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3 Kasım 2015, Salı / ANA SALON

TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ: KIRKINCI YILINI TEMEL VE KLİNİK 
BİYOKİMYA ALANINDAKİ GENÇ BİLİM İNSANLARINI SÜREKLİ 

DESTEKLEME DOKTRİNİ İLE KUTLUYOR

Nazmi ÖZER

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Türk Biyokimya Derneği (TBD), temel ve uygulamalı biyokimya (klinik kimya, 
moleküler biyoloji, biyoteknoloji, moleküler tıp, biyoinformatik v.b.), alanlarında 
çalışan kişiler arasında, ağırlıklı olarak, bilimsel aktivitelerin organizasyonu 
yoluyla, profesyonel iletişim kurulması, desteklenmesi ve bilginin paylaşımında 
bir şemsiye işlevi görmek üzere, Prof. Dr. Şerafettin Özkurt öncülüğünde, 1975 
yılında, Ankara’da kurulmuştur. TBD, bu sahadaki profesyoneller arasında 
bilimsel işbirliklerini canlandırmanın yanı sıra, bilimsel araştırmaları teşvik etmeyi 
ve mezuniyet öncesi ve sonrası biyokimya eğitimini geliştirmeyi de kendisine 
amaç edinmiştir. TBD’nin diğer bir misyonu da, hasta bakımının iyileştirilmesi 
amacıyla Türkiye’deki tıbbi laboratuvarın standard ve servis kalitesinin ve 
yetkinliklerinin iyileştirilmesi ve akreditasyonudur. İlgili kamu (Sağlık Bakanlığı, 
vs.) ve özel kuruluşlar (eğitim ve araştırma kuruluşları) kurulan aktif işbirlikleri 
sayesinde, dernek aynı zamanda ilgili sağlık konularında yardım sağlamakta ve 
sağlık politikalarının geliştirilmesine katkı koymaktadır.  
Bugün, Türk Biyokimya Derneği (TBD) iki binden (2000) fazla üyesi ve üç büyük 
kentteki (İstanbul, İzmir, Adana) resmi şubeleri ile Türkiye’nin en önde gelen 
derneklerinden birisidir. Derneğin Avrupa Biyokimya Dernekleri Federasyonu 
(FEBS, 1978), Uluslararası Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Derneği (IUBMB, 
1978), Balkan Klinik Laboratuvarlar Federasyonu (BCLF, 1996), Uluslararası 
Klinik Kimya Federasyonu (IFCC, 1997), Avrupa Tıbbi Laboratuvarlar Federasyonu 
(EFLM, 1997), Avrupa Toplulukları Klinik Kimyagerler Konfederasyonu (FESCC 
+ EC4, 2007), Balkan Biyobilim Derneği (BAB, 1999) ve Patolojistler ve Tıbbi 
Labvoratuvarlar Dernekleri Birliği (WASPaLM, 2013) ile birlikteliği ve işbirliği 
söz konusudur. Günümüze dek, TBD 27 Ulusal Kongre, 4 BCLF Kongre, 3 BAB 
Kongre, 1 IFCC Kongre (Worldlab2014) ve 2 FEBS Kongre (31st, 2006 and 41st, 
2016) organize etmiştir. Bunlara ek olarak, Dernek IUBMB ile birlikte 4 Eğitim 
Atölyesi ile  farklı 60’ın üzerinde atölye çalışması gerçekleştirmiştir.   
Genç biyokimyacıları desteklemek amacıyla, TBD gerek genç öğrenciler için 
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TURKISH BIOCHEMICAL SOCIETY: CELEBRATING ITS 40TH 
YEARS WITH THE DOCTRINE OF CONTINUOUS SUPPORT FOR 
YOUNG SCIENTISTS IN BASIC AND CLINICAL BIOCHEMISTRY

Nazmi ÖZER

Department of Medical Biochemistry, Near East University, Faculty of 
Medicine, Cyprus

Turkish Biochemical Society (TBS) is founded in 1975 at Ankara, with the 
leadership of Professor Şerafettin Özkurt, to serve as an umbrella for establishing 
and supporting professional contacts and information exchange among all those 
working in the field of basic and applied biochemistry (clinical chemistry, molecular 
biology, biotechnology, molecular medicine, bioinformatics, etc.) mainly through 
organization of scientific activities. Besides stimulating scientific collaborations 
within professionals of the field, TBS aims to advance research in the science 
of biochemistry and to improve undergraduate and postgraduate biochemistry 
education. Another mission of TBS is to enhance patient care through trainings 
on competence, quality and accreditation of medical laboratories in Turkey 
for improvement of their standards and service. Through active collaborations 
with concerned governmental (Ministry of Health, etc.) and non-governmental 
institutions (educational and research bodies), the society also delivers assistance 
on related health issues and is involved in developing health policies. 
Today, TBS is one of the leading national associations of Turkey with more 
than two thousands (2000) members and official branches at three major cities 
(Istanbul, Izmir and Adana). The Society has international scientific affiliations 
with Federation of European Biochemical Societies (FEBS, 1978); International 
Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB, 1978); Balkan Clinical 
Laboratory Federation (BCLF, 1996); International Federation of Clinical 
Chemistry (IFCC, 1997); European Federation of Laboratory Medicine (EFLM, 
1997); European Communities Confederation of Clinical Chemists (FESCC + 
EC4, 2007); Balkan Association of Biosciences  (BAB, 1999); World Association 
of Society of Pathologists and Laboratory Medicine (WASPaLM, 2013). Up to 
now, TBD organized 27 National Congress, 4 BCLF Congress, 3 BAB Congress, 
One IFCC Congress (Worldlab2014) and 2 FEBS Congresses (31st, 2006 and 
41st, 2016). In addition, 4 Education Workshop together with IUBMB, more than 
60 workshops at different areas of basic and clinical biochemistry and molecular 
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gerekse mezunlar ve doktora-sonrası çalışmalar için burs ve ödüller vermekte ve 
böylece çalışmalarını sözel olarak veya posterler aracılığıyla sunmalarına güçlü 
bir teşvik sağlamaktadır. Ulusal kongreler kapsamında ise, TBD aynı zamanda en 
iyi poster ile en iyi sözlü sunuma ödüller vermektedir. 
Türk Biyokimya Dergisi 1976 yılından beri TBD tarafından yayınlanmakta ve 
Türk Tıp Dizini ve SCI-E gibi tarama servislerince taranmakta olup, 2015 yılı 
başından itibaren De Gruyter tarafından yayınlanmaktadır. 
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biology  
Supports for young biochemists – TBS provides bursaries and awards particularly 
for strong encouragement of young graduate students and post-docs to present their 
work orally or as posters in meetings. On the occasion of the national congresses, 
TBS also gives prizes for the best poster or selected oral communication.
Turkish Journal of Biochemistry (Türk Biyokimya Dergisi) is published by TBS 
is published since 1976 and now indexed by indexing services including Turkish 
Medical Index (Türk Tıp Dizini ) and SCI-E and beginning of 2015 it is published 
by De Gruyter.
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4 Kasım 2015, Çarşamba / ANA SALON

ISO 15189 TIBBİ LABORATUVARLARIN AKREDİTASYONU  

Zübeyde ERBAYRAKTAR 
 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir 

ISO 15189 tıbbi laboratuvarların kalitesinin standart ölçümünü yaratmayı amaçlayan 
küresel bir girişimdir. Bu standart tıbbi laboratuar işlemlerinde, ekipmanlarında ve 
sonuçlarında rekabet ve sorumluluğun gelişimini teşvik etmektedir. ISO 15189 
uluslararası standartlar organizasyonları teknik komitesi tarafından geliştirilmiştir ve 
200’ün üzerindeki ülkede yürürlükte bulunmaktadır. Süreç laboratuvar ekipmanlarının 
etkinliğini ve bu ekipmanların laboratuarlardaki işlemler ve sonuçları üzerindeki 
etkisinin test edilmesini kapsar. Tıbbi laboratuarlardaki uygulamaları yönetmek 
için küresel bir ittifak ile oluşturulmuş standardize bir ölçüm yaratma inisiyatifidir. 
ISO 15189 sertifikasyonu ortak bir kalitenin teminatı ve güvenliğine yönelik olarak 
tıbbi laboratuvarlardaki küresel uygulamaların harmonize edilmesi girişimidir. Bu 
yaklaşım test sonuçlarının değerlendirilmesi, hastalarda örneklerin toplanması ve 
testlerin gerçekleşmesi için gerekli olan zaman gibi bir çok bakış açısını içerir. ISO 
15189 sertifikasyonu için temel gereksinimler şöyledir; 
- Laboratuvarların işlem analizlerinin iyi dökümante edilmesi, 
- Laboratuvarlar tarafından eğitim kitapçığının sağlanması, 
- ISO 15189 sertifikasyonu tüm zayıflıkların belirlendiğinden emin olunması için 
tıbbi laboratuvar süreçlerinin etkin detaylı analizini gerektirir, 
- Mevcut kalite yönetim sistemi, takip ve değerlendirme ile ilgili detayı 
değerlendirme raporları, 
- Yönetim denetimlerinin detaylı gözden geçirilmesi. 
ISO 15189 sertifikasyonunun bir dizi eşsiz yararları olup en önemli gerekçesi ise 
kalitenin temin edilmesidir. 
Yararları ise şöyle sıralanabilir; 
- ISO 15189 sertifikasyonu Kalite Temini ve Yönetim Sistemleri üzerinden 
kurumunuzda uluslararası etkin bir imaj gelişmesine yardımcı olur, 
- Ulusal ve uluslararası açıdan istikrarlı olarak tıbbi laboratuvar kanunları ve 
yönetmeliklerine güçlü uyumu teşvik eder, 
- Daha iyi sonuç ve servis sunumu için laboratuvar etkinliğinin ve sorumluluğunun 
teşvik edilmesinde başlıca öneme sahiptir, 
- Laboratuvarlardaki tıbbi aktivitelerin aktarılmasındaki profesyonellik ve ustalığı 
içeren modern laboratuvar uygulamalarının teşvik edilmesinde sertifikasyon 
programı çok önemlidir, 
- Nihayetinde, tıbbi laboratuvar testleri ile ilgilenen kurumlarda müşteri 
memnuniyetinin büyümesini teşvik eder. 
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ISO 15189 QUALITY MANAGEMENT IN MEDICAL LABORATORIES  
 

Zübeyde ERBAYRAKTAR 
 

Department of Medical Biochemistry, Dokuz Eylul University, Faculty of 
Medicine, İzmir 

ISO 15189 is a global initiative that aims at creating a standard measure of 
quality in medical laboratories. The standard has developed initiatives to promote 
competence and responsibility in medical laboratory processes, equipments and 
outcomes. ISO 15189 was developed by the International Standards Organizations 
Technical Committee and has been implemented in over 200 countries. The 
process involves testing of the effectiveness of laboratory equipments and the 
impact those particular equipment have on the processes in the labs and their 
outcomes. It is an initiative that presents a global concerted approach in creating a 
standardized measure for management practices in medical laboratories. An ISO 
15189 certification has been seen as a critical initiative towards harmonizing global 
practices in medical laboratories towards a common measure of quality assurance 
and safety. The approach takes into account a lot of perspectives, including the 
interpretation of test results, the method patient samples are actually collected as 
well as the time required for the tests to be carried out. The following are the basic 
requirements for ISO 15189 certification: 
• A well documented procedure analysis by the laboratories. 
• Training manual provided by the laboratories. 
• ISO 15189 requires an effective detailed analysis of medical laboratory 
procedures in a bid to make sure that all weaknesses have been identified. 
• Detailed evaluation reports of the existing quality management system as well 
as other monitoring and evaluation reports. 
• A detail audit of management reviews The ISO 15189 certification has a set of 
very unique benefits and the main objective of certification is quality assurance. 
The benefits are listed here below: 
• An ISO 15189 certification promotes development of an international reputable 
image for your organization through Quality Assurance and Management 
Systems.  
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KLİNİK LABORATUVARLARDA KALİTE YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN 
PROAKTİF ÇÖZÜMLER  

Sedef YENİCE 
 

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, Klinik Biyokimya Laboratuvarı, 
İstanbul 

Klinik laboratuvarlarda sürekli iyileştirme (Sİ), kalite performansının ayrılmaz 
bir aşamasıdır. Klinik Laboratuvar Standardları Enstitüsü (CLSI) tarafından 
tanımlanan Kalite Yönetimi Sistemi (KYS) kapsamında bulunan 12 kalite sistem 
elementinden (KSE) ve aynı zamanda 23 KSE içeren ISO 15189 koşullarından 
birisidir. Diğer bir standard ISO 22367 ise, risk yönetimi ve sürekli iyileştirme 
aracılığıyla hataların azaltılmasını sağlayan teknikleri tanımlamaktadır. 
Tam olarak etkili olabilmesi amacıyla, risk yönetimi ilkelerine göre hazırlanan 
bir Kalite Kontrol Planının (KKP) düzenlenmesine ve bunun bir sisteme 
dönüştürülmesine ihtiyaç vardır.  Denetimlerin, risklerin, uygunsuzlukların, ve 
değişimlerin yönetilmesi gibi tüm işlevsellikler birbiriyle ilişkilidir. Bu bakımdan, 
risk ve “Düzeltici ve Önleyici İşlemler” (DVÖİ) süreçleri bağlantılı olmalıdır. 
Birçok durumda proaktif araçlar hangi DVÖİ süreçlerinin öncelikli olması 
gerektiğini saptamada yararlı olabilir. Klinik laboratuvarlarda test işlemlerinin her 
aşamasında oluşabilecek tehlikelerin ve zayıf noktaların tanımlanması için tüm 
test süreçlerinin akışları ayrıntılı olarak belirlenmelidir. 
2011 yılından itibaren, klinik laboratuvarlarda risk değerlendirme yöntemlerini 
kullanan proaktif bir kalite yönetimi modeline geçiş dönemi başladı. Bu 
gelişmeleri, test süreçlerine özgü tasarlanan kalite kontrol işlemlerinin planlanması 
izledi. Bu tasarımların amacı, doğrudan hasta risklerini azaltmaya ya da işlem 
maliyetlerini iyileştirmeye yöneliktir. Ardından, 2013 yılında risk yönetimine 
dayalı bir kalite kontrol seçeneği olarak “Bireyselleştirilmiş Kalite Kontrol Planı 
(BKKP)” geliştirildi. BKKP, kısmen, bir risk yönetimi yaklaşımı kullanılarak 
Dış ya da (Eşdeğeri) Kalite Kontrol problemlerini çözmek üzere düzenlendi ve 
CLSI kılavuzlarına dayanılarak laboratuvar için “Doğru KK” uygulaması olarak 
tanıtıldı.  
Bir BKKP üç uygulamayı kapsamaktadır; Risk Değerlendirmesi, Kalite 
Kontrol Planı ve Kalite Değerlendirmesi. Riskler belirlendikten sonra, 
Kalite Kontrol Planı (KKP) ile hataların tanımlanması ve önlenmesi 
için gerekli kontrol mekanizmaları ve etkin bir KKP sağlamak amacıyla 
düzenli Kalite Değerlendirmelerinin yapılacağı yöntemler planlanmaktadır.  
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IMPACT OF PROACTIVE SOLUTIONS ON QUALITY MANAGEMENT 
IN CLINICAL LABORATORIES  

 
Sedef YENİCE 

 
Clinical Biochemistry, Gayrettepe Florence Nightingale Hospital, Istanbul 

Clinical laboratories recognize continual improvement (CI) as an integral step in 
quality performance. It is one of 12 quality system essentials (QSEs) in a Quality 
Management System (QMS) identified by Clinical Laboratory Standards Institute 
(CLSI) and ISO 15189 which includes 23 QSEs. A further standard, ISO 22367 
specifies techniques for the reduction of error through risk management and 
continual improvement. To be a truly effective CI, a quality control plan (QCP) 
for testing based on risk management principles needs to be streamlined and 
systemized. Therefore, functionalities like audit management, risk management, 
compliance management, change management and others are connected with 
one another in some way. Risk and “Corrective and Preventive actions” (CAPA) 
processes should be connected, as in many instances proactive tools could be 
beneficial in determining which CAPA processes to prioritize. Clinical laboratories 
should map their testing process to identify weaknesses and hazards at each testing 
step. Since 2011, shifting to a proactive quality management model for clinical 
laboratories prevailed by integrating with existing risk assessment methods. This 
development was associated with establishing an appropriate QC design that fits 
the testing process. They all directly relate to reducing patient risk or optimizing 
cost of rework. Consecutively, “Individualized Quality Control Plan (IQCP)” was 
introduced in 2013 as a quality control option based on risk management. IQCP 
was devised, in part, to resolve the External or (Equivalent) Quality Control (EQC) 
problem by offering a risk assessment approach and has been promoted as “The 
Right QC” for the lab referring to the CLSI guidelines. An IQCP must include three 
components; Risk Assessment, Quality Control Plan, and Quality Assessment. 
Once the risks are determined, the Quality Control Plan (QCP) defines the control 
mechanisms for detecting or preventing errors, as well as the methodology 
for periodic Quality Assessments designed to ensure QCP effectiveness.  
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KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER: LABORATUVAR 
TESTLERİNİNİN MALİYETLERİNE KARŞILIK DEĞERLERİNİN 

KIYASLANMASI

Matthias ORTH 
 

Vinzenz Von Paul Klinik, Stuttgart, Almanya 

Kıyaslamalar ya da karşılaştırmalar yapmak, başka bir deyişle kıstaslar ya 
da ölçütler belirlemek, kantitatif ve kalitatif açılardan ürünlerin, hizmetlerin 
ve süreçlerin değerlendirilmesini sağlayan sistematik ve süreklilik gösteren 
yaklaşımlardır. Kıyaslama çalışmalarından elde edilen sonuçlar, sıklıkla 
süreçlerin optimize edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.  Hastanelerde, eksternal 
(dış) kıyaslama süreçleri, ekonomi ve performans alanlarında tıbbi laboratuvarları 
da kapsayan farklı disiplinleri karşılaştırmak ve yönetim kararlarını belirlemek 
amacıyla başlatılmıştır.  Kıyaslama projelerinin çoğu sadece maliyetleri 
karşılaştırmakta ve etkinliğe odaklanmaktadır.  Tıbbi laboratuvarlarda kıyaslama 
projeleri için veri toplanması nispeten daha kolay olup, kıyaslama çalışmaları için 
laboratuvarları hedef haline getirmiştir.  Ancak, birçok koşulda tıbbi laboratuvar 
birimleri zaten oldukça etkin ve yetkindir.  Sadece maliyetlere odaklanan 
kıyaslama projeleri, in vitro tanı (IVD) etkinliğini ve hastaların yeterli tanı ve 
tedavilerini tehlikeye sokmaktadır.  Internal (iç) karşılaştırma projelerinde – ör. 
uzun dönemli bir laboratuvarın üretkenliğinin ve maliyetlerinin izlenmesi gibi - 
verilerin toplanmasında kullanılan güncel yöntemler genel uygulama amaçlıdır.  
Bununla beraber, eksternal (dış) kıyaslama çalışmalarında kullanılmakta olan 
araçların güvenilirliği ve uygulanabilirliği kabul edilebilir ve yeterli değildir. 
Özellikle, pre- ve post-analitik süreçler ile ilgili güncel veri toplama yöntemleri ve 
temel ölçütler kıyaslama çalışmalarında daha anlamlı kullanılmaları bakımından 
iyileştirilmelidir.
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BENCHMARKS: 
VALUE VERSUS COST OF LABORATORY TESTING  

Matthias ORTH 
 

Vinzenz Von Paul Kliniken, Stuttgart, Germany 

Benchmarking is a systematic and continuous process to compare products, 
services, and processes - in quantitative and qualitative aspects. Results from 
benchmarking studies are frequently used for the optimization of processes. 
In hospitals, external benchmarking projects are initiated to compare different 
departments including laboratory medicine departments in regard of economy and 
performance and to trigger management decisions. Most benchmarking projects 
focus on efficiency and compare costs only. Data collection for benchmarking 
projects in the medical laboratory seems to be easy which puts laboratories in the 
target of benchmarking studies. However, laboratory medicine in most instances 
is already highly effective and efficient. Benchmarking projects focusing on 
costs are jeopardizing the effectiveness of in vitro diagnostics and the adequate 
diagnosis and treatment of hospital patients. In internal benchmarking projects 
- i.e. monitoring of productivity and costs within one laboratory over a longer 
period of time - the current tools for data collection are suited for use in general. 
However, in external benchmarking studies, the tools available are far from beyond 
from being well accepted and reliable. In particular in regard of preanalytics 
and postanalytics, currently available data collection tools and key figures have 
to be improved markedly to be used for meaningful benchmarking studies.  
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KLİNİK LABORATUVARDA YALIN (LEAN) ÜRETİM  

Ebubekir BAKAN 
 

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum 

Klinik Laboratuvar, biyolojik numunelerin bileşenlerini analiz ederek, kaliteli so-
nuçlar elde edilmesini ve bu sonuçların hastalıkların tanısı, takibi, prognozunun 
belir-lenmesi ve tedavi etkinliğinin izlenmesi gibi amaçlarla kullanımını sağlar. 
Kaliteli sonuç nedir diye sorulursa, laboratuvardan istenen testin ‘’doğru sonucunu 
mümkün olan en kısa sürede rapor etmek’’ şeklinde tanımlanabilir. Bu itibarla, 
‘doğru sonuç’ ve ‘kısa süre’ den her hangi biri tek başına hiçbir zaman kaliteyi 
tanımlayamaz. Bunlardan yalnız biri-ni sağlamak da hastanın beklediği bir kalitede 
sonuç değildir. Klinik laboratuvarların gelişimi bu iki parametre etrafında olmuştur. 
Yalın laboratuvar düşüncesi özellikle test çıkış süreleri üzerinde pozitif sonuçlar 
sağlar. Yalın laboratuvar tanımı şu şekilde yapıl-maktadır: Müşteri merkezli bir 
faaliyettir. Laboratuvarda yapılan her işte israfı önlemek için süreklilik arz eden 
bir işlemdir. Yalın işlem hastaya kaliteli hizmet sunmak amacıyla yapılan “sürekli 
minik basamaklar halinde iyileşmeler” dir. Laboratuvar otomasyonu ile birlikte 
yalın üretim birleştiğinde doğru sonuç ve kısa sürede raporlama parametrelerinde 
iyileştirmeler sağlanmıştır. Bu dönüşüm sonucunda 
Verimlilik artmış 
TAT kısalmış 
Çalışan güvenliği artmış 
Hatalar minimuma indirilmiş 
Numunelerin işlenmesi kolaylaştırılmış 
İnsan ve diğer mali kaynakların daha verimli kullanımı sağlanmış 
Kritik testler için TAT daha da kısalmış 
Laboratuvar içi numune izlemi kolaylaşmış 
Alikotlama hatalarının minimuma indirilmiş 
Hasta güvenliğine katkıda sağlanmıştır.  
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LEAN PRODUCTON IN CLINICAL LABORATORY  
 

