6 20.7/8.00 6 18 40 16 Hücre bölünmesinin 
pozitif regülasyonu, 
transkripsiyon 

O88582 Suppressor of cytokine 
signaling 2 

18.2/7.6 22.6/9.04 7 17 46 18 Hücre içi  sinyal 
iletimi, büyüme 
regülasyonu 

9103 P43145 Adrenomedullin isoform CRA_b 23.9/8.4 15.3/11.25 8 15 72 23 Hücre 
proliferasyonunun 
negatif regülasyonu 

Ca2+   regülasyonu 
3201 O70371 lipocortin V 28.8/4.7 33.9/4.99 12 15 33 20 Ca2+ regülasyonu 

3205 Q9JM59 Kv channel-interacting protein 
2 isoform c 

28/5.0 25.8/4.49 10 23 26 22 Ca2+ regülasyonu 

3211 B45213 Ca2+  -transporting ATPase (EC 
3.6.3.8), plasma membrane 
isoform 1b - rat (fragment) 

26.7/5.3 15.7/4.94 6 14 37 25 Ca2+ regülasyonu 

7003 Q8R426 channel-interacting protein 1 17.2/7.5 26.9/5.10 10 18 39 20 Ca2+ regülasyonu, 
potasyum kanal 
aktivitesi 

Lipid metabolizması 
3106 Q5XFV4 Fabp4 protein 23/5.3 14.8/7.74 6 11 51 26 Lipid bağlama ve 

transport 

3211 P53812 Phosphatidylinositol transfer 
protein beta isoform 

26.7/5.3 31.7/6.41 9 11 32 25 Lipid bağlama, 
fosfatidilinozitol 
transport aktivitesi, 

4001+ 
4005 

P04905 glutathione S-transferase Yb-1 
subunit 

17.6/5.6 26.1/7.63 6 12 29 20 Glutatyon transferaz 
aktivitesi,  
Steroid bağlama 

6406 P19836 CTP:phosphocholine 
cytidylyltransferase 

38.3/6.8 42.1/6.6 
 

10 12 35 21 Fosfolipid 
biyosentezi 

7003 P04905 glutathione S-transferase Yb-1 
subunit 

17.2/7.5 26.1/7.63 11 17 43 21 Glutatyon transferaz 
aktivitesi, steroid 
bağlama 

8202 P08010 Glutathione S-transferase Mu 2 29/7.6 25.8/6.90 9 14 39 20 Yaşlanma, Glutatyon 
transferaz aktivitesi 
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Çizelge 4.5 devamı 
Karbohidrat metabolizması 
3502 Q8K3Z1 N-acetyllactosaminide alpha-

1,3-galactosyltransferase 
42.6/5.0 43.7/6.02 9 4 25 34 Karbohidrat 

metabolik süreci, 
Transferaz aktivitesi, 
hexosyl gruplarının 
transferi 

7506 O35952 Hydroxyacylglutathione 
hydrolase, mitochondrial 

43.3/7.5 34.5/7.64 6 5 27 23 Karbohidrat 
metabolizma süreci 

Glukoz metabolizması 
3603 P07323 Gamma-enolase 48.4/5.1 47.5/5.03 13 12 29 23 Glikoliz, 

glukoneogenez 

6208 P25113 Phosphoglycerate mutase 1 28.2/7.0 28.9/6.67 9 13 46 22 Glikoliz 

7204 P25113 Phosphoglycerate mutase 1 28.3/7.4 28.9/6.67 8 10 51 22 Glikoliz 

8402 P09117 Fructose-bisphosphate aldolase 
C 

42.1/7.6 39.6/6.67 23 22 51 33 Glikoliz 

Membran trafiği 
4101 P07150 Annexin A1 37/5.0 39.1/6.97 11 12 43 20 Hücre içi trafik , 

farklılışma, 
proliferasyon, plazma 
membran tamiri 

4704 Q62835 rabaptin, RAB GTPase binding 
effector protein 2 

55/5.7 45.5/4.78 7 7 17 25 Endositoz 

6204 
6205 

P35289 Ras-related protein Rab-15 28.2/6.6 24.6/5.36 7 9 41 24 Nörotransmitter 
salınımı, protein 
transport, sinaptik 
vezikül membran 
trafiği 

B1H222 SCY1-like 1-binding protein 1 28.2/6.6 25.3/5.14 6 10 36 23 Membran trafiği 

7104 Q9JJ74 Receptor activity-modifying 
protein 1 

23.3/7.3 17.2/9.08 4 5 25 29 Hücre içi protein 
transport 

8104 B1H267 sorting nexin-5 23.9/7.8 26.2/8.64 8 4 26 25 Hücre trafiği 
Fosfotidilinozitol 
bağlama, protein 
bağlama 

8402 O88797 disabled homolog 2 42.1/7.6 59.7/7.05 22 23 36 23 Endositoz, Hücre 
büyümesinin negatif 
regülasyonu 

8701 Q2HWF0 
 

Transducer of Cdc42-dependent 
actin assembly protein 1 

56.2/7.6 64.3/5.88 15 10 29 23 Membran trafiği 
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Çizelge 4.5. devamı 
Hücre iskeletinin organizasyonu 
6703 Q9R1J4 Myocilin 59.2/6.5 56.9/5.75 15 13 27 25 Trabeküler 

meshwork te sıvı 
çıkışında görev  

7703 D3ZAZ8 coiled-coil domain-containing 
protein 42A 

56.3/7.4 37.9/7.85 5 8 20 22 Aktin 
polimerizasyonu ve 
depolimerizasyonu 

7606 Q5XHX3 Enabled homolog (Drosophila) 52.1/7.6 58.9/7.79 11 6 10 22 Aktin iskelet 
organizasyonu, 
Hücre içi transport 

8502 P52481 Adenylyl cyclase-associated 
protein 2 

42.3/7.4 53.1/6.69 14 10 25 23 Hücre morfogenezi, 
Aktin bağlama 

P36202 PDZ and LIM domain protein 
4(Reversion-induced LIM 
protein (RIL) 

42.3/7.4 36.0/8.54 11 13 42 23 Aktin iskelet 
organizasyonu 
 

9103 Q5M7W5  microtubule-associated protein 
4 isoform 1 

23.9/8.4 17.9/11.06 7 8 42 22 Mikrotübül 
polimerizasyonunu 
negatif regülasyonu 

Protein modifikasyonu 
3602 Q5FVF1 Protein FRA10AC1 homolog 50.5/5.1 37/6.45 16 15 52 37 Asetilasyon, 

fosfoprotein 

4001+ 
4005 

Q6AYA7 riboflavin kinase  
 

17.6/5.6 17.5/6.97 6 12 26 30 Fosforilasyon 

4101 Q6ZXC8 ST8 alpha-N-acetyl-
neuraminide alpha-2,8-
sialyltransferase 5, isoform 
CRA_a  

37/5.0 20.2/8.79 8 15 44 20 Protein 
glikozilasyonu 
Siasilkinaz aktivitesi 

6208 Q9WUW8 Adenylate kinase 2, 
mitochondrial 

28.2/7.0 26.6/6.33 8 14 38 20 Sülfotranferaz 
aktivitesi, 
nörotransmiterlerin 
sülfat 
konjugasyonunu 
kataliz eder 
 

7003 Q6P4Z7 Similar to cyclin-dependent 
kinase inhibitor 2D 

17.2/7.5 17.8/5.79 10 18 55 25 Fosforilasyon 

9103 P61131 MP-N-acetylneuraminate-beta-
galactosamide-alpha-2,3-
sialyltransferase 4 

23.9/8.4 38.2/9.27 12 3 31 21 Protein 
modifikasyonu, 
glikozilasyonu 
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Çizelge 4.5. devamı 
Oksidatif stres, eksternal uyarılara cevap, katlanmamış protein cevabı, mitokondriyal electron transport 
3602 Q9R0T3 DnaJ homolog subfamily C 

member 3 
50.5/5.1 57.9/5.56 17 14 25 22 Katlanmamış protein 

cevabı, heat-shock 
protein bağlama 

3603 Q6AYB4 Heat shock 70 kDa protein 14  48.4/5.1 55.1/5.41 13 12 30 19 Strese cevap 

6406 Q5I0D1 Glyoxalase domain-containing 
protein 4 

38.3/6.8 33.5/5.11 8 14 39 19 Oksidatif stress 

7003 D4AC20 cytidine deaminase 17.2/7.5 16.4/6.12 7 11 44 23 External biotik 
stimulus cevap 

7505 P21913 Succinate dehydrogenase 
[ubiquinone] iron-sulfur 
subunit, mitochondrial 

42.3/7.4 32.6/8.96 8 17 37 20 mitokondriyal 
electron transport 
zinciri 

8001 P10888 Cytochrome c oxidase subunit 4  
isoform 1, mitochondrial 

18.2/7.6 19.5/9.45 6 18 28 18 Mitokondriyal 
elektron transport 

Diğer 
3502 
 

P32736 cell adhesion-like molecule 42.6/5.0 37.7/5.99 9 4 23 34 Hücre adhezyonu 

5406 D3ZKZ5 Tuftelin 1 (Predicted), isoform 
CRA_a 

36.3/6.0 26.0/6.05 6 4 17 30 Predicted protein 

5410 Q5U3X2 Psrc2 protein 36.2/6.4 29.5/8.34 7 12 32 24  

5606 Cluster: 
PREDICTED: 
TDPOZ-T2-
like (90%) 

PREDICTED: TDPOZ-T2-like 50.1/6.3 41.9/6.11 6 14 25 22  

5804 EDL7695
6 

transforming growth factor, 
beta receptor II isoform 
CRA_aSequence UPI000154FD43 

59.6/6.2 41.5/5.25 9 6 21 32  

7104 Q80UF5 PP5-TPR variant 23.3/7.3 14.3/8.45 4 5 30 23 Nöron projeksiyon, 
bağlama  

8001 Q4QQW1 Receptor expression-enhancing 
protein 4 

18.2/7.6 29.8/9.74 7 17 24 15 Odoran reseptörlerin 
hücre yüzeyinde 
eksprese olmasını 
sağlar 

8104 P01194 Preproopiomelanocortin 23.9/7.8 26.8/8.23 6 6 19 33 Hormon aktivitesi, 
nöropeptit sinyal 
yolağı 

8402 D3ZIP1 putative potassium channel 
regulatory protein 

42.1/7.6 30.1/8.44 17 28 42 26 voltage-gated 
potasyum kanalı 
aktivitesi  
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4.2.1.4. Frontopariyetal kortekte tanımlanan proteinlerin fonksiyonel kategorilerine 

göre pasta dilimi grafiği 

 

Frontopariyetal kortekste tanımlanan tüm proteinler fonksiyonel kategorilerine göre pasta 

dilimi grafiği ile ifade edilmiştir (Şekil 4.11). Grafikte sayısal değerler bu kategorideki 

protein sayısını;  % değerler ise tüm proteinler içinde bu kategorinin %’ sini ifade 

etmektedir. Grafik toplam 38 spottan tanımlanan 65 protein üzerinden elde edilmiştir.  

 

 

 

Şekil 4.11. Frontopariyetal kortekste tanımlanan proteinlerin sayısal ve % değerleri  
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4.2.1.5.  Frontopariyetal kortekste ifade farklılığı gösteren proteinler 

 

6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların frontopariyetal korteksinde ifade farklılığı gösteren 12 

spot Çizelge 4.6’ da artış/azalış katsayıları ile birlikte gösterilmiştir. Okların yönleri bir 

gruptaki  proteinin diğer bir gruba göre artığı/azaldığını ifade etmektedir. Yıldızlı katsayı 

artış/azalışın PDQest 8.0.1 sisteminde Student t-test’ e göre anlamlı olduğunu (p<0.05) 

göstermektedir. 

 

 

Çizelge 4.6. Frontopariyetal kortekste ifadesi değişen proteinler  

Spotno 

/Erişim no 

Protein  adı Hızlı 

kindled 

Yavaş 

kindled 

Kindled 

dirençli 

İfade 

katsayısı  

Membran trafiği ve hücre iskeleti ile ilişkili proteinler 
4101/ P07150 Annexin AI ↑  ↓   5.4* 

6204/ P35289   

6204/ B1H222 

1.Ras-related protein Rab-15 

2.SCY1-like 1-binding protein 

1(RAB6-interacting golgin 

↑  ↓   2.9* 

↑   ↓  4.2 

7606/Q5XHX3 
 

Enabled homolog (Drosophila) 
(Ena) 
 

        ↑  ↓   4.6 
↑   ↓  10.5 

8402/ O88797 Disabled homolog 2 (DAB2) ↑  ↓    3.0* 

↑   ↓  5.2 

 ↑  ↓  1.8 

8502/P36202 

 

 

P52481 

1.PDZ and LIM domain protein 

4(Reversion-induced LIM 

protein (RIL) 

2.Adenylyl cyclase-associated 

protein 2 (CAP2) 

 

        ↓  

 ↑  2.0 

 ↓  ↑  2.4 

9103/Q5M7W5 

 

Microtubule-associated protein 

4 isoform 1 (MAP4)  

↓  ↑   2.0 

↓   ↑  1.9 

Metabolik aktivitedeki değişimi destekleyen proteinler 
3603/ P07323 

 

Gamma-enolase 

(NSE)    

↑   ↓  1.6 

 ↑  ↓  2.1 

7204/ P25113 Phosphoglycerate mutase 1 

(PGAM) 

↑  ↓   6.4* 

↑   ↓  8.3* 

8402/ P09117 Fructose-bisphosphate aldolase 

C 

↑  ↓   3.0* 

↑   ↓  5.2 

 ↑  ↓  1.8 

 3106/ Q5XFV4 Fabp4 protein ↑  ↓   4.3* 

↑   ↓  3.3* 

Protein sentezi ve modifikasyonu ile ilişkili proteinler 

2303 / Q6P685 eukaryotic translation initiation 

factor 2 subunit 2(beta) 

↑  ↓   3.5* 

↑   ↓  2.9 

3602/ P47819 DnaJ homolog subfamily C 

member 3 (Protein kinase 

inhibitor p58) 

↑  ↓   3.1 

↑   ↓  3.3 
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Çizelge 4.6. devamı 

4801/ Q5M855 Zinc finger protein 622 ↓  ↑   4.2 

↓   ↑  4.2 

Glikozilasyon 

4101/Q6ZXC8 

 

ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide 

alpha-2,8-sialyltransferase 5, 

isoform CRA_a  

↑  ↓   5.4* 

9103/ P61131 MP-N-acetylneuraminate-beta-
galactosamide-alpha-2,3-
sialyltransferase 4 

↓  ↑   2.0 
↓   ↑  1.9 

Hücre sağkalımı ve çoğalması ile ilişkili proteinler 
3602/ Q5FVF1 
 
 

glial fibrillary acidic protein 
delta 12 (GFAP) 
 

↑  ↓   3.1 
↑   ↓  3.3 

3603/ Q496Z5 
Q566C5 

1.Peripherin 
2.Ras association domain-
containing protein 4 (RASSF4) 

↑   ↓  1.6 
 ↑  ↓  2.1 

7606/Q91XW7 caspase 11 ↑  ↓   4.6 

↑   ↓  10.5 

9103/ P43145 

 

1.adrenomedullin, isoform 

CRA_b 

↓  ↑   2.0 

↓   ↑  1.9 

Okların yönleri bir gruptaki  proteinin diğer bir gruba göre artığı/azaldığını ifade etmektedir. 

Yıldızlı katsayı artiş/azalışın PDQest 8.0.1 sisteminde Student t-test’ e göre anlamlı olduğunu 

(p<0.05) göstermektedir. 

 

4.2.1.6. Frontopariyetal kortekste ifade edilen proteinlerin spot yoğunluğu grafikleri, 

3 boyutlu görüntüleri ve MALDI spektrum görüntüleri 

 

Bu bölümde frontopariyetal korteks proteomik analizinde Çizelge 4.6 ’ ta listelenmiş olan  

ifadesi farklı spotların a)spot yoğunluğu bar grafikleri b) PDQuest 8.0.1’ den elde edilen 3 

boyutlu görüntüleri c) MALDI analizinden elde edilen spektrum görüntüleri yer almaktadır 

(Şekil 4.12a- 4.25c). 
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2303- eukaryotic translation initiation factor 2 subunit 2 

 

Şekil 4.12a. Kortekste 2303 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu bar 

grafiği 

 

 

 

Şekil 4.12b. Kortekste 2303 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 

 

Şekil 4.12c. Kortekste 2303 nolu spota ait MALDI spektrumu 
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3106-Fabp4 protein 

 

Şekil 4.13a. Kortekste 3106  nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu 

bar grafiği 

 
 

 
 

Şekil 4.13b. Kortekste 3106 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 

Şekil 4.13c. Kortekste 3106 nolu spota ait MALDI spektrumu 
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3602- Glial fibrillary acidic protein delta 12, DnaJ homolog subfamily C member 3  

 

 

Şekil 4.14a. Kortekste 3602 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu bar 

grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.14b. Kortekste 3602 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 

Şekil 4.14c. Kortekste 3602 nolu spota ait MALDI spektrumu 

  
 

   

YK HK HK 

YK KDi KDi 
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3603- Gamma-enolase Peripherin, Ras association domain-containing protein 4 

 

Şekil 4.15a. Kortekste 3603 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu bar 

grafiği 

 

 

 

Şekil 4.15b. Kortekste 3603 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 

 

 

Şekil 4.15c. Kortekste 3603nolu spota ait MALDI spektrumu 



 

  

64 

 

4101-  ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 5, isoform CRA_a, 

Annexin A1 

  

Şekil 4.16a. Kortekste 4101 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu bar 

grafiği 

 
 

Şekil 4.16b. Kortekste 4101 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 

Şekil 4.16c. Kortekste 4101nolu spota ait MALDI spektrumu 

Hızlı k.  Yavaş k. 

Yavaş k. K.olm K.olm 
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4801- Zinc finger protein 622 

 

Şekil 4.17a. Kortekste 4801 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu bar 

grafiği 

 

 

 

Şekil 4.17b. Kortekste 4801 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

Şekil 4.17c. Kortekste 4801 nolu spota ait MALDI spektrumu 
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6204- Ras-related protein Rab-15, Scyl1bp1 protein 

 
 

Şekil 4.18a. Kortekste 6204 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu bar 

grafiği 

 
 

HK

KDi

HK YK

YK KDi

 

Şekil 4.18b. Kortekste 6204 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 

Şekil 4.18c. Kortekste 6204 nolu spota ait MALDI spektrumu 
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7204- Phosphoglycerate mutase 1 

 
 

Şekil 4.19a. Kortekste 7204 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu bar 

grafiği 

 

 

    Şekil 4.19b. Kortekste 7204 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

    Şekil 4.19c. Kortekste 7204 nolu spota ait MALDI spektrumu 
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7606- Enabled homolog (Drosophila), caspase 11 

 

Şekil 4.20a. Kortekste 7606  nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu 

bar grafiği 

 

   

Şekil 4.20b. Kortekste 7606 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

Şekil 4.20c. Kortekste 7606 nolu spota ait MALDI spektrumu 
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8402-Putative potassium channel regulatory protein, Fructose-bisphosphate aldolase 

C, Disabled homolog 2 

 

Şekil 4.21a. Kortekste 8402  nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu 

bar grafiği 

 
 

 

Şekil 4.21b. Kortekste 8402 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 

Şekil 4.21c. Kortekste 8402 nolu spota ait MALDI spektrumu 
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8502- PDZ and LIM domain protein 4, Adenylyl cyclase-associated protein 2 (CAP2) 

  

Şekil 4.22a. Kortekste 8502  nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu 

bar grafiği 

 

 
 
Şekil 4.22b. Kortekste 8502 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 
 
Şekil 4.22c. Kortekste 8502 nolu spota ait MALDI spektrumu 
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9103- Adrenomedullin, isoform CRA_b, microtubule-associated protein 4 isoform 1 

(MAP4), MP-N-acetylneuraminate-beta-galactosamide-alpha-2,3-sialyltransferase 4  

  

 

Şekil 4.23a. Kortekste 9103  nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu 

bar grafiği 

 

 
Şekil 4.23b. Kortekste 9103 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

Şekil 4.23c. Kortekste 9103 nolu spota ait MALDI spektrumu 
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4.2.2. Talamus proteomik analizi 

 

Talamus proteom analizinde  6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanlar kullanılarak  hızlı kindled 

(n=2), yavaş kindled (n=2) ve kindled dirençli (n=2) gruplar eşleştirilmiştir (Çizelge 4.7) 

 

Çizelge 4.7. Talamus deney grupları denek kodları 

 

Talamus   sıçan 

kodları 

Hızlı kindled 6-9 

aylık WAG/Rij  

 

Yavaş kindled 6-9 

aylık WAG/Rij  

 

Kindled dirençli  

6-9 aylık WAG/Rij  

 

1.denek BX-13C BX-14C BX-3C1 

2.denek BX-18C BX-17C BX-3C2 

 

 

4.2.2.1.Talamus dokularının 2 boyutlu jel elektroforezi analizi 

 

6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanlara ait talamus doku örneklerinden total protein eldesini 

takiben  Bradford protein boyası (Bio-Rad)  ile miktar tayini yapılmıştır. Her örnek için 

2DE için yüklenecek protein miktarı belirlenmiştir. Optimizasyon çalışmaları sonrasında 

talamus jellerine 175μ/μl  protein yüklenmiştir. Yürütme sonrası Sypro Ruby (Bio-Rad) ile 

boyanan jeller PDQuest 8.0.1 (Bio-Rad)  ile görüntülenmiştir. Hızlı kindled, yavaş kindled 

ve kindled dirençli gruplara ait 2DE jel görüntüleri Şekil 4.24’ deki gibidir.   
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Şekil 4.24 Talamus analizinde grupların 2DE jel görüntüleri 

 

4.2.2.2. Talamus eşleştirme analizi 

 

6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların talamus 2D jel elektroforezlerinin görüntülenmesinin 

ardından hızlı kindled, yavaş kindled ve kindled dirençli grupların karşılaştırmalı analizleri 

için  PDQuest 8.0.1 eşleştirme analizi programı kullanılmıştır. 3 grupda bulunan 6 jel 

görüntüsü içinden hızlı kindled grupta bulunan BX-18C master jel (temel jel) olarak 

seçilmiştir. Diğer jellerde bulunan protein spotları program tarafından master jel ile 

eşleştirilmiştir. Talamusta gösterilebilen ortalama spot sayısı 515±48.1 olarak 

belirlenmiştir. PDQuest 8.0.1 eşleştirme analizinde spotların görünümü Şekil 4.25a,b’ deki 

gibidir. 

 

BX-13C-Hızlı k. 

BX-18C-Hızlı k. 

BX-14C-Yavaş k. 

BX-17C-Yavaş k.  

BX-3C1-K.dirençli  

BX-3C2-K.dirençli 
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Şekil 4.25a.Talamusta 6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların kindled grupları eşleştirme analizi 

görüntüsü-1 

 

 

 
Şekil 4.25b. Talamusta 6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların kindled grupları eşleştirme analizi 

görüntüsü-2 



 

  

75 

 

PDQuest 8.0.1 ile elde edilen analiz seti raporu çizelgeye dönüştürülmüştür (Çizelge 4.8). 

Çizelgede gruplar arasındaki eşleşen spotların kantitatif  analizi ve  Student-Ttest analizi 

ile elde edilen sayısal değerler belirtilmektedir. Çizelgeye göre; kindled dirençli ile hızlı 

kindled grupları arasında 76 spotta, kindled dirençli ile yavaş kindled gruplar arasında 65 

spotta ve hızlı kindled ile yavaş kindled gruplar arasında 38 spotta ifade farklılığı 

görülmektedir. Grupların karşılaştırmalı spot dağılım grafikleri Şekil 4.26a,b,c’deki 

gibidir. 

