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1. ÖZET 

DİYET RESTRİKSİYONU İLE ÖN KOŞULLANDIRMA TEKNİĞİNİN 

FARE BEYİN FELCİ MODELİNDEKİ NÖROPROTEKTİF ETKİSİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Sağlığımızın devamlılığını korumak için önemli bir olgu olan beslenme, aynı 

zamanda sağlık için tehdit de oluşturabilmektedir. Beslenmedeki bozukluklar 

sonucu, çeşitli hastalıklara yakalanma riskleri arttığı gibi varolan patofizyolojik 

süreçler de etkilenebilmektedir. Bu hastalıklardan biri de günümüzde dünya ölüm 

sıralamalarında ilk üçte yer alan beyin felcidir. Bu çalışmada, kısa dönemli diyet 

kısıtlamasının fare beyin felci modelindeki, hasar alanı, ödem, nöronal sağkalım ve 

apoptotik hücre ölümüne olan etkileri incelenmiştir. Bu çalışmada etik kurulu alınmış 

(karar no:35/2017), 90 ve 30 dakikalık (sırasıyla 24 ve 72 saat reperfüzyon) orta 

serebral arter tıkanması modeli uygulanan 8-12 haftalık erkek BALB/c fareler 

kullanılmıştır. Fareler operasyondan üç gün önce gruplarına göre hazırlanmış %70 

yoğunluktaki (n=7; protein, yağ, karbonhidrat) diyetlerle beslenmişlerdir. Kontrol 

grubu standart yemle beslenmeye devam ederken, açlık grubunun yemleri çekilerek 

sadece suya erişimine izin verilmiştir. İstatistik olarak one-way ANOVA yöntemi 

kullanılmıştır. Yüksek yağlı diyetle beslenen hayvanlarda, 90 ve 30 dakika 

iskemideki Laser Doppler flowmetri kayıtlarında, kontrol ve diğer gruplara göre 

hipoperfüzyon gözlenmiştir. Buna ilaveten 90 dakika iskemide yüksek yağlı diyetle 

beslenen hayvanlarda kontrol grubuna kıyasla beyindeki hasarın ve ödemin anlamlı 

olarak artmış olduğu görüldü. Hücresel sağkalıma bakıldığında, yüksek yağ ve 

yüksek karbonhidrat gruplarında kontrol grubuna kıyasla canlı hücre sayısında 

anlamlı bir azalma izlenmiştir. Bu çalışmada diyet restriksiyonunun fare beyin felci 

modelindeki etkisi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda beslenmenin 

beyin felci süreçlerini etkilediğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Diyet Restriksiyonu, Önkoşullandırma, Serebral İskemi 
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2. ABSTRACT 

THE NEUROPROTECTIVE EFFECTS OF DIET RESTRICTION 

PRECONDITIONING ON CEREBRAL ISCHEMIA MODEL ON MICE 

Nutrition is an important factor in order to maintain our healthy state. However, it 

can also become a major threat in the cases of malnutrition. Malnutrition affects 

several pathophysiological processes and also increases susceptibility to a number of 

diseases. Cerebral ischemia is an example for such diseases and is the third main 

reason of mortality worldwide. In this study, we examined the effects of short-term 

diet restriction using a cerebral ischemia model in mice in terms of infarct volume, 

edema formation, neuronal survival and apoptotic cell death. This study was carried 

out in 8-12 weeks old BALB/c mice; with the permission from the Medipol 

University Ethical board (#35/2017). 90 and 30 minutes (followed by 24 and 72 

hours of reperfusion, respectively) of middle cerebral artery occlusion were 

performed. Animals were fed with %70 high density diets (n=7, protein, fat or 

carbohydrate) three days prior to middle cerebral artery occlusion. The fasting group 

was given ad libitum access to water only, whereas the control group was fed on 

standard mice food. The animals that had high-fat diets showed hypoperfusion on the 

Laser Doppler flowmeter records on both 90 and 30 minutes of middle cerebral 

artery occlusion when compared with control and the other diet groups. Also, within 

the same group, the mice that had gone under 90 minutes of occlusion period had 

increased edema and infarct volume compared with the control group. Furthermore, 

the decrease in the neuronal survival rates of the high fat and high carbohydrate 

groups was statistically significant when compared with the control group. This 

study focuses on the effects of diet restriction on the recovery processes including 

neuronal survival and apoptotic cell death following cerebral ischemic injury in 

mice. Our results suggest that nutrition results in differential effects on the recovery 

processes, and therefore further studies should be conducted to identify the 

underlying mechanisms of the beneficial effects of dieting. 

Keywords: Cerebral Ischemia, Diet Restriction, Preconditioning 
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3. GİRİŞ VE AMAÇ 

Dünya sağlık örgütünün verilerine göre serebrovaskular hastalıklar son 15 yıl 

içerisinde dünyada meydana gelen ölüm sıralamalarında ikinci sırada yer almaktadır. 

Ortaya çıkan beyin felci vakalarının ~%87’si beyin damarlarının tıkanması sonucu 

gerçekleşmektedir. İskemik beyin felci, beyni besleyen ana damarın geçici ya da 

kalıcı olarak tıkanması sonucu, serebral kan akımının %20’nin altına düşmesiyle 

karakterizedir. Kan akımındaki bu düşüş çoğunlukla serebral arterlerin, tromboz ya 

da emboliyle tıkanması nedeniyle olmaktadır (1). Amerika Birleşik Devletleri 

verilerine göre her 40 saniyede bir kişi beyin felci geçirmektedir. Buna ek olarak, 

yapılan araştırmalarda, 2014 verilerine göre ortalama her 4 dakikada bir kişi beyin 

felci nedeniyle ölmektedir (2) ve beyin felci nedeniyle meydana gelen ölümlerin 

yaklaşık %60’ı, hastalar henüz acil müdahale alamadan gerçekleşmektedir (2). 

Kesin olarak bir tedavisi bulunamamakla birlikte, en etkili müdahale ilk 4 

saat içinde intravenöz olarak yapılan doku plazminojen aktivatörü (t-PA) 

uygulamasıdır (3). Bu uygulamayla damardaki pıhtı çözülerek, tıkanıklığın ortadan 

kaldırılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle akut uygulanabilecek ya da beyin felci 

sonrası geri dönüşümü arttırabilecek tedavilerin bulunmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu çerçevede en etkin çözümün hastalığa yakalanma riskini düşürmekten geçtiği 

düşünülmektedir. Bu bağlamda beslenme ve alışkanlıklarımız risk açısından önemli 

rol almaktadır. 

Globalleşen dünyada yiyeceklere ulaşımın artması, hızlı ve çok miktarda 

tüketilen yağlı ve şekerli besinlerin günlük öğünlerde yüksek miktarda tüketilir hale 

gelmesi insan sağlığını tehdit eden bir durum oluşturmaktadır. Beslenme sonucu 

oluşan, hipertansiyon, kanda kolesterol ve trigliserid miktarının yüksek olması gibi 

durumlar da beyin felci için risk faktörü oluşturmaktadır (2). Diyabet ve 

hipertansiyonu olan hastalara, kan basıncını düşürecek uygulamalarda bulunulması 

sonucu beyin felci geçirme riskinin anlamlı şekilde düştüğü belirtilmiştir (4). 

Yapılan bu tez çalışmasında, farklı diyet kısıtlamalarının beyin felcinde; hasar 

alanı, ödem, nöronal sağkalım ve apoptoz süreçlerine olan etkisinin araştırılması 

hedeflenmiştir. 
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4. GENEL BİLGİLER 

4.1. İskemik Beyin Felcinin Patofizyolojisi 

Beyin dokusu canlılığını sürdürebilmek için gerekli olan enerjiyi oksidatif 

fosforilasyonla sağlamaktadır, bu nedenle yüksek oranda oksijen ve glikoza ihtiyaç 

duymaktadır. İskemik beyin felci sonucu, etkilenen bölgede serebral kan akımı ~%80 

oranında düşmektedir. Bu düşüşle birlikte dokuların canlılığı için gerekli olan oksijen 

ve glikoz taşınamaz ve iyonik gradiyenti sağlayacak olan enerji temin 

edilemeyecektir (5). Enerji eksikliği sonucu nöron ve glia hücrelerinde membran 

potansiyeli bozulmakta ve nöronlar depolarize olmaktadır (6). Bunun sonucunda 

presinaptik voltaj-bağlı Ca
+2

 kanalları aktive olur ve eksisatör aminoasitlerin hücre 

dışı matrikse (HDM) salınımı gerçekleşir. Devamında eksisatör aminoasitlerin 

presinaptik uçta geri alınması enerji gerektiren bir süreç olduğundan, enerji 

yoksunluğu nedeniyle bu işlem gerçekleşemeyecek ve HDM’de glutamat etkisiyle 

aktive olan N-metil-D-aspartat (NMDA) ve metatropik glutamat reseptörleri hücre 

içine Ca
+2

 girişini artıracaktır (7). Glutamat aracılı uyarılma sonucu Na
+
 ve Cl

-
 

iyonları α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) ve kainat 

reseptörleri aracılığıyla hücre içine girmektedir. Hücre içine giren Na
+ 

ve Cl
-
 

iyonlarını su, pasif olarak takip eder ve beyin ödemi oluşumunu indüklemektedir.  

Genel ikincil haberci olan Ca
+2

 iyonlarının hücre içinde birikmesi, apoptoz 

gibi bir takım sitoplazmik ve nüklear süreçleri başlatarak, doku hasarına neden 

olmaktadır. Örneğin, proteolitik enzimlerin aktivasyonuyla aktin ve spektrin (8) gibi 

hücre iskeleti proteinlerinin ve laminin (9) gibi HDM proteinlerinin degredasyonu, 

fosfolipaz A2 ve siklooksigenazın aktivasyonu serbest oksijen radikallerinin 

üretimini uyararak, lipid peroksidasyonu ve membran hasarına yol açmaktadır. 