Ebubekir BAKAN 
 

Medical Biochemistry, Ataturk University, Medical School, Erzurum 

The clinical laboratory produces the high-qualty test results from biological speci-
mens. These results are used for diagnosis, follow-up, prognosis, and management 
of the diseases. The high-quality test result may be defined as reporting the correct 
result as soon as possible, meaning that neither correct nor urgent result can match 
the high-quality test result alone. The development of clinical laboratory has been 
in the envi-ronment of these two parameters: correct, as soon as possible test result. 
Lean produc-tion is defined as: lean is a customer-centric methodology used to 
continuously improve any process through the elimination of waste in everything 
you do; it is based on the ideas of “Continuous Incremental Improvement” and 
“Respect for People». If you combine the laboratory automation and lean laboratory 
production, you will obtain many improvements in laboratory processes as follows 
Increased productivity 
Decreased turnaround time (TAT) 
Laboratory staff safety 
Minimized errors 
Ease in sample processing 
Cost effective production 
More decreased TAT for critical tests 
Ease in intralaboratory sample tracing 
Easy, correct sample aliquoting 
Patient safety  
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LABORATUVAR SATINALMA SÜREÇLERİ VE UYGULAMALARI

Zafer ÇUKUROVA

Sağlık Bakanlığı

Ülkemizde sağlık hizmeti sunumu büyük oranda kamu tarafından  karşılanmaktadır, 
sonuç olarak  sağlık hizmeti harcamalarının büyük bir bölümünde kamu kaynakları 
kullanılmaktadır. Bu durumda ; kaynakların etkili ve verimli kullanımı ile sağlık 
hizmeti sonucunda hasta yararının sağlanmasının sorumluluğu daha da önemli 
hale gelmektedir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna(TKHK) bağlı sağlık tesislerinde sunulan 
sağlık hizmetinde, hastanın hizmet sunumuna ulaşımının artması, tanı ve 
tedavilerde teknoloji yoğun cihazların kullanımının artması memnuniyet vericidir. 
Ancak hizmet sunumuna ayrılan bütçenin öncelikler belirlenerek planlanması ve 
giderlerin gelirlere uygun ve maliyet etkin yapılması da bir o kadar önemlidir.
Halen Türkiye’ de kullanılan tıbbi cihaz/malzeme ve sarf malzemelerinin yaklaşık 
% 85’i ithal edilmektedir. Türkiye tıbbi cihaz pazarı yaklaşık  2, 7 milyar $ dır.  
Bunun % 20 si sarf malzemesi olarak tanımlanan ve tıbbi laboratuvar sarflarının 
da yer aldığı bölümdür. Avrupa In Vitro Diagnostic marketleri ile ilgili raporlarda 
Türkiye’nin bu konuda yüksek miktarda kaynak ayırdığı yer almaktadır. 
TKHK da tıbbi laboratuvar ihtiyaçlarının temininde satın alma metodu olarak kit 
karşılığı cihaz temini, sonuç karşılığı kit alımı, hizmet alımı  gibi farklı metodlar 
kullanılmaktadır. 2009 yılı ile 2014  yılları arasında hizmet alımı metodu ile kit 
ve cihaz temini oranı  sırası ile % 18, % 19,  % 21,  % 23,  % 23, %31 olarak 
gerçekleşti.
TKHK tıbbi laboratuvar harcamaları 2013 yılında 866.476.897   TL, 2014 yılında 
981.368.994 TL olarak gerçekleşti. Artış  % 13,3  oranında oldu. Bu dönemde 
tıbbi laboratuvar tetkik sayısı  % 13,6  oranında arttı. 2015 yılında harcamaların  1 
.000.000.000 TL üzerinde olması beklenmektedir. 2014 yılında tıbbi laboratuvar 
giderleri toplam giderin % 4,8’ i olarak gerçekleşti.
TKHK  da diğer hizmetlerde olduğu gibi tıbbi laboratuvar hizmetlerine ait veriler;  
bölge, genel sekreterlik ve hastane düzeyinde dönemsel olarak değerlendirme 
ve analiz yapılarak takip edilmektedir. Bu konuda tüm paydaşların bilimsel ve 
sorumlu yaklaşımları gelecekteki çalışmalara katkı sağlayacaktır.
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LABORATORY PURCHASING PROCESS AND PRACTICES

Zafer ÇUKUROVA

Republic of Turkey Ministry of Health
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ARTED ARAMA KONFERANSI ÖZETİ SUNUMU
 

Erdinç EROĞLU

Beckman Coulter, Türkiye

26 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da, Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri 
Derneği (ARTED), In-Vitro Diagnostik Sektörü’nün tüm paydaşlarını bir araya 
getirdiği bir Arama Konferansı gerçekleştirdi.
Toplantı, In-Vitro Diagnostik (IVD) sektöründe bilgi ve deneyime sahip Sağlık 
Bakanlığı çeşitli Daire Başkanlıkları, TİTCK, SGK, Kamu Hastane Birlikleri 
temsilcileri gibi kamudan temsilcilerin; ilgili ihtisas derneklerinin başkan ve 
yönetim kurulu üyelerinin, özel hastane temsilcilerinin, laboratuvar yöneticilerinin, 
devlet ve özel üniversite temsilcilerinin, laboratuar çalışanı hekimler ve sektör 
dernekleri temsilcilerinin ve ARTED üyesi diagnostik firmalarının temsilcilerinin 
yoğun katılımına sahne oldu. 
ARTED paydaşlarıyla daha sağlıklı iletişim kurmak ve tıbbi cihaz sektöründeki 
standardı yükseltmek için biraraya gelen firmalar tarafından kurulan bir Sivil 
Toplum Kuruluşu olarak toplantıda paydaşlardan biri olarak yer aldı ve toplantının 
moderatörlüğünü bu tip toplantılarda geniş deneyimi ile tanınan Arama Yönetim 
Danışmanlığı firması üstlendi.
Tıbbi laboratuvar sektörünün bugününün değerlendirildiği ve geleceğinin 
tasarlanıp, vizyon ve gelecek stratejilerinin oluşturulduğu bu toplantıda sektörün tüm 
paydaşlarının yoğun katılımı, yapıcı ve çözüme yönelik görüşleri, geribildirimleri, 
çok değerli olduğunu düşündüğümüz bir raporun da oluşturulmasına imkan verdi. 
Arted olarak bu toplantıda amacımız önemli paydaşlarımızdan birisi olan Türk 
Biyokimya Derneği’nin değerli üyeleri, misafirleri ve tüm katılımcılarla, Arama 
Konfreransı sonucu ortaya çıkan raporun paylaşımı olacaktır.
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ARTED SEARCH CONFERENCE REPORT PRESENTATİON
 

Erdinç EROĞLU

Beckman Coulter, Turkey

The Association of Research Based Medical Technologies (ARTED) carried out a 
search conference in Ankara on May 26 2015, which brought together all In-Vitro 
Diagnostic sector stakeholders. 
The conference attracted a high participation rate of professionals with notable 
In-Vitro Diagnostic (IVD) industry knowledge and experience, from various 
Departments of the Ministry of Health, TİTCK, SGK, public representatives 
such as Public Hospitals Associations; chairmen and members of relevant 
specialized organizations, private hospital representatives, laboratory directors, 
public and private university representatives, physicians working in laboratories, 
industry association representatives and ARTED member diagnostic company 
representatives.
ARTED is a non-governmental organization created by the diagnostic sector 
companies, who have joined hands in order to raise the standards in medical device 
industry and ensure healthy communication among its stakeholders. The meeting’s 
moderating was excelled by Arama Yönetim Danışmanlığı (Search Management 
Consulting), a firm with extensive experience in this type of meetings.
ARTED is aiming to share the results of the search conference report with all 
valued Turkish Biochemical Society members, guests and participants.
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LABORATUVAR SATINALMA PLANLAMALARININ MALİYET, 
KALİTE VE ASİSTAN EĞİTİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Fatma Meriç YILMAZ

Son yıllarda laboratuvar satın alma süreçleri hızlı bir değişim içerisine girmiştir. 
Kamu Hastane Birliklerinin kurulması, il geneli toplu alımların yaygınlaşmasını 
ve laboratuvarların konsolidasyonunu beraberinde getirmiştir. Satın alma 
yöntemlerinin herbirinin kendine özel avantaj ve dezavantajlarının olduğu açıktır. 
Bu avantajlar ve dezavantajlar arasında her bölgenin önceliklerini belirlemesi 
doğaldır. Ancak bu sıralamada maliyetin kalite ve asistan eğitiminin önüne 
geçmemesi; kaliteli sonucun asistan eğitimini engellemeden en uygun maliyetle 
nasıl elde edileceğinin planlanması önem taşımaktadır. Laboratuvar satın alma 
yöntemlerini bir yöntem diğerinden her yönüyle avantajlıdır bakışından ziyade 
“Bizim ihtiyacımız nedir?”, “Bu ihtiyaca hangi yöntemle cevap alınabilir” 
sorularıyla dinamik bir şekilde planlamak önemlidir. Bu planlamada klinisyen 
laboratuvar arayüzünü kaybettirecek alımlardan  kaçınılması gerekmektedir. 
Laboratuvar branşları zaten kendi içinde değişim açısından hızlı bir ivmeye 
sahiptir. Bu değişim ivmesi, satın alma süreçlerindeki planlamaların etkisiyle 
daha da hızlanmıştır, hızlanmaktadır. Asistan eğitimimizin de bu ivmeye ayak 
uydurması son derece önemlidir. Bir asistan, sonuç karşılığı hizmet verilen bir 
laboratuvarda eğitim görüp, uzman olarak atandığı bir bölgede hizmet alımı 
yapmak durumunda kalabilmektedir. Bizlerin, eğiticiler olarak asistanlarımızı her 
şartta optimum hizmeti yürütecek donanımda yetiştirmemiz son derece önemlidir. 
Laboratuvar branşlarının sadece doğru sonuç üreten birer test fabrikası değil, 
hastanenin ayrılmaz birer kliniği olarak görülmesinin yolu bizlerin yetiştirdiği 
asistanların klinisyen laboratuvar arayüzünü doğru işletebilmesinden geçmektedir. 
Pre-preanalitik faz ve post-postanalitik fazların laboratuvar işleyişinin doğal bir 
parçası haline getirilmesi, laboratuvarın “dışarıdan hizmet alınabilecek” ticari bir 
işletme şeklinde değil “hasta tanı ve tedavisinin ayrılmaz bir parçası” olan tıbbi 
bir klinik şeklinde, olması gerektiği yerde, konumlanmasını sağlayacaktır. 
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EFFECTS OF LABORATORY PROCUREMENT PLANNING ON COST, 
QUALITY AND EDUCATION

Fatma Meriç YILMAZ

In recent years, the laboratory has entered into a quick change of the purchasing 
processes. The establishment of public hospital unions in the province brought 
about the consolidation of laboratories and the spread of bulk purchases. It is clear 
that each of the purchasing methods have their own advantages and disadvantages. 
It is natural for each region to determine the priorities among these advantages 
and disadvantages. However, it is important to obtain the most affordable cost  
without interfering with the quality and training of residents. It is important to 
plan the purchasing processes in a dynamic way with the questions . “ What is 
needed?”, “Which method can be used to  retrieve this need”; rather than thinking 
one method is advantageous than the other methods in every aspect. The plannings 
which might cause laboratory-clinician interface to be lost should be avoided. 
Laboratory branches themselves  are already prone to fast changes. The pace of 
this change is speeded up with the effect of planning in the purchasing process. 
Our assistant training is extremely important to keep up with this momentum. 
An assistant, in training for service as a specialist in a laboratory could learn 
one purchasing method but when he becomes a specialist and goes to another 
hospital,  that may not be the case. We, as educators, should train our assistants 
to run the service under all conditions. If these assistants can  operate hospital 
clinic interface correctly,  laboratory branches can be positioned in a right way, 
not a factory that produces the correct result but an integral clinic of a hospital. 
If we can operate pre-preanalytic phase and post-postanalytic phase as a natural 
part of the functioning laboratory; laboratory tests can be thought not as the tests 
“which can be taken from the outside in the form of a commercial enterprise”, but 
as “an integral part of the diagnosis and treatment of the patient which should be 
obtained in form of a medical clinic”.
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TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA İLE 
HEMATOLOJİ REFERANS ARALIKLARININ BELİRLENMESİ  

Yeşim ÖZARDA 
 

Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Bursa 

Amaç: Hematoloji parametrelerinin referans aralıklarını (RA) belirlemek ve 
bölgesellik başta olmak üzere varyasyon kaynaklarını araştırmak için Türkiye’de 
çok merkezli bir çalışma organize edildi. 
Gereç ve Yöntem: K2 EDTA’lı kan örnekleri 7 coğrafi bölgeden, 12 laboratuvarda 
(≥400 örnek/bölge; totalde 3486) alındı. Aynı zamanda demir, demir bağlama 
kapasitesi ve ferritin ölçümü için serumlar ayrıldı. EDTA’lı kan alındıktan sonra 
2 saat içerisinde katılımcı laboratuvarlarda 3 farklı firmaya ait (Abbott, Beckman 
Coulter, Roche) Cell Dyn, Ruby LH780 ve Sysmex XT-2000i olmak üzere 4 ayrı 
cihazında ölçüldü. 40 sağlıklı bireyden alınmış kan örneklerinden panel hazırlandı, 
aynı gün içerisinde katılımcı laboratuvarlara dağıtıldı ve ölçüldü. Gönüllülerden bu 
şekilde elde edilen sonuçları tüm laboratuvarların karşılaştırılması için kullanıldı. 
RA parametrik ve nonparametrik metodlarla her iki cinsiyet ve her dekad yaş için 
hesaplandı. Test sonuçlarının cinsiyet, yaş ve bölgeye bağlı olarak varyasyonunun 
değerlendirilmesinde ANOVA kullanıldı. 
Bulgular: Panel testlerinin korelasyon matriks sonuçları tüm laboratuvarlarda 1) 
lökosit, lenfosit, eozinofil sayımları, hemoglobin, eritrosit, trombosit, MCV ve 
demir için iyi bir uyum, (2) nötrofil ve monosit sayımları, hematokrit ve MPV 
için değişken varyasyonlar, (3) basophil sayımları, % basofiller, MCHC ve RDW 
için geniş farklılıklar gösterdi. ANOVA ile yaş için 5, cinsiyet için 8, bölgesek 
farklılıklar için 7 parametrede farklılıklar belirlendi. 
Sonuç: Karşılatırma sonrası, bazı parametrelerde cinsiyet, yaş ve bölgesel 
farklılıklar belirlendi. Bölgesel farklılıklar beslenme yada irtifa gibi bölgesel 
farklılıklardan kaynaklanabilir ve kısmen ölçümlerde kullanılan teknoloji 
farklılıklarıyla açıklanabilir.
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THE MULTCENTRIC STUDY ON REFERENCE VALUES OF 
HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN TURKEY  

 
Yeşim ÖZARDA 

 
Department of Biochemistry, Uludag University, School of Medicine, Bursa 

Objectives: A multicenter study was organized to establish reference intervals 
(RIs) in the Turkish population for hematological parameters and to explore 
sources of variation in reference values, including regionality. 
Materials and Methods: K2 EDTA blood samples were collected nationwide in 
12 laboratories from the seven regions (≥400 samples/region; 3486 in all). The 
sera were also collected for the measurement of iron, iron binding capacity and 
ferritin. The EDTA blood were analyzed within 2 hours of blood draw in the 
participating laboratories using 4 different analyzers; Cell Dyn, Ruby, LH780 and 
Sysmex XT-2000i of 3 makers; Abbott, Beckman Coulter and Roche. A panel 
composed of blood from 40 healthy volunteers was prepared, distributed and 
measured on the same day, and used for aligning volunteers’ results across all 
centers. RIs were derived by the parametric and non-parametric methods in both 
sexes and in each decade of age. ANOVA was used for quantitative variation of 
the test results according to sex, age, and region. 
Results: Correlation matrix of the panel test results revealed 1) generally good 
agreement of test results from all labs for leukocyte, lymphocyte, eosinophil, 
hemoglobin, erythrocyte, platelet, MCV and iron, 2)variable degrees of differences 
for neutrophil, monocyte counts, hematocrit and MPV, 3) large differences for 
basophil,% of basophils, MCHC, RDW. Significant age, region and sex-related 
differences were determined in the ANOVA results for 5, 8 and 7 parameters, 
respectively. 
Conclusion: After comparison, there were found to be some sex, age and region-
related differences in some parameters. The region-related differences may have 
originated from factors such as nutritional or environmental factors including 
altitude and the differences in technology used for the me asurements.
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A REFERENCE INTERVAL STUDY FOR SOME BIOCHEMICAL 
ANALYTES IN EASTERN TURKEY: A REGIONAL STUDY  

 
Ebubekir BAKAN 

Department of Medical Biochemistry, Ataturk University, Medical School, 
Erzurum 

Objectives: In the present study, the reference intervals in Turkish population 
living in Erzurum province were calculated using direct and indirect methods.
Materials and Methods: For direct method, 435 blood samples were collected from 
the healthy group aged between 18 and 65. The sera were analysed in university 
hospital laboratory by Roche reagents and analysers for 34 analytes. For indirect 
method, the patient records of 1,376,598 in LIS were used to calculate the indirect 
RIs by a modified Bhattacharya method. 
Results: Indirect RIs were similar to direct RIs with the exception of a few 
analytes (i.e. LDL-C, Fe, Alb, IP, and VIT-B12). The RIs observed in the present 
study by direct method for most of analytes were generally compatible with those 
of previous studies. However, there were some different RIs when compared to 
those of kit insert expected values (i.e. CK, HDL-C, LDL-C, TG, TC, TSH, and 
VIT-B12). Significant sex-related differences were observed for some analytes 
(i.e. UA, CRE, Fe, TG, HDL-C, ALP, FER, VIT-B12, and PTH) in RIs of direct 
method. 
Conclusions: Although the first choice must be the direct method for 
the RIs, laboratory specific-RIs can be calculated from the data of LIS. 
Our study confirms the nationwide study in Turkey and shows some 
additional regional characteristics of the population in Eastern Anatolia, 
probably because of the nutritional status and environmental factors.  
 
 

BAZI BİYOKİMYASAL ANALİTLERİN DOĞU ANADOLU 
BÖLGESİNDE REFERANS ARALIK ÇALIŞMASI: BÖLGESEL 

ÇALIŞMA 

Ebubekir BAKAN 
 

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum 

Giriş: İndirekt ve direkt yöntem kullanılarak Erzurum ve çevresinde yaşayan 
kişiler için referans aralıklar bu çalışmada belirlendi. 
Metodlar: Direkt metod için 435 kan numunesi yaş aralığı 18-65 olan sağlıklı 
kişiden toplandı. Serumlarda Üniversite Hastanesi T. Biyokimya laboratuvarında 
Roche reaktif ve analizörleri kullanılarak 34 analit analiz edildi. İndirekt yöntem 
için ise LIS’teki 1.376.598 adet test sonucu ve modifiye Bhattacharya metodu 
kullanılarak referans aralık hesaplamaları yapıldı. 
Bulgular: Birkaç analit dışında (LDL-C, Fe, Alb, IP ve VIT-B12) indirekt ve 
direkt yöntemler benzer referans aralık sonuçları verdiler. Bu çalışmada direkt 
metodla elde edilen referans aralık değerleri önceki çalışmaların sonuçları ile 
de benzerlik gösteriyordu. Ancak kit föylerinde verilen “beklenen değerler” le 
karşılaştırdığımızda bazı farklılıkların olduğu gözlendi. Farklı olan analitler: CK, 
HDL-C, LDL-C, TG, TC, TSH ve VIT-B12. Diğer taraftan, cinsiyete bağlı farklı 
referans aralık kullanılması gereken testler de şu şekilde idi: UA, CRE, Fe, TG, 
HDL-C, ALP, FER, VIT-B12, ve PTH. 
Sonuçlar: Her ne kadar referans aralık belirlemede ilk tercih edilen metod 
direkt metod ise de, laboratuvarın kendi LIS verileri kullanılarak da 
referans aralıklar belirlenebilir. Çalışma sonuçlarımız Türkiye geneli için 
yapılan referans aralık belirleme çalışması sonuçları ile mevcut çalışmanın 
sonuçları arasında uyum vardı. Ancak, çalışmamızın sonuçları bölgesel 
beslenme ve çevre şartlarının etkilerini de belli ölçüde yansıtmaktadır.  
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LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS AND WEB 
SERVICES APPLICATIONS

Suat Hayri KÜÇÜK

Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul

Today, clinical laboratory test results may influence up to 70 % on medical 
decision making. Despite extremely useful in medical desicion making , 
Laboratory Information System ( LIS )  has been insufficient.  Therefore,  LIS 
should be planned as a process chain to minimize all source of laboratory errors 
( preanalytic, analytic and post analytic ) . The process chain should consist of 
all steps that a physician orders a laboratory test, obtaining  patient’s sample for 
testing ( sampling ), results of tests are returned to physician and evaluated by 
her/ him for appropriate cure. In addition, it is obvious that this system need to be 
supported by quality and and decission management modules. 
Some  tender offers have been made for common laboratories of all hospitals 
that members of Union of Public Hospitals. Some test , low requested or  cost- 
effectiveness analyses test , have been begun to be studied in some hospitals. 
Thus, the central hospital laboratories unity was formed. Web service integration 
are set up to transferred the information of patients, test requests and test results 
between peripheral and central hospital laboratories. Although some hospitals 
have been using a single HIS programme ( programme in LIS ) the others have 
been purchased LIS programme and integrated to HIS programme.
Some problems are emerged in both applications. The problems has been still 
continued but decreasing day by day. 
There are different reference and unit values of the laboratory test results of 
patients that get examined in diffrent province or hospitals in E pulse project.
To solve all the problems , national standarts must be defined for description of the 
laboratory tests, test units, test result format and web service integration.