 

Çizelge 4.8. Talamus analiz seti raporu 

 

 
 

Şekil 4.26a. Talamusta 6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanlarda hızlı kindled ile yavaş kindled gruplar 

arasında yapılan karşılaştırma ile elde edilen spotların dağılım grafiği 
 

Analiz Set adı 

 

Analiz Set tipi Spot Sayısı 

Kindled dirençli-hızlı 

kindled 

Kantitatif 98 

Kindled dirençli-yavaş 

kindled 

Kantitatif 87 

Hızlı kindled-yavaş kindled Kantitatif 87 

Kindled dirençli-hızlı 

kindled  

İstatistik 76 

Kindled dirençli-yavaş 

kindled 

İstatistik 65 

Hızlı kindled-yavaş kindled İstatistik 38 



 

  

76 

 

 

 
 

Şekil4.26b. Talamusta 6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların hızlı kindled ile kindled dirençli gruplar 

arasında yapılan karşılaştırma sonucu elde edilen spotların dağılım grafiği  

 

 
 

Şekil4.26c. Talamusta 6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların yavaş kindled ile kindled dirençli gruplar 

arasında yapılan karşılaştırma sonucu elde edilen spotların dağılım grafiği 
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4.2.2.3. Talamusta peptit kütle parmak izi yöntemi ile tanımlanan proteinler 

 

6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların talamus eşleştirme analizleri sonrası ifadesi artan/azalan 

ve ifadesi değişmeyen spotlar  olmak üzere toplam 52 spot triptik  kesime tabi tutulmuştur.  

MALDI-TOF kütle spektrometresi beş peptit karışımı ile kalibre edildikten sonra örnekler 

okutularak örnek  kuyucuklarından peptit kütle/yük (m/z) değerleri elde edilmiştir. 

 

MALDI –TOF’ un her spot için oluşturduğu spektrumlardan kütle/yük değerleri alınarak 

MASCOT (http://www.matrixscience.com) veri tabanında  taranmıştır. 52 spottan 35 

spot için MALDI pikleri elde edilebilmiştir. 35 spot için yapılan taramalar sonrasında 

talamus dokusunda 29 spot sonuç vermiştir. 29 spottan 51 protein tanımlanmış olup 

bunlardan 47‘ si birbirinden farklı proteinlerdir. Aynı proteinlerin  birden fazla spotta 

tanımlandığı görülmüş olup bunlar; 7101, 7105 ve 8104 nolu spotlarda   Brain-derived 

neurothropic factor”, 8106 ve 9201 nolu spotlarda Ras-related protein M-Ras, 8305 ve 

9201 nolu spotlarda da Solute carrier family 25 member 42’ dir (Çizelge 4.9). 

 

Talamusta MASCOT veri analizine giden 35 spot BX-13C jeli üzerinde  işaretlenerek 

gösterilmiştir. MASCOT veri tabanında protein tanımlanan spotlar ise SSP (PDQuest 

programında kullanılan numaraları ifade eder) numaralarıyla gösterilmiştir. (Şekil 4.27) 

 

6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların talamus proteomik analizinde MASCOT veritabanında 

tanımlanan tüm proteinler Çizelge 4.9 da gösterilmiştir. Çizelgede SSP numarası PDQuest 

8.0.1 analizinde spotun aldığı numarayı, erişim numarası ise bu spottan tanımlanan 

proteinin SwissProt/Uniprot veri tabanındaki kodunu ifade etmektedir. 

 

 

 

http://www.matrixscience.com/
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Şekil 4.27. Talamusta 6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların 2DE jellerinden kesilen spotların görüntüsü. SSP numaralarıyla ifade edilen spotlar MASCOT 

veritabanında protein kimliklendirilmesi yapılmış  spotlardır.
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     Çizelge 4.9. Talamusta 6-9 aylık  WAG/Rij ırkı sıçanların proteomik analizinde MASCOT veri tabanında tanımlanan tüm proteinler 

Talamus proteomik analizinde MASCOT veri tabanında tanımlanan tüm proteinler 
SSP 

no 

Erişim 

no 

Protein adı Deneysel 
Ma/pI 

Teorik 
Ma/pI 

Eşleşen 
peptid 
sayısı 

Eşleşmeyen 
peptid 
sayıları 

%kapsama skor Fonksiyonel 
kategori 

Hücre proliferasyonunun regülasyonu, hücre tamiri, apoptoz 

1001 Q80Z34 Neuronal protein 3.1 10.1/3.5 7.6/6.06 3 8 51 19 Nöron rejenerasyonu 

3007 Q05982 Nucleoside diphosphate 
kinase A 

16.7/6.0 17.2/5.96 5 4 43 30 Nörogenez 
Diferansiyasyon 
 

5107 P01041 Cystatin-B 21.7/6.9 11.3/5.89 7 30 77 19 Apoptozis regülasyonu 

7101 P23363 
Q53YL8 

Brain-derived neurothropic 
factor 

25.7/7.3 28.4/8.91 
 

17 43 54 13 Nöron farklılaşması, 
kronik enflamatuvar 
cevabı 

7105 P23363 
Q53YL8 

Brain-derived neurothropic 
factor 

25.7/7.6 28.4/8.91 
 

14 39 53 13 Nöron farklılaşması, 
kronik enflamatuvar 
cevabı 

8104 P23363 
Q53YL8 

Brain-derived neurothropic 
factor 

26.0/7.9 28.4/8.91 13 25 51 20 Nöron farklılaşması, 
kronik enflamatuvar 
cevabı 

8106 O08954 Zinc finger protein 
SNAI2(Neural crest 
transcription factor Slug) 

24.0/8.3 30.7/9.04 5 14 39 20 Transkripsiyonel 
repressor 
Transkripsiyon 
regülasyonu 

Ca
2+ 

regülasyonu 

1001 P02625 Parvalbumin alpha 10.1/3.5 11.9/5.0 4 7 38 19 Ca2+ regülasyonu 

1602 P54283 Voltage-dependent L-type 
calcium channel subunit 
beta-1 

58.3/3.5 65.9/6.20 14 10 38 19 Voltaja-bağlı L-tipi Ca2+ 

kanal aktivitesi 

5508 B8Q4H4 Densin 11-21 49.6/6.9 57.33/4.97 10 7 16 28 Ca2+ regülasyonu 

6001 Q9Z214 Homer protein homolog 17.5/7.0 16.3/7.71 9 17 79 22 Ca2+ regülasyonu 

7106 Q568Z7 Calcium and integrin-binding 
family member 2 

23.9/7.7 21.8/4.45 12 33 60 14 Ca2+ regülasyonu 

7402 Q9WTY2 GTP-binding protein REM 2 41.3/7.3 37.4/7.21 11 20 45 13 Ca2+ regülasyonu 

8104 Q6AYK6 Calcyclin-binding protein 26.0/7.9 26.6/7.64 11 27 47 15 Ca2+ regülasyonu 
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Çizelge 4.9 devamı 
Lipid metabolizması 
3007 Q99MY2 Diphosphoinositol 

polyphosphate 

phosphohydrolase 2 

16.7/6.0 20.3/6.0 3 6 9 13 Fosfatidilinozitol 

metabolik süreci 

3010 Q566C7 Diphosphoinositol 
polyphosphate 
phosphohydrolase 1 

18.0/6.2 19.2/6.0 6 16 43 15 Fosfatidilinozitol 
metabolik süreci 

5305 P53812 Phosphatidylinositol transfer 
protein beta isoform 

33.5/6.9 31.7/6.41 8 8 23 26 Lipid transportu 

6001 P55053 Fatty acid-binding protein, 
epidermal 

17.5/7.0 15.3/6.73         7 19 49 12 Yağ asiti metabolizması 

7307 P16446 Phosphatidyl inositol 
transfer protein alpha 
isoform 

36.8/7.6 32.1/5.97 16 39 48 19 Lipit transportu 

8305 P29147 D-beta-hydroxybutyrate 
dehydrogenase, 
mitochondrial 

36.2/8.0 38.5/9.01 12 22 53 13 Yağ asiti metabolizması 

8404 Q5PPL3 Sterol-4-alpha-carboxylate 3-
dehydrogenase, 
decarboxylating 

42.1/7.8 40.7/8.99 16 23 50 14 Steroid biyosentezi 

8602 P56574 Isocitrate dehydrogenase 
[NADP], mitochondrial 

55.5/7.8 51.3/8.88 12 15 30 15 Yağ asiti metabolizması 

Glikoliz 
6501 P04764 Alpha-enolase 49.3/7.0 47.4/6.16 16 23 48 12 Glikoliz, Mg++ bağlama 

Veziküler transport 
3007 P63041 Complexin-1 16.7/6.0 15.1/4.93 3 6 15 27 Sinaptik veziküler 

endositozu 
Nörotansmitter 
salınımı 

Q9WVJ4 
 

Synaptojanin-2-binding 
protein 
 

16.7/6.0 15.8/6.28 
 

3 6 40 14 Sinaptik vezikül 
endositozu 

3010 B2RYU6 Trafficking protein particle 
complex subunit 2-like 
protein 

18.0/6.2 16.1/6.28 7 15 56 15 Hücre içi membran 
trafiği 
Veziküler transport 
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Çizelge 4.9 devamı 
4303 Q63941 Ras-related protein Rab-3B 34.7/6.3 24.9/4.85 10 23 49 14 Hücre içi membran 

trafiği 

6001 P85007 Immediate early response 3-
interacting protein 1 

17.5/7.0 9.05/7.96 5 21 98 20 Protein transport-
end.ret-golgi 

7106 P05712 Ras-related protein Rab-2A 23.9/7.7 23.6/6.08 15 40 61 13 Hücre içi membrane 
trafiği 

7609 P61765 Syntaxin-binding protein 1 51.4/7.6 67.9/6.49 20 22 35 17 Hücre içi membrane 
trafiği 
Vezikül transport 
 

8103 P35286 Ras-related protein Rab-13 21.0/7.9 23/9.47 10 15 31 18 Hücre içi membrane 
trafiği 

8104 P05712 Ras-related protein Rab-2A 26.0/7.9 23.6/6.08 11 27 66 19 Hücre içi membran 
trafiği 

8106 P97538 Ras-related protein M-Ras 24.0/8.3 23.9/8.80 8 11 44 24 Hücre içi membran 
trafiği 

8305 P0C546 Solute carrier family 25 
member 42 

36.2/8.0 35.1/9.86 17 17 63 20 Transmembran 
transport 
(mitokondriyal) 

9201 P0C546 Solute carrier family 25 
member 42 

29.6/8.4 35.1/9.86 18 26 55 16 Transmemebran 
transport 
(mitokondriyal) 

P61265  Syntaxin-1B 29.6/8.4 33.4/5.25 15 29 55 14 Nörotransmitter 
transportu 

P97538 Ras-related protein M-Ras 29.6/8.4 23.9/8.80 12 32 42 12 Hücre içi membran 
trafiği 

Hücre iskeletinin organizasyonu 

7101 Q2P9S3 Kinesin-like protein kif3a 25.7/7.3 17.8/6.41 12 48 79 18 Hücre bölünmesi 
Axonal transport 

Sinyal ileti enzimlerinin modülasyonunu yansıtan proteinler 
5004 
 

Q8K3F4 Protein phosphatase 1 
regulatory subunit 14D 

15.3/6.9 16.9/6.75 4 9 17 17 Fosforilasyon  

Q5XIF4 Small ubiquitin-related 
modifier 3 

15.3/6.9 12.5/5.57 6 7 22 20 Sinyal iletimi 

6001 Q8K3F4 Protein phosphatase 1 
regulatory subunit 14D 

17.5/7.0 16.9/6.75 5 21 50 12 Fosforilasyon  

8104 A4KWA8 C-type lectin  domain family 
2  member D6 

26.0/7.9 26.4/8.50 12 26 45 18 Transmembran 
reseptör 

8205 P59622 Src-like-adapter 24.0/8.3 35.2/8.98 13 33 35 13 T-hücre reseptör 
sinyalizasyonu 
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Çizelge 4.9. devamı 
8602 D4A653 Mitogen activated protein 

kinase kinase kinase 7 
(Predicted), isoform CRA_a 

55.5/7.8 53.6/8.22 14 13 32 20 Sinyal iletimi 

Metabolik yolak 
1006 P19132 Ferritin heavy chain 15.0/5.0 21.3/5.85 11 37 68 19 Fe++ metabolizması 

6501 P21643, 
Q5EBC2 
 

Tryptophan 2,3-dioxygenase 49.3/7.0 47.7/6.11 8 31 38 18 Oksidasyon-redüksiyon 
metabolizması 
Triptofan 
katabolizması 

7106 P23711 Heme oxygenase 2 23.9/7.7 35.9/5.34 21 34 65 14 Oksidoredüktaz 

7405 P29266 3-hydroxyisobutyrate 
dehydrogenase, 
mitochondrial 

41.0/7.5 35.6/8.73 13 12 47 16 Pentoz-fosfat yolağı 

Eksternal uyarılara cevap, oksidatif stres 
3105 P14942 Glutathione S-transferase 

alpha-4 
24.0/6.0 25.5/6.77 11 31 48 15 Oksidatif stres 

7105 P04905 Glutathione S-transferase Mu 
1 

26.0/8.27 25.7/7.6 12 41 46 13 Oksidatif stres 

7307 P16598 Interleukin-1 alpha 36.8/7.6 30.9/5.47 14 41 43 16 İnflamatuvar cevap 
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4.2.2.4. Talamusta tanımlanan proteinlerin fonksiyonel kategorilerine göre pasta 

dilimi grafiği 

Talamusta tanımlanan tüm proteinler fonksiyonel kategorilerine göre pasta dilimi grafiği 

ile ifade edilmiştir (Şekil 4.28). Grafikte sayısal değerler bu kategorideki protein sayısını;  

% değerler ise tüm proteinler içinde bu kategorinin %’ sini ifade etmektedir. Grafik 29 

spottan tanımlanan 45 protein üzerinden yapılmıştır.  

 

 

 

Şekil 4.28. Talamusta tanımlanan proteinlerin sayısal ve % değerleri  
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4.2.2.5. Talamusta ifade farklılığı gösteren proteinler 

 

6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların talamusunda ifade farklılığı gösteren 9 spot Çizelge 

4.10’ da artış/azalış katsayıları ile birlikte gösterilmiştir.Bu ifade farklılıkları  artış/azalış 

katsayıları ile birlikte gösterilmiştir. Okların yönleri bir gruptaki  proteinin diğer bir gruba 

göre artığı/azaldığını ifade etmektedir. Yıldızlı katsayı artiş/azalışın PDQest 8.0.1 

sisteminde t-test’ e göre anlamlı olduğunu (p<0.05) göstermektedir. 

 

Çizelge 4.10. Talamusta ifadesi değişen proteinler 

Spot no 
/Erişim no 

Protein  adı Hızlı 
kindled 

Yavaş 
kindled 

Kindled 
dirençli 

İfade 
katsayısı 

Hücre sağkalımında etkili proteinler 
7101 / P23363 Brain-derived 

neurothropic factor 
(BDNF) 

↓   ↑  1.7 
 ↓  ↑    1.8* 

8104 /P23363 
 

Brain-derived 
neurothropic factor 
(BDNF) 

        ↑             ↓    1.4* 
 ↑  ↓    1.4* 

Membran trafiği ile ilişkili proteinler 
3010/ B2RYU6 
 

Trafficking protein particle 
complex subunit 2-like 
protein 
(TRAPPC2L) 

↑  
 

 ↓  1.7 

 ↑  ↓  1.6* 

7101 / Q2P9S3 
 

Kinesin-like protein kif3a 
 

↓   ↑  1.7 
 ↓            ↑    1.8* 

7609 / P61765 Syntaxin-binding protein 1 
(STXBP1) 

↑   ↓  1.2 
 ↑  ↓  1.3 

8104 / P05712  Ras-related protein Rab-
2A 

        ↑             ↓  1.4* 
 ↑  ↓  1.4* 

8106 /P97538 Ras-related protein M-Ras         ↑             ↓  3.2 
 ↑  ↓  3.2 

9201 / P97538 
 
9201 / P61265 

1.Ras-related protein M-
Ras 
 
2.Syntaxin-1B 

↑   
 

↓  4.7 

 ↑  ↓  4.5 

Metabolik aktivitedeki değişimi destekleyen proteinler 
6501/ P04764 Alfa-enolase  (enolase 1) ↓   ↑  1.5 

 ↓  ↑  1.4 
8305/ P0C546 
 
8305 / P29147 

1.Solute carrier family 25 
member 42 (Slc25a42) 
2.D-beta-hydroxybutyrate 
dehydrogenase, 
mitochondrial (Bdh1) 

        ↑             ↓           1.3* 

 ↑  ↓     1.5* 

8602/ P56574 Isocitrate dehydrogenase 
(NADP) mitokodrial 

        ↑             ↓   2.0* 
 ↑  ↓  2.8 
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Çizelge 4.10. devamı 

 
9201/ P0C546 

 
Solute carrier family 25 
member 42  (Slc25a42) 

↑   ↓  4.7 

 ↑  ↓  4.5 

Sinyal ileti enzimlerinin modülasyonunu yansıtan proteinler 
8602 / D4A653 
 

Mitogen activated protein 
kinase kinase kinase 7 
(Predicted), isoform CRA_a    
(MAP3K-7) 

 
↑  

  
↓  

2.0* 

 ↑  ↓  2.8 

Hücre içi kalsiyum sinyal yolağında yer alan proteinler 

1001/ P02625 Parvalbumin alpha ↓  ↑   2.7 

↓   ↑  4.8 

 ↓  ↑  1.8 

7402/Q9WTY2 GTP-binding protein REM 
2 

↑  ↓   1.9 

↑   ↓   2.6* 

 ↑  ↓  1.4 

8104/ Q6AYK6 Calcyclin-binding protein         ↑            ↓   1.4* 

 ↑  ↓   1.4* 

 

Ok yönleri bir gruptaki  proteinin diğer bir gruba göre artığı/azaldığını ifade etmektedir. Yıldızlı 

katsayı artiş/azalışın PDQest 8.0.1 sisteminde Student t-test’ e göre anlamlı olduğunu (p<0.05) 

göstermektedir. 

 

 

 

4.2.2.6. Talamusta ifade edilen proteinlerin spot yoğunluğu grafikleri, 3 boyutlu 

görüntüleri ve MALDI spektrum görüntüleri 

 

Bu bölümde talamus proteomik analizinde Çizelge 4.10’ da listelenmiş olan  ifadesi farklı 

spotların a)spot yoğunluğu bar grafikleri b) PDQuest 8.0.1’ den elde edilen 3 boyutlu 

görüntüleri c) MALDI analizinden elde edilen spektrum görüntüleri yer almaktadır (Şekil 

4.29a- 4.39c). 
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1001- Parvalbumin alpha 

 

 
 

Şekil 4.29a. Talamusta 1001 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu 

bar grafiği 

 

Şekil 4.29b. Talamusta 1001 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 
 

Şekil 4.29c. Talamusta 1001 nolu spota ait MALDI spektrumu  
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3010- Diphosphoinositol polyphosphate phosphohydrolase 1,  Trafficking protein 

particle complex subunit 2-like protein 
 

 
 

Şekil 4.30a. Talamusta 3010 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu 

bar grafiği 

 

 

 
 

Şekil 4.30b. Talamusta 3010 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 
 

Şekil 4.30c. Talamusta 3010 nolu spota ait MALDI spektrumu 
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6501- Alfa-enolase 
 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.31a. Talamusta 6501 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu 

bar grafiği 

Şekil 4.31b. Talamusta 6501 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 
 

Şekil 4.31c. Talamusta 6501 nolu spota ait MALDI spektrumu 
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7101-Kinesin-like protein kif3a, Brain-derived neurothropic factor 

 
 

Şekil 4.32a. Talamusta 7101 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu 

bar grafiği 

 
 

 

Şekil 4.32b. Talamusta 7101 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 

Şekil 4.32c. Talamus analizinde 7101 nolu spota ait MALDI spektrumu 
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7402- GTP-binding protein REM 2 

 

Şekil 4.33a. Talamusta 7402 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu 

bar grafiği 

 

 

Şekil 4.33b. Talamusta 7402 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 
 

Şekil 4.33c. Talamus analizinde 7402 nolu spota ait MALDI spektrumu 
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7609- Syntaxin-binding protein 1 

 

Şekil 4.34a. Talamusta 7609 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu 

bar grafiği 

 

Şekil 4.34b. Talamusta 7609 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 

Şekil 4.34c. Talamus analizinde 7402 nolu spota ait MALDI spektrumu 
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8104- Brain-derived neurothropic factor, Ras-related protein Rab-2A, Calcyclin-

binding protein 
 

 
 

Şekil 4.35a. Talamusta 8104 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu 

bar grafiği 

 

 
 

Şekil 4.35b. Talamusta 8104 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 

 
 

Şekil 4.35c. Talamus analizinde 8104 nolu spota ait MALDI spektrumu 
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8106- Ras-related protein M-Ras 

 

Şekil 4.36a. Talamusta 8106 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu 

bar grafiği 

 
 

 

Şekil 4.36b. Talamusta 8106 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 

Şekil 4.36c. Talamus analizinde 8106 nolu spota ait MALDI spektrumu 



 

  

94 

 

8305-Solute carrier family 25 member 42,  D-beta-hydroxybutyrate dehydrogenase, 

mitochondrial 

 

Şekil 4.37a. Talamusta 8305 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu 

bar grafiği 

 
 

 

Şekil 4.37b. Talamusta 8305 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 

 

Şekil 4.37c. Talamus analizinde 8305 nolu spota ait MALDI spektrumu 
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8602-Mitogen activated protein kinase kinase kinase 7(Predicted), isoform CRA_a, 

Isocitrate dehydrogenase (NADP) 

 

Şekil 4.38a. Talamusta 8602 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu 

bar grafiği 

 
 
 

 

Şekil 4.38b. Talamusta 8602 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 

 

Şekil 4.38c. Talamus analizinde 8602 nolu spota ait MALDI spektrumu 
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9201- Ras-related protein M-Ras, Syntaxin-1B, Solute carrier family 25 member 42 

 

Şekil 4.39a. Talamusta 9201 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu 

bar grafiği 

 

 

 
 

Şekil 4.39b. Talamusta 9201 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 

Şekil 4.39c. Talamus analizinde 9201 nolu spota ait MALDI spektrumu 
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4.2.3. Hipokampus  proteomik analizi 

 

Hipokampus proteom analizinde 6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanlar kullanılarak  hızlı kindled 

(n=2), yavaş kindled (n=2) ve kindled dirençli (n=2) gruplar eşleştirilmiştir (Çizelge 4.11.). 

 

 

Çizelge 4.11. Hipokampus deney grupları denek kodları 

Hipokampus   

sıçan kodları 

Hizli kindled  6-9 

aylık WAG/Rij  

 

Yavaş kindled 6-9 

aylık WAG/Rij  

 

Kindled dirençli  

6-9 aylık WAG/Rij  

 

1.denek WAG-2B1 WAG-4B BX-9B1 

2.denek WAG-2B2 WAG-6B BX-9B2 

 

 

4.2.3.1. Hipokampus dokularının 2 boyutlu jel elektroforezi analizi 

 

6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanlara ait hipokampus  doku örneklerinden total protein eldesini 

takiben  Bradford protein boyası (Bio-Rad)  ile miktar tayini yapılmıştır. Her örnek için 2 

boyutlu jel elektroforezi (2DE) için yüklenecek protein miktarı belirlenmiştir. 

Optimizasyon çalışmaları sonrasında hipokampus jellerine 175μ/μl  protein yüklenmiştir. 

Yürütme sonrası Sypro Ruby (Bio-Rad) ile boyanan jeller PDQuest 8.0.1 (Bio-Rad) ile 

görüntülenmiştir. Hızlı kindled, yavaş kindled ve kindled dirençli gruplara ait 2DE jel 

görüntüsü  Şekil 4.40’ daki gibidir.  
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Şekil.4.40 Hipokampus analizinde grupların 2DE jel görüntüleri 

 

 

4.2.3.2. Hipokampus eşleştirme analizi 

 

6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların hipokampus 2DE jellerinin görüntülenmesinin ardından 

hızlı kindled, yavaş kindled ve kindled dirençli grupların karşılaştırmalı analizleri için  

PDQuest 8.0.1 eşleştirme analizi programı kullanılmıştır. 3 grupda bulunan 6 jel görüntüsü 

içinden WAGP-2B1 (hızlı kindled grup) master jel (temel jel) olarak seçilmiştir. Diğer 

jellerde bulunan protein spotları program tarafından master jel ile eşleştirilmiştir. 