Serbest radikal gidericileri kullanılarak, beyin felcinde oksidatif stres sonucu 

meydana gelen hasar azaltılabilmektedir (10). Ek olarak, endojen serbest radikal 

gidericilerin aşırı üretimi beyin felcine karşı koruma sağlamaktadır (11, 12). Serbest 

radikal giderici enzimleri hasarlı olan hayvanların serebral iskemik hasara daha 

duyarlı oldukları bilinmektedir (13, 14). 
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4.1.1 Enerji eksikliği ve ekzitotoksisite 

Beyin dokusu, total vücut ağırlığı ile karşılaştırıldığında en hafif dokulardan 

birisidir. Buna rağmen canlılığını ve fonksiyonlarını devam ettirebilmek için yüksek 

oranda oksijen ve glikoza gereksinim duymaktadır. Beyin, ihtiyacı olan enerjiyi 

oksidatif fosforilasyonla karşılaması sebebiyle beyin felci meydana geldiğinde beyne 

yeterli kanın, aynı zamanda oksijen ve glikozun taşınamaması ve iyonik gradiyentin 

sağlanması için gerekli enerjinin üretilememesi (5) nedeniyle nöron ve glia hücreleri 

depolarize olurlar (6) ve devamında voltaj-bağlı Ca
+2

 kanalları da aktive olmaktadır. 

Kanalların aktivasyonuyla eksisatör nörotransmitter olan glutamat HDM’ye salınır. 

Glutamat salınımının ardından, iyonotropik N-metil-D-aspartat (NMDA), α-amino-3-

hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) veya kainat reseptörlerini 

aktive ederek (15, 16) hücre içine Ca
+2

 (7) iyonunun yüklenmesine neden olmaktadır. 

Enerji yokluğuna bağlı olarak depolarize olan membran sonucu HDM’ye hücreden 

K
+ 

çıkışı olurken, hücre içine iyonotropik glutamat reseptörlerinden Na
+
 girişi 

gerçekleşir ve hücrede ödem meydana gelir. Glutamat reseptörlerinin bu aktivasyonu 

nöronları çoğunlukla nekroz yoluyla ölüme götürmektedir. Glutamatın HDM’deki bu 

aktivasyonu hasar çevresi bölgelere de yayılır ve eksitotoksisite olarak adlandırılır. 

4.1.2 Oksidatif stres 

Hücre içi Ca
+2

 iyonu konsantrasyonun artması, ikincil haberci sistemle 

birlikte hücre içi proteazları aktive etmektedir. Mitokondriyal membran 

geçirgenliğini bozan bu durum mitokondriyal ölümün gerçekleşmesine neden 

olmaktadır (17-19). 

İskemi ile birlikte enerji açlığının meydana gelmesiyle meydana gelen 

eksitotoksisite sonucu hücre içi Ca
+2 

iyon miktarının artması ve enerji açlığı 

nedeniyle mitokondrinin membran potansiyelini koruyamamasından dolayı 

mitokondri tarafından serbest oksjen radikalleri (SOR) üretilmekte ve bu süreç 

sonunda da nöron ölümü gerçekleşmektedir (20, 21). Nikotinamid adenin dinükleotit 

fosfatın (NADPH) oksidasyonu hücre içerisinde Ca
+2

'nin birikmesine sebep olacak 

olayları tetiklediği gibi aynı zamanda mitokondriyal direnç oluşmasına sebep olur 

(22). NADPH'ın oksidasyonu, süperoksitlerin (SOR) birikimine yol açar ve 
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süperoksitlerin temizlenme kapasitesini düşürdüğü için oksidatif stresi kötüleştirir. 

Buna ek olarak glutatyon transferaz NADPH'ın oksidasyonuna eklenir ve 

mitokontrial ölüme sebep olur (23). 

4.1.3 Enflamasyon 

Post iskemik enflamasyon arteriyal tıkanmanın gerçekleşmesinden hemen 

sonra damarsal alanda başlamaktadır. Siklooksigenaz-2’nin enflamatuvar hücrelerde 

ve nöronlardaki aktivasyonu sonucu SOR üretimi ve toksik prostanoidler nedeniyle 

doku hasarı meydana gelmektedir (24, 25). Aynı zamanda platelet birikiminin 

artması ve lökosit adezyonu iskemik hasarı daha da kötüleştirmektedir. 

İndüklenebilir nitrik oksit sentazın (iNOS) postiskemik enflamasyonda doku hasarını 

arttıran kritik bir etken olduğu da bilinmektedir (26). Oksidatif stres ve yangı 

düzenleyiciler kan beyin bariyerinin (KBB) geçirgenliğini etkileyerek proteinlerin ve 

endotel hücrelerinin damar dışına çıkmasını tetikleyip, makrofaj ve mast hücrelerinin 

aktivasyonuna neden olarak KBB yapısını bozmaktadırlar (27).  

Proenflamatuvar sinyalden sonra selektinlerle, hücreiçi adezyon molekülü-1 (ICAM-

1) membranda ifade edilmeye başlar (28, 29). Adezyon reseptörleri, adezyon 

molekülleriyle ve integrinlerle etkileşime girerek beyin dokusuna lökosit sızmasını 

sağlamaktadırlar. Beyin iskemisinin akut fazında mikroglia ve makrofazlar interlökin 

(IL)-1β, IL–6 ve IL-18 hasarlı hücrelerden salınmaktadırlar (30). Bu sitokinler 

hasarlı dokuda lökosit sızmasına katkıda bulunmakla birlikte, dendiritik hücreler ve 

T-hücreleri arasında antijen sunumunu aktive ederler (31). T-hücreleri interferon-

gama ve SOR vasıtasıyla immuniteyi başlatarak doku hasarına öncülük ederler. T-

hücreleri, mikroglialar tarafından salınan IL-23 ile aktive olurlar ve makrofajlar 

tarafından üretilen IL-17 ile birlikte akut iskemik hasar daha kötü bir hal almaktadır 

(32). Yapılan araştırmalar, mikrogliaların çeşitli aktif formları olduğunu 

göstermektedir (33). Proenflamator tip olan M1, tümör nekroz faktörü (TNF)-α, IL-

1β, IL-18 ve IL-6 salınımlarını gerçekleştirebilmektedir. Diğer yandan hücre 

iyileşmesiyle ilgili olan M2, hücre sağ kalım ve tamir mekanizmalarında etkili 

olmakla birlikte, tranforming growth factor (TGF)- β, nerve growth factor ve IL-4 

üretimini sağlamaktadır (34). M1 tipinin iskemik hasarın merkez bölgesinde ilk 24 

saatte bulunduğu ve iskemik hasardan sonra ilk iki hafta sayılarını arttırdıkları (35), 
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M2 tip mikrogliaların ise ilk 24 saatin sonunda hasarlı alanda bulundukları ve 

sayıları azalmadan önce ilk hafta boyunca giriş yaptıkları gözlemlenmiştir (36). 

Hasardan sonra ilk hafta boyunca M2 tipi iskemik hasarın merkez bölgesinde 

predominant olarak bulunurken, M1 tipi iskemik hasarın çevresinde predominant 

olarak bulunmuştur (37). Bu gözlemler, iskemik hasarın çevresinin proenflamatuvar 

ve aktive olmuş mikroglialar tarafından domine edildiğini göstermektedir (38). 

4.1.4. Hücre ölüm çeşitleri; apoptoz, nekroz ve otofaji 

Eksitotoksisite ve oksidatif stres sonucu hücrelerin aşırı uyarılması, membran 

potansiyellerinin bozulması, hücre içi Ca
+2

 iyon konsantrasyonun artması gibi 

durumlar, hücreleri nekroza ya da daha kontrollü bir savunma mekanizmaları olan 

apoptoz ve otofajiye götürmektedir.  

4.1.4.1. Apoptoz 

Apoptoz , hücre içi sinyal yolaklarla aktive olan kaskatlar sonucu meydana 

gelen programlı hücre ölümü şeklidir. Bu ölüm mekanizması, pro-apoptotik ve anti-

apoptotik genlerin arasındaki sinyalizasyonlarla düzenlenmektedir (39). Hipoksi ve 

ATP açlığı, nöronları apoptotik regülatör proteinleri aktive etmeleri için uyardığı 

gibi, mitokondriyal disfonksiyonu, kaspaz enzimlerinin aktivasyonu, asidozis, 

kalsiyum dengesizliği ve diğer hücresel enerji metabolizma bozuklukları gibi 

süreçler için de uyarır (40, 41). Bu apoptotik olaylar çoğunlukla gecikmiş ve ikincil 

beyin hasarlarından sorumludurlar.  