LABORATUVAR BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ VE WEB SERVİS 
UYGULAMALARI

Suat Hayri KÜÇÜK

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Günümüzde tıbbi laboratuvarlar klinik karar sürecinde %70 oranında role 
sahiptir. Bu yüksek etkiye rağmen tıbbi laboratuvarların bilgi sistemlerinde 
(LİS) eksikikler bulunmaktadır. Bunun için LİS tüm laboratuvar hata nedenlerini 
(preanalitik, analitik ve postanalitik evre) en aza indirecek bir süreç yönetimi 
olarak planlanmalıdır.Bu süreç yönetiminde hekimin test istemine başlamasından, 
numune alıması, laboratuvarda çalışılması ve test sonucunun değerlendirip 
hasta tedavisinin yapıldığı süreçteki tüm laboratuvar basamakları bulunmalıdır. 
Ayrıca karar destek sistemlerini ve kalite yönetimini takip edecek modüllerin de 
bulunması gerekmektedir.
Kamu hastaneleri birliği kurulması ile birliğine bağlı hastaneler için ortak 
laboratuvar ihaleleri yapmıştır. İstek sayısı düşük ve maliyet etkinlik çalışması 
sonrası bazı testler sadece birkaç hastanede çalışılmaya başlanmıştır. Böylece 
birlik hastanelerinin merkez laboratuvarları oluşmuştur. Periferdeki hastaneler ile 
merkez laboratuvarları arasındahasta bilgileri, test istemleri ve test sonuçlarının 
internet üzerinden aktarılması için webservis entegrasyonları yapılmaya başlandı. 
Bazı birlikler,tüm birlik hastanelerinde tek bir HBYS (program içi LİS) programını 
kullanmasına rağmen, diğer birlikler HBYS’lerden bağımsız LİS programlarını 
satın alarak HBYS programlarına entegre ettiler. Her iki uygulamadada bazı 
sorunlar ortaya çıkmıştır. Sorunlar zaman içerisinde azalmasına rağmen halen 
devam etmektedir.
E-nabız projesi ile farklı illerde, farklı hastanelerde muayene olan hastaların 
laboratuvar test sonuçları biirim ve refarans değer farklılıkları bulunmaktadır.  
Tüm sorunların çözülmesi için laboratuvar test tanımı, test birimi, test sonuç 
formatı ve webservis entegrasyonları sorunlarını ortadan kaldırmak için ulusal 
standarlar oluşturulmalıdır.
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TELOMERIC DNA STRUCTURES AND TELOMERASE 
 

Zeki TOPÇU 
 

Department of Pharmaceutical Biotechnology, Ege University, Faculty o 
Pharmacy, Izmir 

Telomeres are protein–DNA structures functioning in chromosomal stability 
(1). Human telomeric DNA is protected by “Shelterin” complex composed of 
TRF1 (TTAGGG repeat factor), TRF2, RAP1 (Ras Proximate1), TIN2 (TRF 
interacting factor), POT (Protection of Telomeres Protein 1) and TPP1 (POT1 
Binding Partner) as well as Cdc13, Stn1 and Ten1 heterotrimer, known as CST 
complex. Telomere shortening due to the primer requirement and orientation 
properties of DNA polymerases is a protective mechanism against the unlimited 
potential of somatic tissue proliferation, therefore telomeres are also considered 
as “mitotic clocks” of the cells. Besides the end replication problem of DNA 
polymerases, telomeric shortening also occurs in the lagging strand due to 
post-replicative degredation at the 5’-termini. Vast majority of cancer cells 
maintain their telomeric length by the expression of telomerase, composed of a 
protein (hTERT) and RNA (hTR) units however telomerase-mediated telomere 
maintenance requires the access of the enzyme to the telomeric regions, which 
is carried out by a number of protein-protein interactions (2,3).  Telomerase is 
the first member of reverse transcriptase with a defined function, it is encoded 
by retrotransposons (non-LTR) and group II introns.  Although there has been a 
growing interest in developing anticancer drugs targeting telomerase, a number 
of studies reported that a significant minority of cancer cells can regulate their 
telomeric maintenance via a telomerase-independent, recombination-mediated 
pathway, called Alternative Lengthening of Telomeres (ALT) that changed the 
approaches in telomerase-targeting (4,5). On the other hand, the relation of telomere 
shortening to cellular aging also motivated the attempts to develop telomerase 
activators against immunodeficiency and aging. Indeed, the most important factor 
making the telomeric structures special is the presence of different alternative 
DNA forms such as G4 motif, t-loop detected at these regions (6). However, 
G4 DNA structures are also found at the regions other than telomeres such as 
intragenic regions, Ig class switch regions and promoter regions, which is an issue 
further complicating these approaches. This presentation will emphasis on the 
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DNA TELOMERİK YAPILARI VE TELOMERAZ  

Zeki TOPÇU 
 

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasotik Biyoteknoloji Anabilim Dalı, 
Izmir 

Telomerler kromozomal stabiliteyi sağlayan DNA-protein kompleksleridir (1).  
İnsan telomerik yapıları TRF1 (TTAGGG Tekrar Faktörü; TTAGGG repeat factor), 
TRF2, RAP1 (Ras Proximate1), TIN2 (TRF Etkileşim faktörü; TRF interacting 
factor), POT (Telomer Koruyucu Protein; Protection of Telomeres Protein 1) ve 
TPP1 (POT1 bağlanma partneri; POT1 Binding Partner) bileşenlerinden oluşan 
“Shelterin” kompleksi ve CST olarak bilinen Cdc13, Stn1 ve Ten1 heterotrimeri 
tarafından korunur. DNA polimeraz enzimin primer gereksinimi ve oryantasyon 
özellikleri nedeniyle bölünmeyle beraber gözlenen telomer kısalması somatik 
dokuların sınırsız proliferasyonunu önleyen bir mekanizmadır, bu nedenle 
telomerler “mitotik sayaçlar” olarak ta nitelenir. Öte yandan sentezi kesintili olan 
DNA zincirinde uç replikasyon sorunu nedeni dışında post-replikatif olarakta 
5’- uçta degredasyon sonucu telomerik kısalma gözlenir. Telomerik kısalma 
çoğu tümör hücrelerinde protein (hTERT) ve RNA (hTR) bileşenlerinden oluşan 
telomeraz enzimince önlenmektedir ancak telomeraza bağımlı bu mekanizma 
enzimin ekspresyonu dışında telomerik bölgeye ulaşabilirliğini gerektirir-ki bu 
işlev çok sayıda protein-protein etkileşimleri tarafından sağlanır (2,3). Telomeraz 
işlevi belirlenmiş ilk ters transkriptaz (RT) ailesi üyesidir, retrotranspozonlar 
(non-LTR) ve grup II intronlar tarafından kodlanır.  Kanser hücrelerinde yoğun 
olarak gözlenen telomeraz ekspresyonu araştırmacıları bu enzimi hedefleyen 
farmasötiklerin geliştirmesine yöneltmiş olmakla beraber kanser hücrelerinin 
anlamlı bir azınlığında (~%15) telomerazdan-ba 1ms1z alternatif telomer devaml1l1-
1n1n (Alternative Lengthening of Telomeres; ALT) rapor edilmesi günümüzde 
ara_t1rmalar1n seyrini büyük ölçüde de i_tirmi_tir (4,5). Öte yandan telomer 
uzunluğunun hücresel yaşlanma ile bağlantısı yaşlanmayı geciktirmeyi amaçlayan 
teloemeraz aktivatörleri konusundaki çalışmalarıda uyarıcı olmuştur. Esasen 
telomerik DNA dizisini özel kılan etmenlerin başında bu bölgelerde gözlenen t-loop, 
G4 Quadruplex gibi farklı DNA formlarının varlığıdır (6). Telomerik bölgelerde 
G4 yapılarını uyarma ya da stabilize etmeyi amaçlayan bazı kimyasallar ile alınan 
sonuçlar ilgi çekici olmakla beraber, benzer motiflerin varlığının telomerlerle 
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molecular anatomy of DNA telomeric regions and propose yeast hybrid technology 
as an alternative approach to drug-development studies targeting telomerase 
because of the known significance of protein-protein interactions at telomeres. 

sınırlı olmayıp özellikle promotor bölgelerde de yoğun olarak yer alması bu 
konudaki araştırmaların karşılaştığı en önemli güçlüktür. Bu sunumda telomerik 
DNA bölgelerinin moleküler anatomisi detaylandırılacak ve telomerik bölgelerde 
yer alan proteinlerin yoğunluğu ve birbirleri ile etkileşimin önemini gözönüne 
alarak anti-kanser ilaç geliştirme çalışmaları çerçevesinde alternatif bir yaklaşım 
olan modifiye maya hibrit teknolojisinin kullanım potansiyeli tartışılacaktır. 
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TELOMERES TARGETED THERAPIES

Z.Gunnur DİKMEN

Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Medical 
Biochemistry, Ankara

Specifically targeting cancer cells with minimal adverse effects on normal 
somatic cells is the ideal therapeutic approach for cancer patients. Telomerase, 
the ribonucleoprotein enzyme, is detected in ~90% of primary human tumors, 
but not in most normal somatic cells except transiently proliferating stem-like 
cells. Hence, it is highly necessary to seek new approaches to target telomerase 
expressing cancer cells. 6-thio-2′-deoxyguanosine (6-thio-dG), an analogue of 
6-thioguanine,  is a new telomerase mediated telomere uncapping compound.
6-thio-dG is rapidly converted to 6-thio-dGTP, then incorporated into the 
telomeres and induce telomere dysfunction (Telomere Induced dysfunctional 
Foci).  This results in rapid cell death in telomerase expressing cancer cells with 
reduced lag period, which appears to be independent from tumor initial telomere 
length. In our study, we showed that 6-thio-dG induced telomere dysfunction in 
telomerase expressing HCT116 colon cancer cells and normal fibroblasts with an 
introduced hTERT as well as telomere shortening in HCT116 colon cancer cells. 
In addition, 6-thio-dG causes rapid cell death in most cancer cells with minimal 
effects on telomerase silent normal fibroblasts and human colonic epithelial cells. 
These results are independent from telomerase inhibition in vitro. In addition, 
intraperitoneal and intratumoral injection of 6-thio-dG decreased the tumorigenicity 
of A549 cells in xenograft model, 6-thio-dG also induced telomere dysfunction 
in vivo. Additionally, 6-thio-dG did not cause any toxic effect on hematopoetic, 
hepatic and renal systems. Based on these results, 6-thio-dG is a highly promising 
therapeutic approach with telomerase-mediated telomere-targeting approach.

TELOMERLERİ HEDEFLEYEN TERAPİLER  

Z.Gunnur DİKMEN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara 

Somatik hücreler üzerideki yan etkileri minimal olan ve spesifik olarak kanser 
hücrelerini hedefleyen tedavi yaklaşımları kanser hastaları için idealdir. 
Ribonükleoprotein yapıda bir enzim olan telomeraz, primer insan tümörlerinin 
% 90’nında saptanmakta fakat proliferasyon gösteren kök hücreler dışındaki 
somatik hücrelerde eksprese edilmemektedir. Bu nedenle telomeraz eksprese eden 
kanser hücrelerini hedefleyen yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi önemlidir. 
6-tiyoguanin analogu olan 6-tiyo-2′-deoksiguanozin (6-thio-dG), telomeraz 
aracılığı ile telomerleri hedefleyen bir bileşiktir. 6-tiyo-dG, hücre içinde hızla
6-tiyo-dGTP’ye çevrilir ve telomerlere inkorpore olarak telomere disfonksiyonunu 
(TIF: Telomere Induced dysfunctional Foci) indükler.  Telomer uzunluğundan 
bağımsız olarak telomeraz eksprese eden hücrelerde hızlı hücre ölümüne neden 
olur ve lag periyodu kısaltır. Çalışmamızda  6-thio-dG’nin  telomeraz eksprese 
eden HCT116 kolon kanseri hücrelerinde ve hTERT(+) BJ hücrelerinde telomer 
disfonksiyonunu indüklediğini, ayrıca HCT hücrelerinde telomerik kısalmaya 
neden olduğunu gösterilmiştir. 6-tiyo-dG, kanser hücrelerinde hızla hücre 
ölümüne neden olurken, telomeraz eksprese etmeyen fibroblastlar ve kolon epitel 
hücreleri üzerindeki etkisi minimaldir. 6-tiyo-dG’nin in vitro etkileri, telomeraz 
inhibisyonundan bağımsızdır. İntraperitoneal ve intratümoral enjekte edilen 
6-thio-dG, ksenograft modelde A549 hücrelerinin tümorojenik özelliklerini 
azaltmakta, ayrıca in vivo telomer disfonksiyonunu indüklemektedir. 6-thio-dG,  
hematopoetik, hepatik ve renal sistemler üzerinde toksik etki göstermemektedir.  
Bu sonuçlara göre, telomeraz aracılığı ile telomerleri hedefleyen 6-thio-dG, umut 
verici bir tedavi yaklaşımıdır. 
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WHAT DOES FEBS (FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL 
SOCIETIES) OFFER TO YOUNG SCIENTISTS?

Gül AKDOĞAN GÜNER

Chair, FEBS Education Committee
Department of Medical Biochemistry, School of Medicine, Dokuz Eylül 

University

Having celebrated its 50th anniversary in 2014, FEBS is one of the leading 
scientific organisations  in Europe. With an annual budget of 8 around million 
Euros, encompassing  36 scientific societies and over   36,000 members, FEBS 
is one of the most effective European learned societies. Biochemistry societies 
and societies involved in all areas of molecular life sciences in Europe and 
neighboring Europe  are within the umbrella of FEBS (Constituent and Associate 
FEBS Societies) (www.febs.org). Turkish Society of Biochemistry has been an 
active member of FEBS since 1977. The mission of FEBS is to promote molecular 
life sciences throughout Europe. In line with this mission, FEBS is orgainised 
in the following committees and working groups: “Publication”, “Advanced 
Courses”,”Fellowships”, “Education”, “Science and Society”, “Careers of Young 
Scientists”, “FEB Congresses”, “Working Group on Integration”, etc.  of which 
the responsibilites are delineated within the FEBS Statutes. These working bodies 
of FEBS carry out activities and support programmes for young scientists. Young 
scientists enjoy the following benefits from FEBS programmes and support 
schemes: short-term, long-term and summer fellowships; participation with travel 
suppport at FEBS Advanced courses, FEBS Education Workshops, yearly Young 
Scientists’ forum and FEBS Congresses. During these meetings, activities related 
to research and career skills of young scientists are programmed. In order that 
the applications for support to attend these activities be successful, it is important 
to know and follow the rules of FEBS. The aim of TBS (Turkish Biochemical 
Society) is to help young scientists by suppporting the benefit of a large number 
of young scientists from the FEBS programmes. This presentation will focus on  
these issues.

FEBS (AVRUPA BİYOKİMYA DERNEKLERİ FEDERASYONU) 
GENÇ BİLİM İNSANLARINA NELER SUNUYOR?

Gül AKDOĞAN GÜNER

FEBS Eğitim Kurulu Başkanı
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

2014 yılında 50 yaşını kutlayan FEBS,  Avrupa’nın önde gelen bilimsel 
organizasyonlarından biridir. Yıllık bütçesi 8 milyon Euro dolayında bulunan 
FEBS, 36 bilimsel dernek ve 36,000’in üzerinde üyesi ile, bu alanda en güçlü 
kuruluşlardan biridir. Avrupa ülkelerinin ve Avrupa’ya komşu olup bilimsel açıdan 
yakın duran ülkelerin biyokimya dernekleri FEBS’in kapsamı içindedir (FEBS 
Constituent Societies) (www.febs.org). Türk Biyokimya derneği, 1977 yılından 
bu yana  FEBS ‘in aktif bir üyesidir. FEBS’in misyonu, Avrupa Moleküler Yaşam 
Bilimleri’ni geliştirmek olup bu misyon doğrultusunda, “Bilimsel Yayınlar”, 
“FEBS İleri Kursları”, “FEBS Destekleri”, “Eğitim”, “Bilim ve Toplum”, “Genç 
Bilim İnsanlarının Kariyeri”, “FEBS Kongreleri”, “İntegrasyon” gibi alanlarda 
etkinlik gösteren ve sorumlulukları FEBS Yönetmeliği ile belirlenmiş Kurulları 
varıdır. Tüm bu Kurullar, FEBS’in misyonu doğrultusunda, genç bilim insanlarına 
yönelik etkinlikleri ve destek programlarını başarı ile yürütmektedir. Genç bilim 
insanları, FEBS’in şu programları ve desteklerinden yararlanabilmektedir: kısa 
dönem, uzun dönem ve yaz stajı “fellowship”leri;  FEBS İleri Kursları’na  ve 
FEBS Eğitim Workshop’larına katılım; her yıl düzenlenen  FEBS Young Scientist 
Forum ve FEBS Kongrelerine katılım… Bu toplantılarda, “araştırma ve kariyer 
becerileri” konularında etkinlikler özellikle genç bilim insanlarına yönelik olarak 
düzenlenmektedir. Tüm bu etkinliklere yapılan müracaatların başarılı olması 
için, FEBS için önemli olan bazı kurallara uymak önem taşımaktadır. Amacımız, 
ülkemizden daha çok sayıda genç bilim insanının bu desteklerden yararlanması 
ve TBD’nin FEBS’in güçlü bir üyesi konumunun daha da güçlendirilmesidir. 
Sunumda, tüm bu noktalar ele alınacaktır.
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BIOCHEMICAL CHANGES IN SLEEP AND SLEEP DISORDERS  
 

Meral YÜKSEL 
 

Department of Medical Laboratory Tecniques, Marmara University, Vocational 
School of Health Related Services, İstanbul 

“The free radical flux theory of sleep” describes that “sleep is proposed in which 
cerebral free radicals accumulated during wakefulness and are removed during 
sleep. Removal of excess free radicals during sleep is accomplished by decreased 
rate of formation of free radicals and increased efficiency of endogenous antioxidant 
mechanisms. Thus, sleep functions essentially as an antioxidant for the brain.” This 
review is focused on oxidative stress mechanisms, inflammation, adipobiology 
and glucose homeostasis in sleep and obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). 
OSAS is characterized by recurrent episodes of partial or complete interruption in 
breathing during sleep due to airway collapse in the pharyngeal region. This leads 
to transient decrease in arterial oxygen saturation. Fluctuating arterial oxygen 
saturation during nighttime due to apneic episodes of sleep, adipose tissue may 
be affected from a daytime hypoxia stemming from obesity itself. It has been 
suggested that hypoxia lead to adipokine production in adipose tissue; which has 
a role in the pathogenesis of OSAS. Adipokines such as leptin, adiponectin and 
resistin levels are changed during OSAS which have disturbing effects on glucose 
metabolism. It is clear that sleep duration and sleep quality are the risk factors 
for the severity of type 2 Diabetes Mellitus. In conclusion, hypoxia during OSAS 
increased oxidative stress, inflammation, adipokine release from adipose tissue and 
results with impaired glucose tolerance which leads to type 2 Diabetes Mellitus.  

UYKU VE UYKU BOZUKLUKLARINDA BİYOKİMYASAL 
DEĞİŞİKLİKLER  

Meral YÜKSEL 
 

Marmara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi 
Laboratuvar Teknikleri Bölümü, İstanbul 

“Uykuda Serbest Radikal Akımı Teorisi”ne göre “serbest radikaller uyanıklık 
sırasında serebral alanda birikmekte ve uyku ile kaldırılmaktadır. Uyku sırasında, 
uyanıklık aşamasında oluşmuş olan aşırı serbest radikallerin uzaklaştırılması; 
serbest radikal oluşumunun azaltılması ve endojen antioksidan mekanizmaların 
etkinliğinin arttırılması ile gerçekleştirilir. Bu nedenle uyku, beyin için esansiyel 
bir antioksidan olarak işlev görmektedir”. Bu çalışma, uyku ve obstruktif uyku apne 
sendromunda (OUAS) oksidatif stres mekanizmaları, inflamasyon, adipobiyoloji 
ve glukoz homeostazisi üzerine odaklanmıştır. 
OUAS, farenks bölgesinde hava yolu daralması ve uyku sırasında, kısmi veya 
komple solunum kesilmeleri ile karakterizedir. Bu durum arteriyel oksijen 
satürasyonunu geçici olarak düşürmektedir. Gece boyu dalgalanan arteriyel 
oksijen satürasyonu uyku sırasında apne ataklarına neden olmaktadır. Adipoz 
doku, gün boyunca obeziteden kaynaklı hipoksiden etkilenmektedir. Adipoz 
dokuda, hipoksinin adipokin üretimine neden olabileceği, bu salınımın da OUAS 
patogenezinde rol oynayabileceği gösterilmiştir. Leptin, adiponektin ve resistin 
gibi adipokinlerin düzeyleri OUAS’da değişmekte ve glukoz metabolizmasını 
olumsuz yönde etkilemektedir. Uyku süresi ile uyku kalitesinin tip 2 Diabetes 
Mellitus için risk faktörü olabileceği çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. 
Sonuç olarak, OUAS sırasında gelişen hipoksi oksidatif stres ile inflamasyonu 
arttırmakta, adipoz dokudan adipokinlerin salınımı uyarmakta ve bozulmuş 
glukoz toleransı ile tip 2 Diabetes Mellitus gelişimine neden olmaktadır.  
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GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE DEFICENCY AND 
ALZHEIMER’S DISEASE PARTNERS IN CRIME  

 
Nuriye Nuray ULUSU 

 
Department of Biochemistry, Koç University, School of Medicine, Istanbul 

Alzheimer’s disease was first identified in 1906 by Alois Alzheimer. Alzheimer’s 
disease is the most common form of dementia. The formation of phosphorylated 
amyloid plaques and neurofibrillary tangles are thought to contribute to the 
degradation of the neurons in the brain in Alzheimer’s disease. Alzheimer’s 
disease is a multifaceted brain disorder which involves various coupled 
irreversible, progressive biochemical reactions that significantly reduce quality. 
Aging, genetic predispositions, head trauma, diabetes, cardiovascular disease, 
deficiencies in insulin signaling, dysfunction of mitochondria-associated 
membranes, cerebrovascular changes, high cholesterol level, increased oxidative 
stress and free radical formation, DNA damage, disturbed energy metabolism, 
and synaptic dysfunction, high blood pressure, obesity, dietary habits, exercise 
and mental stress are noted among the risk factors of this disease. I would like 
to draw the attention on glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency and its 
relationship with Alzheimer’ s disease. This enzymopathy is the most common 
human congenital defect of metabolism and defined by decrease in NADPH+H+ 
and reduced form of glutathione concentration and that might in turn, amplify 
oxidative stress due to essentiality of the enzyme. This most common enzymopathy 
may manifest itself in severe forms, however most of the individuals with this 
deficiency are not essentially symptomatic. To understand the sporadic Alzheimer’s 
disease, looking into a crystal ball might not yield much of a benefit but glucose-
6-phosphate dehydrogenase deficiency could effortlessly give some clues.  
 

GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİM EKSİKLİĞİ İLE 
ALZHEİMER HASTALIĞI SUÇ ORTAĞI MI?  