Hipokampusta gösterilebilen ortalama spot sayısı 173±24.81 olarak belirlenmiştir. 

PDQuest 8.0.1 eşleştirme analizinde spotların görünümü Şekil 4.41’ deki gibidir. 
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Şekil 4.41. Hipokampus dokusunda 6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların kindled grupları eşleştirme 

analizi görüntüsü 
 

PDQuest 8.0.1 ile elde edilen analiz seti raporu çizelgeye dönüştürülmüştür (Çizelge 4.12).  

Çizelgede gruplar arasındaki eşleşen spotların kantitatif  analizi ve  Student-Ttest analizi 

ile elde edilen sayısal değerler belirtilmektedir. Hızlı kindled ile yavaş kindled grup 

arasında 63 spotta, hızlı kindled ile kindled dirençli grup arasında 39 spotta ve yavaş 

kindled ile kindled dirençli gruplar arasında 11 spotta ifade farklılığı görülmektedir. 

Grupların karşılaştırmalı spot dağılım grafikleri Şekil 4.42a-b-c’ deki gibidir. 

 

Çizelge 4.12. Hipokampus analiz seti raporu 

 

Analiz Set adı Analiz Set tipi Spot Sayısı 

Hızlı-yavaş k. Kantitatif 7 

Hızlı- k. dirençli Kantitatif 11 

yavaş-k. dirençli Kantitatif 9 

Hızlı-Yavaş k.  İstatistik 63 

Hızlı-k. dirençli İstatistik 39 

Yavaş-k.dirençli İstatistik 11 
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Şekil4.42a. Hipokampusta 6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların hızlı kindled ile yavaş kindled gruplar 

arasında yapılan karşılaştırma ile elde edilen spot dağılım grafiği  

 

 
 

Şekil4.42b. Hipokampusta 6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların hızlı kindled ile kindled dirençli 

gruplar arasında yapılan karşılaştırma ile elde edilen spot dağılım grafiği 
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Şekil4.42c. Hipokampusta 6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların yavaş kindled ile kindled dirençli 

gruplar arasında yapılan karşılaştırma ile elde edilen spot dağılım grafiği  

 

 

4.2.3.3. Hipokampusta peptit kütle parmak izi yöntemi ile protein tanımlanması 

 

6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların hipokampus eşleştirme analizleri sonrası ifadesi 

artan/azalan ve ifadesi değişmeyen spotlar  olmak üzere toplam 32 spot triptik  kesime tabi 

tutulmuştur. MALDI-TOF kütle spektrometresi beş peptit karışımı ile kalibre edildikten 

sonra örnekler okutularak peptit kütle/yük (m/z) değerleri elde edilmiştir. 

 

MALDI –TOF’ un her spot için oluşturduğu spektrumlardan kütle/yük değerleri  alınarak 

MASCOT (http://www.matrixscience.com) veri tabanında  taranmıştır. 32 spot için 

yapılan taramalar sonrasında hipokampus dokusunda 13 spot sonuç vermiştir. 13 spottan 

19 protein tanımlanmıştır. Kesilen tüm spotlar WAGP-2B1 jeli üzerinde işaretlenerek 

gösterilmiştir. MASCOT veri tabanında protein tanımlanmış olan spotlar ise SSP 

http://www.matrixscience.com/
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(PDQuest programında kullanılan numaraları ifade eder) numaralarıyla gösterilmiştir 

(Şekil 4.43). 

 

6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların hipokampus proteomik analizinde MASCOT 

veritabanında tanımlanan tüm proteinler Çizelge 4.13’ de gösterilmiştir. Çizelgede SSP 

numarası PDQuest 8.0.1 analizinde spotun aldığı numarayı, erişim numarası ise bu spottan 

tanımlanan proteinin SwissProt/Uniprot veri tabanındaki kodunu ifade etmektedir.  
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                       Şekil 4.43. Hipokampusta 6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların  2DE jellerinden kesilen spotların görüntüsü. SSP numaralarıyla ifade edilen                

                         spotlar  MASCOT veritabanında protein kimliklendirilmesi yapılmış spotlardır
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         Çizelge 4.13.  Hipokampusta 6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların proteomik analizinde MASCOT veri tabanında tanımlanan tüm proteinler 

 Hipokampus  proteomik analizinde MASCOT veri tabanında tanımlanan tüm proteinler 
SSP 
no 

Erişim 
no 

Protein adı Deneysel 
Ma/pI 

Teorik 
MA/pI 

Eşleşen 
peptid 
sayısı 

Eşleşmeyen 
peptid 
sayıları 

%kapsama skor Fonksiyonel 
kategori 

Hücre proliferasyonunun regülasyonu, hücre tamiri, apoptoz 
5003 
(6104) 
 

Q498U4 
 
 

SAP domain-
containing 
ribonucleoprotein 

26.5/6.5 23.6/6.30 15 46 55 18 Transkripsiyon ve 
translasyon regülasyonu 

P23363 Brain-derived 
neurotrophic factor 

26.5/6.5 27.67/8.91 19 42 59 24 nöronal populasyonun 
sağkalımı,farklılaşması, 
kronik enflamasyona cevap 

5307 
(6306) 

P55213 Caspase-3 37/6.3 31.9/5.92 9 11 33 18 Apoptoz 

5701 
(6607) 

B2GUZ2 Spindle and 
kinetochore-
associated protein 3 

49.8/6.5 46.8/5.13 9 9 33 16 Hücre bölünmesi 

8003 
(9001) 

Q9JLH5 CDK5 regulatory 
subunit-associated 
protein 2 

24.4/8.1 24.3/9.43 7 10 22 42 Beyin gelişimi, nöron 
diferansiyasyonu 
 

P63090 Pleiotrophin 24.4/8.1 19.4/9.66 6 11 36 19 Büyüme faktörü aktivitesi  
 

O35750 Short stature 
homeobox protein 2 

24.4/8.1 26.3/9.19 6 11 20 17 Büyüme düzenleyicisi olabilir 
ve nöronal sistemlerin 
spesifikleşmesi rolü 

(7707) Q6P7P5 Basic leucine zipper 
and W2 domain-
containing protein 1 

48.2/5.75 48.18/5.75 13 18 50 20 Histon H4 gen 
transkripsiyonunu artırabilir 

İnflamasyon ve oksidatif strese cevap 
3103 
(4201) 
 

P16598 Interleukin-1 alpha 29.16/5.4 30.9/5.47 13 26 52 16 İnflamatuvar cevap 
 

5702 
(7702) 

P59824 Interleukin-1 receptor 
accessory protein-like 
1 

65.3/6.8 80.6/5.9 20 18 39 19 Transmembran reseptör 

aktivitesi,Ca regülasyonu 
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Çizelge  4.13. devamı 

6001 
(6103) 

Q6AXY0 GlutathioneS-
transferase A6 

25.1/6.4 25.7/5.9 5 8 16 18 Oksidatif strese yanıt 

P52925 High mobility group 
protein B2 

25.1/6.4 24.3/6.9 5 8 18 18 Sinir sistemi gelişimi, DNA 

metabolik sürecinin pozitif 

regülasyonu 

Membran trafiği 
3103 
(4201) 
 

Q69BT7 Trafficking protein 
particle complex 
subunit 4 

29.16/5.4 24.4/5.83 10 29 62 14 Veziküler transport 

5604 
(7602) 

Q6P6S0 Synaptosomal-
associated protein 47 

49.5/6.8 47/6.5 9 32 29 37 Veziküler trafik 

6001 
(6103) 

Q5XI73 
 

Rho GDP-dissociation 
inhibitor 1 

25.1/6.4 23.4/5.12 5 8 27 17 Veziküler transport 

Ca
2+

regülasyonu 
4001 
(4006) 

Q9Z214 Homer protein 
homolog 1 

23.9/5.8 23.67/4.81 10 29 55 20 Ca2+regülasyonu, 
metabotropik glutamat 
reseptör  sinyalizasyonu 

Metabolik yolak 
6003 
(7101) 

P08010 Glutathione S-
transferase Mu 2 

25.1/6.6 25.8/6.9 7 11 30 17 Glutatyon transferaz 
aktivitesi  

Aktin iskelet organizasyonu 
(6604) P62329 Thymosin beta-4 50.0/6.4 50.5/5.02 3 7 50 19 Aktin iskelet organizasyonu 

Diğer 
8303 
(8406) 

Q66HR9 Uncharacterized 
protein C11orf66 
homolog 

41.3/7.8 47.6/8.73 18 18 59 14  
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4.2.3.4. Hipokampusta tanımlanan proteinlerin fonksiyonel kategorileri pasta dilimi   

            grafiği 

 

Hipokampusta tanımlanan tüm proteinler fonksiyonel kategorilerine göre pasta dilimi 

grafiği ile ifade edilmiştir (Şekil 4.44). Grafikte sayısal değerler bu kategorideki protein 

sayısını;  % değerler ise tüm proteinler içinde bu kategorinin %’ sini ifade etmektedir.  

 

 

Şekil 4.44. Hipokampusta tanımlanan proteinlerin sayısal ve % değerleri  
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4.2.3.5. Hipokampusta ifade farklılığı gösteren proteinler 

 

 

6-9 aylık WAG/Rij ırkı sıçanların hipokampusunda ifade farklılığı gösteren 7 spot 

artış/azalış katsayıları ile birlikte Çizelge 4.14’ de gösterilmiştir. Okların yönleri bir 

gruptaki  proteinin diğer bir gruba göre artığı/azaldığını ifade etmektedir. Yıldızlı katsayı 

artış/azalışın PDQest 8.0.1 sisteminde Student t-test’ e göre anlamlı olduğunu (p<0.05) 

göstermektedir. 

 

 

Çizelge 4.14. Hipokampusta ifadesi değişen proteinler  

 

Spotno/Erişim  
no 

Protein  adı Hızlı 
kindled 

Yavaş 
kindled 

Kindled 
dirençli 

İfade 
katsayısı 

Membran trafiğive hücre biçimlenmesi ile ilişkili proteinler 
3103/Q69BT7 Trafficking protein 

particle complex 
subunit 4 

↑   ↓  1.42* 
 ↑  ↓  1.35 

5604/Q6P6S0 Synaptosomal-
associated protein 47 

↑  ↓   6.5* 
↓   ↑  1.6 
 ↓  ↑  10.0* 

6001/ Q5XI73 Rho GDP-dissociation 
inhibitor 1 

↑  ↓   4.0 
↑   ↓  1.9* 
 ↓  ↑  2.1 

Ca2+ regülasyonunda rol alan proteinler 
4001/Q9Z214 Homer protein 

homolog 1 
↓  ↑   1.25* 
↓   ↑  1.26* 

İnflamasyon, oksidatis stres ve apopitozda rol alan proteinler 
3103/P16598 
 

Interleukin-1 alpha  
 

↑   ↓  1.42* 
 ↑  ↓  1.35 

5307/P55213 Caspase-3 ↑  ↓   1.4 
↑   ↓  1.2 

5702/P59824 
 

Interleukin-1 receptor 
accessory protein-like 
1 

↓   ↑  1.63 
 ↓  ↑  1.3 

6001/Q6AXY0 
 
P52925 

1.Glutathione S 
transferase A6 
2.High mobility group 
protein B2 
 

↑  ↓   4.0 
↑   ↓  1.9* 
 ↓  ↑  2.1 

Ok yönleri bir gruptaki  proteinin diğer bir gruba göre artığı/azaldığını ifade etmektedir. Yıldızlı 

katsayı artiş/azalışın PDQest 8.0.1 sisteminde Student t-test’ e göre anlamlı olduğunu (p<0.05) 

göstermektedir. 
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4.2.3.6. Hipokampusta ifade edilen proteinlerin spot yoğunluğu grafikleri, 3 boyutlu 

görüntüleri ve MALDI spektrum görüntüleri  

 

Bu bölümde Hipokampus proteomik analizinde Çizelge 4.14’ de listelenmiş olan  ifadesi 

farklı spotların a)spot yoğunluğu bar grafikleri b) PDQuest 8.0.1’ den elde edilen 3 boyutlu 

görüntüleri c) MALDI analizinden elde edilen spektrum görüntüleri yer almaktadır (Şekil 

4.45a- 4.50c). 
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3103(4201)- Interleukin-1 alpha, Trafficking protein particle complex subunit 4 

 
 

Şekil 4.45a. Hipokampusta 3103 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu 

bar grafiği 

 

 
 

Şekil 4.45b. Hipokampusta 3103 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 

Şekil  4.45c. Hipokampusta 3103 nolu spota ait MALDI spektrumu 
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YK 
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4001(4006)- Homer protein homolog 1 

 
 

Şekil 4.46a. Hipokampusta 4001 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu 

bar grafiği 

 

 
 

Şekil 4.46b. Hipokampusta 4001 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 
 

Şekil  4.46c. Hipokampusta 4001 nolu spota ait MALDI spektrumu 

 

   

 
  

Hızlı k. Hızlı k. Yavaş k. 

Yavaş k. K. dirençli K. dirençli 
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5307(6306)- Caspase-3 

 
 

Şekil 4.47a. Hipokampusta 5307 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu 

bar grafiği 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.47b. Hipokampusta 5307 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 

 

Şekil  4.47c. Hipokampusta 5307 nolu spota ait MALDI spektrumu 

 

 

HK 
HK 

YK 

YK KDi KDi 
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5604(7602)-Synaptosomal-associated protein 47 

 
 

Şekil 4.48a. Hipokampusta 5604 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu 

bar grafiği 

 
 

 
 

Şekil 4.48b. Hipokampusta 5604 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 
Şekil  4.48c. Hipokampusta 5604 nolu spota ait MALDI spektrumu 

 

  
 

   
Hızlı 
k. 

Hızlı 
k. 

Yavaş 
k. 

Yavaş 
k. 

K.ol
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5702(7702)- Interleukin-1 receptor accessory protein-like 1 

 
 

Şekil 4.49a. Hipokampusta 5702 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu 

bar grafiği 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.49b. Hipokampusta 5702 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 
 

Şekil  4.49c. Hipokampusta 5702 nolu spota ait MALDI spektrumu 
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6001(6103)-Glutathione S-transferase A6, High mobility group protein B2, Rho GDP-

dissociation inhibitor 1 

 
 

Şekil 4.50a. Hipokampusta 6001 nolu spotun gruplar arası ifade farklılığını gösteren spot yoğunluğu 

bar grafiği 

 
 

 
 

Şekil 4.50b. Hipokampusta 6001 nolu spotun gruplar arasındaki karşılaştırmalı 3 boyutlu görüntüsü 

 

 

 
 

Şekil  4.50c. Hipokampusta 6001 nolu spota ait MALDI spektrumu 

 

Hızlı k. Hızlı k. 

Yavaş k. 

Yavaş k. 

K.olm K.olm 
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4.3. Western blot analizi sonuçları 

 

Talamusta gruplar arasında ifade farklılığı görülen 1001 nolu spottan tanımlanan Parvalbumin 

alpha (PV)(P02625) hızlı kindled ve kindled dirençli grup arasında Western blot analiziyle 

teyit edilmiştir. Analizde kindled dirençli gruptaki deneklerde hızlı kindled gruptaki deneklere 

göre Parvalbumin alpha’ nın arttığı görülmüştür.  

 

 

Şekil 4.51. Western blot ile doğrulama. PV/Actin değerleri parvalbuminin aktinle normalizasyonu 

sonucu katsayıları ifade etmektedir  
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5.1. TARTIŞMA  

 

Temporal lob epilepsisi (TLE)’ nin önemli bir yer tuttuğu parsiyel epilepsilerde, kortikal-

subkortikal döngü ilişkileri jeneralize epilepsilerdeki kadar detaylı incelenmemiştir. Bu grup 

epilepsiler ilk olarak kortikal-limbik yapılarla ilişkili bir hastalık olarak nitelendirilmiş; ancak 

yeni çalışmalar, talamusun da kritik bir rol oynadığını önermektedir (Bertram vd 1998, 

Bertram vd 2001). Diğer taraftan, talamus ve korteks, absans epilepsi gibi jeneralize 

epilepsilerin en önemli nöroanatomik bileşenleridir. Absans nöbetlerin tanısal bulgusu olan 

diken dalga deşarjlari talamokortikal döngüdeki anormal aktivitenin sonucu gelişmektedir. 

Sonuç olarak, parsiyel ve jeneralize epilepsiler, nöroanatomik mekanizmaları, EEG bulguları 

ve davranışsal özellikleriyle, farklı klinik fenomenlerdir.   

 

Epilepsilerde nöbet oluşumuna iktogenez, epileptik durumun gelişimine ise epileptogenez 

denir. Epilepside güncel klinik yaklaşım iktogenezi engellemeye yöneliktir, epileptik durumu 

ortadan kaldırmaz. Bu gerçekten yola çıkarak, epileptogenez mekanizmaları daha yoğun 

araştırılmaya başlanmıştır ve deneysel çalışmalar sıklıkla temporal lob epilepsisi modelleri 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunun bir nedeni, TLE’ nin medikal tedavi açısından zor bir epilepsi 

çeşidi olması; bir diğeri ise, limbik bölgelerin kimyasal ya da elektriksel olarak kolay 

uyarılmaları ve bu uyarılar sonucu kalıcı nöbet aktivitesi gelişiminin deneysel olarak da 

modellenebilmesidir. Limbik yapılardan biri olan amigdalanın tekrarlayıcı elektriksel uyarıları 

(amigdalanin elektriksel kindlingi) bu modellerden biridir.  

 

Amigdala kindling uygulaması, absans epilepsinin genetik sıçan modelleri üzerinde de 

uygulanmıştır. Bu  çalışmalarda, GAERS sıçanlarda jeneralize nöbetlerin cut off sayı olan 30. 

uyarıya kadar gelişmediği tespit edilmiştir. GAERS’ lerin kindled dirençli bir ırk olması 

absans epilepsiye aracılık eden mekanizmaların TLE gelişimine engel olabileceğini 

göstermektedir. Öte yandan WAG/Rij sıçanların kindling stimülasyonu ile 3 alt grubun (hızlı-

kindled, yavaş-kindled ve kindled dirençli) oluştuğu bulunmuştur (Aker vd 2006, Onat vd 

2007). Bu durum, TLE gelişiminde bireysel farklılıkların modellenmesi için uygundur. 

Dolayısıyla, limbik epilepsi gelişimini kolaylaştıran ya da zorlaştıran moleküler 
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mekanizmaların araştırılması için oldukça elverişlidir. Bu çalışmada temporal lob 

epilepsisinin gelişimine katılan patolojik moleküler mekanizmaları belirlemek üzere absans 

epilepsinin poligenetik modeli olan WAG/Rij sıçanların amigdala kindling stimülasyonu ile 

elde edilen 3 kindled alt grubununun frontopariyetal korteks, talamus ve hipokampus olmak 

üzere epileptogenez sürecindeki önemi 3 farklı bölgede proteomik yaklaşımı ile incelenmiştir. 

2D jel örneklerinde ortak olarak ifade edilen ve artış/azalış gösteren proteinler tanımlanmış ve 

her doku için ait oldukları fonksiyonel protein ailelerine göre sınıflandırma yapılarak genel bir 

protein listesi  oluşturulmuştur. Tanımlanan proteinlerden  tüm bölgeler için ifade farklılığı 

gösteren; farklılığın anlamlı olduğu veya anlamlılığa yakın olduğu proteinler, moleküler 

mekanizmalar ve epileptogenez süreci açısından tartışılmıştır. İfade farklılıklarının 

konfirmasyonu ve PMF analizlerinin doğrulanması amacı ile rastgele seçilen proteinler 

arasından western blot doğrulaması yapılmıştır. 

 

Elektrofizyolojik parametreler incelendiğinde, ard-deşarj (AD) eşikleri ve AD süreleri ile 

kindled hızları açısından gruplar arasında fark bulunmamıştır. AD eşiği uyarılan bölge ve 

yakın çevresine ait uyarılabilirlik durumunu yansıtır. Gruplar arasında fark olmaması, kindled 

direncinin lokal uyarılabilirlik durumu ile ilişkili olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla 

direnç, uyarı odağı ile sınırlı olmayıp nöbet gelişimine katılan ve diğer beyin bölgelerini de 

kapsayan daha geniş bir nöronal ağ ile ilişkili görünmektedir. Bu çalışmada limbik nöbetlerin 

nöronal ağı içinde olası bölgelerden moleküler düzeyde, talamus, korteks ve hipokampus 

incelenmiştir. AD eşikleri gibi, AD süreleri açısından da gruplar arasında fark bulunmamıştır. 

Bu bulgular, absans epilepsili hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen önceki çalışmalarla 

uyumludur ve direnç mekanizmalarının anlaşılmasında moleküler çalışmaların önemini 

arttırmaktadır.  

 

Bu bölümde beyin bölgelerine göre gruplar arasında farklı bulunan proteinler ile ilgili bilgiler 

verilecek ve tartışılacaktır. 
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5.1.1.  FRONTOPARIYETAL KORTEKS 

 

 

Frontopariyetal korteks motor ve somatosensoryal kortikal bölgeleri içerir ve gerek absans 

epilepsi gerekse TLE oluşumunda önemli geniş bir ortak bölgedir. Bu özelliği nedeniyle, 

absans epilepsili hayvanlarda kindling gelişimine direnç mekanizmalarında rol oynayabilir.  

Frontopariyetal kortekste gruplar arasında farklı ifade edilen proteinler, membran trafiği, 

hücre iskeletinin düzenlenmesi, metabolik aktivite, transkripsiyon, protein sentezi, protein 

katlanması, glikozilasyon ve apopitoz gibi hücresel süreçlere katılmaktadır. 

 

 

5.1.1.A) Membran trafiği ve hücre iskeleti ile ilişkili proteinler 

 

 

Çalışmada ifadesi anlamlı olan ve anlamlılığa yakın olan proteinler dikkate alındığında 

kortekste, membran trafiğinde ve hücre biçimlenmesinde rol oynayan adaptör ve düzenleyici 

proteinlerin hızlı kindled olan grupla, yavaş ve kindling dirençli gruba göre farklılık 

gösterdiği bulunmuştur. Membran trafiği hücre membranında reseptör ve iyon kanallarının 

dağılımı, hücreler arası bağlantıların oluşumu ve hücre biçimlenmesi gibi çok geniş aralıktaki 

hücresel süreçlerde rol oynamaktadır. Bu grupta bulunan proteinler aktin ve mikrotübül 

dinamiklerini etkileyerek gerek hücre biçimlenmesi gerekse veziküler transport 

mekanizmalarında etkinliğe sahip proteinlerdir.  

 

 

Bu çalışmanın 1. aşamasında türsel (WAG/Rij ve Wistar sıçanlar) farklılık gösteren özellikle 

veziküler transportta ve dendtritik diken biçimlenmesinde (CLTA, Calcyon, Actin-Related 

Protein 2/3Complex, Transmembran EMP24 domain-containing protein, Rheb ve Stathmin) 

rol alan  proteinler tanımlanmıştır. Dolayısıyla, her iki epilepsi modelinde kortikal alanlarda 

membran trafiği ve hücre biçimlenmesi ile ilişkili moleküler değişiklikler bulunmaktadır ve 

bu moleküler değişikliklerin yansıttığı hücresel süreçlerin incelenmesi ileri çalışmaları 

gerektirmektedir.    
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Membran trafiği tüm ökaryotik hücrelerin hücre içi organizasyonlarını ve farklı hücre 

tiplerine göre özelleşmiş fonksiyonlarını ifade eder. Sekretuar ve endositik yolaklar membran 

kaplı kompartımanlarda spesifik fonksiyonlarına uyumlu biyokimyasal özellikler sergilerler. 

Hücre içi iletişimin yanında, sinapslardaki nörotransmitter salınımında, dolayısıyla hücreler 

arası iletişimde özelleşmiş membran aktiviteleri bulunmaktadır. Ökaryotik hücrelerde temel 

membran trafik yolakları (golgi, endosom, lizozom ve plazma membranı arasında, kargo 

seçimi ve veziküllerin taşınması) ilave yardımcı molekülleri (adaptör proteinler) gerektirir ve 

hemen hemen tüm süreçleri GTPaz’ lar tarafından düzenlenir (Ohno 2006, Donaldson 2008). 