4.1.4.2. Nekroz 

İskemi sonucu meydana gelen arteriyal tıkanma, hipoperfüzyona neden 

olmaktadır. Buna bağlı olarak beynin canlılığı için gerekli olan glikoz ve oksijen 

taşınması da büyük oranda azalmaktadır. Bunun sonucunda ATP üretimi 

yavaşlamakta ya da durmaktadır (42, 43). Arteriyal tıkanmadan birkaç dakika sonra, 

hücreye anormal Na
+
 girişi ve hücre dışına K

+ 
çıkışının olmasıyla nöron ve gliaların 

membranlarında anoksik depolarizasyon meydana gelmektedir (44). Hücre içine 

giren Na
+
 sebebiyle suyun osmotik transportla hücre içine girmesi, sitotoksik ödem, 

hücre membranının parçalanmasına ve nekroza neden olmaktadır. 
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4.1.4.3. Otofaji 

Otofaji, sitozolik içeriğin ve organellerin degredasyon için lizozomlara 

transfer edildiği çok yönlü katabolik bir süreçtir (45). Bu süreçte hasarlı ya da 

birikme eğilimindeki proteinler, organeller otofagozom formasyonu halinde 

lizozomla birleşir ve sindirilirler (46). Aynı zamanda otofaji sonucu sindirilen protein 

ya da organellerden elde edilen materyaller yeni sentez süreçlerinde tekrar 

kullanılarak, enerji eksikliğinde ya da besin yetersizliğinde hücrenin canlılığına 

destek olmaktadırlar (47). Otofaji sürekli olarak fonksiyonunu yitirmiş protein ve 

organelleri geri dönüştürerek hücresel büyüme, farklılaşma ve hücre içi denge gibi 

fizyolojik süreçlerde kritik bir rol oynamaktadır. Otofajide, başlama/indükleme, 

otofagozom formasyonu ve matürasyon/geri dönüşüm süreçleri bulunmaktadır (48). 

Kısaca özetlemek gerekirse; i) Ayırma: fagofor formasyonu ve sitoplazmik 

bileşenleri otofagozom içinde hapsetme; ii) Matürasyon: otofagozomun lizozom ile 

birleşmesi; iii) Degredasyon: lizozomal hidrolazlarla otofagozomun degredasyonu; 

iv) Geri dönüşüm: degrede olmuş sitoplazmik materyalin tekrar kullanımı. Oksidatif 

stres, endoplazmik retikulum stresi ve açlık gibi stres durumlarında hasarlı bileşen 

degrede edilmektedir.  

İskemik stres sonucu otofaji indüklenebilir ancak iskemik stresteki rolü halen 

tartışma konusudur (49). Transmisyon elektron mikroskobu çalışmalarında, 

otofagozomlar ve otolizozomların iskemik alanda bulundukları gösterilmiştir (50, 

51). Yapılan araştırmalar sonucu otofajinin iskemik hasardan sonra beyin üzerinde 

hem yararlı hem de zararlı etkileri olabileceğini göstermektedir (52). İskemik süreçte 

üretilen serbest radikaller sonucu nöronal hücre ölümleri, KBB geçirgenliğinin 

bozulması ve nöronal hasar meydana gelmektedir (53). Elde edilen bilgiler 

doğrultusunda, iskemik beyin felci sonucu oluşan SOR’ların otofajiye, protein, lipid 

ve DNA gibi biyomoleküllerin posttranslasyonel modifikasyonunu sağlayarak aracı 

olduğunu göstermektedir (54, 55). 
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4.2. Beyin Felcinde Muhtemel Klinik Tedaviler ve Tedavide Karşılaşılan 

Zorluklar 

İskemik beyin felcinde, akut tedavi olarak rekombinant doku plazminojen 

aktivatörü (t-PA) ve aspirin kullanılmaktadır (3, 56). İntravenöz olarak uygulanan t-

PA, etkisini plazminojenin plazmine dönüşümünü indükleyerek göstermektedir (57) 

ve bunun sonucunda pıhtı çözülmekte ve damarın beslediği bölge kanlanmaya devam 

etmektedir. Böylece t-PA ile sağlanan reperfüzyon, nöronal hasarı azaltmaktadır. 

Literatüre bakıldığında t-PA’nın ilk 3 ve 4.5 saat aralığında anlamlı bir etki 

gösterdiği belirtilmiştir (3). Semptomlar başladıktan 4.5 saat sonra uygulanan t-PA 

sonucu istatiksel olarak anlamlı bir veri elde edilememiştir (58). Aynı zamanda 3 saat 

geçtikten sonra uygulanan t-PA uygulaması sonucu artmış beyin hasarı ile birlikte 

hemoraj riski de artmaktadır (59). Yapılan bir diğer çalışma ise farelerde yapılan 

beyin felci modelinde t-PA uygulamasının doza bağlı olarak beyindeki hasar alanını 

arttırdığı belirtilmiştir (60). Tüm bunların yanında t-PA iskemik beyin felci için etkili 

bir akut tedavi olarak görülsede iskemi semptomlarının başlama zamanının tam 

olarak bilinememesi, ilaca erişimin kısıtlı olması, acil servis hizmetlerinin kalitesi, 

doza bağlı meydana gelebilecek yan etkileri nedeniyle iskemik beyin felci için kesin 

bir tedavi olamamaktadır. 

Deneysel iskemi modellerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda 

hipoterminin iskemi sonrası koruyucu rolü olduğu belirtilmiştir. İskemi sonrası 

hipotermi tedavisinin; p53 protein miktarını ve apoptozu indükleyen proteinlerin 

miktarını düşürdüğü gösterilmiştir (61-63). Hipotermi tedavisi iskemi sonrası 

apoptozu indükleyen proteinlerin miktarını düşürürken apoptozu engelleyen 

proteinlerin miktarını ise arttırdığı ve bu sayede apoptotik hücre ölümünü düşürdüğü 

gösterilmiştir (64, 65). Benzer deneysel çalışmalarda, hipoterminin iyon dengesinin 

sağlanmasında Na
+
-K

+
 ATPaz pompasını düzenlendiği, Na

+
, K

+
 ve Ca

+2
 kanalları 

üzerine etki ederek hücre içerisine aşırı miktarda Ca
+2

 girmesini engelleyerek 

apoptotik mekanizmaları inhibe ettiği gösterilmiştir (66, 67). 

Trombolitik tedaviler her ne kadar serebral iskemi tedavisinde etkili bir 

uygulama olsa da, tedavilerdeki asıl amaç nöronların, nörodejenerasyondan 

korunması üzerinedir. Çünkü iskemiyle başlayan hücre ölümleri, iskemi bittiğinde de 
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hasar merkezi etrafındaki penumbrada devam etmektedir. Nöroproteksiyonda, 

yapılan birçok araştırma başarısız olsada (68), hayvan modelleri üzerinde yapılan 

araştırmalar umut verici niteliktedir (69). Ancak bu çalışmalarda sıklıkla karşılaşılan 

zorluklardan biri de, laboratuvardaki deneysel yaklaşımların, klinikte insanlar 

üzerine uygulanabilirliğidir (70). Örneğin, eritropoetin (EPO), böbrekten üretilir ve 

eritrosit üretimini indükler. Yapılan pilot bir çalışmada, beyin felci başladıktan 5 saat 

sonra hastalar üzerinde uygulanan EPO nun etkili sonuç verdiği belirtilmiştir (71). 

Diğer yandan yapılan bir başka çalışmada ise EPO uygulamasının olumlu bir etkisi 

olmadığı yönündedir (72). 

Bir diğer çalışmada da beyin felci modeli uygulanmış hayvan modellerinde, 

magnezyum sülfat’ın koruyucu etkisini göstermektedir (73). 2013 verilerine göre, bir 

takım araştırmalar magnezyumun ikna edici bir yararının olmadığını söylerken (74, 

75), yapılan bazı çalışmalarda, magnezyumun koruyucu etkisi olduğunu 

belirtmektedir (76, 77). 

4.3. Diyet Kısıtlaması 

Kalori restriksiyonu ya da diğer adıyla diyet kısıtlamasının birçok kronik 

hastalığın başlamasını geciktirdiğini, mevcut olan hastalıklarında semptomlarını 

düşürdüğü gözlemlenmiştir. Bu diyet kısıtlaması, günlük alınması gereken kalori 

miktarının düşürülmesi şeklinde olabildiği gibi, belli temel besin maddelerinin 

kısıtlanması (protein, yağ, karbonhidrat) şeklinde de olabilmektedir. Diyet 

kısıtlamasıyla ilgili 1935’li (78) yıllarda sıçanlarla başlayan çalışmalar günümüzde 

de halen devam etmektedir. 

Altı aylık Fischer-344 (F344) sıçanlarında uygulanan %40’lık diyet 

kısıtlaması sonucu, sıçanların ömrünün anlamlı şekilde uzadığı görülmüştür (79). 

Başka bir çalışmada da, 12 aylık olan C57BL/6 ve B10C310 gibi iki farklı fare 

soyuna uygulanan %40’lık kalori kısıtlamasında ömür uzunluğunun anlamlı bir 

şekilde arttığı belirtilmiştir (80). Kanser üzerine 1999 yılında yapılan bir araştırmada 

kalori kısıtlamasıyla beslenen 12 aylık C57BL/6 farelerde, kontrol grubuyla 

kıyaslandığında kanser gelişimini anlamlı bir şekilde düşürdüğü görülmüştür. (81). 

Ek olarak p-53 hasarlı, spontan ya da uyarılabilir tümör gelişimine duyarlı, 10 aylık 
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farelerde yapılan %40’lık kalori kısıtlaması ve her hafta bir gün açlık uygulaması 

sonucu, tümör gelişimini anlamlı şekilde azalttığı belirtilmiştir (82). 

Kalori kısıtlanmasının ileriki yaşlarda olan etkisine bakıldığında ise, 24 aylık 

farelere uygulanan 10 günlük %40’lık kalori kısıtlaması sonucu yaşlanmış böbrekte, 

serbest oksijen radikalleri, lipid peroksidaz COX-2 aktivitesi, nuclear factor kappa B 

(NF-ƘB) ve iNOS üretiminde düşüş görülmüştür (83). Bir diğer araştırmada ise, 26 

aylık C57BL/6 dişi farede yaşa bağlı gelişen kardiyak hipertrofi ve diyastolik 

fonksiyon bozukluğu , 10 hafta uygulanan %30’luk kalori kısıtlaması sonucu olumlu 

yönde etkilendiği yönündedir (84). 