Nuriye Nuray ULUSU 
 

Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Istanbul 

Alzheimer hastalığı ilk olarak Alois Alzheimer tarafından 1906 yılında 
tanımlanmıştır. Alzheimer hastalığı demansın en sık görülen tipidir. Alzheimer 
hastalığında fosforile amiloid plaklar ve nörofibriler yumakların birikimi sonucu 
nöronal hücre kaybı meydana geldiği düşünülmektedir. Alzheimer hastalığı 
yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltan çeşitli geri dönüşümsüz biyokimyasal 
tepkimeleri içeren ilerleyici nörodejenaratif bir hastalıktır. Yaşlanma, genetik 
yatkınlıklar, kafa travması, diyabet, kalp-damar hastalığı, insülin sinyalizasyon 
eksiklikleri, yaşlanmaya bağlı mitokondri membranlarının fonksiyon bozuklukları, 
serebrovasküler değişiklikler, yüksek kolesterol düzeyi, artmış oksidatif stres 
ve serbest radikal oluşumu, DNA hasarı, enerji metabolizmasındaki olumsuz 
değişimler ve sinaptik fonksiyon bozukluğu, yüksek kan basıncı, obezite, 
beslenme alışkanlıkları, egzersiz ve zihinsel stres bu hastalığın risk faktörleri 
arasında belirtilmiştir. Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği ve Alzheimer 
hastalığı ile ilişkisi dikkat çekmek istiyorum. Bu enzymopati en sık görülen 
insan metabolizmasının bozukluğudur ve NADPH + H + indirgenmiş glutatyon 
derişiminde azalma ile tanımlanır ve enzim eksikliğine bağlı olarak oksidatif 
stres artma saptanır. Enzim eksikliğinin çeşitli formları bulunmakla birlikte 
çoğu formları semptomatik değildir. Sporadik Alzheimer hastalığı anlamak için 
glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği bazı ipuçları verebileceğini düşünüyorum.  
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FIBROBLAST GROWTH FACTOR-23  
 

Hatice PAŞAOĞLU 
 

Department of Medical Biochemistry, Gazi University, Faculty of Medicine, 
Ankara 

Fibroblast growth factor-23 (FGF-23) is a member of FGF protein family. It 
is synthesized by osteoblasts and osteocytes. FGF-23 has two major activities: 
Provide urine phosphate excretion and decrease the synthesis of 1,25(OH)2D3 
by inhibiting 1α-hydroxylase activity. Studies show that in addition to PTH and 
1,25(OH)2D3 hormones, FGF-23 is also required for phosphate metabolism. In 
this condition, serum phosphate level is regulated by at least 3 hormones. As it 
is known, while PTH decreases serum phosphate, 1,25(OH)2D3 increases it. 
FGF-23 also decreases serum phosphate. In addition, while PTH increases serum 
1,25(OH)2D3, FGF-23 decreases it. The relation between PTH and FGF-23 is also 
rather complex. FGF-23 effects the synthesis and secretion of PTH. Additionally, 
it is also reported that klotho (co-receptor for FGF-23) is required for the PTH 
response to hypocalcaemia. The conservation of serum calcium and phosphate 
within normal range is the number one factor for proper bone mineralization. In 
this case, it is reasonable for the bone to synthesize FGF-23 hormone to regulate 
its mineralization status. Substantial amount of the clinical studies showed that 
high FGF-23 level is an independent determinant of mortality. There are important 
data concerning FGF-23 in various researches including, progression of kidney 
disease, vascular dysfunction , ventricular hypertrophy. Moreover, impaired 
FGF-23 metabolism causes phosphate defects which manifest as rachitism, 
osteomalacia or increased tissue calcification. FGF-23 can also be produced 
by some tumours which cause hypophosphatemia. This hormone is gaining 
importance and intensive studies are being carried out by various clinical areas. 
Also, FGF-23 has the potential to become a new routine laboratory parameter.  
 

FİBROBLAST BÜYÜME FAKTÖRÜ- 23  

Hatice PAŞAOĞLU 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara 

Fibroblast growth faktör-23 (FGF-23) FGF protein ailesinin üyesidir. Osteoblast 
ve osteositlerde sentezlenir. FGF-23’in 2 esas aktivitesi vardır: İdrarla fosfat 
atımını sağlamak ve 1α-hidroksilaz aktivitesini inhibe ederek 1,25(OH)2D3 
sentezini azaltmak. Çalışmalar, PTH ve 1,25(OH)2D3 hormonlarına ek olarak 
FGF-23’ün de fosfat metabolizması için gerekli olduğunu göstermektedir. Bu 
durumda serum fosfat seviyesi en az 3 hormon tarafından düzenlenir. Bilindiği 
üzere, serum fosfatını PTH azaltırken 1,25(OH)2D3 artırır. FGF-23 de serum 
fosfatını azaltır. Bununla birlikte, serum 1,25(OH)2D3 seviyesini PTH artırırken 
FGF-23 azaltır. PTH ve FGF-23 arasındaki ilişki de oldukça komplekstir. FGF-
23’ün PTH sentez ve salınımını etkilediği bildirilmiştir. Ayrıca, hipokalsemiye 
cevapta PTH salınımı için klotho (FGF-23 için ko-reseptör) gerekli olduğu 
bildirilmiştir. Kemiğin uygun mineralizasyonu için başta serum kalsiyum ve 
fosfatının normal aralıklarının muhafazası gelir. Bu durumda kemiğin FGF-23 
hormonu üreterek kendi mineralizasyon durumunu düzenlemesi akla uygundur. 
Klinik çalışmaların önemli bir miktarı, yüksek FGF-23 düzeyinin mortalitenin 
bağımsız belirleyicisi olduğunu göstermiştir. Böbrek hastalığının ilerlemesi, 
vasküler disfonksiyon, ventriküler hipertrofi araştırmalarında FGF-23 hakkında 
önemli veriler vardır. Ek olarak, bozulmuş FGF-23 metabolizması raşitizm, 
osteomalazi veya artmış doku kireçlenmesi olarak görülen fosfat bozukluklarına 
neden olur. FGF-23, aynı zamanda hipofosfatemiye yol açan bazı tümörler 
tarafından da üretilebilir. Bu hormon, önem kazanmakta ve klinik alanlarda yoğun 
araştırmalar yapılmaktadır. Çalışmaların sonucu, FGF-23 ‘ün laboratuvarda 
rutin parametrelerine girebilecek yeni bir test olma potansiyeli de vardır.  
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INNOVATIVE TRAINING FOR BIOCHEMISTRY LABORATORY 
EDUCATION 

1 Meral YÜKSEL, 2 Aylin Sepici DİNÇEL, 3 Yeşim ÖZKAN, 4 Levent KAYRIN

1 Medical Laboratory Programme, Marmara University, Health Services 
Vocational School, İstanbul

2 Department of Medical Biochemistry, Gazi University, Faculty of Medicine, 
Ankara

3 Department of Biochemistry, Gazi University, Faculty of Pharmacy, Ankara
4 Department of Medical Biochemistry, Çukurova University Faculty of 

Medicine, Adana

Nowadays, in order to meet the demands of higher education along with developed 
technologies, a need of restructuring and curriculum updates has emerged. In 
recent years the curriculum studies done to integrate to the European Unions which 
aimed to combine our traditional education with European Union student-centered 
educational approach. These studies, along with enhanced technologies have led to 
an innovation for science and education. In higher education needs are far more than 
expected for hands-on lab studies. The prospective innovative training for laboratory 
practicals might be the solution to overcome the differences between the inadequate 
infrastructure institutions and institutions that are capable of meeting the common 
denominations for education. The committed Health Sciences programs and curricula 
by Developing Human Resources through Vocational Education Project (İKMEP) 
had been introduced to higher education institutions since 2010-2011. However there 
were some failures observed following the applications and reparations are going on 
to reach a solution for the new curriculum studies. The National Core Curriculum 
which aims to be an association and integrity to the basic training are planned to 
be initiated in the year of 2015-2016 for the faculties of medicine in our country. 
Likewise, National Pharmaceutical Core Training program was also created in 2015 to 
provide the minimum requirements. Throughout the workshops and panels organized 
by our group the necessity of having a core curriculum for the biochemistry laboratory 
training in different disciplines was suggested. To ensure the coordination between 
programs, appropriate theoretical and practical training in the field are the main goals for 
standardization. For this purpose, the definition of required infrastructure, appropriate 
training materials to amend the targets, and the use of technology requirements were 
demonstrated. Training materials such as e-books, videos, animations, interactive 
applications and how all can be integrated to the education of current practices will be 
discussed. 
Keywords:Biochemistry, Laboratory, Education, Innovation 

BİYOKİMYA LABORATUVAR EĞİTİMİNDE İNOVASYON 
ÇALIŞMALARI 

1 Meral YÜKSEL, 2 Aylin Sepici DİNÇEL, 3 Yeşim ÖZKAN, 4 Levent KAYRIN

1 Marmara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi 
Laboratuvar Teknikleri Programı, İstanbul

2 Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara
3 Gazi Universitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara

4 Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Adana

Günümüzde gelişen teknoloji ve talepleri karşılamak üzere yükseköğretim alanında 
yeniden yapılandırma ve müfredatların güncelleştirilmesi gereksinimi ortaya çıkmıştır. 
Son yıllarda Avrupa Birliği’ne uyum süreci ile birlikte yapılan müfredat çalışmaları, 
ülkemizin geleneksel eğitimi ile Avrupa Birliğinin öğrenci merkezli eğitim anlayışını 
birleştirmektedir. Bu çalışmalar, teknolojik gelişmelerin de hızlanması ile birlikte 
eğitim ve bilimde inovasyon gereksinimini doğurmuştur. Yükseköğretimde özellikle 
de uygulamalı laboratuvar eğitiminde gereksinim çok daha fazladır. Eğitim-uygulama 
birliği için alt yapısı yetersiz kurumlar ile uygulama yapabilen kurumların ortak 
bir paydada buluşmasının çözümü ise, uygulama eğitimine yapılacak inovasyon 
çalışmalarıdır. İşgücü piyasası ile meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim 
kurumları arasında istihdam amaçlı birlikteliğin sağlanarak, hayat boyu öğrenme 
yaklaşımıyla, mesleki eğitimin modernizasyonu ve kalitesinin artırılması yoluyla 
insan kaynakları gelişiminin teşvik edilmesine öncelik verilmiştir. İnsan Kaynaklarının 
Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) ile Sağlık Yüksekokullarının 
program ve müfredatları 2010-2011 itibari ile yükseköğretim kurumlarında 
uygulanmaya başlamıştır. Ancak uygulamalar sonucunda eksiklikler ortaya çıkmış, 
telafisi yeni müfredat çalışmaları ile çözüme ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Tıp 
Fakültelerinde ise 2015-2016 yılında uygulamaya başlanması planlanan Ulusal 
Çekirdek Eğitim Programı bulunmaktadır. Ülke genelinde temel eğitimde birlik ve 
bütünlük hedeflenmektedir. Aynı şekilde Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim programı 
asgari gerekliliklerini sağlamak üzere 2015 yılında oluşturulmuştur. Bundan önce 
yaptığımız çalıştay ve panellerde ülkemizde biyokimya laboratuvar eğitimini içeren 
pratik derslerin farklı disiplinlerde verildiği ve bir çekirdek eğitim programının olması 
gerekliliği üzerinde duruldu. Programlar arasında eşgüdümün sağlanması, alanların 
amacına uygun teorik ve uygulama eğitiminde standardizasyona ulaşılması önemli 
hedeflerdendir. Bu amaçla, gerekli altyapının tanımlanması, hedeflere uygun eğitim 
materyallerinde değişiklikler yapılması, teknolojinin kullanılması gerekliliği ortaya 
konmuştur. Eğitim materyalleri için e-kitap, video, animasyon, etkileşimli uygulamalar 
sağlanarak, eğitimin güncel uygulamalar ile devam ettirilmesi konuları tartışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Biyokimya, Laboratuvar, Eğitim, İnnovasyon 
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BIOLOGICAL VARIATION AND REDEFINING QUALITY 
SPECIFICATION IN CLINICAL LABORATORIES  

 
Abdurrahman COŞKUN 

 
Department of Biochemistry, Acibadem University, School of Medicine, Istanbul 

Quality specifications (QSs) are the crux of quality planning and management. 
The hierarchy of models for setting QSs is vital to modern laboratory medicine 
operation. In the first meeting for setting QSs (Stockholm, 1999) a consensus was 
reached for five models. 15 years after Stockholm Consensus, QS models were 
revised, in the 1st Strategic Conference of the EFLM (Milan 2014). 
In Milan Conference, the hierarchy of QS models, accepted in Stockholm 
Conference, was simplified and represented by three different models to set 
analytical performance specifications. 
Model 1. Based on the effect of analytical performance on clinical outcomes 
Model 2. Based on components of biological variation of the measurand 
Model 3. Based on state-of-the-art 
Model 1 and 2 of Milan Conference, principally are similar to the equivalent models 
of Stockholm Conference. However Models 3 (professional recommendations), 4 
(QSs laid down by regulation or by EQAS organizers) and 5 (Published data on 
the state of the art) of Stockholm Conference were simplified as a Model based on 
the state of the art. 
The three models of Milan Conference use different principles. In comparison 
to Models 1 and 3, Model 2 attempts to minimize the ratio of ‘analytical noise’ 
to the biological signal and can be readily implemented in clinical laboratories. 
It is based on components of biological variation and can be applied to most 
measurands for which population-based or subject-specific biological variation 
data can be established. However, the need of the new and reliable data related to 
the components of biological variation, limits the widespread use of this model.  

5 Kasım 2015, PERŞEMBE / ANA SALON

 
KLİNİK LABORATUVARLARDA KALİTE SPESİFİKASYONLARININ 

YENİDEN BELİRLENMESİ VE BİYOLOJİK VARYASYON  

Abdurrahman COŞKUN 
 

Acibadem Universitesi, Tip Fakultesi, Biyokimya Anabilim Dali, Istanbul 

Kalite Spesifikasyonları (KS), kalite planlama ve yönetiminin temel noktasıdır. 
KS’nin oluşturulmasında kullanılan modellerdeki hiyerarşi modern laboratuvar 
tıbbında çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesinde yaşamsal öneme sahiptir. 
KS için yapılan ilk toplantıda (Stockholm, 1999) hiyerarşik yapı içinde beş model 
için uzlaşma sağlanmıştı. Stockholm toplantısından 15 yıl sonra EFLM’nin 1. 
Stratejik Konferansında (Milan 2014) KS modelleri yeniden revize edildi.
Stockholm konferansında benimsenen KS hiyerarşisi, Milan konferansında 
sadeleştirildi ve üç farklı modele indirgendi. Bu modeller: 
Model 1. Analitik performansın klinik sonuçlara olan etkisine dayanır. 
Model 2. Ölçülen testin biyolojik varyasyon bileşenleri temel alınır. 
Model 3. Güncel ve teknolojik olarak ‘yapılabilirlik’ dikkate alınır.
Milan konferansında benimsenen Model 1 ve 2, Stockholm konferansındaki 
eşdeğer modellere prensip olarak benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte 
Stockholm konferansında benimsenen Model 3 (uzmanların önerileri), 4 (dış kalite 
kontrollerdeki verilere dayanan KS) ve 5 (güncel verileri içeren yayınlar), Milan 
konferansında sadeleştirildi ve bu modelde güncel ve teknolojik yapılabilirlik 
esas alındı. 
Milan konferansının her üç modeli farklı prensiplere dayanmaktadır. Model 
2, analitik varyasyonun biyolojik varyasyona oranının en düşük düzeyde 
olmasını amaçlar. Bu modelin klinik laboratuvarlarda uygulanması diğer iki 
modele göre (Model 1 ve 3) daha kolaydır. Model 2’de, ilgili testin biyolojik 
varyasyon bileşenleri esas alınır ve bu model, popülasyon bazlı ya da bireye özgü 
biyolojik varyasyon verilerinin olduğu çok sayıda teste uygulanabilir. Bununla 
birlikte biyolojik varyasyon bileşenleri ile ilgili yeni ve güvenilir verilere 
duyulan gereksinim, bu modelin yaygın olarak kullanılmasını kısıtlamaktadır.  
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TURKISH BIOCHEMICAL SOCIETY PREANALYTICAL PHASE 
WORKING GROUP STUDIES  

 
Mehmet ŞENEŞ 

 
Medical Biochemistry, Ankara Training and Research Hospital, Ministry of 

Health, Ankara 

In medical laboratories, preanalytical phase is the most error-prone period in the 
total testing process. The control of this period is very difficult for laboratory 
specialists and other laboratory workers. Although there are various publications 
about managing and reporting policies of these errors, standardized and harmonized 
applications are unavailable yet. For example, there are several standards for blood 
collection, preparation and transportation, but compliance with these standards at 
the national level is low for medical laboratories. Furthermore, internationally 
accepted guidelines or recommedations are not available for evaluation of the 
quality of the preanalytical phase. Sample rejection criteria vary from lab to lab, 
different strategies can be monitored for managing process of rejected samples 
and report comments. As various national and international medical laboratory 
associations, a working group was created for standardization and harmonization 
of preanalytical phase processes under the umbrella of Turkish Biochemical 
Society.
The goals of the TBS Preanalytical Phase Working Group are as following: 
a) At national level, to emphesize the importance of preanalytical phase and 
dissemination of prepared quality goals for this period; - Preparation of national 
guidelines on the basis of international guidelines, scientific publications 
and national implemantations. - Organizing surveys to asses the impact of 
the preanalytical variables on quality of results and patient safety and make 
recommendations for corrective actions based on the results of this surveys. 
b) Organizing symposia, courses, training seminars for pranalytical phase at 
national level and increasing the awareness of prepared national guidelines 
c) The outputs of these studies will be presented as a recommendation to the 
relevant department of Ministry of Health. 
In this respect TBS Preanalytical Phase Working Group was prepared 
and published Venous Blood Sampling Guideline (Phelbotomy) 
containing good venous blood sampling practices as the first activity.  
 

TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ PREANALİTİK EVRE ÇALIŞMA 
GRUBU ÇALIŞMALARI  

Mehmet ŞENEŞ 
 

S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Ankara 

Preanalitik evre, tıbbi laboratuvarlar için, total test sürecinde hataya en açık 
evredir. Bu evrenin kontrolü tıbbi laboratuvar uzmanları ve diğer laboratuvar 
çalışanlar için oldukça zordur. Bu dönemde ortaya çıkan hataların yönetimi ve 
raporlama politikaları konusunda çeşitli yayınlar olmasına rağmen, dünyada 
standart ve harmonize uygulamalar bulunmamaktadır. Örneğin, kan alma, 
numune transferi ve analize hazırlanması ile ilişkili çeşitli standartlar vardır ancak 
bu standartlara ulusal düzeyde uyum düşüktür. Bunların yanında, preanalitik 
fazın kalitesinin değerlendirilmesinde uluslararası kabul edilmiş kılavuzlar veya 
öneriler de bulunmamaktadır. Örnek ret kriterleri laboratuvardan laboratuvara 
farklılık göstermekte, reddedilen örneklerin yönetim süreçleri ve raporlara yazılan 
yorumlar değişebilmektedir. Çeşitli ulusal veya uluslararası tıbbi laboratuvar 
derneklerinde olduğu gibi Türk Biyokimya Derneği çatısı altında, preanalitik 
evrede test sürecinin standardizasyonu ve harmonizasyonu için bir çalışma grubu 
oluşturulmuştur. 
TBD Preanalitik Evre Çalışma Grubu hedefleri: 
a. Ulusal düzeyde preanalitik evrenin öneminin vurgulanması ve bu evrenin 
kalite hedeflerinin belirlenip yaygınlaştırılması için, - Uluslararası kılavuzlar, 
bilimsel yayınlar ve ulusal uygulamaları esas alarak güncel ulusal kılavuzların 
hazırlanması, - Preanalitik değişkenlerin sonuç kalitesi ve hasta güvenliğine 
etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla anketler düzenlenmesi ve bu anketlerin 
sonuçlarına göre düzeltici faaliyetler için önerilerde bulunulması, 
b. Preanalitik evre konusunda ulusal düzeyde sempozyum, kurs, eğitim 
seminerlerinin düzenlenmesi, hazırlanan ulusal kılavuzlara ait farkındalığın 
artırılması, 
c. Yapılacak çalışmalardan elde edilecek çıktılar doğrultusunda T.C. Sağlık 
Bakanlığı’nın ilgili dairelerine tavsiye kararlarının bildirilmesi. 
Bu anlamda TBD Preanalitik Evre Çalışma Grubu ilk aktivite 
olarak venöz kan alımında iyi uygulamaları içeren Venöz Kan 
Alımı Kılavuzu’nu (Filebotomi) hazırlamış ve yayınlamıştır.  
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THYROID FUNCTION TESTS CURRENT GUIDELINES AND 
CLINICAL USAGE  

 
Sevgi ESKİOCAK 

 
Department of Medical Biochemistry, Trakya University, Faculty of Medicine, 

Edirne 

Thyroid diseases are the most common endocrine conditions evaluated by 
clinicians. The prevelans of thyroid diseases are 4-8%. The important part of 
thyroid patients is subclinic state. Also, many severe nonthyroidal illness changes 
functions of thyroid. Thyroid function tests are essential for diagnosis and 
monitoring to thyroid diseases. 
Today, the concentrations of both total and free thyroid hormones (TT4, TT3, 
FT4 and FT3) and the thyroid stimulating hormone (TSH) are measurable, while 
in 1950s, only protein bound iodide (PBI) test that an indirect estimate of total 
thyroxine was available. In addition, measurements of the thyroid hormone binding 
plasma proteins (TBG, TBPA) the antibodies against to thyroidal tissue (TPOAb, 
TgAb, TRAb) and thyroglobulin tests are available. The functional sensitivity of 
third generation TSH assays are 0.02 IU/mL or less and easily can distinguish 
hyper- and hypothyroidism from euthyroidism. 
This presentation was reviewed guidelines prepared by American Association of 
Clinical Endocrinologists (AACE) and American Thyroid Association (ATA), 
National Academy of Clinical Biochemistry (NACB), IFCC Working Group 
for Standardization of Thyroid Function Tests (WG-STFT). These guidelines 
explain to which test chosen for screening, diagnosis and monitoring of thyroid 
diseases, sampling, pre-analytical factors and standardization of analysis.  
 

TİROİD FONKSİYON TESTLERİ: GÜNCEL KILAVUZLAR VE 
KLİNİK KULLANIMLARI  

Sevgi ESKİOCAK 
 

Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Edirne 

Klinisyenlerin değerlendirdiği en yaygın endokrin durum olan tiroid hastalıklarının 
prevelansı %4-8’dir. Tiroid hastalarının önemli bir kısmı subklinik evrededir. 
Ayrıca, birçok şiddetli tiroid dışı hastalık tiroid fonksiyonlarını etkilemektedir. 
Tiroid hastalıklarının teşhisi ve takibinde tiroid fonksiyon testleri esansiyeldir. 
1950’lerde sadece total tiroksinin indirekt göstergesi olan proteine bağlı iyod 
(BPI) testi varken, günümüzde serum tiroid uyarıcı hormon (TSH) seviyesi, 
tiroid hormonlarının total ve serbest konsantrasyonları (TT4, TT3, FT4 ve FT3) 
ölçülebilmektedir. Ek olarak tiroid hormon bağlayıcı proteinler (TBG, TBPA) 
tiroid dokusuna karşı gelişmiş antikorlar (TPOAb, TgAb, TRAb) ve tiroglobulin 
analizleri de yapılmaktadır. Üçüncü kuşak TSH analizlerinin fonksiyonel 
hassasiyeti 0.02 IU/mL veya daha azdır ve hiper- ve hipotiroidizmi ötiroidizmden 
kolayca ayırt etmeği sağlar. 
Bu sunuda tiroid hastalığının taramasında, teşhisinde, tedavi takibinde hangi 
testin seçileceği, örnekleme, preanalitik faktörler, analiz standartizasyonu 
konusunda Amerikan Klinik Endokrinoloji Birliği (AACE), Amerikan Tiroid 
Birliği (ATA), Ulusal Klinik Biyokimya Akademisi (NACB) ve Uluslararası 
Klinik Kimya ve Tıbbi Laboratuvarlar Federasyonu’nun tiroid fonksiyon testleri 
standardizasyon çalışma grubunun hazırladıkları klavuzlar incelenecektir.  
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REFLECTIVE TESTING: THE DUTCH EXPERIENCE  
 

Ayse Yasemin DEMİR WEUSTEN 
 

Department of Clinical Chemistry and Hematology, Meander Medical Center, 
Amersfoort 

In previous studies reflex testing or reflective testing are shown to facilitate 
effective and efficient patient care. Reflex testing is an automatic addition of a 
laboratory investigation to an existing request according to an algorithm. This 
algorithm is based either on the (inter)national guidelines or on the specific criteria 
accepted as standard-of-care and/or on the expert opinion. Reflective testing on 
the other hand is the addition of a laboratory investigation and/or comment by a 
laboratory specialist to an original request, after inspection of the results. This 
can be considered as an extension of the authorization procedure of laboratory 
test results before reporting to the physician. In the Netherlands, family doctors 
in the primary care request laboratory tests in order to rule out a diagnosis or 
for screening purposes. On regular basis the family doctors are confronted with 
abnormal results, whereby complementary testing is necessary to explicate the 
pathology. The family doctors interpret however the half of the abnormalities 
as normal. Therefore most of the Dutch laboratories have implemented reflex 
and reflective testing in several types of requests regarding disorders such as 
anemia, thyroid abnormalities, hemochromatosis, bleeding disorders, etc. These 
efforts have resulted not only in effective and efficient diagnostic path but also 
less blood withdrawing moments and support for the family doctors in the 
correct interpretation of the results. In this talk on the basis of demonstrative 
cases, the implementation of reflective testing in the laboratory medicine in 
the Netherlands and feedback results from the physicians will be discussed.  
 