Mikrotübül ve aktin iskeleti de motor proteinlerle birlikte hücre içi vezikül ve organel 

hareketinde temel bileşenlerdir (Hehnly ve Stamnes 2007).  

 

 

Kortekste membran trafiği ve hücre iskeleti başlıkları altında toplanan proteinler; Ras-related 

protein (Rab-15), SCY1-like 1-binding protein 1(RAB6-interacting golgin), Annexin-A1, 

Disabled homolog 2, Drosophilia Enabled homolog (Ena), Adenylyl cyclase-associated 

protein 2 (CAP2), Reversion-induced LIM protein (RIL), Microtubule-associated protein 4 

isoform 1 (MAP4 isoform 1)’ i içermektedir. 

 

 

Membran trafiği, endositoz ve veziküler transportta rol alan proteinlerden Ras üst ailesine ait 

proteinler bulunmuştur. Ras üst ailesi, hücrede büyüme, farklılaşma, hareket, veziküler 

transport gibi farklı süreçlerde rol alan 150’ den fazla proteinden oluşur. Bu proteinler GTP’ 

ye  bağlanarak GDP’ ye hidrolizini sağlar. Ras üst ailesi 5 ana kola ayrılmaktadır; Ras, Rho, 

Rab, Ran ve Arf. Ras süper ailesine ait küçük GTPaz’ların (small GTAPases) endositozdaki 

rolleri çok iyi tanımlanmıştır (Ellis ve Mellor 2000, Qualmann ve Mellor 2000). Ayrıca, gen 

ekspresyonu, hücre proliferasyonunun düzenlenişi ve hücrenin sağ kalımını düzenleyen 

sitoplazmik sinyal molekülleriyle etkileştiği ifade edilmektedir (Wennerberg 2005, Ye ve 

Carew 2010). Ras GTPazların downstream sinyal yolağında MAPK/ERK 1- 2, IP3 ve diğer 

küçük G proteinleri yer almaktadır (Ye ve Carew 2010). Rho GTPazlar’ ın ise sıklıkla hücre 

polaritesi, biçimlenmesi, hücre-hücre ve hücre-matrix etkileşimlerinin yanı sıra endositoz ve 

ekzositoz süreçlerine katıldığı kabul edilmektedir (Ridley 2001). Rab GTPazlar ise başlıca 

hücre içi veziküler transport mekanizmalarını düzenler. Rab proteinleri, vezikül biçimlenmesi, 

donör kompartmandan ayrılma ve akseptör kompartmanla birleşme, içeriğin salınması gibi 

süreçleri kolaylaştırırlar (Zerial ve McBride 2001, Stenmark 2009). 
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Ekspresyonu hızlı kindled (HK) grupta diğer gruplara göre artmış bulunan Rab-15 endositik 

bir GTAPazdır ve Rab4 ve Rab5’le, sorting endozomlarda bulunan transferrin reseptörleri ve 

endositik geri dönüşüm kompartımanındaki Rab11 ile kolokalizedir (Somsel veWandinger-

Ness 2000, Stein vd 2003). Bu durum Rab15’in farklı endozomal kompartmanları birbirine 

bağlayabileceğini önermektedir. Bir diğer protein ise RAB6-interacting golgin (SCY1-like 

1-binding protein 1) yine HK grubunda diğer gruplara göre artış göstermiştir. Daha önce 

Rab6-binding protein olarak adlandırılmış olan proteininin iki yeni izoformundan birisidir 

(R6IP1). R6IP1’ nin aşırı ekspresyonunun, canlı hücrelerde Rab11A ve Rab6’ nın etkileşimini 

başlattığı gösterilmiştir. Ayrıca R6IP1 fonksiyonunun  metafaz ve sitokinezde de gerekli 

olduğu  gösterilmiştir (Recacha vd 2009) .  

 

 

Annexin A1 (lipocortin-1) Annexin süperfamilyasına ait, 37kDa ağırlığında olan bir  

proteindir. Annexinlerin, membran-trafiğinin başlatılması ve membran-iskelet etkileşimleri, 

fosfolipaz aktivitesinin düzenlenmesi ve eikonasoid salınımı, reseptör sinyal iletimi ve 

modülasyonu veya Ca
2+ 

kanallarının düzenlenmesi, hücresel proliferasyon ve farklılaşmanın 

kontrolünde rolleri olduğu belirlenmiştir. Annexinler membran-aktin etkileşimlerini 

düzenleyerek hücre iskeletinin organizasyonuna katılırlar. Annexin-1’ in hücre içi kalsiyum 

seviyesine bağlı olarak aktin filamentlerine bağlandığı ve aktin polimerizasyonunu etkilediği 

bildirilmiştir (Hayes vd 2004). Annexin 1’ in sıçan serebral korteksinde, immunodeteksiyon 

metoduyla araştırılması sonucu, sinaptik plazma membranında varlığı tespit edilmiştir. 

Yapılan çalışmalarda elde edilen bulgulara göre merkezi sinir sisteminde ANXA1’ in iskemi 

(doku beslenmesinin bozulması) ve nörodejenerasyona yanıtta koruyucu bir rol oynadığı 

belirlenmiştir ancak halen araştırılmaktadır (Solito vd 2008).  Bizim çalışmamızda HK  grupta 

diğer gruplara göre expresyonu artmış olarak görülmektedir.  

 

 

Disabled homolog 2 (Dab-2) orijin olarak Drosophila nöron gelişiminde önemli rol oynayan 

bir protein olarak keşfedilmiştir (Xu ve 1998). Dab proteinlerin N-uçlarında fosfotirozin-

bağlanma domainleri ve C-uçlarında da prolince- zengin SH3 domaini ihtiva etmeleri, bu 

proteinlerin temelde adaptör proteinler olarak fonksiyon gösterdiklerini işaret etmektedir. 

Dab-2 endositoz ve trombosit agregasyonu gibi çeşitli biyolojik aktivitelerde adaptör protein 

olarak görev alır. Endositoz sırasında DAB-2 fosfotirozin-bağlanma domaini plazma 

membranının iç yüzeyinde fosfatidilinozitol 4,5 bisfosfat (PtdIns(4,5)’ a protein bağlanmasını 
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yönetir. Dab2 kargo taşıyan hücre yüzey reseptörlerine, düşük-ağırlıklı  lipoprotein 

reseptörlerine ve tipI ve tipII TGF-β reseptörlerine bağlanabilir. Hücre adhezyonu, trombosit 

kümeleşmesi, membran trafiği ve hücre sinyalizasyonundaki değişiklikleri koordine eden  

integrin reseptörlerine de bağlanabilmektedir (Alajlouni vd 2011). Bizim çalışmamızda Dab-

2, HK grubunda yavaş kindled (YK) ve kindled dirençli (KDi) gruplara göre artış 

göstermiştir.  

 

 

Drosophilia Enabled homolog (Ena)’ un omurgalı ortologları Mena (memeli enabled), 

VASP ve EVL (Ena-VASP benzeri) olmak üzere üç adettir. Ena/VASP proteinleri aktin 

iskeletin yeniden dinamik modellenmesine ihtiyaç olan bölgelerde bulunur. Bu proteinlerin F-

aktin bağlama kabiliyeti ve büyüyen filamentlerin yok edilmesini engellemesi aktin ağının 

düzenlenmesini sağlar. Ena/VASP aktivitesi uzun dallanmamış aktin filamentlerin oluşumunu 

sağlar (Bear vd 2002). Ortaya çıkan filamentler hücre tipine göre farklı yapıları oluşturur. 

Drosophila ve Caenorhabditis elegans ile yapılan genetik çalışmalar Ena/VASP proteinlerinin 

hücre gövdeleri, aksonlar ve dentritlerin yapılanmaları için gerekli olduğunu göstermektedir. 

Bizim çalışmamızda HK grubunda YK ve KDi gruplara göre artış görülmüştür. 

 

 

Adenylyl cyclase-associated protein 2 (CAP2); Cyclase-associated proteinler (CAP) aktine 

bağlanarak hücre iskeletinin, şeklinin, motilitesinin ve adhezyonunun düzenlenmesinde ve de 

sinyal iletiminde rol alırlar (Pollard vd 2003). CAP proteinleri ve diğer türlerdeki homologları 

C-terminal domainleri ile G-aktine bağlanmaktadırlar (Freeman vd 1995, Gottwald vd 1996). 

Yüksek ökaryotlarda CAP1 ve CAP2 olmak üzere CAP’ in iki homoloğu bulunmaktadır 

(Bertling 2004, Moriyama ve Yahara 2002). CAP1 daha yaygın bir dağılım göstermesine 

rağmen CAP2 özellikle beyin, kalp, iskelet kası ve deride eksprese edilmektedir (Peche vd 

2007). Bizim çalışmamızda CAP2, YK ve KDi gruplarda HK grubuna göre artmıştır.  

 

 

Reversion-induced LIM protein (RIL), PDZ/LIM protein ailesinin alt ailesi olan ALP 

(actinin-associated-LIM protein)’ in bir üyesidir.  N-ucunda PDZ domaini C ucunda LIM 

domaini ihtiva eder (Te Velthuis ve Bagowski 2007). PDZ ve LIM domainleri ile RIL’in çok 

sayıda protein ile etkileşime girdiği düşünülmektedir. LIM domaini ile AMPA glutamat 

reseptörü alt ünitesi olan GluR-A-C terminal peptidine, PDZ domaini ile de alfa-aktinine 
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bağlanarak adaptör protein görevi yapar (Schulz vd 2004). AMPA reseptörlerini aktin iskelete 

bağlayarak, nöronlarda AMPA reseptörlerinin dentritik transportunu düzenler. RIL ayrıca 

tirozin fosfat gibi sinyalizasyon moleküllerinin bağlanmasında görev yapar. Yapılan bir 

çalışmada Northern blot analizinde RIL’ in sıçanlarda çok sayıda dokuda (Kiess vd 1995) ve 

farelerde in situ hibridizasyon deneyleri sonucunda beyin ve belirli epitellerde de  eksprese 

edildiği görülmüştür. RIL sıçan merkezi sinir sisteminde de lokalize olmuştur (Iida vd 2009). 

Bizim çalışmamızda RIL, KDi grubunda HK ve  YK gruplarına göre artmıştır. 

 

 

Microtubule-associated protein 4 isoform 1 (MAP4 isoform 1); Miktotübül-bağlantılı 

proteinler (MAP) mikrotübülleri bağlayan ve fonksiyonlarını düzenleyen proteinler ailesine 

aittir. Major memeli MAP’larından MAP1 ve MAP2 ve tau esas olarak beyinde eksprese 

edilirken, MAP4 çok sayıda doku ve hücrelerde bulunmaktadır. MAP4 beyinde eksprese 

edilmesine rağmen merkezi sinir sistemindeki rolü çok iyi araştırılmamıştır. MAP4’ ün 

merkezi sinir sisteminde dinamik iskelet organizasyonu ve mikrotübüle bağlı transportta 

rolleri olduğu düşünülmektedir (Matsushima vd 2012). Bizim çalışmamızda MAP4 izoform 1, 

YK ve KDi gruplarda HK grubuna göre artmıştır. 

 

 

5.1.1.B)  Metabolik aktivitedeki değişimi destekleyen proteinler 

 

 

Kortekste metabolik aktivitedeki değişimi yansıtan proteinler arasında özellikle glukoz 

metabolizmasında yer alan proteinlerin tanımlanmış olması ilgi çekicidir. Korteks 

örneklerinin proteomik analizinde glikolizde rol alan 3 protein tanımlanmıştır. Normal 

fizyolojik koşullar altında beyin fonksiyonlarının yürütülmesinde glukoz temel enerji 

kaynağıdır. Beyin kapiller endotelyal hücrelerinde glukoz taşıyıcıları olan GLUT’ lar abundan 

olarak bulunmaktadır ve beyin-kan-bariyerinden (BBB) glukozun difüzyonunu  sağlamaktadır 

(Janigro 1999; Dwyer vd 2002). Glukoz piruvata metabolize edilerek nöronların ve glial 

hücrelerin mitokondrilerine girmekte ve burada da TCA döngüsüne girmeden önce asetil-

CoA’ ya dönüştürülmektedir (Clarke ve Sokoloff 1999). Diğer yandan, nöronal uyarılabilirlik 

ve epileptik nöbetler hızlı glukoz kullanımı ve glikoliz ile direkt ilişkilidir (Clarke ve Sokoloff 

1999, Ikemoto vd 2003, Schwechter vd 2003). Glukoz alımı ve metabolizması epileptik 

nöbetler esnasında diğer bütün beyin aktivitelerine oranla çok daha fazla artmaktadır 
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(Cornford vd 2002). Görüntüleme çalışmaları glukoz metabolizmasının nöbet aktivitesi 

öncesinde ve nöbetler sırasında arttığını göstermiştir (Pfund vd 2000). Diğer bir bulgu nöbet 

başlangıcından hemen sonra hipermetabolizmanın epileptik beyin odağında tespit edilmesi ve 

nöbetlerin jeneralizasyonuyla diğer beyin bölgelerine de yayıldığıdır (Kuhl vd 1980, Chugani 

ve Chugani 1999). Epileptogenez sürecinde yapısal ve fonksiyonel çok sayıda değişiklik 

nedeniyle metabolik ihtiyaç artmaktadır. Tekrarlayan nöbetlerin gelişimiyle artan enerji 

ihtiyacı kalıcı hale gelmektedir (Walling vd 2007). Ancak artmış glikolizin ne derece nöbet 

aktivitesinin sebebi ya da sonucu olduğu noktası net değildir (Kuhl vd 1980, Chugani ve 

Chugani 1999). Priel vd (1991), yaptıkları bir çalışmada, glukoz enjeksiyonunun Wistar 

sıçanlarda elektriksel amigdoloid kindled gelişimi üzerindeki etkilerini incelemiş ve salin 

enjekte edilen kontrol grubuyla karşılaştırıldığında basamak 5 nöbete ulaşmak için gerekli 

stimülasyonun azaldığı görülmüştür. Son yıllarda yapılan çalışmalarda ise nöronal aşırı 

uyarılırlığın metabolik regülasyonu, nöbet patogenezinde ve kontrolünde oldukça önem 

kazanmıştır. Hipergliseminin nöbet aktivitesiyle ilişkili olduğu (Schwechter vd 2003, 

Lammouchi vd 2004) diğer yandan da hipogliseminin antikonvulsan (nöbeti engelleyen) 

etkiye sahip olduğu yakın zamanlı çalışmalarda gösterilmiştir (Greene vd 2003). Glikolizin 

inhibe edilmesi ya da glukozun glikolitik yolaktan çevrilmesi (by-pass edilmesi), nöbetleri ve 

muhtemelen epileptogenezi inhibe edebilmekte dolayısıyla enerji düzenlenmesi ve 

antikonvulsan aktiviteler arasındaki bağlantıyı doğrulamaktadır (Yamada 2008). Epilepsinin 

tedavi edilmesinde diet terapileri, epilepsinin kendi kadar eski bir metottur ve yeni bulgularla 

sürekli bir değişim geçirmiştir (Eadie ve Bladin 2001). Bu dietlerden en bilineni olan 

ketojenik dietin (KD) hangi moleküler mekanizmalarla nöbetleri baskıladığı net değildir 

(Stafstrom ve Bough 2003, Bough ve Rho 2007). KD’ in en belirgin özelliği eser miktarda 

karbohidrat alımıyla bile hastalarda kontrol altına alınmış olan nöbetlerin hızlı bir şekilde 

tekrarlamasıdır (Huttenlocher 1976). Bu klinik gözlem, glikoliz ve karbohidrat 

metabolizmasının nöbet duyarlılığını yönlendirdiğini ve glikolizin inhibisyonunun 

antikonvulsan etkilere sahip olabileceğini göstermiştir. Hipokampal örneklerde glukozun, 

alternatif enerji kaynakları olan piruvat ve laktat ile izomolar konsantrasyonlarda yer 

değiştirilmesi interiktal epileptik aktiviteyi azaltmıştır (Sutula vd 2006). Glikolizin inhibitörü 

olan 2-deoksi-D-glukoz (2DG)’ un sıçanlara tatbik edilmesi in vivo da  antikonvulsan etki 

yaratarak erişkin sıçanlarda kindling gelişimini azaltmıştır (Garriga-Canut vd 2006). 2DG, 

hidroksil grubunun 2. pozisyonundaki oksijen atomunun eksik olması ile normal glukozdan 

farklılık göstermektedir. Eksojen olarak uygulandığında 2DG, glukoz transportırlarıyla alınır 

ve  2DG-6P’ a çevrilirki bu da fruktoz-6-fosfata çevrilemez, böylece metabolizma glikoliz 
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basamaklarını atlamış olur (Stafstrom vd 2009). Diğer taraftan KD’ teki bir insan ya da 

hayvanda karaciğer, yağları asetoasetata metabolize eder ve asetotasetat enzimatik olarak R-β-

hydroxybutyric acid’ e indirgenir. Her iki bileşik te keton cisimcikleri olarak adlandırılır 

(Yellen 2008). Beyin enerji kaynağı olarak keton cisimciklerini kullanır. 

 

 

Bu çalışmada kortekste glikoliz yolağında tanımladığımız proteinlerden Gamma-enolase 

(nöron-spesific enolase=NSE) glikoliz ve glukoneogenezde rol alan bir proteindir (Şekil 5.1). 

Ayrıca NSE, S-100 gibi beyin hasarının spesifik markırlarından biridir. NSE’nin gamma alt 

ünitesi- çoğunlukla nöronlarda, nöroendokrin hücrelerde ve nöroendokrin tümörlerde bulunur. 

S-100 ise glial ve Schwann hücrelerinde yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Bu proteinlerin 

serum seviyelerinin ölçümü, özellikle hipoksi, travmatik beyin hasarı ve inme gibi nöronal 

hasar oluşturan durumlarda primer hasarın derecesinin tespitinde ve sonuçlarınının tahmin 

edilmesininde kullanılabilmektedir. TLE ve extra-temporal lob epilepsili hastalarda yapılan 

bir çalışmada TLE’ li hastalarda nöronal hasarın markerları olan NSE ve S-100’ ün  tonik-

klonik nöbetlerin yanında kompleks parsiyel nöbetlerde de arttığı bulunmuştur (Palmio vd 

2008). Bizim çalışmamızda, gamma-enolazın HK ve YK gruplarında KDi grubuna göre arttığı 

tespit edilmiştir.  

 

 

Çalışmada tanımladığımız ve glikolotik yolakta görev alan diğer bir enzim fosfogliserat 

mutaz (PGAM), 2,3-bisfosfogliseratı kofaktör olarak kullanarak 2-fosfogliserat ve 3-

fosfogliseratın dönüşümünü katalizleyen glikolitik bir enzimdir (Şekil 5.1). Hayvanlarda 

enzim 30 kDa lık alt üniteler olarak dimer halinde bulunurken, mayalarda tertameriktir 

(Campbell vd 1974, Bartrons ve Carreras 1982). Memeli PGAM’ ın iki izoformu 

bulunmaktadır.  Kas-spesifik formu PGAM-M ve beyin spesifik formu PGAM-B’ dir (Omenn 

ve Cheung 1974). Bu çalışmada HK grubunda YK ve KDi gruplara göre artışı tespit 

edilmiştir.  

 

 

Glikoliz kaskadında yer alan diğer bir protein olan fructose-bisphosphate aldolase C (Şekil 

5.1) kasta aldolaz A, karaciğerde aldolaz B ve beyinde aldolaz C olmak üzere 3 tipi bulunan 

glikolitik bir enzimdir (Horecker vd 1972, Salvatore vd 1986). Aldolaz C memelilerin beyin 

gelişimi esnasında artar ve erişkin beyninde de yüksek seviyelerde eksprese edilir (Makeh vd 
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1994). Aldolaz C mRNA’ sının yüksek seviyeleri hipokampus, talamus ve amigdalada ve 

daha düşük seviyeleri de korteks, striatum ve olfaktor çekirdeklerinde bulunmuştur (Popovici 

vd 1990, Mukai vd 1991). Bu çalışmada HK grubunda YK ve KDi gruplara  göre artışı tespit 

edilmiştir.  

 

 

 

 

Şekil 5.1.  Glikoliz kaskadı. Şekil üzerinde kortekste tanımlanmış olan Gamma-enolase, Fosfogliserat 

mutaz, Fructose-bisphosphate aldolase işaretlenmiştir.  

 

 

 

Kortekste glikolizin hızlı kindled gruptan dirençli gruba doğru azalan paterni 

hipermetabolizmanın hızlı grupta belirgin olduğunu göstermektedir. Hızlı glukoz kullanımının 

nöronal uyarılabilirliği arttırdığı ve de epileptik nöbetlerin glukoz ile direkt bağlantılı olduğu 

düşünülecek olursa (Clarke ve Sokoloff 1999, Ikemoto vd 2003, Schwechter vd 2003) 

bulgularımız literatür bilgisi ile uyumludur. 3 grupta glikolizde yer alan proteinlerin 
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ekspresyonunun, geçirilen nöbetten bağımsız olduğu, diğer bir ifadeyle nöbetin sonucu değil 

nöbet gelişimini kolaylaştıran bir etkiye neden olduğu söylenebilir.   

 

Kortekste ifadesi değişen proteinler içerisinde yağ asiti metabolizmasıyla ilgili bir protein 

olan  Fabp4 protein tanımlanmıştır. Fatty acid binding proteinler (FABPs) yağ asitlerini, 

eikosanoidleri ve diğer yağları tersinir olarak bağlayan yüksek miktarda eksprese edilen 

küçük sitoplazmik proteinlerdir (14-15kDa) (Makowski ve Hotamisligil 1994, Zimmerman ve 

Veerkamp 2002). FABP’ ler hücreyi fazla miktarda yağ asitlerinden koruyarak membran 

bütünlüğünü sağlarlar. Ayrıca hücrede yağ asitlerinin ve diğer yağ mediatörlerinin taşınmasını 

da gerçekleştirirler. FABp ailesinin bugüne kadar 12 üyesi farklı organlar, dokular ve hücre 

tiplerinde tespit edilmiştir. Beyinde bulunan FABP üyesi (FABP7)’ nin erken postnatal 

gelişen beyinin korteks dokusunda GFAP+ astrositlerde exprese edildiği bulunmuştur (Owada 

vd 1996). Yeni bir araştırma da FAB7’ nin hücresel yağ asiti dengesini kontrol ederek 

astrositlerin proliferasyonunda görev aldığı bildirilmiştir. (Sharifi vd 2011). Bizim 

çalışmamızda HK grubunda diğer iki gruba göre artış göstermiştir.  

 

 

5.1.1.C) Protein sentezi ve modifikasyonu ile ilişkili proteinler 

 

 

Epileptogenezin hücresel mekanizmaları çok sayıda ve komplekstir; hücre kaybı, gliozis, 

intermediate-erken genlerin artan ekspresyonu  (c-fos, c-jun), büyüme faktörlerinin artışı, 

nörogenez, sinaptogenez, glutamat ve GABA-sinyalizasyonunda değişiklikler, inflamatuar 

aracılar, voltaj kapılı iyon kanallarında değişiklikler ve eksitotoksik antikorlar bunlardan 

bazılarıdır (Ransom ve Blumenfeld 2007). Kortekste bir taraftan transkripsiyon, protein 

sentezi ve post-translasyonal modifikasyonlarla ilişkili olabilecek glikozilasyon ve protein 

katlanmasında rol alan proteinler; diğer taraftan, apoptoz, gliozis ve hücre proliferasyonunda 

rol alan proteinler tanımlanmıştır. Konvulsif nöbetler esnasında ve sonrasında, hücre 

sağkalımı için gerekli moleküler yolaklar kadar apoptotik mekanizmaların da aktif olduğu 

söylenebilir, bulgularımız her iki mekanizmanın varlığını destekleyen proteinlerdir. 
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Eukaryotic Initiation Factor 2B (eIF2B) protein sentezi sırasında Guanin nükleotit değişimi  

(GDP-GTP dönüşümü) yaparak peptit-zincir başlangıcı için gerekli olan aktif kompleksi 

(leIF2.GTP) oluşturur. eIF2B’ nin aktivitesi protein sentezinin  anahtar kontrol noktasını 

oluşturur ve viral enfeksiyonlara, hormonlara, besinlere, büyüme faktörlerine  ve ciddi stres 

koşullarına cevap olarak artar. Bizim çalışmamızda da HK ve YK gruplarda KDi grubuna 

göre artış göstermiştir.  