Diyet kısıtlamasının davranış üzerine etkilerine bakıldığında, 2007 yılında 

yapılan bir araştırmada, 18 aylık sıçanlara, 6 ay boyunca uygulanan %40’lık kalori 

kısıtlaması sonucu, spontan motor aktivite (açık alan) ve öğrenme ve uzaysal hafıza 

(Morris’in su tankı) testlerinde olumlu yönde etki gözlemlenmiştir (85). Gün aşırı 

beslenmenin fonksiyonel davranışlar üzerine etkilerinin incelendiği bazı çalışmalarda 

örneğin, 21 aylık erkek Wistar sıçanlarına uygulanan 3 aylık gün aşırı beslenme 

motor koordinasyon (rotarod) ve kognisyon testlerinde anlamlı iyileşmeler 

gözlenmiştir (86). Bir başka çalışmada da 7 haftalıkken gün aşırı beslenme 

uygulamasına başlanan CD-1 farelerin, normal yemle beslenen kontrol gruplarına 

oranla, 11 aylıkken yapılan maze-learning ve fear conditioning testlerinde daha iyi 

performans sergiledikleri ve beyinlerinde daha az miktarda oksidatif stres 

belirteçlerine sahip oldukları rapor edilmiştir (87). 

Kalori kısıtlamasının ileri yaşlardan sonra başlaması sonucunda iyileştirici 

etkisi bilinsede, literatürdeki bir araştırmaya göre sütten kesildikten sonra %40’lık 

kalori kısıtlaması uygulanan 19 aylık farelerde öğrenme ve hafıza performanslarında 

gelişim gözlenmiştir (88). Hafıza üzerine bir diğer araştırmada 18 aylıkken %40’lık 

kalori kısıtlaması uygulanan sıçanlarda 24. aya gelindiğinde, öğrenme ve hafıza 

alanlarında Morris’in su tankı testinde gelişme gözlemlenmiştir (85). Son olarak 24 

aylık Wistar sıçanlara, 3 aylık aralıklı beslenme uygulanması sonucu Morris’in su 

tankı testinde öğrenme ve hafıza alanlarında gelişim görülmüştür (86). Bunların 

yanında, kısa dönemli kalori kısıtlaması sonucu Morris’in su tankı testinde herhangi 

bir anlamlı değişim izlenmediğini gösteren çalışmalar da mevcuttur. Örneğin, 6 hafta 
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boyunca aralıklı beslenme uygulanan genç Wistar sıçanlarına yapılan bir hafıza 

testinde anlamlı bir değişim gözlemlenmediği belirtilmiştir (89, 90). Bir diğer 

çalışmada ise, sütten kesildikten sonra %25’lik kalori kısıtlaması uygulanan Sprague 

Dawley sıçanlarında 5-10 ve 18 aylıkken uygulanan Morris’in su tankı testinde 

anlamlı bir etki gözlemlenmemiştir (91). 

Kalori kısıtlamasının yara iyileşmesi üzerine olan araştırmalarda literatürde 

mevcuttur. Önceki dönem çalışmalara bakıldığında fare (92) ve sıçanlarda (93) kalori 

kısıtlaması sonucu yara iyileşme hızının yavaşladığı gösterilmiştir. Hücre kültürü 

çalışmalarına bakıldığında da benzer bir durum söz konusudur. Devamlı ya da gün 

aşırı beslenme yoluyla birkaç hafta %33’lük kalori kısıtlaması uygulanan farelerden 

alınan hücrelerde azalmış proliferasyon görüldüğü belirtilmiştir (94). Yara 

iyileşmesinde önemli bir rol oynamasından dolayı kollajen üretimine odaklanan 

çalışmalarda, birkaç günlük kalori kısıtlaması sonucu kollajen üretiminin azaldığı 

geçmiş çalışmalarda gösterilmiştir (95).Protein kısıtlamasının  yara iyileşmesini 

üzerine etkili olduğu düşünülmektedir. Yapılan bir çalışmada, 12 haftalık erkek ve 

dişi sıçanlara 12 hafta boyunca %23’ten %100’e kadar uygulanan protein kısıtlaması 

sonucu yara iyileşmesi kısıtlanan doza bağlı olarak etkilenmiştir (96). Aynı zamanda 

kalori kısıtlamasının yara iyileşmesi üzerine ters bir etkisi olmadığını gösteren 

çalışmalar da bulunmaktadır. Örneğin, abdominal kesik modeli uygulanacak 

sıçanlara operasyondan 7 gün önce %62’lik kalori kısıtlamasıyla muamele 

edildiğinde, yara bölgesindeki kas protein sentezinde, aynı zamanda operasyondan 2 

ve 7 gün sonra aynı bölgedeki çekme gücü ve kollajen içeriğinde anlamlı bir etki 

görülmediği belirtilmiştir (97). Bir başka araştırmada her 2 haftada 4 günlük açlığa 

maruz kalan genç farelerde, kalori kısıtlamasının yara iyileşmesine olan zararlı bir 

etkisi gözlemlenmemiştir (98). 

Gün aşırı beslenmenin vücut fonksiyonları üzerine etkilerinin araştırıldığı 

2003 yılında yapılan bir araştırmada, genç sıçanlara uygulanan 6 aylık gün aşırı 

beslenme sonucu, hayvanların kan basıncında ve kalp vurumunda düşme izlenmiştir 

(99). Bir başka araştırmada da, sıçanlara uygulanan 1 aylık gün aşırı diyet sonucu 

kardiyak fonksiyonlarında daha iyi bir otonomik-kontrol geliştiği gözlemlenmiştir 

(100). 
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Diyet kısıtlamasında yüksek yağlı diyet ile beslenmeye bakıldığında, 90’lı 

yıllardan itibaren günlük diyetteki yağ alımının artmasıyla (101), 21.yy başlarındaki 

obezite oranı, 80’li yıllarla kıyaslandığında neredeyse iki katına çıkmıştır. Bunun da 

insan sağlığını tehdit eden bir durum oluşturduğu bilinmektedir. Yapılan hayvan 

çalışmalarında obezite sonucu meydana gelen rahatsızlıkların insanlardakiyle benzer 

olduğu gözlemlenmiştir. Yüksek yağlı diyetle beslenen farelerde metabolik sendrom 

(102-105), öğrenme ve hafıza bozukluklarının (106) yanı sıra depresif (107-110) ve 

anksiyetif davranışlar (111-114) geliştirdikleri, literatürde yapılan çalışmalarda 

görülmektedir. 

Dahası yüksek yağlı diyet kemirgenlerde, farklı beyin bölgelerinde; mikroglia 

ve astrositlerin aktivasyonunu uyarabilmekte (115, 116), sitokin ekspresyonunu 

arttırabilmekte (117, 118) ve serebral damarsal fonksiyonların bozulmasına neden 

olmaktadır (119, 120). 

Yüksek protein içerikli diyetle beslenme sonucu karaciğerde (121-124) ve 

adipoz dokuda (121-123, 125) lipid depolanması azalmaktadır. 

4.4.Diyet Kısıtlaması ve İskemi 

Beyin felcinde, meydana gelen enerji açlığı ile birlikte mitokondri 

fonksiyonlarının bozulması ve SOR’ların üretilmesiyle birlikte nöronal ölümlerin 

gerçekleştiği daha önceden belirtilmişti (20, 21). 

Kalori kısıtlaması ve gün aşırı beslenme, oksidatif hasarı; mitokondriyal 

SOR’ları azaltarak, antioksidan seviyesini arttırarak ve oksidasyon sonrası hasar 

görmüş moleküllerin onarımını sağlayacak mekanizmaların aktivasyonunu arttırarak 

önlemektedir (126). Literatürdeki araştırmalardan bazıları, kalori kısıtlaması yapılmış 

kemirgenlerdeki dokularda, düşük seviyede mitokondriyal SOR bulunduğunu 

göstermiştir (127, 128). Ek olarak, çeşitli stres uyarımları sonucu aktive olan bir 

molekül olan heme oxygenase-1 (HO-1) , gün aşırı beslenme durumunda da aktive 

olmaktadır (129) ve fokal iskemi geçirmiş fare beyninde koruyucu etkisi olacak olan 

antioksidan, anti-enflamatuvar ve anti-apoptotik etkileri bulunmaktadır (129). 

Kemirgenlerde yapılan beyin felci çalışmalarında 3 aylık ya da daha uzun süreli diyet 

kısıtlamasının hem beyin felcinde (130) hem de eksitotoksisitede (131-133) 
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koruyucu etkisi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, uzun dönemli diyet kısıtlaması sonucu, 

nörotrofik ve büyüme faktörlerinin etkinliklerinin arttığı gözlemlenmiştir. Örneğin, 

brain-derived neurotrophic factor (BDNF), uzun dönemli diyet kısıtlaması sonucu 

indüklenmektedir (134, 135). Yapılan çalışmalarda BDNF’nin iskemi sonrası 

nöronal hasarı azalttığı gösterilmiştir (136, 137). Uzun süreli diyet kısıtlamasının 

aynı zamanda kalp gibi diğer organlarda meydana gelen iskemik hasarlar karşısında 

yararlı etkisi bulunmakla birlikte, bu etkisini; immunosupresyon, reaktif oksijen ve 

nitrojen türlerinin giderilmesini sağlayan mekanizmaların etkinliğini ve ısı şok 

protein seviyesini arttırarak başarmaktadır (138, 139). Karaciğer ve böbrek üzerinde 

yapılan, 2 haftalık %30 diyet kısıtlaması ve 3 günlük açlık (sadece su ile beslenme) 

çalışmaları sonucu iskemi-reperfüzyon hasarlarında koruyucu etki görüldüğü 

belirtilmiştir (140). Aynı zamanda protein kısıtlaması ya da triptofan gibi tek bir 

aminoasit kısıtlamasının 6 gün gibi kısa bir sürede yararlı sonuçlar gösterdiği 

söylenmektedir (141). Yapılan hipoksi ve global beyin iskemisi modellerinde sadece 

su ile besleme yapılan açlık diyetinin koruyucu olduğu söylenmektedir (142-146). 