REFLEKS TEST UYGULAMALARI: HOLLANDA DENEYİMLERİ  

Ayse Yasemin DEMİR WEUSTEN 
 

Meander Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya ve Hematoloji 
Bölümü, Amersfoort 

Yakın zamanda yayınlanmış literatürde refleks test veya reflektif test 
uygulamalarının, hastalıkların tanı ve teşhisinde etkin ve verimli yöntemler 
oldukları gösterilmiştir. Refleks test uygulaması, laboratuvar bilgi işlem 
sisteminde tanımlanmış bir algortim baz alınarak, hali hazırda yapılmış bir 
laboratuvar istemine, otomatikman eklenen yeni bir istemdir. Bu algoritmalar ya 
ulusal / uluslararası kılavuzların ya da en yeni laboratuvar tıbbi uygulamarının / 
uzman görüşülerinin kabul ettiği belirli kriterlere dayanmaktadır. Reflektif test 
uygulaması ise laboratuvar sonuçlarının değerlendirmesinden sonra, mevcut 
laboratuvar istemine, klinik biyokimya uzmanı tarafından yeni bir istemin ve/
veya yorumun eklenmesidir. Bu uygulama laboratuvar istem sonuçları klinisyene 
raporlanmadan yapılan üst kontrol (otorizasyon) uygulamasının bir uzantısı olarak 
da kabul edilebilir. 
Hollanda’da, birinci basamak aile hekimlerinin laboratuvar isteminde bulunma 
nedenleri ya hastalığı tanı ve teşhis (screening) ya da hastalığı dışlama (rule-
out) amaçlıdır. Zaman zaman referans aralığının dışında kalan istem sonuçları 
doğrultusunda, altta yatan patolojiyi ortaya çıkarabilmek için ek testlerin yapılması 
gerekmektedir. Ancak klinik pratikte aile hekimlerinin yarısı laboratuvar istem 
sonuçlarındaki anormalikleri normal olarak yorumlamaktadırlar. Bu nedenle, 
Hollanda’ki klinik laboratuvarların hemen hemen hepsi refleks ve reflektif 
test uygulamalarını hayata geçirmiştir. En çok kullanıldığı alanlar anemi ve 
altta yatan nedenlerin teşhisi, tiroid hastalıkları, hemokromatos taraması, 
hemostaz bozuklukları, v.s. şeklinde sıralanabilir. Bu çabaların sonucunda, 
tanısal prosedürler daha etkin ve verimli yapılandırılmış olup, aile hekimlerinin 
laboratuvar sonuçlarının doğru yorulmasında destek sağlanmıştır. Ayrıca 
hastaların kan aldırdıkları anlarda azalma olmuştur. Bu da hem hasta açısından 
hem de makroekonomik açıdan önemli bir kazanımdır. 
Bu konuşma sırasında çarpıcı vakaların sunumu eşliğinde 
Hollanda’daki refleks test veya reflektif test uygulamaları anlatılacaktır.  
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DSYFUNCTIONAL HDL  

Necat YILMAZ 
 

Department of Biochemistry, Antalya Training and Research Hospital, Antalya 

Introduction: In 2014, van Noorden et al. published an analysis of all the papers 
indexed by the Web of Sciences since 1900 in the journal Nature and listed the 
most cited 100 papers. At the top of the list, with more than 300,000 citations, is 
a 1951 paper describing the Lowry method, which is used for determining the 
amount of protein in a solution. Furthermore, eight of the top ten entries, and 
majority of the list for that matter, describe laboratory methods and applications. 
Regarded as milestones, these papers have provided essential contributions to the 
development and evolution of science (1). As Lippi and Plebani states, “no major 
advance in science and medicine has been (and will likely be) possible without the 
use of laboratory techniques” (2). 
The contribution of diagnostic laboratory testing to clinical reasoning and 
therapeutic management procedures is similarly undeniable. However, even 
though laboratories provide the kind of information that supports, and occasionally 
replaces, clinical judgement, the branch of biochemistry rarely receives the 
rightful appraise it deserves within the health sector (2). This is especially true 
if one considers that the expenditure for in vitro diagnostic testing represents 2% 
of the total budget for healthcare worldwide at best, whilst influencing 70% of 
medical decision-making (3). If the HDL particles are capable of performing their 
biological tasks, such as trafficking of cholesterol and certain proteins, they are 
considered “functional,” while they are termed “dysfunctional” otherwise. 
Conclusion: Studies on HDL have once again underlined the importance of laboratory 
testing and progression in biochemistry. Until recently, only the circulating plasma 
levels of HDL-C were considered significant, but we now know that this measurement 
is not meaningful alone and a new concept of ‘HDL function’ has to be established (4).  
 

DİSFONKSİYONEL HDL  

Necat YILMAZ 
 

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Antalya 

Giriş: 2014 yılında Nature dergisinde 1900’den bugüne yayınlanmış ve Web 
of Science ile indekslenen tüm makalelerin bir analizini yapmış ve en çok 
atıfta bulunulan 100 makaleyi belirlemiştir. Listenin başında, 300.000’i aşan 
atıf sayısı ile bir solüsyondaki protein miktarını bulmak için kullanılan 1951 
tarihli Lowry metodu bulunmaktadır. Aynı şekilde, ilk on sıradaki makalelerin 
sekizi, hatta listedeki kayıtların çoğu, laboratuvar metotlarını ve uygulamalarını 
tarif etmektedir. Kilometre taşı niteliği taşıyan bu makaleler, modern bilimin 
şekillenmesi ve gelişimine temel katkılarda bulunmuşlardır (1). Lippi ve Plebani, 
“bilim ve tıp alanında hiçbir büyük ilerleme, araştırmaları mümkün kılacak 
laboratuvar teknikleri olmadan hayata geçirilemez” demektedir (2). 
Benzer biçimde, tanısal laboratuvar testlerinin, klinik muhakeme ve tedavi 
yönetimi süreçlerine katkısı tartışılmazdır. Ne var ki, laboratuvarlarda üretilen 
bilgilerin klinik kararları yönlendirmesine, hatta bazen onların yerine geçmesine 
rağmen, biyokimya bilimi sağlık alanında hak ettiği takdiri bulamamaktadır (2). 
Bunun bir yansıması olarak, in vitro tanısal testlerin dünya çapında toplam sağlık 
harcamalarının en fazla %2’sini oluşturduğu, ama tıbbi kararların %70’ine etkisi 
olduğu görülmektedir (3). Kolesterol ve proteinlerin taşınması gibi birçok işlevini 
yerine getirmekte olan HDL parçacıkları “fonksiyonel” kabul edilirken, aksi 
halde “disfonksiyonel” olarak adlandırılmaktadır. HDL fonksiyonunda görülen 
bu ayrım, literatürde değişik HDL isimlendirmelerine gidilmesine yol açmıştır. 
Laboratuvar testlerinin önemi ve biyokimya alanında ilerlemenin gerekliliği, 
yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) çalışmaları ile bir kez daha onaylanmıştır. 
Düne kadar HDL kolesterolünün (HDL-C) sadece plazmadaki miktarına 
bakılırken, artık bu değerin tek başına anlamlı olmadığı, ‘HDL fonksiyonu’ adı 
altında yeni bir kavramının yerleşmesinin zorunluluğu ortaya çıkmıştır (4). 
Sonuç: HDL’nin yapısı ve içeriğinde görülen heterojenlik, fonksiyonel 
çeşitliliği, dolayısıyla da öneminin kaynağındadır. HDL bileşenleri 
ve bunların etkinliği dinamik bir biçimde değişim göstermekte, 
özellikle hastalık durumunda önemli modifikasyonlar geçirmektedir.  
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IMPORTANT ANTIOXIDANT AND PROOXIDANT TESTS SENSORS IN 
CLINICAL BIOCHEMISTRY AND THE CUPRAC METHOD  

 
Reşat APAK, Sema DEMİRCİ ÇEKİÇ 

 
Department of Chemistry, Divison of Analytical Chemistry, Istanbul University, 

Engineering Faculty, Istanbul 

An imbalance between oxidants and antioxidants favoring oxidants is defined as 
“oxidative stress” in which excessive reactive oxygen and nitrogen species (ROS/
RNS) give harm to biological macromolecules such as lipids, proteins and nucleic 
acids and cause cancer, neurodegenerative diseases and hypertension. Because 
of the difficulty/cost of ‘electron spin (paramagnetic) resonance’ (ESR/EPR) 
method directly detecting radicalic species, indirect methods are more commonly 
applied. In this regard, the amounts of conjugated dienes, hydroperoxides and 
aldehydes/ketones resulting from lipid oxidation, carbonyls and disulfides from 
protein degradation, and 8-hydroxyguanine from DNA damage can be measured 
by chromatographic, electrochemical and colorimetric assays. Comet test for 
determining DNA damage or “thiobarbituric acid reactive substances”: TBARS 
method indicating lipid oxidation are common, but TBARS is open to interferences. 
Total antioxidant capacity (TAC) determination methods can be classified based 
of two mechanisms, namely electron transfer (ET) and hydrogen atom transfer 
(HAT). ET methods are exemplified by ferricyanide and FRAP using Fe(III) as 
oxidizing agent, and CUPRAC and CERAC using Cu(II) and Ce(IV) oxidants. 
CUPRAC method can be used as a TAC sensor on a Nafion membrane, while 
indirect CUPRAC methods can measure H2O2, superoxide and hydroxyl radical 
scavenging activity. ORAC works with HAT mechanism whereas ABTS and 
DPPH radical scavenging methods rely on mixed-mode ET/HAT. With ROS, N,N-
dimethyl-p-phenylenediamine (DMPD) gives pink semi-quinone radicals retainable 
on a Nafion membrane where the color fades with antioxidants, rendering DMPD 
a special probe for both oxidants and antioxidants. Various antioxidant/prooxidant 
tests and sensors developed or modified in our laboratory will be introduced.  
 

KLİNİK BİYOKİMYADA ÖNEM KAZANAN ANTİOKSİDAN VE 
PROOKSİDAN TESTLERİ/SENSÖRLERİ VE CUPRAC YÖNTEMİ  

Reşat APAK, Sema DEMİRCİ ÇEKİÇ 
 

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü/Analitik Kimya 
Anabilim Dalı, Istanbul 

Vücuttaki oksidan/antioksidan dengesinin oksidanlar lehine bozulması şeklinde 
tanımlanan ‘oksidatif stress’ koşullarında reaktif oksijen ve azot türlerinin (ROS/
RNS) fazlası lipidler, proteinler, nükleik asitler gibi biyolojik makromoleküllere 
zarar vererek kanser, nörodejeneratif hastalıklar, hipertansiyon gibi sağlık 
sorunlarına yol açabilmektedir. Radikalik türlerin doğrudan ölçümünü sağlayan 
‘elektron spin (paramanyetik) rezonans’ (ESR/EPR) yönteminin zorluğu 
ve maliyeti nedeniyle daha çok dolaylı yöntemlere başvurulmaktadır. Bu 
bağlamda vücuttaki lipid oksidasyonu sonucu ortaya çıkan konjuge dienler, 
hidroperoksitler ve aldehit/ketonlar ile protein degradasyonundan oluşan 
karbonil ve disülfürler, DNA hasarından oluşan 8-hidroksiguanin miktarlarının 
kromatografik, elektrokimyasal ve kolorimetrik ölçümlerine başvurulur. 
Yine DNA hasarının belirlenmesinde yararlanılan Comet testi ya da lipid 
oksidasyonunun ölçülmesinde kullanılan ‘tiyobarbitürik aside reaktif türler’: 
TBARS yöntemleri yaygın olmakla birlikte, özellikle TBARS çeşitli girişimlere 
açıktır. Literatürde toplam antioksidan kapasitenin (TAC) ölçülmesi amacıyla 
en çok kullanılan yöntemler, mekanizmalarına göre elektron transferi (ET) 
veya hidrojen atomu transferi (HAT) esaslı olarak iki sınıfta toplanabilir. 
ET-yöntemlerine yükseltgeme aracı olarak Fe(III) kullanan ferrisiyanür ve 
FRAP yöntemleriyle Cu(II) ve Ce(IV) kullanan CUPRAC ve CERAC örnek 
verilebilir. CUPRAC yöntemi bir Nafion membran üzerinde TAC sensörü olarak 
kullanılabildiği gibi H2O2, süperoksit ve hidroksil radikal süpürme etkinliği de 
dolaylı CUPRAC yöntemleriyle ölçülebilir. Çok bilinen TAC yöntemlerinden 
ORAC, HAT mekanizmasıyla, ABTS ve DPPH radikal süpürme yöntemleri 
ise ET/HAT karma mekanizmasıyla çalışırlar. N,N-dimetil-p-fenilendiamin 
(DMPD), ROS ile Nafion membran üzerine tutunabilen pembe renkli yarı-kinon 
radikalleri verir ve antioksidan varlığında sensör üzerindeki renk açılır. Bu suretle 
DMPD hem oksidan hem de antioksidan belirteci olarak işlev görmesi açısından 
özel öneme sahiptir. Bu sunuda laboratuvarlarımızda geliştirilen veya modifiye 
edilen çok sayıda antioksidan/prooksidan yöntem ve sensörleri tanıtılacaktır.  
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A BRAND NEW BIOCHEMISTRY  TEST: THIOL DISULFIDE 
HOMEOSTASIS  

 
Özcan EREL 

 
Department of Medical Biochemistry, Yıldırım Beyazıt University, Faculty of 

Medicine, Ankara 

Thiols are functional sulfhydryl groups which are composed of carbon atoms 
connected to hydrogen and sulfur atoms. They have vital importance in livings. 
Oxidized thiols form the disulfide structure which is also known as sulfur bridge. 
The majority of disulfides in the living organisms constitute the irreducible 
structural links and a small percentage form the reducible side of thiol disulfide 
homeostasis in metabolism. This balance is maintained at an optimal level and 
sensitivity to sustain the vitality and health. Change of this balance can directly 
lead to various diseases, or they can change the balance in various diseases. 
Since 1979 while only one (reductive thiol) side of this dynamic, active and 
recycle balance can be measured, recently a method has been developed that 
can also measure the level of reducible disulphide side. Thus oxidizable and 
functional thiol component level, reducible disulphide level, system’s size and 
ratio of each side to system and ratio of sides to each other can be measured. This 
developed assay is easy, cheap and practical, does not require any separation step 
and run in automatic analyzer as fully automatic, or can be worked manually in 
the spectrophotometer.
This developed, innovative test which has the potential for widespread use, 
also has high potential to produce new information and opinion in basic science 
researches and in clinical trials.  
 
 

YEPYENİ BİR BİYOKİMYA TESTİ: TİYOL DİSÜLFİD 
HOMEOSTAZİSİ  

Özcan EREL 
 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, 
Ankara 

Tiyoller karbona bağlı kükürt ve hidrojen atomlarından oluşan fonksiyonel sülfidril 
grupları olup canlılılarda yaşamsal öneme sahiptirler. Tiyoller oksitlenerek, kükürt 
köprüleri olarak ta bilinen disülfid yapılarını oluştururlar. Canlılarda disülfid 
yapılarının büyük kısmı kolayca indirgenemeyen yapısal bağları oluştururken az 
bir kısmı da metabolik süreçte çok öneme sahip tiyol disülfid homeostazisinin 
indirgenebilir tarafını oluştururlar. Bu denge canlılığın ve sağlığın sürdürülmesinde 
en uygun düzeyde ve duyarlılıkla sürdürülür. Dengenin değişmesi doğrudan çeşitli 
hastalıklara yol açabileceği gibi, çeşitli hastalıklarda dengeyi değiştirebilirler. 
Bu tersinir, dinamik ve aktif dengenin 1979 dan beri yalnızca bir (redüktif tiyol) 
tarafının düzeyi ölçülebiliyor iken, yakın zamanda geliştirilen bir yöntemle 
redüklenebilir disülfid tarafının düzeyi de artık ölçülebilmektedir. Böylece 
sistemin hem oksitlenebilir, fonksiyonel tiyol bileşen düzeyi, hem redüklenebilir 
disülfid düzeyi, hem de sistemin toplamsal büyüklüğü ve tarafların birbirine 
ve sisteme oranları da değerlendirilebilmektedir. Geliştirilen kolay, ucuz ve 
pratik yöntem herhangi bir seperasyon aşaması gerektirmemekte, hem otomatik 
analizörlerde tam otomatik olarak, hem de spektrofotmetrelerde manuel olarak 
çalışılabilmektedir. 
Geliştirilen, yaygın kullanım potansiyeline sahip bu inovatif testin temel bilim 
araştırmalarında ve klinik çalışmalarda yeni bilgi ve görüş üretme potansiyeli 
yüksektir.  
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MS IMAGING A NEW DIAGNOSTIC POSSIBILITY  
 

Hüseyin KAYADİBİ 
 

Department of Medical Biochemistry, Adana Military Hospital, Adana 

Today, X-ray, ultrasound, computed tomography, positron emission tomography, 
magnetic resonance imaging, scintigraphic and histopathological imaging 
techniques are used in routine clinical practice as the medical imaging methods. 
Mass spectrometry imaging which is an alternative and/or complementary to these 
techniques is a technology that combines the advanced analytical techniques for 
analysis of organic molecules. The most successful type of ionization used in this 
art is the MALDI. MALDI Imaging related molecules are embedded in an organic 
matrix which helps desorption ionization of the molecule by UV laser irradiation. 
Ions are measured according to the mass to charge ratio and peaks in the resulting 
chromatograms are converted to images through special programs. The image 
quality is associated with the spatial resolution and laser frequency rate. 
MALDI imaging is possible by systematic analysis of the whole area of 
sample. In this technique, multiple analytes can be measured simultaneously. 
Generally proteins, peptides, lipids, metabolites and drugs can be imaged 
by special software programs based on molecular masses. MS imaging can 
support the early diagnosis of tumors and detection of tumors margins during 
surgery in a very short time, shows the distribution of received drugs and 
metabolites in tissues, also provides information about organ functions. Through 
the coming years, MS imaging is expected to provide a significant progress 
especially in the early diagnosis of tumors. In addition, it is aimed to contribute 
to significant improvements in the field of individual medical therapy and 
pharmacokinetics by means of the follow up of drugs and drug metabolites.  
 

5 Kasım 2015, Perşembe / PARALEL SALON

MS GÖRÜNTÜLEME: YENİ BİR DİAGNOSTİK OLANAK?  

Hüseyin KAYADİBİ 
 

Adana Asker Hastanesi Baştabipliği, Tıbbi Biyokimya, Adana 

Günümüzde rutin pratikte kullanılan tıbbi görüntüleme yöntemleri X ışını, 
ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, pozitron emisyon tomografi, manyetik 
rezonans görüntüleme, sintigrafik ve histopatolojik görüntüleme teknikleridir. Bu 
yöntemlere alternatif ve/veya tamamlayıcı yeni bir teknik olan MS görüntüleme 
organik moleküllerin analizi için ileri analitik teknikleri bir araya getiren bir 
teknolojidir. Bu teknikte kullanılan en başarılı iyonizasyon türü Matrix-Assisted 
Lazer Desorpsiyon İyonizasyondur (MALDI). MALDI görüntülemede ilgili 
moleküller organik bir matriks bileşiği içine gömülür. Bu matriks UV lazer ile 
yapılan irradyasyonda molekülün desorpsiyon ve iyonlaşmasına yardımcı olur. 
İyonlar kütle/yük oranlarına göre sıralanarak ölçülür ve oluşan kromatogramlardaki 
pikler özel programlar aracılığı ile görüntüye dönüştürülür. Bu tekniklerde görüntü 
kalitesi uzaysal çözünürlük ve lazer frekans hızı ile ilişkilidir. 
MALDI görüntüleme ilgili örneğin tüm alanının sistematik analizi ile 
mümkün olur. Bu teknikte birden fazla analit aynı anda ölçülebilir. Genellikle 
proteinler, peptidler, lipitler, metabolitler ve ilaçlar moleküler kütleleri baz 
alınarak özel yazılım programları ile görüntülenebilir. MS görüntüleme 
tümörlerin erken tanısını ve ameliyat esnasında tümör cerrahi sınırlarının 
çok kısa sürede saptanmasını sağlayabilir, alınan ilaçların ve metabolitlerin 
dokulardaki dağılımını gösterir, organ fonksiyonları hakkında bilgi verir. 
Önümüzdeki yıllarda MS görüntüleme yöntemleri sayesinde özellikle 
tümörlerin erken tanısında ciddi bir ilerleme sağlanması beklenmektedir. Ayrıca 
ilaç ve ilaç metabolitlerinin takibi sayesinde farmakokinetik ve bireysel tıp 
tedavileri alanında da önemli gelişmelere katkı sağlaması hedeflenmektedir.  
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MEASUREMENT OF OXIDATIVE STRESS PARAMETERS USING 
LC-MS/MS  

 
Hüray İŞLEKEL 

 
Department of Medical Biochemistry /Department of Molecular Medicine, 

Dokuz Eylül University, School of Medicine, İzmir 

There is an increasing scientific and clinical interest in oxidative stress and the 
parameters used to quantify it. However, many analytical limitations of the 
currently available assays for oxidative stress markers still remain. Due to the recent 
improvements in software, hardware, and instrumentation of liquid chromatography 
tandem mass spectrometry (LC–MS/MS), these methods have been optimal choices 
for the determination of many oxidative stress markers. LC–MS/MS provides the 
advantages of higher specificity and sensitivity, and the capacity to determine 
multiple oxidative stress markers per LC run, when compared to other available 
methods. LC–MS/MS is also compatible with cleanup and sample preparation 
methods prior to analysis. Mostly, for quantitation purposes triple quadrapole or 
triple quadrapole ion trap mass analysers are used in stable isotope dilution multiple 
reaction monitoring (SID-MRM) mode. These types of LC–MS/MS provide 
basically three analytical filtering functions:First, the LC column provides initial 
separation as each analyte elutes from the column. Then, the first MS dimension 
isolates ions of a particular mass-to-charge (m/z) ratio. And lastly, the selected 
precursor ion is fragmented into product ions that provide structural information 
about the precursor ion. Quantitation is achieved based on the abundances of 
the MRM transitions using stable isotopic internal standards. In this talk, the 
capabilities of LC–MS/MS in oxidative stress parameter quantitation, particularly 
oxidative DNA damage and lipid peroxidation products, and some selected results 
from our recent study on T1 DM and prediabetes patients will be briefly presented.  