 

 

Zing finger protein 622 zing finger motifleri olan proteinlerden biridir. Bu proteinlerin 

DNA’ ya sekans-spesifik şekilde bağlandıkları ve böylece gen transkripsiyonunu 

düzenledikleri düşünülmektedir. Bu proteinlerden bazıları immediate-early gene (IEG) 

mRNA’ larıdır ve transkripsiyonları fizyolojik ve patolojik uyarılarla hızlı ve etkin olarak 

artabilmektedir (Milbrandt 1987, Gass vd 1993). Kainik asit ile indüklenen status epileptikusu 

takiben 5 zinc finger proteinin uzamış indüksiyonu gösterilmiştir. Uzamış IEG 

ekspresyonunun hücre ölümünde ya da sağkalımında rol aldığı, adaptif süreçleri veya bunun 

sadece harap edilmiş bir feedback mekanizmasının spesifik olmayan bir göstergesi olduğu 

belirlenmemiştir ve araştırmaya açıktır. Bizim çalışmamızda HK grubunda diğer gruplara 

göre azalmıştır.  

 

 

DnaJ homolog subfamily C member 3 (Protein kinase inhibitor p58= IPK) protein-

katlanmasında rol alan endoplazmik retikulum (ER) moleküler şaperonudur. P58 

ekspresyonu, katlanmamış protein cevabında  belirgin şekilde upregüle olur ve ER’da protein 

birikiminin baskılanmasında önemli rol oynayabilir. Özellikle insülin, lusiferaz ve rodanaz 

gibi katlanmamış proteinlerle etkileşime girerek aktivite gösterir. P58 HSPA8/HSC70’ in 

ATPaz aktivitesini stimüle eden bir ko-şaperondur. Bizim çalışmamızda HK grubunda diğer 

iki gruba göre artış göstermiştir. 

 

Kortekste glikozilasyon ile ilgili 2 protein tanımlanmıştır. ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide 

alpha-2,8-sialyltransferase 5, isoform CRA_a protein glikozilasyonunda rol alan siasil 

kinaz aktivitesi olan bir proteindir. Sialik asitler, çok sayıda dokunun hücre yüzeylerindeki 

karbohidrat yapılarının anahtar belirleyicisidirler (Paulson 1989, Varki 1997). Son çalışmalar, 
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beyinde hücre yüzeylerindeki glikoproteinler ve sfingolipidlerdeki sialik asitlerin hücre 

plastisitesinde rol oynadıklarını göstermektedir (Okabe vd 2001). Siasiltransferazlar ise CMP-

Neu5Ac’ yi aktif şeker donörü olarak kullanarak, sialik asit rezidülerininin, glikolipitlerin ve 

glikoproteinlerin oligosakkarit zincir uçlarına transferini katalizleyen glikoziltranzferaz alt 

grubudur (Harduin-Lepers vd 1995). Tüm omurgalı siasiltransferazları benzer yapıdadır. 

Trans-golgi kompartımanında yer alırlar ve tip-II transmembran glikoproteinleridir. HK 

grubunda YK grubuna göre artmıştır. Diğer bir protein ise MP-N-acetylneuraminate-beta-

galactosamide-alpha-2,3-sialyltransferase 4’ tür. Bu enzimler CMP-beta-N 

acetylneuraminate’i şeker donörü olarak kullanırlar. Polisakkaritlerin, glikoproteinlerin ve 

glikolipitlerin biosentezi sırasında glikozil (şeker) rezidülerini akseptörlerine transferini 

katalizlerler. KDi ve YK gruplarda HK grubuna göre artmıştır. 

 

5.1.1.D) Hücre sağkalımı ve çoğalması ile ilişkili proteinler 

 

Aktive olmuş Ras proteinleri birçok biyolojik olayı indüklemek için geniş yelpazede efektör 

proteinlerle etkileşirler. Tipik olarak büyüme ve transformasyon ile bağlantılı olsalar da 

senesens veya apoptoz gibi antagonistik etkiyi de indükleyebilirler. Ras’ ın büyüme ve 

inhibitör özelliklerinin, RASSF ailesi (efektör-tümör supresör) vasıtasıyla olduğu 

bilinmektedir. Ras association domain-containing protein 4 (RASSF4) yeni tanımlanmış 

bir üye olup GTP-bağımlı olarak K-Ras’a direkt olarak bağlanır. RASSF ailesinin üyesi olan 

RASSF4’ ün potansiyel yeni bir Ras efektör/tümör supresörü olduğu düşünülmektedir. 

Apoptoz ve hücre siklusu tutulumunu yönetebilir (Sherwood 2009). Bizim çalışmamızda HK 

ve YK gruplarda KDi gruba göre bu proteinde artış görülmüştür. 

 

 Apoptozda görevi olduğu bilinen bir diğer protein grubu olan kaspazlar, ökaryotik hücrelerin 

apoptozunda gerekli olan sistein proteazlardır. Bu çalışmada kaspaz-11 tanımlanmıştır. 

Kaspazlar, hedef proteinleri spesifik aspartat rezidülerinden keserler (Alnemri vd 1996, 

Nicholson vd 1995). Farede kaspazları kodlayan genlerin delesyonu ile ilgili yapılan 

çalışmalar, kaspazların apoptozun yanısıra, sitokin matürasyonu ve hücre gelişimi ve 

farklılaşmasında da rolleri olduğunu önermektedir. Bunlardan kaspaz-1 ve kaspaz-11 birincil 

olarak proinflamatuvar sitokinlerin uyarılmasında görevlidir. Kaspaz-11-kaspaz1 kaskadı IL1-
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beta ve IL-18’ in matürasyonu için ve diğer proinflamatuvar sitokinlerin oluşumu için gerekli 

olabilir. Ayrıca apoptotik yolakların aktivasyonu, başlangıç hasarıyla başlayarak (status 

epileptikus gibi) epileptogenez evresi süresince devam etmektedir. Bizim çalışmamızda 

kaspaz-11, HK grubunda diğer gruplara oranla 5-10.5 kat artış göstermiştir. 

 

Gliozis terimi gliaların proliferasyonunu yansıtmaktadır. Astrositler, çok çeşitli tipte hasara ve 

strese karşı hızlı hücre büyümesi ve bölünmesiyle reaksiyon verirler (Aschner 1998). Bu 

yapısal değişiklikler kindling oluşumunun erken zamanlarında meydana gelir, kindling 

süresince devam eder ve son nöbetten sonra uzun zaman için kalıcıdır.  Merkezi sinir 

sisteminin hasara karşı en bilinen reaksiyonu hipertrofidir; bu da astrositlerde intermediate 

filaments (IF) olarak bilinen glial fibrillary acidic protein (GFAP) ve vimentinin 

immunoreaktivitesinde artışla sağlanır (Norton vd 1992, Vijayan 1990). Bu tip aktivite 

amigdala-kindled olan sıçan beyini piriform korteksinde de görülmüştür (Khurgel ve Ivy 

1996, Khurgel vd 1992). Bu çalışmada tanımlanmış olan Glial fibrillary acidic protein delta 

12 gliozisde rol alan bir proteindir. Bizim çalışmamızda, literatürle uyumlu olarak HK 

grubunda gliozise işaret eden GFAP artışı gözlenmiştir.  

 

 

Çalışmada tanımlanmış olan bir diğer intermediate filament 57 kDa ağırlığındaki 

Peripherin’dir. Peripherin geninin intermediate filamentler olan GFAP, desmin ve vimentinle 

olan homolojisi peripherini ‘tip III IF’ proteini sınıfına sokmaktadır (Thompson ve Ziff 1989). 

Peripherin esas olarak periferik sinir sisteminin nöronlarında exprese edilir. Peripherinin 

biyolojik fonksiyonları çok az bilinmektedir. Daha önceki çalışmalar bu proteinin nöronal 

rejenerasyonla ilgili olabileceğini önermektedir (Beaulieu vd 2002). Yapılan bir çalışmada 

IL-6 ve lökosit- inhibitör faktörün stab lezyon (kesici delici alet ile meydana gelen yaralanma) 

olan bölgeye lokal uygulanması, peripherinin ekspresyonunun  korteks ve/veya hipokampus 

bölgelerine de yayılmasına neden olmuştur. Ayrıca geçici fokal iskemisi olan farelerde 

nöronal peripherinin 72 saat içerisinde korteks, talamus ve hipokampus nöronlarında birikimi 

tespit edilmiştir. Peripherinin de dahil olduğu bu yeni tip filament birikiminin proinflamatuvar 

sitokinlerle birlikte görülmesi çok sayida beyin dejeneratif hastalıklarıyla ilişkilidir (Beaulieu 

vd 2002). Bizim çalışmamızda da HK ve YK  gruplarda KDi grubuna göre artmış olduğu 

tespit edilmiştir. 
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Adrenomedullin hücre proliferasyonunun negatif regülasyonunda rol oynar. İlk olarak 

böbreküztü bezi tümörü olan feokromositomada trombositlerde cAMP’ yi stimüle etme 

kapasitesi araştırılırken saflaştırılmış vazodilatör bir peptitdir. Adrenomedullin 

immunoreaktivitesi merkezi sinir sisteminde oldukça yaygındır ve immünohistokimyasal 

yöntemlerle yapılan çalışmalarda sıçanların beyin ve spinal kord nöronlarında vasküler 

endotelyal hücrelerde ve perivasküler glia hücrelerinde varlığı gösterilmiştir. 

İmmünohistokimyasal, elektrofizyolojik ve farmakolojik çalışmalar, adrenomedullinin 

merkezi sinir sisteminde nörotransmiter, nöromodülatör, nörohormon olarak hareket 

edebildiğini  ve vazodilatör etkisine ek olarak iskemi/hipoksi (doku beslenmesinin 

bozulması/hücre fonksiyonu için gerekli oksijenin sağlanamaması) koşullarında hücre 

koruyucu bir faktör olabileceğini önermektedir (Serrano 2002). Deneysel fokal iskemi 

oluşturulan sıçanlarda yapılan bir çalışmada, adrenomedullinin serebral kortekste nöronal 

süreçlerde var olduğu ancak kontrol hayvan kortekslerinde görülmediği bildirilmiştir (Wang 

vd 1995).  Diğer çalışmalarda ise adrenomedullinin serebral kortekste fonksiyonel bir rolü 

olduğu ve tüm kortekste yaygın olduğu önerilmiştir (Hwang ve Tang 1999, Wang vd 1995). 

Bizim çalışmamızda YK ve KDi gruplarda HK grubuna göre artış görülmektedir. 

 

5.1.2. TALAMUS 

 

Talamus absans nöbetlerin temel nöroanatomik bileşenlerinden biridir; fakat, temporal lob 

epilepsilerinin patogenezinde göz ardı edilen bir beyin bölgesidir. Bu çalışmada, talamusta, 

hücre sağkalımı, membran trafiği, metabolik aktivite, hücre içi sinyal mekanizmaları ve 

kalsiyum regülasyonu ile ilişkili proteinlerde gruplar arasında ifade farklılığı bulunmuştur. 

Tartışmaya alınan proteinler, parvalbumin ve REM2 hariç, kindled olmuş gruplar ile dirençli 

grup arasında farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, daha çok nöbet jeneralizasyonuyla ilişkili 

değişiklikleri yansıtmaktadırlar. Bu nedenle, nöbet jeneralizasyonuna katkıları olabildiği gibi, 

nöbetlerin yol açtığı moleküler değişiklikleri de yansıtabilirler.  

 

 

Diğer taraftan, istatistiksel anlamlılığa ulaşmadığı için artan azalan listesinde yer almamayan; 

kalsiyum regülasyonu ile ilgili Voltage-dependent L-type calcium channel subunit beta-1 

(1602/P54283), Densin 11-21 (5508/B8Q4H4), Homer protein homolog 1(6001/Q9Z214) ve 
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Calcium and integrin-binding family member 2 (7106/Q568Z); metabolik aktivitedeki 

değişimi yansıtan Ferritin heavy chain (1006/ P19132), Fatty acid-binding protein epidermal 

(6001/P55053), Heme oxygenase 2 (7106/P23711), 3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase 

mitochondrial (7405/P29266), Sterol 4-alpha-carboxylate 3-hidrogenase (8404/Q5PPL3) 

gruplar arasında farklı çıkmış olsa da  kindled hızları ile orantılı olmadığı için ekspresyon 

paternini anlamlandırmak güçtür. Dolayısıyla, bu moleküller direnç ya da kolaylaştırma 

mekanizmalarında yer almaktan çok konvulsif nöbet aktivitesindeki değişken (konvulsif 

nöbetin süresi ve şiddeti) ya da bağımsız parametrelerle ilişkili olabilir.  

 

 

Talamusta, korteks ve hipokampustan farklı olarak, birden fazla protein (BDNF, SYNTX-1, 

SCF25-42, M-Ras ve Rab-2A) birbirine yakın MA ve pI’ sı olan spotlarda tanımlanmıştır. 

Birden fazla spotta tanımlanmaları nedeniyle bu proteinlerin izoformları olması olasılığı söz 

konusudur ve epileptogenezdeki etkileri araştırılmaya açıktır. Bunların içinde, BDNF hariç 

diğerleri kindled olan gruplarda artmıştır.  

 

 

5.1.2.A) Hücre sağkalımına etkili proteinler 

 

 

Brain-derived neurothropic factor (BDNF) nöron biyolojisinin çok sayıda alanında, 

hipokampal fizyolojide ve patolojisinde kritik roller oynar ve TLE’  de potansiyel teröpatik 

hedef olarak belirlenmiştir (Wang vd 2011). Nöronal hücre sağkalımı, gelişimi, farklılaşması 

ve hücre ölümünde rolleri olduğu bilinmektedir (Tongiorgi vd 2006). BDNF merkezi sinir 

sisteminde tüm yaşam boyunca gereklidir. Hedef nöronlar üzerinde uyarıcı etkilerinin yanısıra 

gelişen beyin ve ergin sinir sisteminde sinapsların modifikasyonunda rol alan genel 

mekanizmaların diğer deyişle sinaptogenezin bir parçasıdır. Nörodejeneratif hastalıklar gibi 

anormal tropik durumların ya da epilepsi gibi anormal eksitabilitenin görüldüğü hastalıkların 

anormal BDNF sinyalizasyonuyla bağlantılı olabileceği ifade edilmiştir (Binder 2004). 

Epilepsi gelişiminde BDNF’ nin upregüle olduğu, eksitasyon ve inhibisyon dengesini bozarak 

epileptojenik etkisini gösterdiği ifade edilmiştir (Koyama ve Ikegaya 2005). Bu bulguyu 

destekleyen çalışmalarda, artmış BDNF seviyeleri kronik nöbet modellerinde ve insan 

epileptik beyinlerinde tespit edilmiştir (Koyama ve Ikegaya 2005, Bengzon vd 1993, Isackson 

vd 1991, Rudge vd 1998). Diğer yandan BDNF’nin hipokampus içerisine uygulanmasıyla 
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kindling gelişiminin engellendiği (Reibel vd 2000) ya da BDNF’ nin yine lokal olarak 

uygulandığı bir epilepsi modelinde spontan nöbetlerin azaldığı yönünde bulgular da 

mevcuttur (Paradiso vd 2009). BDNF’ nin bu zıt etkileri, araştırmacıları BDNF 

sinyalizasyonunun  inhibisyonu ile mi arttırılması ile mi TLE’ nin önlenebileceği konusunda 

sonuca varmalarını zorlaştırmaktadır. Bu anlamda BDNF’ nin, hücre spesifikliğine, nöronal 

ağlara, ekspresyon zamanına ve lokuslarına göre değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir 

(Koyama ve Ikegaya 2005).  

 

 

BDNF bizim çalışmamızda talamusta 3 farklı spotta tanımlanmıştır. Bu spotların 2DE jeli 

üzerinde birbirine yakın MA ve pI’ ya sahip olmaları nedeniyle BDNF izoformları olabileceği 

düşünülmektedir. Ekspresyonu 7101 (P23363) nolu spotta KDi grupta HK grubuna göre artış 

göstermiş ve KDi grupta YK grubuna göre anlamlı artış göstermiştir.  8104 nolu spotta ise 

7101 nolu spotun tersi olarak HK ve YK gruplar KDi grubuna göre anlamlı artış göstermiştir. 

7105 nolu spotta ise gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. BDNF’ nin insanda 6 

transkripti bildirilmiştir (Garzon vd 2002). Rattus norvegicus’ ta daha önce bildirilen BDNF 

izoformlarına literatürde rastlanmamıştır.  

 

 

Hipokampal sklerozlu (HS) ve hipokampal sklerozsuz TLE hastalarının hipokampal 

dokularında total BDNF mRNA’ sı ve 6 transkriptinin Real-Time PCR metoduyla 

karşılaştırıldığı ve hipokampal hücrelerde BDNF ile tetiklenen eksitatör aktivitelerin 

incelendiği bir çalışmada, TLE-HS grubunda HS’ siz gruba göre 3 insan BDNF 

transkriptindeki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Diğer transkriptlerde belirgin 

bir artış görülmemiştir. Ayrıca TLE-HS hastalarında dentat granül hücrelerde BDNF’ nin 

NMDA bağlantılarını direkt olarak arttırdığı gösterilmiştir. Bu sonuçlar TLE-HS hastalarında 

BDNF transkriptlerinin seçici olarak upregüle olduğunu ve BDNF’ nin dentate granül 

hücrelerinin eksitabilitesini tetiklediğini göstermiştir (Wang vd 2011). Bizim çalışmamızda 

talamusta tanımlanan olası 3 transkriptin de farklı etkilere neden olabileceği ya da değişken 

sonuçlara yol açabileceği ifade edilebilir. Diğer faktörlerin ya da bu çalışmada tanımlanan 

diğer proteinlerin BDNF’ nin hangi etki mekanizmasına sahip olacağını belirleyebileceğini ya 

da BDNF transkriptlerinin birbiriyle etkileşimlerinin de epileptogenez sürecinde önemli 

olabileceğini vurgulamak gerekir.  
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5.1.2.B) Membran trafiği ile ilişkili proteinler 

 

 

Talamusta membran trafiği, veziküler transport ve endositoz başlıkları altında toplanan 

proteinler; trafficking protein particle complex subunit 2-like protein, syntaxin- 1B, syntaxin- 

binding protein-1, kif3A, Ras-related protein Rab-2A, Ras-related protein M-Ras’dır. 

Talamusta genel görünüm membran trafiğinin kindled olmuş gruplarda arttığı yönündedir. 

 

 

Talamusta Rab ailesine ait olan ve ER-Golgi arasında transportta görevli olan Ras-related 

protein Rab-2A ve Ras ailesine ait olan ve sinyal iletiminde rol alan Ras-related protein M-

Ras; kindled gruplarda artmıştır.  

 

 

Talamusta veziküler transport ile ilgili tanımlanan bir protein olan trafficking protein 

particle complex subunit 2-like protein (TRAPPC2L), yapısal olarak iyi korunmuş, yaygın 

expresyona sahip ve TRAPP (trafficking protein particle) kompleksi ile ilişkili bir proteindir 

(Scrivens, 2009). Hipokampus protein profilinde bu gruptan tanımlanmış olan TRAPPC4 gibi 

talamusta da TRAPPC2L  kindled gruplarda artış göstermiştir.   

 

 

 

Talamusta tanımlanan Syntaxin-1B ve Syntaxin-binding protein1 de ilgi çekicidir. 

Membran trafiğinde spesifik olarak nörotransmitter salınımında görev alırlar. Syntaxin-1B  

homolog proteinler olan Syntaxinlerin bir üyesidir. Ailenin ilk tanımlanan üyeleri olan 

Syntaxin 1A ve 1B plazma membranının sitoplazmik yüzeyinde bağlı bulunan nöroendokrin 

spesifik proteinlerdir. Buradaki proteinlerin GABAerjik ve glutamerjik terminallerde 

bulunduğu, korteks ve serebellum da tespit edilmiştir. Dolayısıyla nörotransmittere özgü bir 

ekzositoz artışından bahsedilemez fakat genel anlamda daha erken kindled olanlarda 

ekzositozda bir artış olduğu söylenebilir. Syntaxin-1B, HK ve YK gruplarda KD gruba göre 

artmıştır. Syntaxin-1B’ nin epileptogenezde kolaylaştırıcı faktörlerden biri olabileceğine 

destekleyici ilave bir veri syntaxin-1 binding protein de paralel bir artış göstermiş olmasıdır. 

Syntaxin-binding protein 1 (STXBP1, Munc18-1) STXBP1 membran trafik proteinlerinin 

SEC 1 ailesinin nöron spesifik proteinidir (Deprez L, 2010); Ca
2+

’ a bağlı nörotransmiter 
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salınmasında sekretuar veziküllerin presnaptik membrana kenetlenmesi ve birleşmesini 

sağlayan mekanizmanın anahtar bileşenlerinden biridir. Ekzositoz, SNARE kompleksi 

(STX1A, VAMP2, SNAP25) olarak tanımlanan bir grup protein tarafından gerçekleştirilir. Bu 

süreçte STXBP1 protein-protein etkileşiminde düzenleyici protein olarak yer alır (Smyth, 

2010) ve sinaptik vezikül füzyon ağının bir bileşeni olan syntaxinler 1,2,3 ile etkileşir 

(http://www.uniprot.org/uniprot/P61765). İnsanda STXBP-1 mutasyonlarının mental 

retadardasyon ve farklı semptomatik epilepsilerle ilişkili olduğu gösterilmiştir (Hamdan vd 

2009, Deprez vd  2010, Otsuka vd 2010). STXBP1, HK ve YK gruplarda KDi gruba göre 

artmıştır. 

 

 

Talamusta tanımlanmış olan diğer bir protein ise Kinesin-like protein kif3a’ dır.  Kinesin 

süperfamilyasının üyeleri, hücre bölünmesi ve hücresel transportta önemli roller oynayan 

miktotübüle-bağlı motor proteinlerdir ancak hangi mekanizmaları kullanarak görevlerini 

gerçekleştirdikleri ve esas rolleri henüz bilinmemektedir. Bu çalışmada KDi grupta HK ve 

YK gruplara göre artmıştır.   

 

5.1.2.C) Metabolik aktivitedeki değişimi destekleyen proteinler 

 

Talamus proteomik analizinde ifade değişikliği anlamlı ya da anlamlılığa yakın olan 

proteinler incelendiğinde metabolik yolakta bulununan enzimler ve taşıyıcı proteinlerin 

yansıttığı genel görünüm; glikoz kullanımının azaldığı, yağ metabolizmasının (yıkımın 

dışında yapım da söz konusu olabilir), keton yapımının arttığını telkin etmektedir. Bu 

hücrelerin metabolik olarak alternatif enerji kaynaklarına yönelimi ile ilgili olabilir. Diğer 

taraftan enzimlerin her birinin amino asit yapısındaki nörotransmiterler için kaynak oluşturma 

potansiyelleri de mevcuttur.  

 

D-beta-hydroxybutyrate dehydrogenase, mitochondrial (Bdh1) yağ asidi 

metabolizmasında 2 ana keton cismi olan asetoasetat ve (R)-3- hidroksibutiratın karşılıklı 

dönüşümünü katalizleyen enzimdir ((R)-3-hidroksibutirat + NAD+ = asetoasetat +NADH) 

(Morris 2005). Keton cisimleri, uzamış açlık ya da ketojenik diyet gibi glukoz eldesinin düşük 

olduğu dönemlerde beynin alternatif enerji kaynağı olarak kullanılır. Beyin dokusunda keton 

http://www.uniprot.org/uniprot/P61765
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cisimlerinin 2. fonksiyonu farklı moleküllerin yapımında kullanılmasıdır. Bu moleküller 

içinde, aynı zamanda nörotransmiter olan, amino asitler (glutamate ve GABA), yağ asitleri ve 

lipidler (özellikle miyelin yapısında bulunan kolesterol) yer alır (Morris 2005). Beyinde keton 

eksikliğine yol açan bozukluklarda klinik olarak ciddi nörolojik bir bozukluk 

gösterilmemesine rağmen, görüntüleme çalışmalarında beynin bazı bölgelerinde yetersiz 

miyelinizasyon bulgularına rastlanmıştır (van der Knaap vd 1998). Keton cisimlerinin epilepsi 

ile ilişkisi uzun yıllardır bilinmektedir. Yüksek yağ ve düşük karbonhidrat içeriğinden oluşan 

ketojenik diyet, çocuklarda dirençli epilepsilerin tedavisinde etkin şekilde kullanılmaktadır. 