Görüldüğü üzere diyet kısıtlamasının, insan metabolizmasında, iç dengede ve 

sürdürülebilir hayat içerisinde önemli etkileri bulunmaktadır. Bu bağlamda diyet 

kısıtlamasının dünya sağlık örgütünün verilerine göre 2015 yılında yaklaşık 6 milyon 

kişinin ölümüne yol açan beyin felcinin süreçleri üzerine etkisi olduğu düşünülebilir. 
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5. MATERYAL VE METOT 

5.1. Deney Dizaynı 

Bütün deney prosedürleri İstanbul Medipol Üniversitesi Hayvan Deneyleri 

Yerel Etik Kurulu yönetmeliklerine uygun olarak düzenlenmiştir. Deneylerde 

kullanılan hayvanlar günlük sirkadiyen ritme uygun olacak şekilde 12 saat aydınlık/ 

karanlık koşullarında muhafaza edildi. 

Deney hayvanı olarak 8-12 haftalık, yaklaşık 26-32 gr ağırlığındaki BALB/c 

fareler kullanılıp, ilgili gruplara rastgele dağıtıldı. Kontrol (standart yem), yüksek 

protein (%70 protein, %10 karbonhidrat, %10 yağ), yüksek yağ (%70 yağ, %10 

protein, %10 karbonhidrat), yüksek karbonhidrat (%70 karbonhidrat, %10 protein, 

%10 yağ) ve açlık (sadece su) şeklinde düzenlenen gruplara 90 dakika veya 30 

dakika orta serebral arter tıkanması (OSAT) modeli uygulandı. Hayvanların özel 

diyetle beslenme periyotları operasyondan üç önce olacak şekilde başlatıldı. Üç gün 

boyunca deney gruplarına göre hazırlanmış diyetlerle beslenen farelere, üçüncü 

günün sonunda 90 dakika ve 30 dakika OSAT modeli uygulandı. 30 dakika OSAT 

72 saat reperfüzyon modeli uygulanan açlık grubu hayvanları, operasyondan sonra 

48 saat reperfüzyon periyodunda öldüklerinden dolayı bu grup, bir gün açlık 

yapıldıktan sonra operasyona alınmıştır. Hayvanlar iskemi modelinin protokolüne 

göre 90 dakika için 24 saat sonra, 30 dakika için 72 saatin sonunda izofloran ile 

anesteziye alınarak dekapite edildi. Hemen ardından beyinler çıkarılarak kuru buzda 

donduruldu. 90 dakika OSAT’da ek olarak dekapitasyon öncesi hayvanların 

nörolojik hasar skorları ölçüldü. Kuru buzda dondurulan beyinler, kryostat (soğuk 

alan mikrotomu, CM1950, Leica, Almanya) ile 18 µm kalınlığında kesilerek, daha 

önceden ısıtıcı tabla üzerinde bekletilen pozitif yüklü lamlara alındı. Lamlara alınan 

kesitler daha sonra histokimya ve immunofloresan boyamalar için kullanıldı.  
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Şekil 5.1.1. Deney dizaynı. OSAT: Orta Serebral Arter Tıkanması.  

5.2. Beslenme 

Yetişkin 8-12 haftalık BALB/c fareler özel beslenme tiplerine göre, her 

kafeste 2 hayvan olacak şekilde ayrıldı. Gruplar arasında günlük meydana 

gelebilecek değişimleri önlemek adına bir günlük operasyon periyodu için her 

gruptan 2 hayvan kullanıldı. Operasyondan üç gün önce başlatılan beslenme 

sürecinde, her bir operasyon günü için hayvanlar, bir sonraki gün beslemeye 

alınarak, her hayvanın eşit gün beslenmesi sağlandı. Diyet malzemeleri 

laboratuvarda, normal yaşantıda kullanılan malzemelerden hazırlandı. Hazırlanan 

diyetlerde seçilen besin maddesi yoğunluğu, yaklaşık %70 olacak şekilde ayarlandı. 

Gruplara göre yemlerin içeriği aşağıdaki şekildedir:  

- Kontrol (40 gr standart yem (Altromin 1324 maintenance diet,mice), 20 ml 

su),  

- Protein (40 gr kazein (Casein, Optimum Nutrition), 3.72 ml ayçiçek yağı, 65 

ml su),  

- Yağ (5.24 gr kazein, 30 gr katı yağ, 6.4 ml ayçiçek yağı, 3.5 gr sukroz),  

- Karbonhidrat (5.24 gr kazein, 4.32 ml ayçiçek yağı, 30 gr sukroz, 7 ml su).  
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5.3. Beyin Felci Metodu 

Yetişkin 8-12 haftalık BALB/c fareler, %2 izofloran ile anesteziye alındı 

(%30 O2, geri kalan N2O). Deney süresince hayvanların vücut sıcaklıkları ölçülüp, 

geri-bildirim yoluyla çalışan ısıtıcı (507221F, Harvard Apparatus, ABD) yardımıyla 

36.5-37.0 
o
C’ta tutuldu. Orta serebral arter tıkanması süresince, serebral kan akımı ve 

sonrasındaki reperfüzyon, direk kafatasında orta serebral arter bölgesine (Bregma: 

posterior 2 mm, lateral 6 mm) yapıştırılmış, esneyebilen 0.5 mm fiber-optik 

kablo(PROBE 418-1, Perimed, İsveç) kullanılarak laser doppler flowmetri (LDF) 

(PeriFlux Sistem 5000, Perimed, İsveç) sistemi ile görüntülendi. Fokal iskemi 

intraluminal filament tekniği kullanılarak yapıldı (147). Kısaca, boyun bölgesi orta 

hattan bir kesit atılarak açıldı ve tükürük bezleri iki tarafa ayrıldı. Kommon karotid 

arter ve eksternal karotid arter izole edildi ve sonrasında bağlandı. Bir mikrovascular 

klips (FD562R, Aesculap, Almanya) yardımıyla internal karotid arter geçici olarak 

kapatıldı. Ardından, kommon karotide bir kesit atıldı, 185-190 µm kalınlığında 

silikonla kaplı naylon monofilament 7-0 (P0812, Doğsan, Türkiye) damar içine 

sokuldu ve internal karotid arterde bulunan mikrovaskular klipse kadar itildi.  

Ardından mikrovaskular klips kaldırılarak bifurkasyondan itibaren direnç 

hissedilinceye kadar yaklaşık 9 mm OSA bölgesine kadar itildi. İskeminin başarıyla 

indüklendiği anlık yapılan kayıttaki beyin kan akımındaki düşüşle teyit edildi (Şekil 

5.3.1).  
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Şekil 5.3.1. Orta serebral arter tıkanması metodu. CCA: Kommon Karotid Arter, ECA: 

Eksternal Karotid Arter, ICA: İnternal Karotid Arter. 

90 dakika (24 saat reperfüzyon) ya da 30 dakika (72 saat reperfüzyon) iskemi sonrası 

monofilament geri çekilerek iskemi sonlandırıldı. Reperfüzyonu görebilmek adına, 

90 dakika iskemi için 30, 30 dakika iskemi içinse 20 dakika daha LDF kaydı 

alınmaya devam edildi. Bu sürelerin sonunda hayvanların boynu 5-0 ipek iple 

(S2185, Doğsan, Türkiye) dikildi ve hayvanlar kendi kafeslerine alındı. 

5.4. Nörolojik Hasar Skorlaması 

Nörolojik skorlama 90 dakika OSAT ve 24 saat reperfüzyon sonrası 

hayvanların nörolojik durumları aşağıda belirtilen puanlama sistemine göre 

değerlendirildi.  

0 = Normal fonksiyon 

1 = Hayvan kuyruktan tutulup kaldırıldığında gövde ve kontralateral ön ayağın 

fleksiyonu 

2 = Hareket halindeyken kontralateral tarafa doğru dönme, dinlenme halinde normal 

postür 

3 = Dinlenme halinde kontralateral tarafa doğru yaslanma 

4 = Doğal motor aktivite eksikliği (147) 
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5.5. İmmünohistokimya ve İmmünofloresan Boyamaları 

5.5.1. Cresyl violet boyaması, hasar alanı ve beyin ödemi hesaplanması 

Hasar alanı ve beyin ödemi hesaplamaları için cresyl violet boyaması yapıldı. 

90 dakika OSAT-24 saat reperfüzyon ve 30 dakika OSAT-72 saat reperfüzyon 

sonrası izofloran ile bayıltılıp dekapite edilen hayvanların beyinleri çıkarılıp kuru 

buzda donduruldu. Ardından kryostat yardımıyla 18 µm kalınlığında koronal kesitler 

alındı. Bu kesitler 90 dakika OSAT için, birbirlerine eş 2  mm uzaklıkta olan 

(bregma +2.0, 0.0 - 2.0 ve -4.0) dört beyin bölgesinden alınırken, 30 dakika OSAT 

için bregma 0.0 mm seviyesinden alındı. Beyinlerin kryostat ile kesiminin ardından, 

kesitler ısıtıcı tabla (HP-LP1, WiseTherm, Almanya ) üzerinde 40 
o
C de ısıtılmış 

olan pozitif yüklü lamlara (Isoterm, Almanya) alındı. Alınan kesitler yaklaşık 30 

dakika daha sıcak tabla üzerinde bekletilerek ısı ile kesitlerin lam üzerine tesbiti 

sağlandı.  