OKSİDATİF STRESİN TANDEM KÜTLE SPEKTROMETREDE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Hüray İŞLEKEL 
 

Dokuz Eylül Universitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı/
Moleküler Tıp Anabilim Dalı, İzmir

Çok sayıda hastalık patogenezinde ve sürecinde rol oynadığı kabul edilen 
oksidatif stres ve parametrelerinin kantitatif olarak değerlendirilmesine olan ilgi, 
temel ve klinik bilimler alanında giderek artmaktadır. Ancak, halen kullanılmakta 
olan oksidatif stres belirteç ölçüm yöntemlerinin kısıtlılıkları bulunmaktadır. 
Son yıllarda software, hardware ve enstrümantasyon açısından sıvı kromatografi 
tandem kütle spektrometri (LC–MS/MS) alanındaki gelişmeler nedeniyle bu 
yöntem oksidatif stres parametrelerinin kantitasyonu için optimal seçenek haline 
gelmiştir. LC–MS/MS yüksek duyarlılık, özgüllük ve tek bir çalışmada birden fazla 
oksidatif stres parametresinin ölçümüne olanak sağlaması ve analiz öncesi örnek 
hazırlığı ile uyumlu olması nedeniyle, halen kullanılmakta olan spektrofotometrik 
ve fluorometrik teknikler, immunoassay, ve GC–MS’e kıyasla daha üstündür. 
Ayrıca LC–MS/MS. Genellikle, kantitasyon amacıyla “triple quadrapole” ya da 
“triple quadrapole ion trap” kütle analizörleri stabil isotop dilusyon çoklu reaksiyon 
izleme (SID-MRM) modunda kullanılmaktadır. Bu tipteki LC–MS/MS cihazları 
temel olarak üç aşamalı analitik filtre fonksiyonu görür. Birinci aşamada LC 
kolonu ile ilk ayırım gerçekleştirilirken her analit ayrı ayrı kolonu terk eder. Daha 
sonra, ilk MS boyutunda belirli yük/kütle (m/z) oranındaki iyonlar izole edilir. 
Son olarak, seçilmiş öncü iyon ürün iyonlara parçalanarak daha detaylı yapısal 
bilgi edinme ve kantitasyon olanağı bulunur. Kantitasyon stabil izotop internal 
standartların yardımı ile MRM öncü/ürün iyon çiftlerinin değerlendirilmesi ile 
gerçekleştirilir. LC–MS/MS için duyarlılık limitleri kolona enjekte edilen her 
analit için fg-pg düzeyindedir. Bu konuşmada LC–MS/MS’in başta oksidatif 
DNA hasarı ve lipid peroksidasyon parametreleri olmak üzere oksidatif stres 
belirteçlerinin ölçümündeki yerinden söz edilecek, ayrıca T1DM hastalarında 
ve prediabetiklerde gerçekleştirdiğimiz çalışmanın ilgili sonuçları sunulacaktır. 
 
 
 

 

D
AV

ET
Lİ

 K
O

N
U

ŞM
A

C
I 

Ö
ZE

TL
ER

İ

A
B

ST
R

A
C

TS
 O

F 
IN

V
IT

ED
 L

EC
TU

R
ES



XXVII. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ
3 - 6 Kasım 2015

Susesi Luxury Resort / Belek - Antalya

İÇ
İN

D
EK

İL
ER

C
O

N
TE

N
TS

Turk J Biochem, 2015; 40 (S1) http://www.TurkJBiochem.com

27. Ulusal Biyokimya Kongresi, Antalya [27th National Biochemistry Congress, Antalya / TURKEY]

OBESITY METABOLIC SYNDROME T2DM A MYSTERY TRIANGLE  
 

Ayşenur YEĞİN 
 

Department of Medical Biochemistry, Antalya Training and Research Hospital, 
Antalya 

It is a well-known fact that obesity, in particular excess visceral adiposity, is 
associated with insulin resistance, dyslipidaemia and hypertension, which together 
are termed “metabolic syndrome”. These metabolic disorders increase the risk of 
development of type 2 diabetes mellitus (T2DM) and cardiovascular diseases and 
contribute to high rates of mortality and morbidity. The researchers nowadays 
accept the concept that altered inflammatory activity - besides the oxidative 
stress - plays a serious role in diabetes. Adipose tissue, liver, muscle and pancreas 
are themselves sites of inflammation in presence of obesity. An infiltration of 
macrophages and other immune cells is observed in these tissues associated with 
a cell population shift from an anti-inflammatory to a pro-inflammatory profile. 
In the context of obesity and its related maladies which constitute the mystery 
triangle, the adipocyte plays a central role in the balance, or imbalance, of metabolic 
homeostasis. An obese, hypertrophic adipocyte is challenged by many insults, 
including inflammation, insulin resistance, and oxidative stress. Excessive gain 
of adipose tissue may be causal to its dysfunction and one locus that has emerged 
as a central mediator of this dysfunction is cellular inflammation. Inflammatory 
pathways are up-regulated in obese adipose tissue, leading to increased expression 
of cytokines. Many of these pro-inflammatory mediators have been shown to be 
detrimental to proper insulin signaling. Understanding the mechanisms underlying 
obesity and its associated disease cluster is of great significance, because new 
therapeutic strategies could have a place in prevention and treatment of T2DM.  
 

OBEZİTE-METABOLİK SENDROM-TİP2DM ŞEYTAN ÜÇGENİ  

Ayşenur YEĞİN 
 

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Antalya 

Obezite ve özellikle aşırı viseral yağlanmanın insülin rezistansıyla, dislipidemiyle 
ve hipertansiyonla ilişkili olduğu ve bu durumların hepsine birden “metabolik 
sendrom” dendiğini biliyoruz. Bu metabolik bozukluklar, tip 2 diabetes 
mellitus (T2DM) gelişmesi riskini artırmakta ve kardiyovasküler hastalıkların 
gelişmesiyle mortalite ve morbidite oranlarının artmasına neden olmaktadır. 
Diyabet gelişiminde önemli rol oynayan oksidatif stresin yanında günümüzde, 
bozulmuş inflamatuar aktiviteye de yer verilmektedir. Obezite varlığında kronik 
inflamasyon bölgeleri olan yağ dokusu, karaciğer, iskelet kası ve pankreas 
dokularına makrofajların ve diğer immün hücrelerin infiltrasyonu gözlenmiştir. 
İnfiltre olan bu hücre topluluklarında anti-inflamatuar profilden pro-inflamatuar 
yöne bir kayış gözlenir ve artık bu dokular, pro-inflamatuar sitokinlerin 
salınımından sorumludur. Obezite ve ilişkili metabolik sendrom ve T2DM şeytan 
üçgeninde, adiposit, metabolik homeostazın sağlanmasında ya da bozulmasında 
başrolü oynar. Obez ve hipertrofik bir adiposit, oksidatif stres, inflamasyon, insülin 
rezistansı gibi zorlayıcı saldırılara maruz kalır. Adipoz dokunun aşırı artması ile 
paralel giden fonksiyon bozukluğunun merkezinde, hücresel inflamasyonun yer 
aldığı düşünülmektedir. Obez bir adipoz dokuda, inflamatuar yollar hızlanırken, 
bu yolda görev yapacak sitokinlerin ekspresyonunda artış gözlenir. Bu pro-
inflamatuar medyatörlerin, düzgün bir insülin sinyalizasyonuna izin vermediği ve 
obezite-indüklü inflamasyonun engellenmesiyle, insülin duyarlılığının düzelme 
gösterdiği verileri mevcuttur. Obezitenin ve ilişkili hastalık grubunun altında 
yatan mekanizmaların anlaşılması yeni ve daha etkili terapötik stratejilerin 
geliştirilmesi için de önemlidir. Eğer T2DM, inflamatuar bir hastalıksa, T2DM 
önlenmesinde ve tedavisinde anti-inflamatuar yaklaşımlar söz konusu olabilecektir.  
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THE RELATION BETWEEN OBESITY AND ER STRESS ADIPOKINS 
AND MECHANISM OF POPULAR DIETS  

 
Banu ÇAYCI 

 
Department of Medical Biochemistry, Gazi University, School of Medicine, 

Ankara 

Increased body mass index (BMI) is associated with metabolic syndrome (MS), 
a cluster of central obesity, insulin resistance, impaired glucose tolerance, 
hypertension, atherosclerosis, and dyslipidemia. It is accompanied with low 
grade inflammation, vascular endothelial dysfunction, high adipokines, hypoxia, 
oxidative, and metabolic stress. In obesity, the adipose cells behave as inflammatory 
source and result to systemic inflammation. High caloric nutrition, oxidative stress, 
and dyslipidaemia are the basic factors, resulting to high circulating FFA, insulin 
resistance, and macrophage dysfunction. The basic cause is the behavioral change 
in adipocytes, which is primarily mediated through ER dysfunction and further 
linked to oxidative stress and mitochondrial dysfunction. The smooth endoplasmic 
reticulum (SER) has many functions as, synthesis of steroids, metabolism of 
carbohydrates, regulation of calcium concentration, drug detoxification, attachment 
of receptors on cell membrane proteins, and steroid metabolism .Thus ER stress is 
referred as a condition, where accumulation of unfolded or misfolded proteins in 
ER lumen. This is called Unfolded Protein Response (UPR). The improper-folded-
proteins, released due to ER stress, do not reach to Golgi apparatus, but released in 
cytosol, for their degradation by proteosomes. High activity of lipoprotein lipase 
(LPL) also initiates ER stress. Diets high in refined carbohydrates have been 
shown to cause tissue-specific over-expression of LPL through hyper-insulinemia.  
 

OBEZİTE GELİŞİMİNDE ER STRESİNİN ÖNEMİ, ADİPOKİNLER VE 
POPÜLER DİYETLERİN BİYOKİMYASAL MEKANİZMALARI  

Banu ÇAYCI 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Ankara 

Artmış vücut kitle indeksi (VKİ), metabolik sendrom, insulin rezistansı , bozulmuş 
glukoz toleransı, ateroskleroz, hipertansiyon, dislipidemi gibi hastalıklarla 
ilişkilidir. Bu hastalıklara; düşük düzeyde inflamasyon, vasküler endoteliyal 
fonksiyon bozukluğu, yüksek düzeyde adipokinler, hipoksi, oksidatif ve metabolik 
stress eşlik eder. Obezlerde, adipositler inflamasyonun kaynağıdır ve sistemik 
inflamasyona yol açarlar. Yüksek kalorili beslenme,, oksidatif stress, dislipidemi 
dolaşımdaki serbest yağ asitlerinin artışının ve makrofaj disfonksiyonunun ana 
nedenidir. Adipositlerdeki davranış değişiklikleri endoplasmik retikulum (ER) 
disfonksiyonu ve bunun yol açtığı oksidatif strese bağlı mitokondrial disfonksiyona 
bağlıdır. 
2015 ‘de 2.3 bilyon erişkin fazla kilolu ve 700 milyon ise obez olacak (WHO-
2011).2012 de yayınlanan dünyanın obesite haritasında Türkiye de obezite %10-
15 olarak gösterilmektedir. 
Yüksek kalorili beslenme ER stresine yol açarak adipositlerden ,kemokinlerin 
salgılanma düzenlerini değiştirir.Bu salgılanma makrofajlarda fenotipik 
değişikliklere yol açarak inflamasyona katkıda bulunur. 
ER stresi, ER lümeninde katlanmamış veya yalnış katlanmış proteinlerin 
birikimi olarak tanımlanabilir. Buna, katlanmamış protein cevabı (UPR) denir.
Yalnış katlanmış proteinler golgiye geçemez, sitoplazmaya salınır, yıkımları 
proteozomlarda gerçekleşir. Katlanmamış proteinler ve diğer koşullar ER 
homeostasizine etki ederler.UPR aktivasyonu sonucu ER metabolizması 
değişir ve apaptozisle sonlanır. Özellikle fazla beslenmeye bağlı gelişen yağ 
dokusundaki ER stresi; bu yağların metabolize edilmesi için protein sentezi 
ihtiyacının artmasına, insulin rezistansına ve damarlanmanın azalmasına bağlıdır.  
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INDUSTRIAL TOXIC EXPOSURES AND CHRONIC DISEASES  

Hınç YILMAZ 

Meslek Hastalıkları Bölümü, Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Ankara 

Environmental exposures due to toxicants present in air, dust, soil, water, food and 
consumer products pose a great risk to human health. Emissions from industrial 
activities are the major sources of environmental pollution leading to illness and 
loss of life all over the world. The World Health Organisation (WHO) reported that 
3,7 million of death were attributable to ambient air pollution in 2012, globally. 
Besides classical nine risk factors (abnormal lipid profile, smoking, high blood 
pressure, Type 2 diabetes, abdominal obesity, psychosocial stress, decreased 
consumption of fruits and vegetables, regular excess alcohol consumption, lack 
of regular physical activity), about cardiovascular diseases, there is an increasing 
evidence of negative impacts from environmental toxic exposures. 
Alzheimer’s Disease (AD) and other neurodegenerative diseases such as 
Parkinson’s Disease are eidemias in the aging population. A small proportion of 
AD is associated with genetic risk factors. Some industrial exposures implicated 
in AD is lifetime low dose lead, mercury, pesticide, phthalates, organic solvent 
exposure, nitrates in drinking water and air pollution. Cancer represents a 
considerable disease burden all over the world. Recent researches emphasized 
that genetic inheritance plays a limited role in a small percent of cancers. A wide 
range of chemical exposures (arsenic, cadmium, benzene, hexavalent chromium 
etc) and physical factors were reported to pose a great risk in cancer etiology. 
It is noteworthy that there is an increasing scientific evidence of association 
with early, repeated and lifetime exposures to chemicals and chronic diseases.  
 

6 Kasım 2015, Cuma / ANA SALON

 
ENDÜSTRİYEL TOKSİK MARUZİYETLER VE KRONİK 

HASTALIKLAR  

Hınç YILMAZ 

Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Meslek Hastalıkları Bölümü, Ankara 

Hava, toprak, su, gıda ve tüketici ürünlerinde, çevresel maruziyetlere bağlı 
oluşan toksik maddeler insan sağlığı açısından önemli bir risk oluşturmaktadırlar. 
Endüstriyel aktivitelerden kaynaklanan emisyonlar, tüm dünyada hastalık ve 
yaşam kaybına yol açan çevresel kirliliğin ana kaynaklarıdırlar. Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ), global olarak 3.7 milyon ölümün sadece dış hava kirliliğine bağlı 
oluştuğunu rapor etmiştir. 
Klasik 9 faktörün (anormal lipid profili, sigara, yüksek kan basıncı, Tip 2 diyabet, 
abdominal obesite, psikososyal stres, sebze-meyve tüketiminin azalması, düzenli 
aşırı alkol tüketimi, fiziksel aktivite yoksunluğu) yanında, kardiyovasküler 
hastalıklar açısından, çevresel toksik maruziyetlerin olumsuz etkileri konusunda 
sürekli yeni kanıtlar ortaya çıkmaktadır. 
Alzheimer Hastalığı (AH) ve Parkinson Hastalığı gibi diğer nörodejeneratif 
hastalıklar yaşlı popülasyonda epidemiler halinde karşımıza çıkmaktadır. AH’nın 
küçük bir bölümü genetik faktörlere dayandırılmaktadır. AH’de rol oynayan 
endüstriyel maruziyetler; yaşam boyu düşük doz kurşun, civa, pestisit, fitalat, 
organik çözücü maruziyetleri, içme suyundaki nitratlar ve hava kirliliği şeklinde 
sıralanabilir. 
Kanser, tüm dünyada önemli bir hastalık yükü oluşturmaktadır. Son yapılan 
çalışmalarda, genetik geçişin kanserlerin az bir bölümünde sınırlı rol oynadığını 
ortaya koymuştur. Kimyasal maruziyetlerde geniş bir grup (arsenik, kadmiyum, 
benzen, hekzavalan krom vb) ve fiziksel faktörler kanser etyolojisinde önemli bir 
rol oynamaktadırlar. 
Vurgulamak gerekir ki; erken, tekrarlayan ve tüm yaşam boyu süren maruziyetler 
ve kronik hastalıklar ilişkisi noktasında bilimsel veriler günden güne daha çok
artmaktadırlar.  
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ROLE OF LABORATORY IN OCCUPATIONAL EXPOSURE  
 

Sedat ABUŞOĞLU 
 

Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Selcuk University, Konya 

Occupational diseases and exposure are at issue recently in our country. Early 
diagnosis and corrective actions of occupational diseases provides oppurtunity 
for preventing from chronic diseases. Clinical laboratories are of great importance 
especially in diagnosis and monitoring of the treatment. Occupational diseases 
become more specific due to usage of different sample types in analysis, application 
of uncommon techniques that is not frequently used in routine laboratories, issues 
about the preanalytical variables and conditions. Having a deep biochemical 
knowledge about analysis and parameters will contribute to clinicians.  

MESLEKİ MARUZİYETLERDE LABORATUVARIN ROLÜ  

Sedat ABUŞOĞLU 
 

Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Konya 

Meslek hastalıkları ve maruziyetler ülkemizde özellikle son zamanlarda sıklıkla 
gündemde olan bir sorundur. Meslek hastalıklarının erken dönemde saptanması ve 
gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılması uzun dönemde gerçekleşebilecek kronik 
hastalıkların önüne geçilmesine olanak sağlar. Klinik laboratuarlar özellikle tanı ve 
tedavi izleminde önemli bir role sahiptir. Gerek farklı numune tiplerinin kullanılması, 
rutin laboratuarlarda sık olarak kullanmadığımız analitik tekniklerin olması, 
preanalitik değişkenlerin çok daha ön plana çıkması meslek hastalıklarını özellikli 
hale getirmektedir. Çalışılan her bir parametre ile ilgili derin bir biyokimyasal 
bilgiye sahip olunması ile klinisyenlere daha fazla katkı sağlanabilecektir.  
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CLINICAL LABORATORY APPROACH IN THE ASSESSMENT OF 
INJURIES WITH CHEMICAL AND BIOLOGICAL WEAPONS  

 
Levent KENAR 

 
Department of Medical CBRN (NBC) Defence, GMMA, Ankara 

In 21st century, it has been anticipated that some States and terrorist groups 
have tendency to use biochemical weapons (BCW) whose productions are more 
cheaper than those of nuclear weapons. These weapons are those certain chemical 
subcstances and microbiological agents and toxins used for military and terrorist 
purposes to kill, injure and destroy the functions of populations. Disaster due 
to these agents so called weapons of mass destruction may overwhelm mainly 
hospitals and give rise to extra needs of detailed and medical interventions by health 
staff. Therefore, considering the exposure risks of victims is significant in terms of 
both accurate diagnosis and treatment, and protection of other living organisms. 
Detection pf agents is possible via portable detectors, early warning systems and 
analytical laboratories covered by a proper communication network. Especially 
clinical laboratories affiliated major trauma centers and located in regions under 
possible threat of BCW use should be prepared for rapid detection of these specific 
agents along with standardization. Some other factors related with perfect run of 
these laboratories including mainly lab deployment, sample flow, laboratory safety 
and protection of laboratory workers. Lab staff as first responders in such incidents 
should increase the level of awareness against these events of BCW possibly occur 
at any time in this country and should be very well-informed about the agents’ 
effects and first-aid principles. It is concludely assumed that this presentation 
summarizing the detection methods of the agents in environmental and biological 
specimens may have effect on the awareness of clinical laboratory personnel.  
 

KİMYASAL VE BİYOLOJİK SİLAH YARALANMALARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİNDE KLİNİK LABORATUVARIN YAKLAŞIMI  

Levent KENAR 

GATA, KBRN (NBC) Bilim Dalı, Ankara 

21. yüzyılda bazı ülkelerin ve terör örgütlerinin üretimleri nükleer silahlardan 
daha ucuz olan kimyasal ve biyolojik silahları kullanmaya yönelecekleri 
öngörülmektedir. Bu silahlar, canlı kitleleri öldürmek, yaralamak, fonksiyonlarını 
bozmak amacıyla gerek askeri gerekse terör maksadıyla kullanılan belirli kimyasal 
maddeler ile mikrobiyolojik ajanlar ile bazı toksinlerden oluşmaktadır. Kitle imha 
silahları olarak da adlandırılan bu silahlar ile oluşan afetler özellikle hastanelerde 
aşırı bir yüklenmeye neden olabilmekte, sağlık personelinin ayrıntılı ve kısıtlı tıbbi 
müdahalelerde bulunması ihtiyacını doğurabilmektedir. Bu yüzden, bu maddelere 
maruz kalmış kişilerin maruziyet risklerinin ortaya konması hem yaralanmaların 
tanısı, hem uygulanacak tedavinin doğruluğu hem de diğer insan ve canlıların 
korunmaları açısından önemlidir. Bunların saptanması taşınabilir dedektörler, 
erken uyarı sistemleri ve analitik laboratuarların çalıştırılması ve uygun tanı 
iletişim ağının oluşturulması ile mümkün olabilmektedir. Özellikle bu silahların 
kullanımı tehdidi altındaki bölgelerde bulunan ve majör travma merkezlerine 
afiliye klinik laboratuarlar bu spesifik ajanların süratle tanınabilmesine yönelik 
hazırlıklarını gerçekleştirmeli ve standardize etmelidirler. Bu laboratuarların 
işleyişine yönelik laboratuarın konuşlanma yeri, numune akışı, laboratuar 
güvenliği ve en önemlisi çalışacak laboratuvar personelinin güvenliği ve eğitimi 
gibi faktörler de göz önüne alınmalıdır. Bu olaylara ilk müdahaleci olarak görev 
alacak laboratuar personeli de, ülkemizde de her an görülebilecek kimyasal ve 
biyolojik silahlarla meydana gelebilecek olaylara karşı farkındalık seviyelerini 
arttırmalı, bunların etkileri ve ilk yardım prensipleri hakkında bilgi sahibi 
olmalıdırlar. Kimyasal ve biyolojik silahların çevresel ve biyolojik örneklerde 
saptanma yöntemlerinin de özetle bahsedileceği bu bildirinin klinik laboratuar 
personeli için farkındalığın arttrılmasında etkili olacağı düşünülmektedir.  
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UNDERSTANDING AND MANIPULATING HUMAN EPIGENOME

Mazhar ADLİ

University of Virginia, School of Medicine, Charlottesville, VA, ABD

All somatic cell in our body contain the same genetic information and there are 
more than 200 phenotypically and structurally different cell types in our body.  
How can the same genetic information leads to development of so many different 
cell types is a major question in organismal development. Dynamic regulation 
of Epigenetic information and chromatin structure allows lineage specific gene 
expression programs during stem cell differentiation and organismal development. 
Epigenetic information such as DNA methylation and post-translational histone 
modifications are implicated in all DNA mediated cellular processes such as gene 
transcription, DNA replication, cell cycle and DNA damage response. Aberrant 
regulation of epigenetic information is recognized as a hallmark of number of 
diseases including cancer. In my talk, I will cover major recent developments in 
the field of epigenomics. I will present our recent efforts to map epigenomes of 
various histone modifications in more than 35 different human cell types. Finally, 
I will talk about novel CRISPR mediated targeted genome editing tools and how 
we repurpose it to do locus specific manipulation of epigenetic information to 
correct cancer associated aberrant chromatin states.  