Fakat keton cisimlerinin antiepileptik etkinliğinin altında yatan mekanizmalar halen 

tartışmalıdır. 3 hidroksibutiratın yapısal olarak GABA’ ya benzemesi, nöron glia ünitesinde 

GABA, glutamate ve aspartat sentezinde, beynin amino asit tutulumunda ya da nöronal 

uyarılabilirliğinin değişmesinde rol alması öne sürülen mekanizmalardır (Morris 2005, Pan vd 

2008). Çalışmada bu protein HK ve YK  grupta KDi gruba göre artış göstermiştir. 

 

 

İzositrat dehidrogenaz [NADP], mitokondrial (NADP-IDH) Sitoplazma ve mitokondride 

bulunabilen NADP+ bağımlı izoenzimdir (Xu vd 2004). 3 farklı izoenzim de Kreps 

döngüsünde A-ketoglutarat oluşturmak üzere izositratın oksidatif dekarboksilasyonunu 

katalizler. Kreps döngüsünde potansiyel katabolik rolüne ilave olarak, mitokondrial ve 

sitozolik NADP- IDH’ lar NADPH kaynağı olarak oksidatif hasara karşı hücresel direnç 

gelişiminde olduğu kadar yağ asidi ve kolesterol sentezinde rol oynar (Jo vd 2001, Gonchar 

ve Mankovskaya 2009, Ohmori vd 1999). Enzimin kültüre edilmiş nöron, astrosit, 

oligodendrosit ve mikroglialarda eksprese edildiği gösterilmiştir (Minich vd 2003) ve 

astrositlerde oluşturulan A49 ketoglutaratın, glutamat ve GABA rezervini sağlamak üzere 

sinir uçlarına aktarıldığı belirtilmiştir (Shank veAprison 1981, Westergaard vd1994). 

Çalışmada bu protein HK ve YK  grupta KD gruba göre artış göstermiştir 

 

 

Talamusta tanımlanan bir diğer protein Solute carrier family 25 member 42 (Slc25a42)’ dir. 

Solüt taşıyıcı (SLC) grup proteinler hücre membranlarından şekerler, amino asidler, 

nükleotidler, inorganik iyonlar ve ilaçlar gibi farklı maddelerin taşınmasından sorumlu 

proteinlerdir. 40’ ın üzerinde solüt taşıyıcı ailesi mevcuttur (Haitina vd 2006). Mitokondrial 
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taşıyıcılar olarak bilinen solute carrier family 25 (SLC25) proteinler tarafından taşınan 

moleküller, amino asitler (glutamat, arginin, lizin, histidin, arginin), malat, ornitin ve sitrülin 

moleküllerini içerir (Haitina vd 2006). Tüm bu maddeler hücrenin enerji kaynaklarını içeren 

makromoleküllerden kaynaklanır. Bu metabolik ara ürünler okside edilerek enerjiye 

dönüştükleri mitokondri içine aktarılır (Fiermonte vd 2009). 8305 ve 9201 nolu spotlarda 

tanımlanan bu protein her iki spotta da kindled gruplarda KDi gruba göre artış göstermiştir.  

 

 

Metabolik aktivitede rolü olan diğer bir protein, alpha-enolase (enolase 1), glikoliz yolunda 

2-fosfogliseratı (2- PG) fosfoenolpiruvata (PEP) dönüştüren bir metalloenzimdir; fosfopiruvat 

dehidrogenaz olarak da bilinir. Alfa, beta ve gama olmak üzere 3 izotipi tanımlanmıştır. 

Alzheimer ile ilgili çalışmalarda alfa enolazın insan ve hayvan beyin dokusunda arttığı tespit 

edilmiştir (Butterfield ve Lange 2009). Bu çalışmada kortekste tanımlanan gamma-enolaz 

hızlı kindled grubunda arttığı halde, talamusta alfa-enolazın dirençli grupta artmış olması, 

alfa-enolazın glikoliz yolağının dışında ilave bir rolünün olup olmadığı sorusuna yol 

açmaktadır. Butterfield ve Lange (2009) bu sorunun yanıtını aradıkları çalışmalarında, 

Alzhemier hastalığında beyinde ısrarlı bir şekilde artış gösteren alfa enolazın, glikolitik 

yoldaki aktiviteleri ile ilişkili olmadığını tespit etmişlerdir. Alfa-enolaz glukoz metabolizması 

dışında hücre içi kalsiyum dengesine katılmaktadır. İskelet ve kalp kasından izole edilen 

endoplazmik retikulum veziküllerinde gerçekleştirilen çalışmalar, glikolitik enzimlerin aktif 

SR Ca
2+ 

pompası SERCA (endoplazmik retikuluma Ca
2+ 

girişini sağlar) için ATP 

oluşturabilme özelliğini göstermektedir. Glikolitik yoldan elde edilen endojen ATP’ nin dış 

kaynaklı ATP’ den 15 kat daha etkili olması, glikoliz yolağının hücre içi yerleşim özelliği 

nedeniyle, Ca
2+ 

dengesinde önemli olduğu düşüncesini desteklemektedir (Xu vd1995). Bu 

çalışmada KDi grupta diğer gruplara göre artmıştır. 

 

 

5.1.2.D)  Sinyal ileti enzimlerinin modülasyonunu yansıtan proteinler 

 

 

Serin/ theonine kinaz aktivitesi gösteren bir protein olan  Mitogen activated protein kinase 

kinase kinase 7 (MAP3K- 7; TAK 1;- MEKK7) bu çalışmada tanımlanmıştır. Sitoplazmik 

serin/theonine kinazlar, ekstraselüler sinyalleri hücresel yanıtlara aktaran düzenleyici olaylara 

etki eder. Transkripsiyon faktörlerinin düzenlenmesine giden bir yolağa aracılık eden bir 

kinazın uyarılması ardışık olarak alt sıra kinazları aktifleştirir. Bu düzenleniş kinaz kaskadının 
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amplifiye ve modüle edilmesine ve hücresel paterne göre entegre edilmesine neden olur. 

Klasik düzen, G proteini aracılığıyla aktive edilen bir üst sinyalin, MAP3 kinazları aktive 

etmesiyle başlar; devamında, MAP3K MAP2K’ ı, MAP2K ise MAPK’ ı fosforile ve aktive 

eder (Kim ve  Choi  2010) MAPK sinyal yolaklarındaki patolojilerin Alzehimer, Parkinson ve 

ALS gibi nörodejeneratif hastalıkların patogenezinde yer aldığı kabul edilmekte ve yolakların 

modülasyonunun nörodejeneratif hastalıkların gelecekteki tedavilerinde yer alabileceği 

belirtilmektedir (Kim ve Choi 2010). MAPK’ lar hücre proliferasyonu, farklılaşması, 

devamlılığı, ölümü ve transformasyonu içeren farklı hücresel aktivitelerle ilişkili hücre içi 

sinyallere aracılık ederler. Dolayısıyla, inflamasyon, genotoksik, hipoksik, osmotik, oksidatif 

stres gibi birçok hücresel stres durumunda MAP3K’ nın aktivasyonu beklenebilir. MAP3K ‘ 

nın hipoksiye yanıt olarak NFkB’ nin aktifleştirilmesinde yer aldığı ve oksijen azlığına bağlı 

olarak hücre içi Ca
2+ 

miktarındaki artışın sonucu aktifleşen CaMK II tarafından uyarıldığı 

gösterilmiştir (Melvin vd 2011). Bu çalışmada, MAP3K’ nın kindled olan gruplarda artışı, 

konvulsif nöbetler sırasında talamusta hücresel stresin oluştuğunu göstermektedir.   

 

 

 

5.1.2.E) Hücre içi kalsiyum sinyal yolağında yer alan proteinler 

 

 

Bu çalışmada tanımlanan Parvalbumin (PV) biyolojik sistemlerde hücre içi kalsiyum 

dengesinin kontrolünde rol oynayan
 
bir proteindir. Parvalbuminler Ca

2+’ 
a yüksek afinitesi 

olan (her moleküle 2 Ca
2+ 

iyonu) asidik (izoelektrik noktası pI:41.-5.2), düşük moleküler 

ağırlıklı (10-12.5 kDa) proteinlerdir (Heizmann vd 1984, Arif vd 2007). PV, Ca
2+

’ a bağlı 

hücre hareketi, kas kasılması, sinir uyarılarının iletimi, nörotransmitter salınımı, hücre 

geçirgenliği gibi çok sayıda hücresel sürecin etkili ve hatasız olması için gereklidir. 

Immünohistokimyasal çalışmalar PV’ nin, kemik, diş, deri, beyin, prostat gibi kas-olmayan 

dokularda da dağılımının olduğunu göstermiştir (Berchtold vd 1984, Celio ve Heizmann 

1981). Nöronlarda aksonal akışın Ca
2+’ 

a bağlı olduğu bilinmektedir ve PV’ nin aksoplazmik 

transportta muhtemel fonksiyonel rolü vardır (Ochs ve Worth 1978).  

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kim%20EK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Choi%20EJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kim%20EK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kim%20EK%22%5BAuthor%5D
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Deneysel çalışmalar sıçan somatosensöryal kortekde özellikle GABAerjik nöronların PV 

ihtiva ettiğini göstermiştir. PV’ nin burada sinir dokusunun enzimatik aktivitelerini ve 

elektriksel özelliklerini etkileyerek nöronal uyarılabilirliği ve aktiviteyi modüle ettiği 

gözlemlenmiştir. PV’nin GABAerjik nöronlardaki spesifik rolünün, GABA’ nın inhibitör 

aktivitelerinin etkinliğini kontrol etmek olabileceği belirtilmiştir (Celio 1986) (PV-eksprese 

eden internöronlar, GABA reseptörleriyle hipokampusta gamma-osilasyonlarının oluşumu ve 

düzenlenmesini sağlarlar). PV’ nin metabolik ve elektriksel olarak aktif olan internöronların 

alt gruplarında da var olduğu gösterilmiştir (Heizmann ve Celio 1987). PV ekspresyonuyla 

karakterize olan GABAerjik internöronların, nöronal yolakların stabilitesini sağladığı, bu 

inhibitör aktivitedeki değişimin epileptik nöbetler için majör etkiyi sağladığı bildirilmiştir. PV 

knockout (-/-) farelerde yapılan bir çalışmada, epileptik nöbetlerin ciddiyetinin wild-type 

farelere oranla daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Burada PV eksikliğinin GABAerjik iletinin 

azalmasına ve nöronal aktivitede artışa neden olduğu ve bunun sonucunda hipokampusta 

epileptik aktiviteye yol açtığı bildirilmiştir (Schwaller vd 2004). Bizim çalışmamızda 

parvalbumin talamus dokusunda tespit edilmiştir. KDi grubunda HK ve YK gruplara göre 

artmıştır. Kindled direnci PV sentezindeki artış  ile ilgili olabilir. 

 

 

 

Gem-like GTP-binding protein 2 (REM2) 

 

 

 

Small GTP-binding proteinlerin RGK alt ailesi REM (rem1 ya da Ges), Rem2, Rad ve Gem 

(Kir) olmak üzere 4 üyeden oluşmaktadır. RGK proteinler Ras ailesine ait GTPazlardan farklı 

yapısal özellikler taşır (Correll vd 2008). Bu GTPazlar endotelyal hücre filizlenmesi ve aktin 

iskeletinin reorganizasyonunu desteklerler. Rem2 nöronlarda soma, dendrit ve nukleus 

boyunca yüksek düzeyde bulunur ve gelişen nöronlarda upregüle olduğu tespit 

edilmiştir.(Correll vd 2008). Rem2 normal dendritik uzantıların gelişimi için gereklidir. 

Rem2’ nin upstream ve downstream sinyal yolakları hakkında çok az şey bilinse de birkaç 

protein bağlayan domain belirlenmiştir. Bu domainler GTP-binding domain, calmodulin, 14-

3-3 proteinler ve yüksek voltajlı Ca
2+ 

kanallarının β alt-ünitesine bağlanmasından sorumlu 

amino asid kalıtlarıdır (Beguin vd 2007). REM2, HK grubunda diğer gruplara göre yüksek 

bulunmuştur.  
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Calcyclin-binding protein (Cacybp/SIP) 

 

 

Calmodulin üst ailesine ait olan Cacybp/SIP (S100A6 bağlayan protein/ Siah-1 interacting 

protein) Ca
2+ 

ve Zn2+ bağlayan bir proteindir; her iki iyonun bağlandığı bölgeler molekülde 

farklı yerleşimlidir. Zn2+’ nun proteine bağlanması molekülün Ca
2+ 

ile bağlanmasını 

etkileyebilir (Filipek vd 1990). Molekülün artmış düzeyleri yüksek metastatik etkinliğe sahip 

malign hücrelerde bulunmuştur (Schneider vd 2007). Calcylin’ nin hücre içi Ca
2+ 

düzeyini 

tespit eden bir sensor olarak  işlev gördüğü öne sürülmüştür (Schneider vd 2007) ve  proteinin 

hücre içi yerleşimi Ca
2+ 

yoğunluğu ile yakından ilişkili bulunmuştur. Dinlenme durumunda 

sitoplazmada yer alırken, uyarıyla Ca
2+ 

düzeyi arttığında başlıca çekirdek etrafında yerleşim 

gösterir (Schneider vd 2007). CacyBP/SIP’ in bağlantılı olduğu proteinlerden bazıları  Siah-1, 

Skp1, tubulin ve ERK1/ 2’ dir. Yeni çalışmalarla CacyBP/SIP’ in bağlandığı yeni proteinler 

tanımlanmakta ve hücre içi mekanizmalarda geniş bir etki dağılımına sahip olduğu 

bildirilmektedir. Bunlardan bazıları; ubikütünasyon, proliferasyon, farklılaşma, tümörogenez, 

sitoiskelet yeniden düzenlenmesi ve transkripsiyon düzenlenmesidir (Filipek ve Schneider 

2011). CacyBP/SIP bu çalışmada HK ve YK gruplarında KDi grubuna göre artmıştır. 

 

5.1.3. HİPOKAMPUS 

 

Hipokampus temporal lob epilepsilerin patogenezini açıklamaya yönelik çalışmalarda en fazla 

araştırılan beyin bölgesidir. Gerek TLE’ li hastaların cerrahi olarak çıkarılan beyin dokuları 

gerekse hayvanlarda (özellikle status epileptikus modellerinde) bu bölgeye ait yapısal ve 

moleküler değişiklikler gözlenmektedir ve bu değişikliklerle epilepsi arasındaki neden sonuç 

ilişkisi belirsizliğini korumaktadır. Son yıllarda, inflamasyonun TLE gelişiminde önemli bir 

yere sahip olduğunun altı çizilmektedir. Bu çalışmada da inflamasyonla ilişkili proteinlerde 

gruplar arasında farklılıklar bulunmuştur. 
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5.1.3.A) Membran trafiği ve hücre biçimlenmesi ile ilişkili proteinler 

 

 

Hipokampusta membran trafiği, veziküler transport ve endositoz başlıkları altında toplanan 

proteinler, Rho GDP-dissociation inhibitor (RhoGDI), SNAP-47, Trafficking protein particle 

complex subunit 4 (TRAPPC4)’ tür. 

 

  

GDP disosiasyon inhibitörlerinden (GDI) olan Rho GDP-dissociation inhibitor 1 (Rho 

GDI1), Rho GTPaz fonksiyonlarının önemli düzenleyicileridir. Rho GTPazların çeşitliliğine 

karşılık Rho GDI’ lar 3 gen tarafından kodlanır. Rho GDI1 (RHOGDIalpha), ailenin en 

yaygın ve iyi karakterize edilmiş üyesidir (DerMardirossian ve Bokoch 2005). Rho GDI1 

proteininin, etkileşim gösterdiği Rho GTPazlar içinde RhoA, RhoC, Rac1 ve 2 ve CDC42 

bulunur (Garcia-Mata vd 2011). Rho GDI proteinler, Rho GTPazlarin negatif düzenleyicileri 

olarak işlev görürler. Fakat, GDI’ larin Rho GTPaz döngüsünde daha kompleks rolleri olması 

nedeniyle bu yaklaşımın yetersiz olduğu düşünülmektedir (Garcia-Mata vd 2011). Şöyle ki, 

GDI’ ler, Rho GTPazları etkin oldukları membrandaki yerlerinden alıp sitozolde inaktif 

şekilde tutarken (Rho GTPazların yaklaşık % 90- 95’ i inaktif sitozolik havuzda bulunur), bu 

proteinlerin proteozomlar tarafından parçalanmasını da engellemiş olurlar. Böylece 

sitoplazmada inaktif formda bir RhoGTPaz havuzu sağlanmış olur. Ayrıca, Rho GDI1’ in 

RhoGTPazların sadece GDP bağlı formu değil GTP bağlı formuyla da bağlanabileceği 

belirtilmektedir (Boulter vd 2010). Dikkat çekici başka bir bulgu ise, Rho GTPazlar 

arasındaki karşılıklı haberleşmede Rho GDI1’ nin aracı rolüdür; örneğin, hücre içinde RoA’ 

nın artmasının, Rho GDI1’ in aktive olmasını kolaylaştırdığı gösterilmiştir (Garcia-Mata vd 

2011). Rho GDI1 ile Rho GTPazlar arasındaki seçici etkileşim ve bu etkilişimi kontrol eden 

hücresel mekanizmalar/moleküller bu alandaki güncel çalışma konularından biridir. Bu 

moleküllerin içinde, synbindin, BDNF (Dransart vd 2005) gibi bu çalışmada hipokampusta 

tespit edilen diğer proteinler yer almaktadır. Bu çalışmada HK grubunda diğer gruplara göre 

Rho GDI1’ ın ekspresyonu artmıştır. Bu farklılık konvulsif nöbet aktivitesinden bağımsız 

olarak,  Rho GDI1’ ın kindled hızını arttırıcı yönde etkiye sahip olabileceğini göstermektedir.  

 

Trafficking protein particle complex subunit 4 (TRAPPC4) Synbindin: Veziküler 

transportun 3 ana aşaması farklı protein grupları tarafından kontrol edilir. Vezikül oluşumunu 
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coat proteinler, vezikülle bağlanma ve taşınmayı tether proteinler ve hedef membranla 

füzyonu da SNARE proteinler yönetir. Rab GTP azlar ise tethering aşamasından füzyon 

aşamasına geçişte düzenleyici rol oynarlar. Trafficking protein particle (TRAPP) 

kompleksleri tether proteinler içinde, çok üniteli geniş kompleksler olarak adlandırılan 

proteinlerin bir alt sınıfıdır. Mayada TRAPPI, TRAPPII ve TRAPPIII şeklinde 3 alt tipi 

tanımlanmıştır. Her bir alt tip birden fazla protein (alt ünite) içeren kompleksler şeklindedir 

(Barrowman vd 2010).  Çok alt üniteli TRAPP kompleksleri, membran trafiğinde, ER’ dan 

Golgiye ve Golgi içi ya da erken endozomdan Golgiye yönelimli yolaklarda yer alırlar. 

 

 

TRAPP kompleksleri içinde yer alan bir protein olan TRAPPC4 (mayada ortologu Trs23p), 

synbindin olarak da bilinir (Ethell vd 2000). Merkezi sinir sisteminde büyük nöronlarda 

varlığı gösterilmiştir (hipokampusun CA1-CA3 bölgelerinde, kortikal pramidal nöronlarda, 

striatumda ve serebellumun purkinje hücreleri ve derin çekirdekteki büyük nöronlarda). 

Granüler hücrelerde (hipokampusun dentat girusu ve serebellumun granüler tabakası) 

sunulumu hemen hemen hiç yoktur ve glial hücrelerde tespit edilememiştir (Ethell vd 2000). 

Synbindin hipokampal nöronlarda bir heparansulfat proteoglikan olan ‘syndecan-2’ ile birlikte 

lokalizasyon gösterir (Ethel vd 2000, Fan vd 2011). Synbindinin sadece syndecan-2’ nin 

varlığında dendritik dikenlerde kümeleştiği gösterilmiştir. Synbindin/syndecan etkileşiminin, 

postsnaptik veziküler trafiği düzenleyen mekanizmaların içinde yer alarak, dendritik diken 

oluşumunda düzenleyici rol üstlendiği düşünülmektedir (Ethel vd 2000, Fan vd 2011). 

Taşınan kargonun ne olduğu bilinmemekle birlikte, AMPA reseptörleri ya da kalsiyum içeren 

membranların en güçlü olasılıklar içinde yer aldığı ileri sürülmüştür (Ethel vd 2000). 

Gerçekten de, hipokampusun CA1 bölgesinin seçildiği in vivo ve in vitro çalışmalardan elde 

edilen bulgular, AMPA reseptörlerinin iktogenez ve epileptogenezde potansiyel rolünü 

desteklemektedir (Huneau vd 2010, Qian vd 2011). Bizim çalışmamızda düzeyleri kindled 

olan gruplarda KDi gruba göre yüksek bulunmuştur. Bu farklılık geçirilmiş konvulsif nöbet 

aktivitesi ile ilişkili görünmektedir.  

 

Synaptosomal-associated protein 47:  Hücre içi veziküler trafiğinin son aşaması olan hedef 

membranla birleşme (füzyon), büyük oranda SNAREs (N-ethylmaleimide sensitive factor 

attachment protein receptors) olarak adlandırılan protein setleri tarafından kataliz edilir (Holt 
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vd 2006). Memelilerde SNARE protein üst ailesine ait ez az 35 protein bulunmaktadır ve 

hücre tipine göre ya da farklı gelişimsel aşamalara göre SNARE komplekslerini oluşturan 

proteinlerin hücresel sunumu değişebilmektedir (Holt vd 2006,  Matteoli vd 2009, Schubert 

vd 2011). Örneğin, hipokampusun CA1 bölgesindeki sinir uçlarının ve astrositlerin SNARE 

protein içerikleri farklılık göstermektedir (Schubert vd 2011). Bu farklılığın fonksiyonel 

yansımaları iyi bilinmemektedir.  

 

SNAP-47, ilk olarak 2006 yılında SNAP-25 alt grubunun yeni bir üyesi olarak tanımlanmıştır 

ve SNAP-25 gibi syntaxin 1a-synaptobrevin-2 ile kompleks oluşturduğu gösterilmiştir (Holt 

vd 2006). 

 

Bununla birlikte, kompleks oluşumu ve füzyonda  SNAP-25 kadar etkin olmadığı ve SNAP-

25’ in yapısında bulunan membran anchor domain içermediği bildirilmiştir. Aynı çalışmada, 

doku dağılım özellikleri de incelenmiş; karaciğer ve böbreğin yanı sıra beyinde, özellikle 

olfaktor bulbus, korteks, striatum, kollikuluslar ve hipokampusta varlığı tespit edilmiştir (Holt 

vd 2006). Yapısal ve hücre içi dağılım özelliklerinden yola çıkarak bu proteinin sinaptik 

ekzositozdan farklı hücre içi mekanizmalarda yer alabileceği öne sürülmüştür (Holt vd 2006). 

 

SNARE proteinler  (özellikle SNAP- 25) iyi bilinen ekzositoz işlevlerinin dışında, iyon kanal 

regülasyonu, endositoz, reseptör döngüsü, nöronal morfogenez gibi farklı hücresel süreçlerde 

düzenleyici rol alabilirler (Wang vd 2006, Yu vd 2006). Voltaj kapılı kalsiyum kanal 

regülasyonu ekzositozdan sonra en sık araştırılan işlevleri arasındadır ve SNAP- 25’ in 

düzenleyici rolü farklı Ca
2+ 

kanal alt-tiplerinde gösterilmiştir (Grumelli vd 2010). SNARE 

proteinler bu özellikleriyle nörolojik patolojilerin patogenezinde incelenmeye aday 

moleküllerdir. SNARE proteinlerin epilepsi ile ilişkisi sınırlı sayıda çalışmada araştırılmış/ 

gösterilmiştir.  