Cresyl violet boyamasında standart histolojik boyama prosedürü kullanıldı. 

Kısaca; kesitler %4 paraformaldehit (PFA, 158127, Sigma Aldrich, ABD) ile fikse 

edilip sonrasında 0.1 M fosfat tamponlu salin (PBS) ile yıkandı. Yıkamanın ardından 

cresyl violet ile boyanan kesitler, yükselen alkol serisinden geçirilerek en son 

ksilende (534056, Sigma Aldrich, ABD) bekletilip son olarak entellan 

(1.079.610.500, Merck Millipore, ABD) ile kapatıldı. 

90 dakika OSAT 24 saat reperfüzyon sonrası cresyl violet ile boyanan kesitler 

tarayıcı ile tarandıktan sonra resim analiz sistemi (Image J; National Institute of 

Health, Bethesda, MD, USA) kullanılarak hasar alanı ve ödem analizleri yapıldı.  

5.5.2. DNA fragmantasyon analizi 

DNA kırıklarının belirlenmesi ve ölçümü için terminal transferase 

biotinylated-dUTP Nick End Labeling (TUNEL, 11684795910, Roche, ABD) kiti 

kullanıldı. 30 dakika OSAT 72 saat reperfüzyon yapılan hayvanlardan alınan beyin 

kesitleri %4 PFA ile fikse edilip, 0.1 M PBS ile yıkandı, antijen geri kazanımı sitrat 

ile sağlandı, bloklama normal keçi serum (NGS, G9023, Sigma Aldrich, ABD) ile 

yapıldıktan sonra TUNEL karışımıyla reaksiyona sokuldu ve son olarak hücre 
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çekirdeklerini görüntüleyebilmek için 4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI, D9542, 

Sigma Aldrich, ABD) ile boyandı. Boyanan kesitlerdeki TUNEL pozitif hücreler, 

striatum bölgesinden rastgele seçilen 62.500 µm
2
 alanındaki 9 bölgede sayıldı.  

5.5.3. Nöronal sağkalım analizi 

30 dakika OSAT 72 saat reperfüzyon yapılan hayvanlardan alınan beyin 

kesitleri 15 dakika %4 PFA ile fikse edilip, 0.1 M PBS ile yıkandı, bloklama NGS ile 

yapıldıktan sonra oda sıcaklığın 1 saat NeuN primer antikoruyla (MAB377c3, 

Millipore, ABD) inkübe edildi. Kesitler daha sonra 0.1 M PBS ile yıkandı, ve son 

olarak hücre çekirdeklerini görüntüleyebilmek için DAPI ile boyandı. Boyanan 

kesitlerdeki NeuN pozitif hücreler, striatum bölgesinden rastgele seçilen 62.500 µm
2
 

alanındaki 9 bölgede sayıldı. 

5.6. İstatistik 

Gruplar arasındaki istatistiksel farklılıkların belirlenmesi amacıyla SPSS 

programı kullanılarak istatistiksel test yapılmıştır. Gruplar arasındaki farklar one-way 

ANOVA kullanılarak, LSD testiyle analiz edilmiştir. Değerler ortalama ± standart 

sapma olarak verilmiş, *p<0.05 ve **p<0.01 istatistiksel anlamlı olarak kabul 

edilmiştir . 
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6. BULGULAR 

6.1. Lazer Doppler Flowmetri 

Deneysel iskemi modelinin oluşturulması, hasar süresinin kontrolü ve 

reperfüzyondaki kanlanmanın değerlendirilebilmesi için hayvanların serebral kan 

akımları LDF cihazı kullanılarak ölçülmüştür. Beyin kan akımı, iskeminin 

indüklenmesinden yaklaşık 10 dakika önce başlayıp, 30 dakika iskemi boyunca ve 

bunu takiben 20 dakika reperfüzyon süresi boyunca OSA bölgesinden (Bregma: 

posterior 2 mm, lateral 6 mm) ölçüldü. 

 

Şekil 6.1.1. 30 dakika iskemi seti için orta serebral arter bölgesinden alınan Laser Doppler 

kan akımı (LDF) kaydı.OSAT modelinde hasarın 30 dakika ile sınırlandırıldığını ve beyin 

kan akımının %80 düşüşünü göstermek için LDF kaydı alındı 

30 dk iskemi modeli uygulanan deney setindeki kan akımlarına bakıldığında. 

İskeminin indüklenmesinden sonra beyin kan akımı operasyon öncesi değerden 

yaklaşık olarak %80 oranında düştüğü gösterildi. 30 dk OSA takiben filamentin geri 

çekmesi ile gerçekleştirilen reperfüzyon esnasında beyin kan akımının kontrol, 

yüksek protein, yüksek yağ, yüksek karbonhidrat ve açlık gruplarında arttığı 

gösterildi. 
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90 dk iskemi modeli deney seti için yapılan operasyonlar için OSA bölgesinden  

(Bregma: posterior 2 mm, lateral 6 mm) beyin kan akımı ölçümü yapıldı. LDF kaydı 

beyin felci başlangıcından 10 dk önce başlayıp, 90 dk iskemi süresince ve 

reperfüzyonun hemen başlangıcından itibaren 30dk süresince alınmıştır. 

 

Şekil 6.1.2. 90 dakika iskemi seti için orta serebral arter bölgesinden alınan Laser Doppler 

kan akımı (LDF) kaydı. OSAT modelinde hasarın 90 dakika ile sınırlandırıldığını ve beyin 

kan akımının %80 düşüşünü göstermek için LDF kaydı alındı 

90 dk iskemi modeli uygulanan deney setindeki hayvanların beyin kan akımları OSA 

girişinin filament ile tıkanması ile birlikte %80 oranında düştüğü, 90 dk operasyon 

süresince beyin kan akımının sabit kaldığı ve filamentin geri çekilmesi ile birlikte 

gerçekleştirilen reperfüzyon esnasında kan akımının tekrardan arttığı kontrol, yüksek 

protein, yüksek yağ, yüksek karbonhidrat ve açlık gruplarında gözlemlendi. 

6.2. Diyete Bağlı Kilo Oranlarının Takibi 

Hayvanlara uygulanan diyetlere bağlı olarak beyin felci operasyonu 

öncesinde ve sonrasında günlük olarak hayvanların kilo takibi yapıldı. Gruplarına 

göre hazırlanan diyetlerle beslenen farelere 90 dakika veya 30 dakika orta serebral 

arter tıkanması (OSAT) modeli uygulandı. Hayvanların özel diyetle (Kontrol 

(standart yem), yüksek protein (%70 protein, %10 karbonhidrat, %10 yağ), yüksek 

yağ (%70 yağ, %10 protein, %10 karbonhidrat), yüksek karbonhidrat (%70 

karbonhidrat, %10 protein, %10 yağ)) beslenme periyotları operasyondan üç gün 
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önce olacak şekilde başlatıldı. 30 dk OSA tıkanması takiben 3 günlük reperfüzyon 

sırasında (Şekil 6.2.1) ve 90 dk OSA tıkanması takiben 1 günlük reperfüzyon (Şekil 

6.2.2) sürelerinde deney hayvanlarının kilo takibi yapıldı. 

 

Şekil 6.2.1. 30 dk OSA tıkanması deney seti kilo takibi.  

Diyet değişikliği sonrası kontrol grubunun ağırlık değişimi operasyona girene 

kadar diğer gruplarla kıyaslandığında daha stabil olduğu gözlemlendi. Açlık 

grubundaki hayvanların ağırlıklarının ilk günden sonra düzenli olarak düştüğü 

görüldü. Operasyon sonrası tüm gruplardaki hayvanların ağırlıklarında bir düşüş 

gözlemlendi. 

 

Şekil 6.2.2. 90 dk OSA tıkanması deney seti kilo takibi.  
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Diyet değişikliği sonrası aynı 30 dk setinde olduğu gibi, kontrol grubunun 

ağırlık değişimi operasyona girene kadar diğer gruplarla kıyaslandığında daha stabil 

olduğu gözlemlendi. Açlık grubundaki hayvanların ağırlıkları ilk günden sonra 

düzenli olarak düşmüştür. Operasyon sonrası tüm gruplardaki hayvanların 

ağırlıklarında bir düşüş gözlemlendi. 

6.3. Nörolojik Hasar Skorlaması 

Nörolojik hasarın skorlanması için 90 dakika iskemi setindeki hayvanlara 24 

saat sonra sakrifiye edilmeden hemen önce bu test uygulandı ve aldıkları skorlar 

kaydedildi (Şekil 6.3.1). 

 

Şekil 6.3.1. Nörolojik hasar skorlaması.  

Sonuçların değerlendirilmesi sonucu gruplar arasında bir fark görülmemiştir. 
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6.4. Hasar Hacmi 

Hasar hacminin belirlenmesi için 90 dakika iskemi setindeki hayvanların 

birbirine 2.0 mm uzaklıktaki 4 farklı bölgeden alınan beyin kesitleri cresyl violet ile 

boyanmış, boyanan kesitler tarayıcı yardımıyla taranmış, daha sonra Image J 

programı yardımıyla hasar alanları hesaplanmıştır (Şekil 6.4.1). 

 

Şekil 6.4.1. 90 dakika iskemi sonrası hasar hacminin cresyl violet boyaması yapılarak 

değerlendirilmesi. 