İNSAN EPOGENOMUNU ANLAMAK VE DEĞİŞTİREBİLMEK 

Mazhar ADLİ

University of Virginia, School of Medicine, Charlottesville, VA, ABD

İnsan vücudundaki tüm somatik hücrelerde aynı genetik bilgi mevcuttur. Aynıi 
genetik bilgiyi kullanmasına rağmen nasıl oluyorda 200’den fazla farklı yapı ve 
fonksiyonda hücre oluşabildiği sorusu insan dahil tüm çok hücreli organizma 
gelişiminin en önemli sorusudur. Epigenetik bilgi ve kromatin yapısının 
dinamikliği sayesinde kökre hücre başkalaşımı ve organizma gelişimi sırasında 
hücreye özel gen expressyonu mümkün olabiliyor.  DNA üzerinde metilasyan 
ile birlikte DNA’nın sarılı olduğu histonların kuyruk uçlarındaki kimyasal 
modifikasyonlar Epigenetic bilgiyi oluşsturur. Epigenetik bilgi DNA replikasyonu, 
hücre bölünmesi ve DNA tamiri dahil tüm DNA merkezli hücresel fonksiyonların 
kontrolünde çok önemli rol oynar. Dolayısıyla epigenetic bilginin yanlış veya 
anormal kontrolü kanser dahil bir çok hastalığın tetikçisi olduğu düşünülüyor. 
Bu konuşmamda, bu epigenetic bilginin bitin genome haritasının çıkarılması 
konusunda son zamanlarda meydana gelen önemli gelişmelere değineceğim. 
Özellikle, kendi gerçeklestirdiğim ve 35 farklı insan hücresinin genetik haritasını 
çıkardığımız projeden örnekler sunacağım. Son olarak, son zamanlardaki kendi 
labaratuvarımda geliştirdiğimiz epigenetic mühendisliği teknolojisi ile genomun 
herhangi bir yerindeki epigenetic bilgiyi değistirme konusuna değineceğim.  Bu 
konu ile baglantili olarak CRISPR teknolojisinden bahsedecegim.
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TUMOR MARKER AND PERSONALIZED CANCER MANAGEMENT

Yasemin BASKIN

Dokuz Eylul University, Personalized Medicine and Pharmacogenomics 
Research Centre and Institute of Oncology, Department of Basic Oncology, 

İzmir 

Cancerous cells that can grow up and proliferation in an uncontrolled manner and 
they have an unlimited ability to reproduce. The biological mechanism and the 
structural molecules changes are seen in the cancer cells. Tumor markers which 
are used to identify these changes, produced by tumor cells (tissue) and for the 
diagnosis of tumor, the measurement of molecules can commit in the treatment 
process. Advances in multidisciplinary treatment for early diagnosis of cancer 
are reveal that is associated with long term survival. Therefore screening of 
specific target cancer which has biomarkers with high sensitivity and specificity 
is important in the catching cancer early, in the active treatment period and a 
decrease in mortality. Beyond the diagnosis of cancer, markers associated with 
tumor’s invasive and metastatic behavior prognostic; it is related with treatment 
response (susceptibility and resistance) and also that can used as a predictive 
purpose. For this purpose, tumor markers are used in conjunction with clinical 
and radiological tests in before, during and after treatment process. Recently, 
the most important development in the field of health is success of the human 
genome project. It began with the Human Genome Project conversion of gene to 
protein structural and functional studies and it continued in the post-genomic area, 
this development has enabled us to understand the molecular basis of disease. In 
this process, instead of laboratory methods for the individual “trees” of trying to 
distinguish that “all forest” has evolved into a wholesale evaluation. Genomic, 
proteomic, pharmacogenomics studies, bioinformatics evaluations that have 
resulted from advanced technology have changed the modern medicine. With 
the support of the control and evaluation establishments like FDA, a rapid turn 
to personalized medicine has begun. In this context biochemistry and laboratory 
disciplines should also adapt to individualized approach.

TÜMÖR BELİRTEÇLERİ VE HASTALIĞIN BİREYE ÖZGÜ 
YÖNETİMİ

Yasemin BASKIN

Dokuz Eylül Üniversitesi, Bireye Özgü Tıp ve Farmakogenomik/Genetik 
Uygulama ve Araştırma Merkezi; Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim 

Dalı, İzmir 

Kanserleşen hücreler kontrolsüz yani sınırsız bir şekilde büyüyebilme ve 
çoğalabilme yeteneğine sahiptir. Kanser hücrelerinde biyolojik işleyişte ve 
yapısal moleküllerde değişiklikler görülmektedir. Bu değişikliklerin saptanması 
için kullanılan tümör belirteçleri, tümör hücresi (dokusu) tarafından üretilen ve 
tümörün tanı ve izlenmesinde, tedavi süreçlerinde ölçümü yapılan moleküllerdir. 
Multidisipliner tedavi rejimlerindeki ilerlemeler kanserde erken tanının, uzun 
süreli sağkalımla ilişkili olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu nedenle hedef 
kansere özgü yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip biyobelirteçlerin taranması, 
kanserin erken yakalanmasında, etkin tedavi süreçlerinde ve mortalitenin 
azalmasında önemlidirler.  Belirteçler kanser tanısının ötesinde, tümörün invaziv 
ve metastatik davranışıyla ilişkili olarak prognostik;  tedaviye yanıt (duyarlılık ve 
dirençle) ile ilişkili olarak da prediktif amaçlı olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla 
tümör belirteçleri tedavi öncesinde, sırasında ve sonrasında klinik ve radyolojik 
testlerle birlikte kullanılmaktadır. Sağlık alanında son zamanların en önemli 
miladı insan genom projesinin başarılmasıdır. İnsan genom projesin ile başlayan 
dönüşüm genden proteine yapısal ve fonksiyonel çalışmalarla ve post-genomik 
alanda sürmüş, bu gelişme hastalıkların moleküler temellerini anlamamızı 
sağlamıştır. Bu süreçte, laboratuvar yöntemleri de tek tek” ağaçları” ayırt etmeye 
çalışmaktan” tüm ormanı” toptan değerlendirmeye evrilmiştir.  Genomik, 
proteomik, farmakogenomik çalışmalar ve biyoinformatik değerlendirmeler, 
modern tıbbı değiştirmiştir. FDA gibi değerlendirme kuruluşlarının desteği ile 
bireyselleştirilmiş tıbba hızlı bir dönüş başlamıştır. Sonuçta her insan farklıdır, 
her insanın kanseri de farklıdır. Günümüz tıbbı; gelişen teknolojiye göre daha 
küçük alt gruplarda tanıladığımız ve gruplayarak tedavi önerdiğimiz bir gelişim 
çizgisi izler. Bireysel tıp yaklaşımın da ise söylem; doğru zamanda, doğru hasta 
için konulan kişiye özel tanı ve sağaltım içinde, uygun dozda ve uygun ilaç 
uygulaması şeklinde olmaktadır. Bu kapsam içerisinde biyokimya ve laboratuvar 
disiplinleri de bireyselleştirilmiş yaklaşıma uyum sağlamalıdır. 
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HEALTH RISKS OF GENETICALLY MODIFIED FOODS  
 

Mehmet GÜRBİLEK 
 

Department of Biochemistry, Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of 
Medicine, Konya 

HEALTH RISKS OF GENETICALLY MODIFIED FOODS Can diet (plants or 
animals) affect gene regulation? Foods turn not only the energy for our body but 
also a carrier of regulatory information. A recent study found that some plants/
foods-derived microRNAs (miRNAs) accumulate in the sera. Plant microRNAs 
function in mammalian cells is similar to mammalian miRNAs. MicroRNA’s 
control mechanism contains not only developmental timing, hematopoiesis, 
organogenesis and cell proliferation but also fat metabolism and gen regulation. 
The food intake (plants or animals) of microRNA’s is important phenomenon. Can 
we target gen regulatory processes through specified food intake such as GDO? 
miRNAs in GDO foods can be negative effectly human gen regulatory processes.  
 

GDO’LU BESİNLERDEKİ SAĞLIK RİSKLERİ  

Mehmet GÜRBİLEK 
 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim 
Dalı, Konya 

GDO’LU BESİNLERDE SAĞLIK RİSKLERİ Yediğimiz gıdalar gen regülasyonu 
yapabilir mi? Gıdalar sadece enerjiye dönüşmez aynı zamanda vücudumuza 
regülatör bilgi de taşıyabilir. Bitkisel ve hayvansal gıdalardan kaynaklanan 
miRNA’lar insan serumunda birikebilir. Memelilerdeki bitkisel miRNA 
fonksiyonları memeli miRNA fonksiyonlarına benzerdir. MikroRNA kontrol 
mekanizması sadece büyüme gelişme zamanı, hematopoez, organogenez ve hücre 
proliferasyonu değil aynı zamanda yağ metabolizması ve gen regülasyonunu 
kapsar. Gıdalardaki mikroRNA önemli bir fenomendir. GDO’lu gıdalar gibi 
özel gıdalar gen regülatör proseslerimizi hedefleyebilir mi? GDO’lu gıdaların 
mikroRNA’ları insan gen regülatör proseslerini negatif olarak etkileyebilir.  
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27. Ulusal Biyokimya Kongresi, Antalya [27th National Biochemistry Congress, Antalya / TURKEY]

FOOD ADDITIVES IN FOODSTUFF  
 

1 Mehmet AKBULUT, 2 Hatice Feyza AKBULUT 
 

1 Department of Food Engineering, Selcuk University, Faculty of Agriculture, 
Konya 

2 Department of Biochemistry, Selcuk University, Faculty of Medicine, Konya 

Food additives are substances which are used in foods to perform the different 
objectives. Food additives are added into foods to prevent aroma, to enhance 
sensorial quality, to maintain its shelf life, to improve the structural characteristics, 
and to prevent its decay as microbial. They are often used to maintain the sensorial 
quality losses of foods such as color, taste, appearance that are occurred during huge 
scale product in food industry, to give a new taste and color them, to control flow of 
liquid foods, to protect nutriment value of foods during the process, transport and 
storage. Food additives are obtained with three different methods such as natural, 
nature-identical, and synthetic. Natural food additives are obtained from three main 
sources including animal, plant and microbial; but, synthetic and nature-identical 
additives are produced from different sources by chemical synthesis. All of food 
additives are coded with an E number by European Union. Food additives are 
indicated on the package of used foods every time. When food additives are used 
in foods in Europe, product labels must identify both the function of the additive 
in the finished food (e.g. color, preservative etc.) and the specific substance used 
either by referring to the appropriate E number (E330=Citric acid) or its name.  
 

BESİNLERDEKİ GIDA KATKI MADDELERİ  

1 Mehmet AKBULUT, 2 Hatice Feyza AKBULUT 
 

1 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Konya 
2 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya 

Gıda katkı maddeleri, gıdalara farklı amaçları yerine getirmek için kullanılan 
maddelerdir. Gıda katkı maddeleri, gıdaların aromasını korumak, tat ve 
görünüşünü zenginleştirmek, raf ömrünü uzatmak, yapısal özelliklerini 
düzeltmek, bozulmalarını önlemek amacıyla gıdalara katılan kimyasallardır. Gıda 
endüstrisinde büyük ölçekli üretimlerde üretim sırasında gıdalarda meydana gelen 
renk, tat, görünüş gibi duyusal niteliklerin muhafaza edilmesinde, gıdalara yeni 
lezzet ve renk verilmesinde, sıvı gıdalarda akışkanlığın kontrol altına alınmasında, 
gıdaların besleyici değerini işleme, taşıma ve depolama aşamalarında koruma 
amaçlı olarak bu maddeler sıklıkla kullanılmaktadır. Gıda katkı maddeleri, doğal, 
doğala özdeş ve yapay olmak üzere 3 farklı yöntemle elde edilmektedir. Doğal 
olan gıda katkı maddeleri, hayvansal, bitkisel ve mikrobiyal olmak üzere 3 temel 
kaynaktan elde edilmektedir. Ayrıca kimyasal açıdan doğala özdeş sayılacak bazı 
gıda katkı maddeleri de çeşitli kaynaklar kullanılarak kimyasal sentezleme yoluyla 
elde edilebilmektedir. Son olarak ta doğal ile hiçbir benzerlik göstermeyen, yani 
kimyasal yapı itibariyle doğala benzemeyen bazı katkı maddeleri de sentetik 
olarak üretilerek gıdalarda oldukça geniş ölçekte kullanılmaktadır. Gıda katkı 
maddeleri çeşit ve sayı bakımından çok sayıda olmasından dolayı Avrupa Birliği 
tarafından karmaşıklığı önlemek ve kontrolü sağlamak bakımından Türkiye’de de 
kullanılan “E kodu” olarak bilinen bir kod verilmiştir. E harfinin yanında 3 rakamlı 
bir sayı verilerek gıda katkı maddeleri sınıflandırılmıştır (E330=Sitrik asit gibi).  
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GIDA KATKI MADDELERİNİN SAĞLIK RİSKLERİ  

Fatih GÜLTEKİN 
 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, 
Isparta 

Gıda katkı maddeleri gıdaların bir bileşeni olması veya gıdaların özelliklerini 
değiştirmesi amacıyla üretim, işleme, paketleme, taşıma ve depolama 
süresince gıdalara katılan maddelerdir. Gıda katkı maddeleri gıda üretiminde 
kullanılmadan önce zararlı olup olmadıklarına ilişkin birçok toksikolojik 
araştırma yapılmaktadır. Bunların sonucunda, tüketilmesi sağlık açısından 
bir risk oluşturmayan miktarlar belirlenmektedir. Bu miktarlar tüketilirken de 
tüketiciler izlenmekte, beklenmedik etkiler ortaya çıkarsa, izin verilen emniyetli 
miktar düşürülmekte veya katkı maddesinin tüketilmesi yasaklanmaktadır. 
Gıda katkı maddeleri sürekli ve fazla miktarda tüketilmedikleri müddetçe 
güvenli gibi görünmektedir. Ancak katkı maddelerinin bir kısmı alerji, migren, 
bazı iltihabi bağırsak hastalıkları, gut ve hiperaktivite gibi hastalıkların 
semptomlarının ortaya çıkmasını veya alevlenmesini tetikleyebilmektedir. 
Bunun yanında bazı katkı maddeleri kansere yakalanma riskini artırmaktadır.  
 
 
 

 

POTENTIAL HEALTH RISKS OF FOOD ADDITIVES  
 

Fatih GÜLTEKİN 
 

Department of Medical Biochemistry, Suleyman Demirel University, School of 
Medicine, Isparta 

Food additives are substances added to foods during the production, processing, 
treatment, packaging, transportation or storage to become a component or to 
affect the characteristics of foods. Before the usage of food additives in food 
production, a number of toxicological studies are performed to obtain if they are 
harmful or not. According to them, the amounts having the unhealthy risk are 
determined. While these amounts are consuming, the consumers are watching 
because of the possibility of unexpected effects. If these effects appear, the 
permitted levels are decreased or banned to consume the food additives. As long 
as the food additives are not continuously consumed in large amounts, they seem 
like safe. However, some of them may induce or increase the symptoms of several 
diseases such as allergy, migraine, inflammatory intestinal diseases, gut and 
hyperactivity. Additionally, some of them may increase the risk of having cancer.  
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D VİTAMİNİ: NE KADAR ÖNEMLİ?  

Ayfer ÇOLAK 
 

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, İzmir 

D vitamininin en önemli etkisi, kalsiyum homeostazı ve kemik sağlığı 
üzerinedir. Yetersiz D vitamini alımı ve yetersiz güneş ışığı maruziyeti sonucu 
gelişen raşitizm halen pek çok ülkede önemli bir sağlık sorunudur. Serum 25-
OH D vitamini düzeyi, D vitamini durumunun en önemli göstergesidir.D 
vitamininin aktif metaboliti 1,25(OH)2D3 nin asıl ve en önemli etkisi bağırsaktan 
kalsiyum emilimini optimal seviyede tutarak normakalsemiyi sağlamak 
ve hipofosfatemiyi önleyerek kemik sağlığını sürdürmektir.Serumda 25-
OH D ‘nin 20 ng/ml altında olması vitamin D eksikliği , 20-30 ng/ml olması 
vitamin D yetersizliği olarak kabul edilmektedir. D vitaminine ait reseptörler, 
T lenfositler, beyin, prostat, pankreas, gonadlar, meme dokusu, kas ve kolon 
gibi birçok organ ve dokuda bulunmaktadır. D vitamininin etkinliği sadece 
kalsiyum homeostazisini düzenleyerek kemik sağlığını idame ettirmekle sınırlı 
olmayıp, aynı zamanda pro-apopitotik, antienflamatuar ve immün-modülatuar 
özelliklere sahip olduğu bildirilmektedir. Son yıllarda yapılan epidemiyolojik 
çalışmalarda, düşük D vitamini düzeyinin kanser insidansını ve kardiyovasküler 
mortaliteyi arttırdığı, diyabet ve multipl skleroz gibi otoimmün hastalıklar ile 
birlikte olduğu bildirilmiştir. Erişkinlerdeki D vitamini eksikliği, proksimal kas 
güçsüzlüğü, iskelet mineralizasyon defekti ve yüksek düşme riski ile de ilişkilidir.  
 
 

 

HOW IMPORTANT IS VITAMIN D? 
 

Ayfer ÇOLAK 
 

Department of Biochemistry, Tepecik Education and Research, İzmir 

The most important effect of vitamin D is on bone health and calcium homeostasis. 
Rickets due to insufficient vitamin D intake and sun exposure is still a health 
problem in many countries. Serum 25-OH vitamin D level is the most important 
indicator of vitamin D status. The main effect of the active vitamin D metabolite 
1,25(OH)2D3 is to stimulate the absorption of calcium from intestines. Serum 
level of 25-OH D below 20 ng/ml and from 20 to 30 ng/ml are accepted as vitamin 
D insufficiency respectively. It was reported that the efficiency of vitamin D is not 
limited only to maintaining bone health by managing the calcium homeostasis; 
it also seems to have anti-inflammatory, immune-modulating and pro-apoptotic 
properties. Vitamin D has specific receptors in many tissues and organs such 
as the skin, immune system, pancreas, gonads, brain, prostate, breast, muscle, 
and large intestine, etc. Recent epidemiological studies have reported that low 
vitamin D levels are associated with increased cardiovascular mortality, cancer 
incidence and autoimmune diseases such as diabetes and multiple sclerosis. 
Vitamin D deficiency in adults has been associated with proximal muscle 
weakness, skeletal mineralization defect, and an increased risk of falling.  
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THE DANCE BETWEEN VITAMIN D AND VITAMIN K2  
 

Metin YILDIRIMKAYA 
 

Lokman Hekim Hospital, Ankara 

Vitamin K is an important fat-soluble vitamin present in plants (vitamin K1, 
also known as phylloquinone) and animal fermented products (vitamin K2, also 
called as menaquinones) that plays an important role as a cofactor for the post-
translational γ-carboxylation of glutamic acid residues in a number of proteins. 
These vitamin K dependent proteins require carboxylation to become biologically 
active, and they have been identified as having an active role in vascular cell 
migration, angiogenesis and vascular and bone calcification. Vitamin D improves 
bone health by helping absorbation calcium from intestine. According to recent 
findings, the benefits of vitamin D, in terms of bone strength and cardiovascular 
health, are greatly enhanced when combined with vitamin K2. However, it is 
vitamin K2 that directs calcium to skeleton, to prevent it from being deposited 
in the arteries. Vitamin K2 activates a protein hormone called osteocalcin, 
produced by osteoblasts, which is needed to bind calcium into the matrix of 
the bone. Vitamin K2 activates also matrix GLA protein (MGP), which when 
activated inhibits osteogenic factors, thereby inhibiting vascular and soft tissue 
calcification. Also, taking calcium in isolation without complimentary nutrients 
like magnesium, vitamin D and vitamin K can have adverse effects, including the 
buildup of plaque in coronary arteries and heart attacks. Calcium intake should 
be balanced out with vitamin D and K and other minerals crucial to bone health. 
Our meeting will explain to optimize vitamin D, K and other nutrients, as well 
as natural methods that will keep heart, blood vessels, organs and bones healthy.  
 

VİTAMİN D VE VİTAMİN K2 ARASINDAKİ DANS  

Metin YILDIRIMKAYA 
 

Lokman Hekim Hastanesi, Ankara 

Vitamin K önemli bir yağda çözünen vitamin olup bitkilerde (vitamin K1, 
fillokinon olarak da bilinir) ve fermante hayvansal ürünlerde (vitamin K2, 
menakinon olarak da adlandırılır) bulunur ve çeşitli proteinlerde glutamik asit 
artıklarının post-translasyonel γ-karboksilasyonu için kofaktör olarak önemli bir 
rol oynar. Bu vitamin K bağımlı proteinler biyolojik olarak aktif hale gelmeleri 
için karboksilasyona gerek duyarlar ve vasküler hücre migrasyonu, anjiyogenez ve 
vasküler ve kemik kalsifikasyonunda aktif bir role sahip oldukları belirlenmiştir. 
Vitamin D bağırsaktan kalsiyum emilimine yardımcı olarak kemik sağlığını 
düzenlemektedir. Son bulgulara göre, kemiğin dayanıklılığı ve kardiyovasküler 
sağlık yönünden vitamin D’nin yararları vitamin K2 ile kombine edildiğinde 
büyük ölçüde artmaktadır. Bununla beraber kalsiyumun arterlere yerleşmesini 
önleyerek iskelete yönlendiren vitamin K2’dir. Vitamin D ile beraber vitamin K2 
alınması arteriyel kalsifikasyon gelişimini yavaşlatırken tek başına vitamin D, bu 
etkiye sahip değildir. Vitamin K2 kemik matriksinde kalsiyumun bağlanması için 
gerekli olan ve osteoblastlar tarafından üretilen osteokalsin adlı bir proteini aktive 
eder. Ayrıca vitamin K2, aktive edildiğinde osteojenik faktörleri inhibe ederek 
vasküler ve yumuşak doku kalsifikasyonunu inhibe eden matriks GLA proteinini 
aktive eder. Ayrıca, magnezyum, vitamin D ve vitamin K gibi besinler olmaksızın 
sadece kalsiyum alınması koroner arterlerde plak oluşumu ve kalp krizleri gibi 
çeşitli yan etkilere neden olabilmektedir. Kalsiyum alımı, vitamin D ve K ve 
kemik sağlığı için önemli diğer minerallerle dengelenmelidir. Konuşmamız kalp, 
kan damarları, organlar ve kemiklerin sağlıklı oluşunu sağlıyan doğal yöntemlerin 
yanında vitamin D, K ve diğer besinlerin optimizasyonunu açıklayacaktır.  
 