 

İnsanda, myoklonik epilepsi (Corbett vd 2011), nonsendromik epilepsi (Hamdan vd 2009) ve 

infantil epileptik sendromlu (Saitsu vd 2011) hastaların bir bölümünde SNARE proteinlerle 

ilgili mutasyonlar saptanmıştır. Tremor ve zitter mutant genlere sahip spontan epileptik 
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sıçanlarda protein sunumunda farklılık bulunmamasına karşın, genetik bağlantı analizlerinde,  

tremor geninin synaptobrevin-2 ile güçlü şekilde bağlantılı olduğu tespit edilmiştir (Kuramoto 

vd 1994). Ayrıca, serebellar ataksik ve absans epileptik stargazer (stg) farelerin 

serebellumundan elde edilen snaptozomlarda anormal SNARE (synaptobrevin ve 

synaptophysin) dağılımı immunoblotting analiz yöntemiyle gösterilmiştir (Meng vd 2006). 

Benzer şekilde, SNAP25-yetersizligi olan mutant Coloboma (Cm/+) fareler kortikal DDD’ 

lerin eşlik ettiği absans benzeri nöbet aktivitesine sahiplerdir (Zhang vd 2004).  İnsan ve 

hayvanda tespit edilen ya da oluşturulan tüm bu mutasyon durumlarında nöbetlerin yaşla 

birlikte ilerleyici karakteri ve metal retardasyon (insan), ataksi (insan ve hayvan), 

hiperaktivite (hayvan) gibi ek nörolojik bulguların varlığı dikkati çekmektedir. SNARE 

proteinler, kindling uygulaması başta olmak üzere, deneysel kazanılmış epilepsi modellerinde 

de incelenmiştir (Hinz vd 2001, Matveeva vd 2003, Matveeva vd 2007, Matveeva vd 2012, 

Ohno vd 2009, Liu vd 2008). Bu çalışmalardan elde edilen ortak sonuç, kindling ile 

indüklenen nöbetlerde hippokampusta sinaptik SNARE proteinlerin ekspresyonunda artışın 

olduğudur. Dahası, klinik kullanımda bulunan  ya da deneysel düzeyde etkinliği araştırılan 

antiepileptik ajanların SNARE proteinlerle etkileştiği gösterilmiştir (Matveeva vd 2008,  

Okada vd 2002). 

 

 

Bir çok SNARE proteinin fizyolojik ve patolojik mekanizmalarda rolüne dair artan sayıda 

çalışma bulunmasına rağmen SNAP-47 ile ilişkili literatür bilgisi proteinin tanımlandığı in 

vitro çalışma ile sınırlıdır (Holt vd 2006).      

 

Bizim çalışmamızda, SNAP-47 düzeyleri KDi grubunda en yüksek; YK grubunda ise en 

düşüktür. Kindled olan gruplarda dirençli gruba göre azalmış protein düzeyleri, SNAP-47’ nin 

SNAP- 25 gibi davrandığı düşünülürse çelişkili görünmektedir. Fakat bu yaklaşım, SNARE 

proteinlerin sadece sinaptik düzeydeki dağılımında hücresel farklılıklar değerlendirildiğinde 

dahi oldukça indirgeyici bir yaklaşımdır. Yukarıda da belirtildiği gibi, bu moleküller farklı 

hücre tiplerinde değişik kombinasyonlarda bulunabilmektedir. Örneğin, hipokampusta astrosit 

ve nöronların SNARE protein içeriklerinde farklılıklar mevcuttur (Schubert vd 2011). Benzer 

şekilde, glutamaterjik nöronlar ile GABAerjik nöronlar arasında SNAP-25 sunumunda 

farklılıklar bulunmuştur (Matteoli vd 2009). Kindling modellerinde antiepileptik etkinliği 

gösterilen botulinum nöro toksinlerinin (BoNTs) hipokampusta glutamat salınımını seçici 
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olarak inhibe ettiği gösterilmiştir. Metalloproteaz etkinliğe sahip BoNT’ lerin hafif zinciri, 

synaptobrevin, SNAP-25 ve syntaxin gibi SNARE proteinleri parçalayarak nörotransmiter 

salınımını füzyon düzeyinde engellemektedir (Baldwin vd 2009). BoNT’ lerin glutamaterjik 

nöronlar üzerine seçici etkisinin, SNAP-25’ in hipokampustaki glutamaterjik ve GABAerjik 

nöronlarda farklı düzeylerde bulunmasına bağlı olduğu ileri sürülmüştür (Verderio vd 2007, 

Grumelli vd 2010). Olgun GABAerjik nöron sonlanmalarında SNARE kompleksi içinde 

SNAP-25 yerine hangi molekülün bulunduğu bilinmemektedir (Verderio vd 2004). Ayrıca, 

hipokampus SNAP-47 ekspresyonunun yüksek olduğu birkaç beyin bölgesinden biridir (Holt 

vd 2006). Bu verilerden yola çıkarak, SNAP- 47’ nin glutamaterjik nöronlar dışındaki 

hücrelerde SNAP-25’ in homoloğu olarak bulunabileceği varsayılabilir (Verderio vd 2006) ve 

kindled olan gruplardaki azalma örneğin GABA-erjik nöron kaybını yansıtabilir. 

Hipokampusta GABAerjik nöronlarda SNAP-25 homologlarının incelenmesi bu konuya 

açıklık getirecektir.  

 

 

5.1.3.B) Kalsiyum 
 
regülasyonunda rol alan proteinler 

 

Homer protein  homolog1: Homer ailesindeki proteinler bağımsız 3 gen tarafından (Homer 

1, 2 ve 3) kodlanır. Beyinde en az 6 transkripti bulunan bu proteinlerin uzun ve kısa formları 

bulunur. N-terminal EVH1 domain ailenin tüm üyelerince paylaşılırken, sadece uzun 

formlarında bulunan C-terminal CC-domainin sekans benzerliği düşüktür. Homer proteinler 

EVH1 domainleriyle Group 1 metabotropik glutamat (mGluRs), inositol-1,4,5-trifosfat (IP3), 

ryanodine (RyR) reseptörlerine; K
+ 

ve
 
L- tipi Ca

2+ 
kanallarına, NMDA glutamat reseptörünün 

iskele proteini olan Shank proteinlere ve GTPazlara bağlanırlar (Worley vd 2007, Foa ve  

Gasperini 2009). Bağlandıkları proteinlerin yaygınlığı ve neredeyse tümünün kalsiyum 

regülasyonuyla ilişkili olması nedeniyle Homerlerin Ca
2+ 

sinyal iletisinde merkezi role sahip 

olduğu düşünülmektedir. Homer1 proteinlerin post-sinaptik yoğunlukta (PSY) Ca
2+ 

sinyalini 

kolaylaştırıcı yönde etki ederek sinaptik bağlantı ve dendrit morfolojisini düzenleyici rol 

üstlendiği bildirilmiştir (Foa ve  Gasperini 2009).   

 

Homer proteinlerin uzun formlarında bulunan CC-domaini, proteinin multimerizasyonuna 

neden olur. Proteinin iskele fonksiyonunu güçlendiren bu biçimlenişin, farklı hedef proteinler 

arasındaki haberleşmeye aracılık ederek sinyal iletisini kolaylaştırıcı etki sağladığı; CC- 
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terminal domain içermeyen kısa Homerlerin ise hedef proteinlere yarışmalı olarak bağlanarak, 

Homer kümeleşmesini bozucu etki gösterdiği kabul edilmektedir.  

  

Homer 1’ in kısa formu (H1a/Ves-1S) aktiviteye bağlı nöronal bir immediate early gene (IEG) 

olarak ilk bulunan Homer izomorfudur (Brakeman vd 1997, Kato vd 1997). H1a’ nın nöronal 

ekspresyonu, Long-term potentiation’ da (öğrenme ve hafıza ile ilişkili sinyal iletimi), 

eksitator sinaptik aktivitede ya da  konvulsif nöbet aktivitesinin indüksiyonunda ve BDNF’ ye 

yanıtta hızlı ve geçici olarak artar (Brakeman vd 1997, Kato vd1997, Xiao vd 1998, Inoue vd 

2004). H1a yoğun nöronal aktiviteyle başlatılan ve nöronal uyarılabilirligi azaltan bir geri 

bildirime aracılık eder.  

 

Homer1a’ nın epileptik aktiviteye bağlı olarak beyin dokusunda arttığı, kazanılmış (Potschka 

vd 2002, Avedissian vd 2007) ya da genetik epilepsi modellerinde (Morioka vd 2001) ve akut 

konvulsif nöbetlerin  in vivo ve in vitro modellerinde (Brakeman vd 1997, Sakagami vd 2005) 

gösterilmiştir. Potschka vd (2002) amigdala kindling uygulamasına yanıt olarak hipokampal 

dokuda arttığını tespit ettikleri H1a’ nin epileptogeneze katkısını değerlendirmek amacıyla 

aynı uygulamayı hipokampal H1a’ yı aşırı eksprese eden transgenik farelerde 

gerçekleştirmişler ve bu farelerde  nöbet jeneralizasyonunun uzadığını tespit etmişlerdir 

(Potschka vd 2002). Benzer şekilde, Sakagami vd (2005) beyin elektrokonvulsif nöbetleri 

örnekleyen beyin kesitlerinde H1a’ nın nöronal uyarılabilirliği azalttığını göstermişlerdir. 

Ayrıca, Morioka vd (2001) herediter epilepsi modeli olan nöbete duyarlı “EL mice” ların 

hipokampal örneklerinde bazal H1a düzeylerinin kontrol grubuna göre düşük olduğunu 

bulmuşlardır. Bu bulguları destekleyen ilginç bir çalışma Klugmann vd (2005)’ leri tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar, yetişkin sıçanların hipokampusunda farklı Homer 1 

izomorflarının aşırı ekspresyonunu sağlamak amacıyla rekombinant adeno virüs (AAV) 

temelli gen transferi yaklaşımını kullandıkları çalışmalarında,  hayvanların nöbet aktivitesinin 

yanı sıra öğrenme ve hafıza performanslarını değerlendirmişlerdir. Sonuçlar, H1a’ aşırı 

ekpresyonunun status epileptikusu (SE) azaltırken, öğrenme bozukluğuna yol açtığını;  H1c 

ve 1g’ nin aşırı ekspresyonunun ise kognitif performansı arttırırken SE duyarlılığına çok az 

etkili olduğunu göstermiştir.  

 

http://www.springerlink.com/content/l660324176528r34/fulltext.html#CR11
http://www.springerlink.com/content/l660324176528r34/fulltext.html#CR43
http://www.springerlink.com/content/l660324176528r34/fulltext.html#CR11
http://www.springerlink.com/content/l660324176528r34/fulltext.html#CR43
http://www.springerlink.com/content/l660324176528r34/fulltext.html#CR11
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Bizim çalışmamızda, HK grubunda diğer iki gruba göre H1a düzeyleri azalmıştır. Yavaş 

kindled olan ya da kindled dirençli grupta protein düzeyleri arasında fark görülmemektedir. 

Bu bulgular, H1a’ nin önceki çalışmalarda gösterilmiş olan nöbet gelişimini engelleyici 

etkisini destekler niteliktedir. Bu noktada, kullandığımız WAG/Rij ırkı sıçanların Wistar 

kontrollerine göre hipokampusa bağımlı bazı hafıza testlerinde düşük performans 

gösterdiklerini belirtmek uygun olacaktır. H1a’ nın bazal düzeylerdeki farklılığı nöbetin 

jeneralizasyonu engelleyen bir faktör olabilir.  Bu çalışmadan elde edilen diğer bir sonuç, 

benzer bulguların talamustan da elde edilmiş olmasıdır ki (istatistiksel anlamlılığa ulaşmadığı 

için talamus artan/azalan listesinde bulunmamaktadır), bu bize farklılığın sadece 

hipokampusla sınırlı olmadığını göstermektedir. Diğer taraftan yavaş kindled olan grupla 

kindled dirençli grup arasında bir farklılığın bulunmaması, H1a’ nin nöbet gelişimini 

engelleyici potansiyel bir faktör olsa da tamamen engellemek için yeterli bir faktör gibi 

görünmediğidir. Yukarıda bahsedilen çalışmalarda da, H1a ekpresyon artışı nöbetleri azaltmış 

ya da geciktirmiş fakat tamamen ortadan kaldırmamıştır. 

 

5.1.3.C) İnflamasyon, oksidatif stres ve apopitozda rol alan proteinler 

 

IL1-alfa, gün geçtikçe yeni üyelerin eklendiği IL-1 sitokin ailesine ait bir proteindir 

(Dinarello 2010). Proenflamatuvar sitokinlerin prototipi olan, IL1-alfa ve IL1-beta, IL1 

reseptörlerine bağlanır ve hücre hasarı ile ilişkili yanıtlara aracılık ederler (Roa vd 2007). Bu 

reseptör aktivasyonundaki benzerliğe karşın iki molekül arasında yapım, aktivasyon, 

salgılanma ve fonksiyon açısından farklılıklar olduğu bildirilmiştir (Dinarello 1996, Rider vd 

2011). Örneğin, proIL1-alfa  diğer proteinlerden farklı olarak mikrotübüllerle bağlantılı 

şekilde sentezlenir (Dinarello 1996). proIL1-beta kaspaz-1 tarafından parçalanıp hücre dışına 

salgılanırken, proIL1-alfa, kapainler adı verilen membranla ilişkili proteazlar tarafından 

kalsiyuma bağımlı bir şekilde aktifleşir ve salgılanırlar. Dolayısıyla, IL1- alfanın hücre dışına 

çıkışı kalpeinlerin aktivasyonuyla ya da hücre ölümüyle bağlantılıdır (Dinarello 1996). 

Inflamatuvar yanıtlardaki aracı rolü dışında, hücre içi IL1-alfa’ nın ya da prekursorunun 

otokrin bir büyüme faktörü gibi davranarak normal hücresel farklılaşmada rolü olabileceği de 

öne sürülmüştür (Dinarello 1996). Yukaridaki verilerin çoğu periferik doku/hücre 

örneklerinden elde edilmişse de MSS’ inde IL1-alfanın glia, mikroglia ve nöronlarda yapıldığı 

gösterilmiştir (Sheng vd 1995, Tchelingerian vd 1993). Hipoksi/iskemiye (maruz kalmış 
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mikroglia kaynaklı IL1-alfanın steril inflamasyonun erken mediatörlerinden biri olduğu 

gösterilmiştir (Luheshi 2011).  

 

IL1- alfanın epilepsi ile ilişkisi deneysel epilepsi modellerinin yanı sıra klinik çalışmalarda da 

incelenmiştir. Konvulsif  nöbetler  sonrası beyin dokularında IL1-alfa düzeylerinin arttığı  

bildirilmiştir (Johnson ve Kan 2010, Gahring vd 1997). Klinik çalışmalarda, TLE’ li 

hastalarda IL1-alfa gen polimorfizmi farklı araştırma grupları tarafından incelenmiştir, fakat 

sonuçlar çelişkilidir (Kanemoto vd 2000, Peltola vd 2001, Ozkara vd 2006, Salzmann vd 

2008). 

 

Bizim çalışmamızda düzeyleri kindled olan gruplarda kindled olmayan gruba göre yüksek 

bulunmuştur. Bu farklılık geçirilmiş konvulsif nöbet aktivitesi ile ilişkili görünmektedir.  

 

High mobility group protein B2 (HMGB2), high mobility group box olarak adlandırılan 

kromozomal protein üst ailesinin bir üyesidir (memelilerde HMGB1-4 olmak üzere 4 protein 

tanımlanmıştır). % 80 yapısal benzerlik gösteren HMGB1-3 proteinlerin,  asidik c-terminal 

kuyruklarındaki a.a dizisi farklıdır (Stros 2010) C- terminal kuyruğun fosforilizasyon, 

metilasyon, asetelizasyon vb. gibi posttranslasyonel modifikasyonlarının, bu moleküllerin 

DNA’ ya bağlanma özelliğini, hücresel translokasyonlarını ve fonksiyonlarını düzenlediği 

bildirilmiştir.  

 

HMGB proteinlerin en iyi tanımlanmış fonksiyonları nükleer yerleşimleri ile ilişkilidir ve 

transkripsiyon, replikasyon, rekombinasyon, DNA onarımı ve genomik stabilite gibi çoklu 

süreçlerin modülasyonunu kapsar (Stros 2010).  Bunun dışında, HMGB1 ve 2’ nin 

sitoplazmada ve ekstraselüler ortamda da bulunabildiği gösterilmiştir. Sitozolik HMGB1 ve 2’ 

in nükleik asit sensoru olarak, ekstraselüler HMGB1’ in ise tehlike sinyal molekülü olarak, 

inflamasyon süreçlerine katıldıkları bildirilmiştir. Ekstraselüler pro-inflamatuvar işlev 

HMGB1 için iyi çalışılmış olsa da HMGB2 için sınırlı çalışma vardır (Pusterla vd 2009).  
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TLR 2 ve 4, trombomodulin, syndecan (Sessa ve Bianchi 2007) ve RAGE  (receptor for 

advanced glycation end products) (Huttunen vd 2000) ekstraseluler HMGB için tanımlanan 

reseptör işlevi gören yüzey molekülleridir.  

 

Yakın zamanlı çalışmalar, HMGB1’ in epilepsi patogenezinde rol oynadığını göstermektedir. 

Zurolo vd (2011) kortikal displazili hastalardan cerrahi olarak çıkarılan kortikal doku örneğini 

immunohistokimyasal yöntemlerle incelediklerinde, bu proteinin normal kortikal alanlarda 

nükleer yerleşim gösterirken, displazik örneklerde astrosit ve mikrogliaların sitoplazmalarında 

eksprese olduğunu göstermişlerdir (Zurolo vd 2011). Ayrıca, Choi ve arkadaşları (2011), 

febril nöbetli hastaların plazma örneklerinde HMGB1’ in inflamatuvar sitokinlerle birlikte 

arttığını bulmuşlardır (Choi vd 2011). Deneysel çalışmalar da bu bulguları desteklemektedir; 

Farelerde akut ve kronik nöbet modelleri kullanarak, HMGB1 ve TLR-4’ ün nöbetleri 

arttırdığı; bu moleküllerin antagonistlerinin ise akut ve kronik nöbet oluşumunu ve tekrarını 

engellediğini göstermişlerdir (Maroso vd 2010). Tüm bu bulgular, nöbet/epilepsi 

patogenezinde inflamatuvar süreçlerin önemini desteklemekte ve ekstraseluler HMGB1’ in bu 

süreçlerin içinde yer aldığını göstermektedir.  HMGB2’ nin epilepsi ile ilişkisine dair bir 

çalışma bulunmamaktadır. Fakat, yapısal ve fonksiyonel benzerlikleri nedeniyle paralel 

etkilere sahip olduğu düşünülebilir.  Bizim çalışmamızda, HK grubunda diğer iki gruba göre 

HMGB2 düzeyleri artmıştır. Bu sonuç, HMGB2’ nin konvulsif nöbet aktivitsinden bağımsız 

olarak kindled hızını arttırıcı yönde etki ettiğini düşündürmektedir.  

 

 

Interleukin-1 receptor accessory protein-like 1 (IL1RAPL1) interleukin-1/toll reseptör 

ailesine ait integral bir proteindir ve spesifik olarak hipokampal hafıza sistemiyle ilişkili beyin 

yapılarında eksprese olmaktadır (Carriѐ  vd 1999). IL1RAPL1, IL-1R ailesinin diğer üyeleri 

gibi  Ig benzeri 3 ekstraseluler domain, transmembran domain ve intraseluler TIR domain 

(Toll/IL-1R homology domain) içerir, fakat diğerlerinden farklı olarak, C-terminal 

sonlanmasında fonksiyonu bilinmeyen 150 ilave amino asid dizisine sahiptir (Carriѐ  vd 

1999). Bu ilave domain ile nöronlarda yaygın bulunan ve kalsiyum kanal regülasyonunda rol 

oynayan ‘nöronal kalsiyum sensor-1’ (NCS-1, memelilerde frequenin homoloğu) ile 

etkileşime girerek N tipi kalsiyum kanallarının inhibisyonuna yol açtığı ve IL1RAPL1’ in  

PC12 hücrelere transfeksiyonun ise NGF-ile indüklenen nörit gelişimini bozduğu 
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gösterilmiştir. Yakın zamanlı çalışmalar, IL1RAPL1 proteininin, C-terminal domaini ile 

eksitator postsnaptik yoğunluğun (PSY) temel iskele  proteinlerinden biri olan, PSD-95 ile de 

bağlandığını göstermiştir. Bu iki farklı molekülle bağlantısı, sinaptik plastisitede farklı 

sonuçlar oluşturma potansiyeline sahip olduğunu ve nörit gelişimini negatif yönde modüle 

edebileceğini göstermektedir. 

 

IL1RAPL1’ in önemi X- kromozomuna bağlı mental retardasyonda gen delesyonunun tespit 

edilmesiyle artmıştır. Devam eden çalışmalarda, IL1RAPL1 gen delesyonunun otizm 

spektrum bozuklukları; parsiyel duplikasyonlarının ise şizofreni ile ilişkili olduğu 

bildirilmiştir. IL1RAPL1 ile epilepsi arasındaki ilişkiye dair bir çalışma bizim 

araştırmalarımıza göre bulunmamaktadır. Bu proteinin net etkisi eşlik eden ve henüz iyi 

bilinmeyen  diğer faktörlerle ilişkili olabilir. IL1RAPL1’ in artış ya da azalışının sinaptik 

organizasyon ve fonksiyonlarla ilişkisinin anlaşılması için detaylı çalışmalar gerekmektedir. 

Diğer yandan, kindling modellerinde kindled olmuş hayvanların hipokampal bölgelerinde N 

tipi kalsiyum kanalları (Bernstein vd 1999) ve JNK aktivesinde (Cole-Edwards vd 2006) 

artışın varlığı bilinmektedir. Bizim çalışmamızda IL1RAPL1 düzeyleri KDi grupta yüksek 

bulunmuştur.  

 

 

Glutatyon-S- transferaz alpha- 6 (GST A6), çok sayıda alt grubu bulunan sitozolik GST’ 

nin alfa sınıf izoenzimlerinden biridir (Sheehan vd 2001). Hücrelerde, sitozolik GST’ lerin 

dışında mikrozomal ve mitokondriyal GST’ ler de bulunmaktadır. Bütün olarak, GST’ ler 

hücresel toksisite ve oksidatif strese adaptif yanıtlarda rol alan çok fonksiyonlu enzimlerdir. 

Ksenobiyotikler ve proinflamatuar ajanlar tarafından indüklendikleri bilinen bu enzimler, 

endojen toksik metabolitlerin, süperoksit radikallerin ve ekzojen toksik kimyasalların hücresel 

detoksifikasyon süreçlerine katılırlar (Raza 2011, Higgins ve Hayes 2011). Bu özellikleri 

nedeniyle farklı izoenzimlerin dejeneratif hastalıklara ve ilaç direnç mekanizmalarına katkıları 

incelenmektedir. Diğer taraftan GTS’ lerin oksidatif stres durumlarında s-tiolasyon 

reaksiyonuna giden biyolojik olarak önemli proteinlerin fonksiyonlarını etkileyebileceği 

bildirilmiştir (Listowsky 2005). Bu proteinler içinde transkripsiyon faktörleri, büyüme ve 

sinyal faktörleri ve yapısal proteinler bulunmaktadır (Listowsky 2005). Dolayısıyla, GST’ 

lerin iyi bilinen detoksifikasyon aracılı ‘housekeeping’ fonksiyonlarının yanı sıra sinyal ileti 
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yolaklarının modülatoru olarak hücresel proliferasyon ve hücre oluşumu süreçlerindeki rolleri 

son yıllarda tartışılmaya başlanmıştır (Laborde 2010).  