Hasar hacimleri kontrol grubunda 51.9 ± 6,06 mm
3
, yüksek protein grubunda 

61.10 ± 13.28 mm
3
, yüksek yağ grubunda 71.74 ± 12.80 mm

3
, yüksek karbonhidrat 

grubunda 56.58 ± 19.21 mm
3
 ve açlık grubunda 44.90 ± 10.91 mm

3
 olarak 

hesaplandı. Sonuçlar ortalama ± standart sapma olarak gösterilmiştir. İstatistiksel 

olarak P değeri tek-yollu ANOVA kullanılarak hesaplanmıştır. (**p<0.01/ *p<0.05, 

“*” kontrol grubuna göre anlamlılığı, 
#
p<0.05, “

#
” yüksek protein grubuna göre 

anlamlılığı ve 
§§

p<0.01/ 
§
p<0.05, “

§
” yüksek yağ grubuna göre anlamlılığı ifade 

etmektedir.) 
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6.5. Beyin Ödemi 

90 dakika iskemi setindeki hayvanların birbirine 2.0 mm uzaklıktaki 4 farklı 

bölgeden alınan beyin kesitleri cresyl violet ile boyanan kesitlerden ödem alanları, 

ipsilateral hemisferin alanından kontralateral hemisferin alanının çıkarılmasıyla 

hesaplanmıştır (Şekil 6.5.1).  

 

Şekil 6.5.1. 90 dakika iskemi sonrası ödem hacminin cresyl violet boyaması yapılarak 

değerlendirilmesi. 

Ödem sonuçları; kontrol grubunda 17.96 ± 4.56, yüksek protein grubunda 

22.89 ± 6.24, yüksek yağ grubunda 26.70 ± 5.39, yüksek karbonhidrat grubunda 

21.90 ± 8.09 ve açlık grubunda 26.99 ± 7.02 olarak hesaplandı. Sonuçlar ortalama ± 

standart sapma olarak gösterilmiştir. İstatistiksel olarak P değeri tek-yollu ANOVA 

kullanılarak hesaplanmıştır. (*p<0.05, “*” kontrol grubuna göre anlamlılığı ifade 

etmektedir.) 
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6.6. Nöronal Sağkalım 

Profilaktik olarak farklı diyet tipleri uygulamasının 30 dk iskemi sonrası 

nöronal sağkalıma etkisinin değerlendirilebilmesi için bu hayvanların striatum 

seviyesinden alınan beyin kesitleri NeuN antikoru kullanılarak immünofloresan 

olarak boyanmıştır. Boyama sonrası kesitler konfokal mikroskopta (LSM760, Zeiss) 

fotoğraflanmış, striatumda belirlenen alanlardaki hücreler sayılarak grupların 

ortalaması alınmıştır (Şekil 6.6.1) 

 

Şekil 6.6.1. Nöronal sağkalımın değerlendirilmesi. 

Hayatta kalan nöron sayıları: kontrol grubunda 82.60 ± 17.34, yüksek protein 

grubunda 75.00 ± 14.22, yüksek yağ grubunda 64.40 ± 14.91, yüksek karbonhidrat 

grubunda 66.86 ± 15.80 ve açlık grubunda 84.3 ± 7.90 olarak hesaplandı. İstatistiksel 

olarak P değeri tek-yollu ANOVA kullanılarak hesaplanmıştır. (**p<0.01/ *p<0.05, 

“*” kontrol grubuna göre anlamlılığı,  
§§

p<0.01, “
§
” yüksek yağ grubuna göre 

anlamlılığı ve 
&&

p<0.01, “
&

” yüksek karbonhidrat grubuna göre anlamlılığı ifade 

etmektedir.) 
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6.7. DNA Fragmantasyonu 

Profilaktik olarak değişik diyetlerle beslenen ve aç bırakılan hayvanlarda 

iskemi sonrası meydana gelen hücrenin apoptotik olduğunu ifade eden DNA 

kırıklarının değerlendirilebilmesi için bu hayvanların beyin kesitleri TUNEL kiti 

kullanılarak immünofloresan olarak boyanmıştır. Boyama sonrası kesitler konfokal 

mikroskopta (LSM760, Zeiss) fotoğraflanmış, striatumda belirlenen alanlardaki 

hücreler sayılarak grupların ortalaması alınmıştır (Şekil 6.7.1). 

 

Şekil 6.7.1. Apoptotik hücre ölümünün değerlendirilmesi.  

Apoptotik hücre sayıları: kontrol grubunda 63.76 ± 9.86, yüksek protein 

grubunda 63.24 ± 17.84, yüksek yağ grubunda 77.24 ± 10.38, yüksek karbonhidrat 

grubunda 61.16 ± 10.27 ve açlık grubunda 54.10 ± 24.23 olarak hesaplandı. Sonuçlar 

ortalama ± standart sapma olarak gösterilmiştir. İstatistiksel olarak P değeri tek-yollu 

ANOVA kullanılarak hesaplanmıştır. 
§§

p<0.01, “
§
” yüksek yağ grubuna göre 

anlamlılığı ifade etmektedir. 
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7. TARTIŞMA 

Gerçekleştirilen bu tez çalışmasında kısa dönemli diyet kısıtlamasının 

dünyada ölüm sıralamalarında ilk sıralarda yer alan beyin felci nedeniyle meydana 

gelen hasar alanı, beyinde oluşan ödem miktarı, nöronal sağkalım ve apoptoz sonucu 

hücre ölümüne olan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada, deney 

hayvanlarında beyin felci hasarı modeli olarak kullanılan Orta Serebral Arter (OSA) 

tıkanması, insanda beyin felci vakalarının yaklaşık %87’sinden sorumlu olan iskemik 

beyin felci hasarını en yakın ölçüde tekrarlayan model olması nedeniyle seçilmiştir.  

Yapılan tez çalışması süresince 8-12 haftalık erkek BALB/c fareler 

kullanılmıştır. Beslenmenin beyin felci sonrası hasara etkilerini araştırmak üzere, 

kontrol grubu standart yem ile beslenirken, diğer gruplara %70 oranında yüksek 

protein, yağ veya karbonhidrat içeren yemlerden verilmiştir. Açlık grubuna yem 

verilmemiş, sadece suya ulaşımları sağlanmıştır. Operasyondan önceki üç gün 

boyunca bulundukları grubun gerektirdiği beslenme düzenine uygun şekilde beslenen 

hayvanlar, üçüncü günün sonunda operasyona alınmıştır (Şekil 5.1.1). Hayvanların 

diyetle beslenmelerini ve vücut ağırlıklarını takip etmek amacıyla günlük olarak 

tartımları alınmıştır (Şekil 6.2.1, 6.2.2). 

Beyin felci modeli olarak kullanılan OSA tıkanmasında 90 ve 30 dakika 

olmak üzere iki protokol kullanılmıştır. 90 dakika OSA tıkanması modeli kısa süreli 

diyet kısıtlamasının beyindeki hasar alanı ve ödem miktarına olan etkisini akut olarak 

incelemek için kullanılmıştır. Bu modelde, orta serebral arter girişi 90 dakika 

boyunca ucu silikon kaplı bir filament yardımıyla tıkanmıştır. 90 dakika sonunda 

filament geri çekilerek tekrar kanlanma sağlanmıştır. Bu hasar modelinde, kan beyin 

bariyerinin geçirgenliğinin artması sonucu kanda bulunan immün hücreler beyne 

geçebilmekte ve hasar alanını arttırmaktadır (147). Bu bağlamda membran 

depolarizasyonlarının bozulmasıyla hücre içine giren Na
+
 iyonlarının da etkisiyle 

hasar sonrası beyindeki ödem miktarı artmaktadır. Kısa süreli diyet kısıtlamasının 

beyindeki hasar alanına ve ödeme olan etkisini araştırabilmek adına hasarın ve 

patofizyolojik süreçlerin tamamlandığı 24 saat sonra hayvanların nörolojik 

puanlamaları alınmış ve fareler sakrifiye edilmiştir. Sakrifiye edilen hayvanların 

beyinleri alınarak kuru buzda dondurulmuş ve kryostatta (soğuk alan mikrotomu) 
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birbirine eşit uzaklıktaki dört beyin bölgesinden 18 µm kalınlığında koronal kesitler 

pozitif yüklü camlara alınmış ve ısıtıcı tablada 40 
o
C’de lama tesbiti yapılmıştır. 

Daha sonra bu kesitler histolojik boyamalar için -20 
o
C’de muhafaza edilmiştir. 

Kısa süreli diyet kısıtlamasının beyinde nöronal sağkalım ve apoptotik 

süreçlere olan etkisini araştırabilmek için 30 dakika OSA tıkanması modeli 

kullanılmıştır. Bu modelde OSA girişi 30 dakika boyunca filament yöntemiyle 

tıkanıp, 30 dakika sonunda tekrar kanlanmayı sağlamak için geri çekilmiştir. Bu 

hasar modelinde hasar, striatum bölgesiyle sınırlı kalmakta ve genellikle kortekse 

taşmamaktadır. Apoptotik süreçleri ve nöronal sağ kalımları inceleyebilmek adına, 

apoptotik süreçlerin tamamlandığı operasyon sonrası 72 saatin sonunda hayvanlar 

sakrifiye edilerek beyinleri çıkarılmıştır. Daha sonra kuru buzda dondurulan bu 

beyinler aynı 90 dakika OSA tıkanması modelinde olduğu gibi kryostatta 18 µm 

kalınlığında koronal olarak kesilmiştir. Bu modelde hasar striatum bölgesiyle sınırlı 

kaldığından kesitler sadece striatum bölgesinden alınmıştır. Daha sonra histolojik ve 

floresan boyamalar için kullanılacak olan bu kesitler -20 
o
C’de saklanmıştır. 