 

Epilepsi alanında, GST’ ler tedaviye dirençli epilepsilerde/bu epilepsilerin deneysel 

modellerinde, ilaç direnci ya da antiepileptiklerin yol açtığı reaksiyonlar kapsamında 

çalışılmıştır (Liu ve Tsai 2002, Shang vd 2008, Deng vd 2011). Bunun dışında, epilepsi 

gelişiminde rol oynadığı bilinen oksidatif hasara karşı koruyu mekanizmalar içinde ele 

alınmıştır (Vandresen-Filho vd 2007). GST’ lerin epilepsi gelişiminde proteinlerin post-

traslasyonel modifikasyon süreçlerinden birini yansıtan, glutathiolizasyon aracılı rolünün 

incelenmesi, bu alandaki çalışmada yeni bir açılım sağlayacaktır. Bizim calışmamızda GST 

A6 düzeyi HK  grubunda artmıştır. Bu oksidatif stresin hızlı kindled grubunda daha fazla 

olduğunu düşündürebilir. Diğer yandan, YK grubunda KD grubundan daha düşük olması bu 

yaklaşımın yetersizligini ve öngörülmeyen diğer faktörlerin de katımını göstermektedir. Bu 

sonuçlar ayrıca, protein ekspresyonunun konvulsif nöbet aktivitesi ile ilişkili olmadığını da 

düşündürmektedir. 

 

Caspase-3: Kaspazlar aspartat-spesifik sistein proteazları içeren bir ailedir. Bilinen yaklaşık 

14 memeli kaspazı, ortak sınıflandırma şemalarına göre 2 gruba ayrılmıştır. İnflamatuvar 

sitokinlerin prosesinde yer alanlar kaspaz1,5 ve 11; apoptozu regüle edenler ise kaspaz 

2,3,6,7,8,9, ve 10’ dur (Thornberry ve Lazebnik  1998). Kaspazlar  4 ortak domain yapısı 

içerirler. Kaspazların hücre içi lokalizasyonları, zimojen ve işlenmiş formları olmak üzere 

regüle edilir. Hücresel lokalizasyonu  sitozol olan kaspaz-3, kalp, beyin, karaciğer ve kasta 

eksprese edilir. Gelişen beynin nöronca zengin bölgelerinde aşırı eksprese edilirken ergin 

beyninde düşük seviyelere indirgenir (http://www.uniprot.org/uniprot/P55213). Kaspaz-3 

apoptozdan sorumlu olan kaspazların aktivasyonunda yer alır. Apoptozis esnasında poli(ADP-

riboz) polimerazı  '216-Asp-|-Gly-217'  bağından proteolitik olarak keser. SREBPs (Sterol 

regulatory element binding protein)’ leri  temel heliks-loop-heliks lösin fermuarı domaininden 

ve membran-bağlantı domaininden keserek aktive eder. Aynı zamanda Kaspaz-6, -7 ve -9’ u 

aktive eder.  

 

http://www.uniprot.org/uniprot/P55213
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Apoptotik yolakların aktivasyonu SE gibi epileptogenez evresi süresince başlangıç hasarıyla 

başlayarak devam etmektedir. Nöbetler sonrasında kaspaz-3 mRNA’sı ve proteini 

hipokampus ve dışındaki bölgelerde indüklenmiş olarak bulunmuştur. (Akbar vd 2001, Ferrer 

vd 2000, Gillardon vd 1997, Narkilahti vd 2003). Kaspaz-3 ve kaspaz-6’ nın epileptogenez 

süresince aktif olduklarını bildirilmiştir (Narkilahti vd 2003, Narkilahti ve Pitkanen 2005). 

Yaptıkları çalışmada epileptogenez süresince nöbetlerden sonraki 7 gün boyunca kaspaz-3 

bloklanmış ancak 7 gün boyunca kaspaz-3 fonksiyonunu bloklama antiepileptojenik bir etki 

yaratmamıştır (Narkilahti vd 2003). Kaspaz-3’ ün çok sayıda çalışmada apoptoz markırı 

olarak kullanıldığı da bilinmektedir.  Pilokarpinle indüklenen  nöbetlerde çinkonun (Zn) 

rolünün ve valporoik asit (antieipileptik ilaç) etkileşiminin araştırıldığı bir çalışmada kan ve 

hipokampus örneklerinde NSE, hipokampal çinko, IL-1 beta konsantrasyonları, hipokampal 

süperoksit dismutaz ve  kaspaz-3 aktiviteleri ölçülmüş ve kaspaz-3 burada nöronal apoptozis 

markırı olarak kullanılmıştır (Baraka vd 2011). Bizim çalışmamızda kaspaz-3’ ün 

ekspresyonu HK grubunda diğer iki gruba göre yüksek bulunmuştur.  Kaspas-3 aktivasyonu 

kindled nöbet oluşumunu kolaylaştırıcı etki gösteriyor olabilir.  
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5.2. SONUÇ 

 

 

Beyin hasarıyla tetiklenen moleküler ve hücresel değişikliklerden hangilerinin direkt olarak 

epilepsi gelişimine katıldığını ve hangilerinin beyin hasarını tamir etmek ve işlev kaybını geri 

kazanmada rol aldığını anlamak oldukça önemlidir (Dichter 2009, Jacobs vd 2009). Kindling 

ve SE ile tetiklenen hayvan modelleri epilepsiyi önlemek, durdurmak veya risk grubundaki 

insanlarda epileptojenik süreci tersine çevirmek için araştırmaların yapıldığı faydalı 

modellerdir ve antiepileptojenik tedavilerin değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu 

çalışmalarda iki yaklaşımdan söz edilmektedir; ilk yaklaşımda epileptogenezi önlemeye 

yönelik bugüne kadar çok sayıda antiepileptik ilaç denemeleri yapılmıştır; topiramate, 

levetiracetam, carisbamate, valproate en bilinenleridir. İkinci yaklaşımda ise 

antiepileptogenezis veya hastalığın modifikasyonunda potansiyel hedefler olarak 

nörodejenerasyon, inflamasyon ve immun cevabın up-regülasyonu ve nöronal eksitabilitenin 

olabileceği işaret edilmektedir.  

 

1- Protein ekspresyonunun gruplar arasındaki farklılıkları incelendiğinde beyin 

bölgelerine göre farklı dağılım özelliklerinin olduğu gözlenmektedir.  

 

 

Frontopariyetal kortekste hızlı kindled grubu ile diğer gruplar (yavaş kindled ve kindled 

dirençli) arasındaki farklılık belirgindir. Hızlı kindled grubunda diğer gruplara göre artan 

proteinler: Annexin 1, Rab-15, SCY-1LP, Ena, DAb-2, PGAM, Aldolaz-C, FABP4, eIF2B, 

GFAPD-R, DnaJ homolog subfamily C member 3; azalan proteinler ise: RIL-4, CAP2, MAP-

4, Zinc finger protein 622’ dir. Hızlı kindled grubunda artan proteinlerin epileptogeneze 

eğilimi arttıran bir etkiye sahip olma olasılığı güçlüdür. Azalanların ise (dirençli grupta artmış 

olanlar) epileptogenez açısından koruyucu etkiye sahip oldukları düşünülmektedir.  

 

 

Ayrıca, kindled gruplarında dirençli gruba göre artan (gamma-enolaz, RASSF4, kaspaz- 11, 

periferin, ST8 alpha-N-acetyl.) ya da azalan (Adrenomedullin, MP-N-acetylneuraminate.) 

proteinler tespit edilmiştir. Bu proteinlerin epileptogeneze katkısı yukarıda belirtilen şekilde 
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olabileceği gibi, daha güçlü bir olasılıkla, geçirilmiş jeneralize konvulsif nöbet aktivitesine 

hücresel yanıtları yansıtmaktadır. Konvulsif nöbet aktivitesine reaktif hücresel yanıtlar 

epileptogenezi kolaylaştırıcı ya da engelleyici yönde etki gösterebilir.  

 

 

Frontopariyetal kortekste sadece Ena hızlı kindled grubundan dirençli gruba doğru azalan bir 

seyir göstermektedir. Bu dağılım özelliği, olasılıkla Ena düzeyleri ile epileptogenez hızı 

arasında paralel bir ilişkiyi yansıtmaktadır. 

 

 

Yukarıdaki protein ifadelerindeki dağılım özelliği, frontopariyetal korteksin limbik nöbetlerin 

gelişiminde aktif bir role sahip olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, antiepileptojenik 

yaklaşımlarda temporal yapıların dışında değerlendirilmesi gereken beyin bölgelerinden 

biridir. 

 

 

Talamusta korteksten farklı olarak, kindled olan gruplar ile dirençli grup arasında farklılık 

belirgindir. Kindled grubunda artan proteinler BDNF, Rab-2A, M-Ras, TRAPPC2L, STX-1, 

STCBP-1, DIPP-1, Bdh-1, NADP-IHD, Slc25a42 ve Cacybp/SIP, MAPK3; azalanlar ise kif 

3a, alfa- enolaz’ dır.  

 

 

Talamusta tanımlanmış olan Parvalbumin hızlı kindled gruptan dirençliye doğru, REM2 ise 

dirençli gruptan hızlı kindled grubuna doğru artma eğilimindedir. Talamus sıklıkla idiyopatik 

jeneralize epilepsilerin nöronal döngüleri içinde yer almakta, temporal lob epilepsilerinde göz 

ardı edilmektedir. Protein ifadelerindeki farklılıkların kindled gruplarda olması nedeniyle, bu 

proteinler ile epileptogenez arasında neden sonuç ilişkisini kurmak güçtür. Fakat kindled 

hızları ile uyumlu ifadeye sahip proteinlerin varlığı, talamusun özellikle bölgesel nöbet 

aktivitesinin jeneralizasyonunda önemli bir role sahip olabileceğini göstermektedir. 

 

 

Diğer taraftan hipokampusta gruplar arası dağılım farklılığı çeşitlilik göstermektedir. Hızlı 

kindled grubunda artan (HMGB2, GST-alfa6), azalan (Homer-1, RhoGDI-1) proteinlerin yanı 
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sıra kindled gruplarında artan (TRAPPC4, IL-1a) proteinler, kindled hızı ile paralel seyir 

gösteren (IL1RAPL-1) ve düzensiz dağılım gösteren (SNAP-47) proteinler mevcuttur. 

Dağılım çeşitliliği, hücresel yanıtlarda farklı kombinasyonların epileptogenez açısından 

sonuçları etkileyebileceği/değiştirebileceğini düşündürmektedir.   

 

 

Ayrıca, gruplar arasında ortak ifade edilen proteinlere de, en azından epileptogenez açısından 

etkisiz fonksiyonlara sahip olabilecekleri yönünde dikkati çekmek gerekmektedir.  

 

 

2- İncelenen tüm beyin bölgelerinde veziküler transport ve hücre biçimlenmesi ile ilişkili 

protein kümeleri oluşmuştur.  

 

 

Veziküler transport; endositoz, ekzositoz ve hücre içi organeller arasında taşınmayı içerdiği 

için genel bir fonksiyonu ifade eder. Dolayısıyla, başta iyon kanalları ve reseptör dağılımı 

olmak üzere hücre membranının moleküler kompozisyonunu; ekstraselüler ortamın 

nörotransmiter içeriğini; hücre-hücre ve matriks etkileşimini; nöronlar söz konusu olduğunda, 

aksonal ve dendritik dallanmaları; hücre içi sinyal iletisini etkileyebilen geniş bir etki alanına 

sahiptir ve epileptogenez sürecinde adı geçen mekanizmaların varlığı çok sayıda çalışmada 

mevcuttur. Bu çalışmada hücresel veziküler transport süreçlerine katıldığı tespit edilen 

proteinlerin bir çoğu için, taşınmasına aracılık ettikleri moleküller ve olası fonksiyonel 

sonuçları belirsiz olsa da, bir kısmı için spekülasyon yapılabilir. Örneğin, frontopariyetal 

kortekste tespit edilen proteinlerin çoğu mikrotübüller ve aktin filamentleriyle etkileşim 

gösteren proteinlerdir. Bu iskelet proteinleri veziküler transportun yanısıra hücre 

biçimlenmesinde etkin role sahip moleküllerdir. Dolayısıyla, amigdala uyarısıyla indüklenen 

epileptogenezde, kortikal alanlarda da yapısal plastik değişikliklerin varlığı öngörülebilir.  
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3- Frontopariyetal kortekste epileptogenezle uyumlu protein profili, glikolizin ve 

gliozisin epileptogenezin patofizyolojisine katıldığını göstermektedir. 

 

  

Frontopariyetal kortekste tespit edilen 3 protein glikoliz yolağında piruvat oluşumundan 

önceki basamaklarda yer almaktadır. Glikoliz, kreps döngüsü ve elektron transport zinciri  

hücrenin enerji gereksiniminin karşılanmasında ardışık fizyolojik metabolik yolaklardır. 

Fakat, artmış glikoliz epilepsinin dahil olduğu birçok patolojik durumda tespit edilen genel bir 

durumdur. Glikoliz yolağını by-pass eden ketojenik diyet, etki mekanizması tam olarak 

bilinmese de, epilepsi tedavisinde uzun yıllardır uygulanmaktadır. Son yıllarda glikoliz 

yolağının inhibisyonu ya da kalori kısıtlaması, klinik ve deneysel düzeyde antiepileptik hatta 

antiepileptojenik yaklaşımlarda yer almaya başlamıştır. Fonksiyonel etkinliği gösterilmiş olan 

bu tedavi yaklaşımlarının etki mekanizmaları incelenmektedir. Öne sürülen hipotezlerden biri 

ketojenik diyet, kalori kısıtlaması ve hipogliseminin oluşturduğu metabolik stresin AMP 

kinaz aktivitesini arttırarak mTOR yolağını baskıladığıdır (Yamada 2008). mTOR yolağının 

aktivasyonunun epilepsi gelişimindeki rolü farklı konvulsif epilepsiler ve hayvan 

modellerinde gösterilmiştir. Benzer şekilde bu çalışmanın birinci aşamasında absans epilepsili 

sıçanların kortikal örneklerinde de mTOR yolağına ait bir protein (GTP-binding protein Rheb) 

tespit edilmiştir. mTOR aktivasyonunun kontrolünde yetersizliğe yol açan ve epilepsinin 

genetik nedenlerinden biri olan olan tuberus sklerozlu hastaların cerrahi olarak çıkarılmış 

kortikal doku örneklerinde astrogliozis bulgularına ulaşılmış olması mTOR yolağı ile gliozis 

arasındaki bağlantıyı güçlendirmektedir (Sosunov vd 2008). Benzer bulgular spinal travma 

oluşturulmuş hayvanlardan elde edilmiştir (Codeluppi vd 2009). Adı geçen çalışmada spinal 

hasara reaktif astrositlerde rheb-mTOR yolağının upregule olduğu tespit edilmiştir. Bizim 

çalışmamızda hızlı kindled gruplarında glikoliz ve gliozisin artmış olması, epileptogenezde 

hazırlayıcı faktörler olan bu iki hücresel süreç arasındaki moleküler bağlantı noktasının 

mTOR yolağı olabileceğini önermektedir. Öne sürülen bağlantı absans epilepsili sıçanlardaki 

kindled direnci ile çelişen bir durum gibi görünse de bu hayvanlarda basamak 3 aşamasından 

basamak 5 aşamasına geçiş oldukça hızlıdır ve asıl direnç noktası basamak 3 aşamasında 

(başka bir ifadeyle bölgesel elektriksel aktivitenin kortikal yayılımı) görülmektedir.  

 

 

Yukarıda fonksiyonel açıdan 2 grup protein üzerinde durulmuştur. Fakat, apopitozis ve 

inflamasyon ile ilişkili proteinlerin de kindled olmuş gruplarda arttığını belirmek gerekir.  
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4- Talamustan elde edilen protein profili, kindled olan gruplarda glikoliz dışında 

alternatif metabolik yolakların kullanımının arttığını ve kalsiyum regülasyonunda 

farklılıkların olduğunu göstermektedir.  

 

Talamusta korteksten farklı olarak glikolitik yolda aktif olan alfa-enolaz kindled dirençli 

grupta artmış; keton yapımı, yağ asidi metabolizması ile ilişkili proteinler ise alternatif 

metabolik yolakların aktivasyonunu destekler şekilde kindled olan gruplarda artmıştır. 

Glikolitik yolakta piruvat kinazdan önceki basamakta yer alan enolaz, çift yönlü tepkimeye 

neden olur. Dolayısıyla dirençli grupta alfa enolaz artışı glikolizde olduğu kadar 

glikoneogenezdeki artışı da yansıtabilir. Diğer taraftan non-spesifik enolaz olan alfa-enolazın 

glukoz metabolizması dışında fonksiyonları da önerilmiştir (Butterfield ve Lange 2009). 

Örneğin, kas dokusunda, endoplazmik retikulumda yerleşik bir glikoliz yolağının hücre içi 

kalsiyum dengesinde rolü olabileceği gösterilmiştir. ER’ daki SERCA kanal aktivitesi için 

gerekli ATP bu bölgesel glikoliz yolağından sağlanmaktadır. Kindled dirençli grupta artmış 

alfa-enolaz, hücre içi kalsiyum birikimini engelleyen bir etki gösterebilir.  

 

Talamusta dikkati çeken diğer bir farklılık kalsiyum regülasyonu ile ilişkili proteinlerde 

ortaya çıkmaktadır. Kalsiyum bağlayan ve kalsiyuma bağlı nörotransmiter salınımına katılan 

bir protein olan  parvalbumin GABAerjik nöronlarda lokalizedir. Parvalbumin eksikliğinin 

GABAerjik iletiyi azalttığı gösterilmiştir. Bizim çalışmamızda parvalbumin en yüksek 

kindled dirençli grupta en düşük hızlı kindled grubunda bulunmuştur. Dolayısıyla talamusta, 

kalsiyum modülasyonu ile bağlantılı GABAerjik iletideki azalma lokal nöbetlerin 

jeneralizasyonunu arttırıyor olabilir ve absans epilepsili sıçanlarda talamusta GABAerjik 

iletinin artmış olduğu düşünüldüğünde, bu hayvanlardaki absans nöbetlere yol açan 

GABAerjik iletideki artış aynı zamanda kindled direncinden sorumlu mekanizmalarda yer 

alabilir.  

 

Talamusta kalsiyum regülasyonu ile ilişkili diğer bir protein REM2 ise parvalbuminin tersine 

en yüksek hızlı kindled en düşük kindled dirençli grupta tespit edilmiştir. REM2 kalsiyum 

kanallarının beta alt ünitesine bağlanarak hücre içi kalsiyuma bağlı sinyal mekanizmalarını 

düzenleyen bir proteindir ve dirençli gruptan hızlıya doğru artış göstermesi kindled sürecini 
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kolaylaştırıcı etki gösterebileceğini düşündürmektedir. Cacbp/Sip ise kindled olan 2 grupta 

artış göstermiştir. Cacbp/Sip hücre içi kalsiyum düzeylerine bağlı lokalizasyon göstererek 

hücre farklılışması/dejenerasyonu süreçlerine potansiyel katılımı önerilen bir proteindir. 

Kindled gruplarında artmış olması yaygın nöbet aktivitesinin sonucu artan bir protein 

olduğunu düşündürmektedir.  

 

Talamusta anlamlı düzeylerde olmadığı için tartışmada yer almayan proteinler içinde 

kalsiyum regülasyonunda rol oynayan proteinler de bulunmaktadır. Bu proteinler Homer 1, 

Densin, GBP1-1, calmyrin2, L-tipi kalsiyum kanalları beta alt ünitesidir. İlk 4 proteinin L- tipi 

kalsiyum kanallarına bağlanıp kanal modülasyonunda yer almaları ve kanalın beta alt- 

ünitesinin protein-protein etkileşimleriyle kanal fonksiyonlarını düzenleyici rolünün 

bulunması dikkatten kaçmaması gereken bir durumdur. Bu nedenle, L-tipi kalsiyum 

kanallarının kindled direncindeki rolü incelenmesi gereken konulardan biridir.  

 

5- Hipokampusta en belirgin bulgu epileptogenez ile inflamasyon arasında pozitif bir 

ilişkinin varlığıdır. 

 

Hipokampusta diğer beyin bölgelerinden farklı olarak inflamasyon ile ilişkili proteinler daha 

fazladır. IL-1a kindled olan gruplarda, HMGB2 hızlı kindled grupta, IL1RAPL-1 ise kindled 

dirençli grupta artış göstermiştir. IL-1a ve HMGB2 proinflamatuvar etkinliği iyi bilinen 

proteinlerdir. IL1RAPL-1, nörit gelişiminin negatif düzenleyicisi olarak önerilmiştir.   

 

Temporal lob epilepsileri MSS’ de hasar oluşturabilen herhangi bir durumda ortaya çıkan 

sekonder epilepsilerdir. Nöbet aktivitesinin kendisi de özellikle tekrarlayıcı olduğunda 

epilepsi gelişimini tetiklemektedir. Kindling modeli tekrarlayan nöbetlerin epilepsi oluşturma 

özelliğinden yola çıkarak geliştirilmiştir ve TLE’ lerde sıklıkla birincil epileptik odak olarak 

tespit edilen limbik yapıların elektriksel uyarılması şeklinde uygulanmaktadır. Dolayısıyla, 

hipokampustaki moleküler değişimler TLE’ de epileptik odaktaki değişimleri yansıtmaktadır. 

Son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar, inflamatuar süreçlerin epilepsi gelişiminde önemli bir 

rol oynadığını düşündürmektedir. MSS hasarının hipereksitabileteye neden olabildiği 
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bilinmekle beraber bu hasarların beyinde inflamatuvar süreçleri hızlı bir şekilde tetiklediği ve 

uzun süre boyunca devam ettiğinden yola çıkarak, inflamatuvar aracıların epileptogenez 

gelişimine katılmaları ihtimalinin arttığı bildirilmiştir (Choi ve Koh 2008, Vezzani vd 2008, 

Vezzani ve Granata 2005). İnflamatuvar süreçler ilk olarak aktif mikroglia ve astrositlerde 

sonrasında nöronlar ve BBB endotelyal hücrelerde  başlamaktadır (De Simonivd 2000, Turrin 

ve Rivest 2004, Marcon vd 2009). Epileptogenez sürecinde beyinde inflamatuvar aracıların 

artmış ekspresyonu mikroarray analizleriyle doğrulanmıştır (Gorter vd 2006, Lukasiuk ve  

Pitkänen 2004). Akut veya kronik nöbetlerin deneysel modellerinde, inflamatuvar 

sinyalizasyonu bozulmuş ya da aşırı aktif olan genetik modifiye farelerde yapılan 

farmakolojik çalışmalar, aktif glia veya nöronlardan salınan pro-inflamatuvar aracıların 

(sitokinler, High mobility Group Box 1, prostaglandinler, komplement faktörler vb.) 

iktogenez mekanizmalarına katıldığını göstermiştir (Kulkarni ve  Dhir  2009, Vezzani vd 

2008, Vezzani vd 2011). Bunun yanısıra IL-6 veya TNF-α’ yı astrositlerde aşırı eksprese eden 

farelerin kullanımı kronik inflamasyonun, nöbetler de dahil olmak üzere nöropatolojik 

değişikliklerle sonuçlandığını göstermiştir (Campbell vd 1993, Probert vd 1997).  

Antiinflamatuar yaklaşımlar, epilepsi gelişimini önlemeye yönelik tedavi yaklaşımlarında en 

güçlü adaylardır.   

 

Bizim çalışmamızda epileptogenez networkünde önemli olabilecek 3 temel beyin bölgesi 

seçilerek kindling süreci (epileptogenez) ile ilişkili moleküler mekanizmaları açıklayabilecek 

proteinler tespit edilmiştir. Bu proteinlerin epileptogenez ile fonksiyonel bağlantılarının 

araştırılması ileri çalışmaları gerektirmektedir. Bu proteinlerin selüler ya da subselüler 

yerleşimlerinin fonksiyonlarını etkilediği düşünülürse, spasyotemporal dağılımlarının 

detaylandırılması epileptogenezdeki olası rollerinin açıklanmasında önemli bir aşamayı 

yansıtabilir 
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