Uygulanan OSA tıkanması modelinin tekrar edilebilirliğini ve iskemi 

süresinin 90 ve 30 dakika ile sınırlandırıldığını göstermek için deneyde kullanılan 

hayvanların beyin kan akımları LDF sistemiyle kontrol edilmiştir. LDF sistemiyle 

her ne kadar bölgesel kan akımı mutlak şekilde ölçülemese de, kan akımında 

meydana gelen anlık değişimler incelenebilmektedir (148, 149). 

Yaptığımız çalışmada, OSA tıkanması modelinde operasyondan önce üç gün 

boyunca yüksek yağlı diyetle beslenen grupta, hem 90 hem de 30 dakika iskemi 

sonrasında diğer gruplara oranla hipoperfüzyon gözlenmiştir (Şekil 6.1.1, 6.1.2).  

Hasar hacmi tayini 90 dakika iskemi ardından 24 saat reperfüzyon modelinde 

yapılmıştır. Operasyon sonrası çıkarılıp, kuru buzda dondurulan beyinler kryostatta 

18 µm kalınlığında, birbirlerine eş 4 bölgeden kesildikten sonra, hasar alanı tayini 

için cresyl violet boyaması protokolü uygulanmıştır. Bu boyama hücrede granüllü 

endoplazmik retikulum (GER) üzerinde bulunan nissl cisimciklerinin tayininde 

kullanılmaktadır. Yaşayan hücrelerde GER aktif halde iken cresyl violet boyamasıyla 

mavi-mor renk verirken, hücre öldüğünde protein sentezinin durmasıyla cresyl violet 
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boyaması sonucu bir renk değişimi gözlenememektedir (149). 18 µm kalınlığında, 

beyinden 2 mm eş aralıklarla (bregma -2.0, 0.0, +2.0 ve +4.0) alınan kesitlere cresyl 

violet prosedürü uygulanmış ve tarayıcıda taratılan kesitlerden, ImageJ programı 

yardımıyla her beynin dört bölgesinden yapılan ölçümler sonucu hasar hacmi analizi 

yapılmıştır. 

90 dakika iskemi ardından 24 saat reperfüzyon modelinde hasar hacmi 

tayinlerine bakıldığında yüksek yağ grubunun hasar hacmi kontrol grubuna oranla 

tek-yönlü ANOVA testinde istatiksel olarak artış göstermiştir (
**

p<0.01). Diğer 

yandan yüksek karbonhidrat (
§
p<0.05) ve açlık grubu (

§§
p<0.01) yüksek yağlı gruba 

oranla istatiksel olarak anlamlıdır (Şekil 6.4.1). Yapılan araştırmalarda uzun dönem 

yüksek yağlı diyetle beslenen sıçanlarda, beyin bölgelerinden hipotalamusta 

enflamasyonun arttığı belirtilmiştir (150, 151). Ek olarak yüksek yağlı diyet sonucu 

hipotalamik nöronlarda endoplazmik retikulum stresi ve apoptozun indüklendiği ve 

bu bölgedeki nörogenezin inhibe edildiği gösterilmiştir (152, 153). Ayrıca sıçanların 

yüksek yağlı diyetle beslenmeye başladıktan 3 gün sonra hipotalamuslarında artmış 

astrosit ve microglia aktivasyonları gözlenmiştir (152). Bu bilgiler doğrultusunda 

yaptığımız çalışmada yüksek yağlı diyet grubunda hasar hacminin o bölgede bulunan 

enflamatuvar cevabın artması nedeniyle artış gösterdiği düşünülmektedir. 

Kısa dönemli besin kısıtlaması sonrası beyinde meydana gelen ödem miktarı 

yine 90 dakika iskemi ardından 24 saat reperfüzyon modelinde incelenmiştir. 18 µm 

kalınlığında kryostatta kesilen ve beyinde eş 2 mm (bregma -2.0, 0.0, +2.0 ve +4.0) 

uzaklıktaki bölgelerden alınan kesitler cresyl violet boyaması yapıldıktan sonra, 

tarayıcıda taranmış ve sonrasında ImageJ programı yardımıyla değerlendirilmiştir. 

Her beynin dört bölgesinden yapılan ölçümler sonucu ödem analizi yapılmıştır. 

Yapılan bu tez çalışmasında yüksek yağlı diyet (
*
p<0.05) ve açlık (

*
p<0.05) 

gruplarında kontrol grubuna oranla istatiksel olarak yüksek bir ödem miktarı 

gözlenmiştir (Şekil 6.5.1). Obezite sonucu oksidatif stres ve immun cevabın arttığı 

bilinmektedir (154, 155). Bu bilgiler doğrultusunda yaptığımız çalışmada yağ 

grubunda oluşan ödemin, kontrol grubuna oranla yüksek olmasının nedeninin, 

beyinde artan oksidatif stres ile birlikte kan beyin bariyeri geçirgenliğinin artması 

sonucu beyinde ödem artışının izlenmesi olarak düşünülmektedir. Açlık grubunda 
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ise, açlık sonucu plazma proteinlerinin yeterli miktarda üretilememesi nedeniyle ve 

enerji eksikliğine bağlı olarak beyindeki ödemin artış gösterdiği düşünülmektedir. 

Nöronal sağkalımın araştırılabilmesi için koronal kesitleri alınmış beyinlere 

nöronal çekirdek proteinine (NeuN) karşı immünohistolojik boyama yapılmıştır. Bu 

prosedürde NeuN antikoru nöron hücrelerinin çekirdeklerindeki NeuN antijeniyle 

reaksiyona girmektedir. Floresan moleküle konjüge sekonder antikor ile lazerle 

uyarım sonucu nöronların çekirdekleri boyanmaktadır (156). Nöronal sağkalım 

analizi 30 dakika iskemi modeline uygulanmıştır. Striatumda seçilen bölgelerden 

yapılan sayımlar sonucu nöronal sağkalım değerlendirilmiştir.  

Yapılan çalışmada yüksek yağ ve yüksek karbonhidrat gruplarındaki hücresel 

sağkalım kontrol grubuna oranla istatiksel olarak azalmıştır (
*
p<0.05, 

**
p<0.01). Ek 

olarak, açlık grubundaki hücresel sağkalım yüksek yağ ve yüksek karbonhidrat 

gruplarına oranla istatiksel olarak artmıştır (yüksek yağa göre, 
§§

p<0.01; yüksek 

karbonhidrata göre, 
&&

p<0.01). Açlık grubunda kontrol grubuna oranla hücresel sağ 

kalımda istatiksel olarak bir artış görülmemiştir (Şekil 6.6.1). 

Yüksek yağlı diyetin hipotalamus bölgesinde enflamasyonu ve apoptozu 

arttırdığı daha önce yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (150-153). Yaptığımız 

çalışmada, literatürle benzer olarak yüksek yağ ile beslenen grupta, kontrol grubuna 

kıyasla hücresel sağ kalımda anlamlı bir azalma gözlemlenmiştir. Yüksek 

karbonhidratla beslenen gruba bakıldığında ise, ortamda yeterli miktarda glikozun 

bulunmasına karşın, iskemi nedeniyle oksijen eksikliği sonucu oksidatif 

fosforilasyonun baskılanıp glikozun laktata dönüşümü indüklenmektedir. Ortamda 

meydana gelen laktat birikimiyle birlikte asidozun artması sonucu bu grupta hücresel 

sağkalımın azaldığı düşünülmektedir (157).  

Yapılan çalışmada kısa süreli diyet değişikliği sonucu beyinde meydana gelen 

apoptotik süreçleri araştırmak amacıyla 30 dakika iskemi ardından 72 saat 

reperfüzyon modelinde TUNEL analizi gerçekleştirilmiştir. TUNEL analizinde, 

apoptoz sonucu oluşan DNA kırıklarına, TUNEL setinin içeriğinde bulunan, floresan 

molekülle işaretlenmiş d-UTP’ler bağlanmakta ve floresan mikroskop altında ilgili 
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dalga boyunda ışıkla uyarıldığında ışıma vermektedir. Böylece, DNA kırıklarının 

işaretlenmesinden yararlanılarak apoptoz hakkında analiz yapılabilmektedir (147). 

Yapılan bu tez çalışmasında, açlık grubundaki TUNEL pozitif hücre oranının, 

yüksek yağlı gruptakine oranla istatiksel olarak daha düşük olduğu görülmüştür 

(
§§

p<0.01). Kontrol grubuna oranla herhangi bir diyet grubunda istatistiksel olarak 

bir farklılık görülmemiştir (Şekil 6.7.1). Yüksek yağlı diyetin hipotalamus 

bölgesinde enflamasyonu ve apoptozu arttırdığı daha önce yapılan çalışmalarda 

gösterilmiştir (150-153). Bu bağlamda yaptığımız çalışmada literatürle benzer olarak, 

yüksek yağlı grupta artmış apoptotik aktivite görülmektedir. Ancak bu artış 

anlamlılığı sağlayacak değerde bulunmamaktadır.  



 

34 

 

8. SONUÇ 

Yapılan bu tez çalışmasında, farklı diyet kısıtlamalarının beyin felcinde; hasar 

alanı, ödem, nöronal sağkalım ve apoptoz süreçlerine olan etkisinin araştırılması 

hedeflenmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda değişik diyet kısıtlamalarının, 

oluşan patofizyolojik koşulları etkilediği, hatta daha kötüye götürebildiği 

gözlemlenmiştir. Bunun sonucunda, karşılaşılabilecek patofizyolojik koşulların 

riskini azalmak ve oluşan koşulların daha kötüye gitmesini engellemek adına diyet 

kısıtlamasının geleceğe dönük sağlık planlamalarında önemli bir araç olarak 

kullanılabileceği düşünülmektedir. 
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