 
 

 

D
AV

ET
Lİ

 K
O

N
U

ŞM
A

C
I 

Ö
ZE

TL
ER

İ

A
B

ST
R

A
C

TS
 O

F 
IN

V
IT

ED
 L

EC
TU

R
ES



XXVII. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ
3 - 6 Kasım 2015

Susesi Luxury Resort / Belek - Antalya

İÇ
İN

D
EK

İL
ER

C
O

N
TE

N
TS

Turk J Biochem, 2015; 40 (S1) http://www.TurkJBiochem.com

27. Ulusal Biyokimya Kongresi, Antalya [27th National Biochemistry Congress, Antalya / TURKEY]

KEMİK MORFOGENETİK PROTEİNLERİN ÖNEMİ VE KLİNİK 
YAKLAŞIMLAR  

Aylin SEPİCİ DİNÇEL 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara 

Hücre düzeyinde kemiğin yeniden yapılanması, osteoblast ve osteoklastların 
aktivite ve apopitozisine bağlıyken doku düzeyinde bu denge resorbe olan 
ve olmayan kemik miktarı ile ilişkilidir. Her iki mekanizma da kemik mikro 
çevresinde oluşan ve sistemik hormonlardan etkilenen sitokinler ile lokal ve 
sistemik olarak kontrol edilmektedir; kemik morfogenetik proteinler (BMPs) 
de osteoblast proliferasyonunu ve/veya differansiasyonunu stimüle eden 
faktörler arasında gösterilmektedir. Kemik yeniden yapılanmasını regüle eden 
diğer faktörler arasında Wnt sinyal yolağı bulunmaktadır ki bu yolak ile bazı 
sitokinler ve BMP’ler kemik yapım ve yıkımı üzerine etkilidirler. Günümüze 
kadar insanda tanımlanmış olan yaklaşık 19 adet Wnt geni bulunmaktadır ve 
bu genler evrimsel açıdan oldukça korunmuştur. Wnt/beta katenin sinyalleri 
birçok mekanizma üzerinden osteogenezisi regüle etmektedir. Wnt10b sinyalleri 
ile alternatif mezenşial diferansiasyon yolları (adiposit ve kondrosit oluşumu) 
baskılanırken osteoblast diferansiasyonu, proliferasyonu ve mineralizasyon 
aktivitesi tetiklenir ve osteblast apopitozu baskılanır. Bu etkiler BMP’lerin 
varlığında lokal stimülator etkileri ile kuvvetlenmektedir. BMP’ler transforme 
edici büyüme faktörü beta ailesinin üyeleridir. Normal fizyolojik süreçlerde 
önemli işlevlere sahip olmalarının yanında, BMP sinyallerinde görülen 
disregülasyon durumlarında ciddi patofizyolojik sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. 
BMP’lerin yalnızca kemik ve kıkırdak doku üzerinde değil, pek çok hücre tipi 
üzerine etkisi vardır. Şu ana kadar değişik protein sıraları olan 40’tan fazla BMP 
bulunmuştur. Pek çok kanser türüyle ilişkili olabilecekleri gibi romatoid artritli 
hastaların sinoviyal sıvılarında artmış BMP düzeyleri bulunmuştur. Yapılan 
çalışmalarda BMP’lerin kıkırdak dokuyu tamir edici özellikleri de gösterilmiştir. 
Özellikle BMP-7 potent bir kemik indükleyici moleküldür ve teröpatik olarak 
omurga kırıklardan sonra yapılan kırık ameliyatlarında kemik oluşumunu 
hızlandırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. BMP değişikliklerinin hem 
fizyolojik hem de patolojik durumlarda böylesine önemli bir rol oynadığının 
anlaşılmasıyla, BMP düzeylerinin ölçümünün hasta tanı ve takibinde değeri 
ortaya çıkmıştır. Doku tamirinde önemli rolü olan BMP’lerin mekanizmasını, 
gen regülasyonlarını araştırmak son derece ilgi çeken bir konu haline gelmiştir.  

THE IMPORTANCE AND THE CLINICAL APPROACHES TO BONE 
MORPHOGENETIC PROTEINS  

 
Aylin SEPİCİ DİNÇEL 

 
Department of Medical Biochemistry, Gazi University, Faculty of Medicine, 

Ankara 

Bone remodelling is dependent on the recruitment, activity and apoptosis of bone-
forming (osteoblast) and resorbing cells (osteoclast) at the cellular level however, at 
the tissue level remodelling is related with the amounts of destroyed and laid down 
bone. Both mechanisms can be controlled locally and systematically by cytokines 
generated in bone microenvironment, and affected by systemic hormones. Bone 
morphogenetic proteins (BMPs) are also shown as a stimulator of the osteoblast 
proliferation and/or differentiation. One of the other factor’ which regulates 
the bone remodelling is the Wnt signal pathway that cytokines and BMPs can 
mediate their effects on bone formation and resorption. There are approximately 
19 evolutionary highly conserved Wnt genes identified in humans to date. Wnt/
beta-catenin signals can regulate osteogenesis through multiple mechanisms. 
Wnt10b signals inhibit the alternate mesenchymal pathways (formation of 
adipocytes and chondrocytes) while stimulating the differentiation, proliferation 
and mineralization of osteoblasts activity and suppress apoptosis. These effects 
are enhanced by the presence of local stimulatory effects of BMPs. They are the 
members of the transforming growth factor beta family. BMPs, not only on bone 
and cartilage tissue, but also have effect on many different types of cells. So far 
it has found that there are 40 different proteins of BMP sequences are present. As 
they were associated with cancer, they can regenerate cartilage and also increased 
levels can be shown in synovial fluid of rheumatoid arthritis patients. Especially 
BMP-7 is accepted as a bone-inducing, particularly potent molecule and widely 
used to accelerate bone formation for fractures of spine surgery. After realising the 
importance of BMPs in pathological and physiological situations, scientist focused 
on the diagnostic and therapeutic values. The important role of BMPs in tissue repair 
mechanisms, has become a subject of the interest to investigate gene regulation.  
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MİKRORNA’LARIN TEDAVİDE KULLANIM ALANLARI  

Lülüfer TAMER 
 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Mersin 

mikroRNA’lar (miRNA) son dönemlerde keşfedilen, endojen, kodlanmayan, 
gen ekspresyonunu post-transkripsiyonel olarak düzenleyen, yaklaşık 22 nt 
uzunluğunda kısa RNA molekülüdürler. miRNA’lar çeşitli biyolojik süreçlerin 
ve kanser, nörodejeneratif hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar ve viral 
enfeksiyonlar gibi hastalıkların düzenlenmesinde rol alırlar. Bu nedenle, 
birçok hastalıkta anormal miRNA ekspresyon düzeylerinin saptanması şaşırtıcı 
olmamıştır. Yapılan son çalışmalar, dolaşımdaki miRNA\’ların yararlı klinik bir 
biyobelirteç olarak kullanılabileceğini bildirmiştir. miRNA\’ların onkogenler 
ve tümör baskılayıcı genler olarak olası rolleri hedef kanser tedavi stratejilerini 
sağlamak için büyük bir fırsat sunmaktadır. miRNA\’lar terapötik uygulamalarda 
iki strateji içermektedir. Stratejilerden biri fonksiyon kazanımına yöneliktir 
ve anti-mir’ler, kilitli nükleik asitler (LNA) ve antagomiR’ler (anti-miRNA 
oligonükleotidler, miRNA\’lar süngerleri ve miRNA maskeleme) gibi çeşitli RNA 
interferans stratejileri ile onkojenik miRNA\›ları inhibe etmeyi hedeflemektedir. 
İkinci strateji ise, miRNA replasman tedavisi veya miRNA mimikleri, tümör 
baskılayıcı miRNA mimiğinin yeniden devreye sokulması ile fonksiyon kaybının 
geri kazanılmasını içermektedir. Bugüne kadar miRNA’larında içinde bulunduğu 
RNAi tabanlı tedavide 20’den fazla klinik deneme yapılmıştır. Yapılan klinik 
denemelerde tek miRNA ilacı, bir LNA antimirR’i olan ve miR-122’yi hedefleyen 
miravirsen (=SPC3649: SANTARIS Pharma, Danimarka) ile Faz II çalışmaları 
devam etmektedir. Bunun yanısıra, preklinik çalışması devam eden let-7’mimiğinin, 
özellikle akciğer kanseri olmak üzere birçok kanser tipinde onkojen olarak görev 
yapan KRAS üzerine etkili olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, miRNA\’ların 
biyolojik fonksiyonlarının tamamen açık olmamasına rağmen, son zamanlarda 
giderek artan kanıtlar miRNA yollarının, normal ve hastalıklı koşullarda 
gen regülasyonu için yeni bir mekanizma olduğunu ve bu nedenle miRNA 
biyogenez ve fonksiyonunun tam olarak anlaşılmasının, hem gen fonksiyonlu 
çalışmalar hem de ilaç geliştirmede önemli bir araç olabileceğini göstermektedir.  

THERAPY USEGE OF MICRORNAS  
 

Lülüfer TAMER 
 

Department of Medical Biochemistry, Mersin University, Faculty of Medicine, 
Mersin 

MicroRNAs (miRNAs) are recently discovered family of a class of short (~22nt) 
endogenous non-coding RNAs that mediate post-transcriptional regulation of gene 
expression. miRNAs play key regulatory roles in diverse biological processes and 
are frequently dysregulated in diseases such as cancer, neurodegenerative diseases, 
cardiovascular diseases and viral infections. Therefore, it has not been surprising 
that aberrant miRNAs expression has been implicated in several diseases. Recent 
studies have reported that circulating miRNAs could serve as useful clinical 
biomarkers. miRNAs putative roles as oncogenes or tumor suppressor genes 
presents a great opportunity to provide target cancer treatment strategies. The 
therapeutic application of miRNAs involves two strategies. One strategy is directed 
toward a gain of function and aims to inhibit oncogenic miRNAs by several RNA 
interference-type strategies, such as anti-miRs, locked-nucleic acids(LNA), or 
antagomiRs (anti-miRNA oligonucleotides, miRNAs sponges, miRNAs masking). 
The second strategy, miRNA replacement therapy or miRNA mimic, involves the 
reintroduction of a tumor-suppressor miRNA mimic to restore a loss of function. 
RNAi-based therapy of miRNAs in which more than 20 clinical trials. Miravirsen 
(=SPC3649:SANTARIS Pharma,Denmark) is the first miRNA targeted drug 
to show efficacy in clinical trials, LNA based, targeting miR-122, which is in 
Phase II clinical testing. Furthermore, let-7’mimic of ongoing preclinical studies, 
it has been found to be effective on the KRAS that oncogene in several cancer 
types as including lung cancer. Consequently, although the biological functions 
of miRNAs are not completely revealed, a growing body of evidence implicates 
that miRNA pathway is a new mechanism of gene regulation in both normal 
and diseased conditions and therefore investigation of miRNA biogenesis and 
function may add new tools for gene functional study and drug development.  
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METABOLİK ENZİM VE TRANSPORTER GENLERİNİN 
EKSPRESYON ANALİZİ İLE METABOLİK YOLLARIN 

AYDINLATILMASI  

Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU 
 

Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı, 
Erzurum 

Amaç: Hayvan genomları, 15.000 (Drosophila) ve 25.000 (insan, fare) arasında 
gen ihtiva ederler; bu genlerin büyük kısmı düzenleyici proseslerde gerekli 
olan proteinleri kodlarlar. Bu genlerin sekanslarının bulunması, biyolojik 
regülasyonun temelini teşkil eden kompleks genetik ve protein etkileşmelerini 
araştırma imkanlarına neden olmuştur. Birçok bileşen ihtiva eden düzenleyici 
metabolik ağın anlaşılması için, her bir komponentin ekspresyon zamanının ve 
gerçek lokalizasyonunun ayrıntılı bir şekilde bilinmesi önemli bir avantaj sağlar. 
Bir canlı genomundaki genlerin transkriptomik seviyedeki kalitatif veya kantitatif 
ekspresyon profilleri ve bu genlerin gerçek lokalizasyonu high-throughput in situ 
hibridizasyonu metoduyla belirlenebilir. 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, bazı merkezi metabolik yol enzim genlerinin 
(glikoliz yolu, TCA devri, kolesterol ve glutamat metabolizması vb.) cDNA’larının 
üretimi tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Antisens mRNA sentezi ve high-
throughput in situ hibridizasyon işlemleri, bu süre zarfında bursiyer olarak 
Göttingen (Almanya) Max-Planck Enstitüsünde Prof.Gregor Eichele gözetiminde 
çalışan Dr.Murat Çankaya ve Dr.Harun Budak tarafından yapılmıştır. 
Bulgular: Bazı merkezi metabolik yolların enzimlerini (glikoliz, TCA döngüsü, 
kolesterol ve glutamat metabolizması, vs.) şifreleyen 750 genin ekspresyon 
örnekleri, 14.5 günlük fare embriyoları üzerinde in situ hibridizasyon metoduyla 
belirlendi. Bu embriyonik dönemin yetişkin farelerde ve insanlarda metabolik 
yolların ifade kalıplarının ortaya çıkması için uygun ve başlangıç noktası olarak 
kullanılabileceğine inanıyoruz. Buna ek olarak, E12.5, E15.5 günlük fare 
embriyosu ve yetişkin fare beyin kesitleri de glutamat metabolizmasının analizi 
için kullanılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen tüm sonuçlara Genepaint veritabanı 
(http://www.genepaint.org/ )’nından erişilebilir. 
Sonuç: Bu çalışma ile asetil CoA’dan başlayıp kolesterolle sonlanan kolesterol 
biyosentez metabolizmasının 3 boyutlu takibi ilk kez gösterildi. Ayrıca, glikoliz 
ve TCA devri enzim genlerinin detaylı ekspresyon sonuçları da elde edildi. Yine 
fenilalanin’den noradrenaline giden metabolik yolların akışı, ilgili enzim genleri 
ve transporterlerin gen ekspresyon analizi ile izlendi. Bu çalışmaların diğer 
teknolojilerle kombinasyonu, dokuların gelişimi ve fonksiyonlarının temelini 
oluşturan genetik ve biyokimyasal ağın anlaşılmasına ışık tutacaktır. 

ELUCIDATION OF METABOLIC PATHWAYS WITH GENE 
EXPRESSION ANALYSIS OF METABOLIC ENZYMES AND 

TRANSPORTER  
 

Ömer İrfan KÜFREVIOĞLU 
 

Department of Chemistry, Biochemistry Subdivision, Atatürk University, Faculty 
of Science, Erzurum 

Objectives: Genomes of animals contain between 15,000 (e.g.Drosophila) and 
25,000 (human, mouse) genes, many of which encode proteins involved in 
regulatory processes.At the transcriptomic level, qualitative or quantitative 
expression profile of genes in an organism genome and the actual localization of 
these genes can be determined easily with high-throughput in situ hybridization 
method. 
Materials and Methods: In this study, we carried out cDNA production of 
some central metabolic enzyme genes (glycolysis, TCA cycle, cholesterol and 
glutamate metabolism, etc). Antisence mRNA synthesis and high-throughput in 
situ hybridization were performed by Dr.Murat Çankaya and Dr.Harun Budak 
under control of Prof. Gregor Eichele at the Max-Planck Institute in Göttingen 
(Germany) as a scholarship student during this study period. 
Results: The expression patterns of 750 genes that encode some central metabolic 
pathways (glycolysis, TCA cycle, cholesterol and glutamate metabolism, etc) 
were determined by high-throughput in situ hybridization at stage E14.5 mouse 
embryos. We believe that information collected at this stage serves as a suitable 
predictor and starting point for the elucidation of expression patterns of metabolic 
pathways in adult mice and presumably also in humans. Additionally, E12.5, 
E15.5 days old mouse embryo and adult mouse brain were used for the analysis 
of glutamat metabolism. All data generated for this study are fully accessible at 
the Genepaint database (http://www.genepaint.org/). 
Conclusions: In this study, we established for a whole organism, for the first time, 
the 3D expression pattern of all genes required for cholesterol biosynthesis (CBS), 
starting from acetyl-CoA and ending with cholesterol. We also presented here the first 
comprehensive description of the expression of all enzymes involved in glycolysis and 
the TCA cycle. Also, flux of metabolic pathways leading starting from phenylalanine 
into noradrenaline was followed by gene expression analysis of related enzymes.  
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TEMEL VE KLİNİK KANSER ARAŞTIRMADA YENİ VE TEHLİKELİ 
AKTÖRLER: KANSER KÖK HÜCRELERİ  

Engin ULUKAYA 
 

Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Bursa 

İlk görüş 150 yıl önce ortaya atılmış olmasına rağmen, ancak son yıllarda tümöral 
kitle içinde küçük bir oranda (%0,01-5) bulunan ve kök hücre özellikleri gösteren 
bir hücre grubunun varlığı gösterilmiştir. Ardından, kanser kök hücre teorisi 
ortaya atılmıştır. Kanser kök hücre (Hierarchial) modeli, tümör heterojenitesini 
daha önceki rastlantısal (stochastic) modele göre daha iyi açıklamaktadır. Kanser 
kök hücre, ya da bazı araştırmacılarca kanser/tümör başlatıcı hücre olarak da, 
isimlendirilen bu hücrelerin tedaviye dirençten ve hastalığın nüks etmesinden 
sorumlu oldukları konusunda güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Bu nedenle, 
geliştirilecek olan yeni kemoterapötiklerin, kanser kök hücrelerini hedeflemesi 
gerekmektedir. Tedavilerin başarısı bu hücrelerdeki canlılığı/yenilenmeyi kontrol 
eden sinyal yolaklarının (Wnt, Notch ve Hedgehog) tam olarak anlaşılmasına 
da bağlıdır. Çünkü bu yolaklar olası ilaç hedefleridir. Bu hücreler bazı yüzey 
belirteçlerinin (CD44, CD24, CD133, gibi) veya enzimlerin (Aldehid dehidrogenaz 
1 gibi) varlığına bağlı olarak organa özgü olarak izole edilebilmektedirler. Kanser 
kök hücre tanımı fonksiyonel bir tanımlamadır. Yani bir fonksiyon gerektirir, 
o fonksiyon ise tümörojenik olabilmektir. Eğer bir laboratuvar hayvanına 
transplante edildiğinde yeniden tümör oluşumu gözlenebilirse, ancak o zaman 
o hücrenin kanser kök/başlatıcı hücre olduğunu söylemek mümkündür. Tümör 
kitlesi içindeki hücrelerin devasa çoğunluğunun böyle bir özelliği yoktur. Kanser 
kök hücrelere özgü yeni tedavi hedeflerinin ve modalitelerinin bulunması yeni 
araştırma sahaları olarak görülmektedir. Bu sunumda, kanser kök hücresinin 
özellikleri ve kanser kök hücresine yönelik tedavi stratejileri gibi çeşitli 
konular, araştırma grubumuzun da çalışmaları/yayınları ile birlikte verilecektir.  
 
 

 

NEW AND DEADLY ACTORS IN BASIC AND CLINICAL CANCER 
RESEARCH: CANCER STEM CELLS  

 
Engin ULUKAYA 

 
Department of Clinical Biochemistry, Medical School, Uludag University, Bursa 

Although it was first proposed about 150 years ago, it has only been shown 
recently that there exists a subpopulation (0,01-5% of tumor total cell) that shows 
stem cell properties. And then, cancer stem cell hypthesis was made. Cancer stem 
cell hypothesis (hierachial model) is thought to explain the tumor heterogenity 
better than the previous stochastic model. There have been strong evidence 
showing that these cells (also named as cancer- initiating cells by some others) 
are responsible for the resistance to chemotherapy and thus recurrence of disease. 
Therefore, chemotherapeutics should eliminate these cells. For this aim, the 
pathways (Wnt, Notch ve Sonic Hedgehog etc) that are spesific to stem cells and 
control the proliferation and survival are to be targeted. These pathywas are new 
targets for new generation of drugs. Cancer stem cells can be isolated on the basis 
of the expressions of some surface antigens (CD44, CD24, CD133) or enzymes 
(Aldehyde dehydrogenase 1) from the tissues. The definition of cancer stem cell 
relies on a function. The function is the ability of the given cell to form a new tumor 
(tumorogenic activity!) when injected into an animal. If any cell forms a new tumor, 
then it can be called cancer stem cell. The new research areas on cancer are based 
on cancer stem cell and their response to treatments. In this talk, cancer stem cells 
will be discussed in the light of literatüre and our published or ongoing studies.  
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KANSER KÖK HÜCRELERİ VE İLAÇ DİRENCİ  

Meltem DEMİREL KARS 

Selçuk Üniversitesi, İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 

Kanser tedavisi için erken teşhis önemli bir faktör olmasına rağmen kemoterapi 
ile tedavi edilen hastalarda kemoterapiye karşı gelişen direnç büyük problem 
oluşturmaktadır. Kemoterapiye dirençliliğine (MDR) sebep olan mekanizmalardan 
bazıları, ABC taşıyıcı proteinlerinin ekspresyonlarındaki artış, hücreleri 
programlanmış ölüme (apoptoz) götüren yolaklardan bazılarının bloke olması ve ilaç 
hedef moleküllerindeki değişimlerdir. Kanser kök hücre teorisine göre dirençliliğin 
en önemli sebeplerinden birisi kanser kök hücrelerinin oluşması, kök hücrelerin 
tümördeki hücre popülasyonunda yüksek bir sayıya ulaşarak tedaviyi imkansız 
hale getirmesidir. Son gelişmeler ve deneysel sonuçlar göstermektedir ki ilaç 
dirençliliğinin nedeni olarak bilinen mekanizmalar aslında kanser kök hücrelerinin 
sahip oldukları fenotipler ve kazandıkları genetik değişimlerdir. Gereç ve yöntemler: 
Kemoterapiye direnç geliştirmiş meme kanseri hücre hattı kültüründen ve meme 
kanseri primer kültürlerinden CD44, CD24 ve ALDH belirteçleri kullanılarak 
kanser kök hücre benzeri hücreler seçilerek (BD,FACS Aria III) hücrelerde 
üreme profillerindeki farklılıklar ve in-vitro ilaç tedavisine yanıt araştırılmış, 
moleküler analizler (mikroarray vb) yapılmıştır. Bulgular: Kemoterapiye dirençli 
meme kanseri hücre hattı popülasyonunda ve meme kanseri primer kültürlerinde 
meme kanseri kök hücre belirteçlerini ifade eden kök hücre benzeri popülasyon 
yüzdesi dikkate değer seviyede yüksek bulunmuştur. Ayrıca saflaştırılan kanser 
kök hücre benzeri hücrelerin tedaviye yanıtları ve gen ifade profilleri orjinal 
popülasyonların yanıtlarıdan farklılıklar göstermektedir. Paklitaksele dirençli 
hücre popülasyonu %20 ALDH pozitif popülasyon içermektedir. Bu popülasyon 
ise %60 CD44+CD24- alt popülasyon içermektedir. Dirençli meme kanseri 
hücrelerinde yüksek ALDH ve düşük CD24 gen ifadesi bulunmuştur. Sonuç: 
Bu çalışmalardan elde edilen bulgular meme kanseri kök hücrelerinin karmaşık 
davranışlarını açıklamak için kullanılacaktır. Bulgular ışığında kanser kök hücresi 
kaynaklı ilaç dirençliliğinin geri çevrilmesi yönünde çalışmalar hedeflenmektedir.  
 
 
 

 

CANCER STEM CELLS AND DRUG RESISTANCE  
 

Meltem DEMİREL KARS 
 

Advanced Technology Research and Application Center, Selçuk University, 
Konya 

Early diagnosis is an important factor for therapy; however acquired resistance 
to chemotherapy is a major problem. The mechanisms of drug resistance (MDR) 
are; over expression of ABC transporter proteins, down regulation of apoptosis 
pathways and alterations in drug target molecules. According to new theory, 
cancer stem cells develop during chemotherapy, increase in number and make 
the chemotherapy impossible. New findings and experimental results demonstrate 
that the drug resistance mechanisms are the phenotypic and genetic properties 
that cancer stem cells acquire. Materials and methods: Cancer stem cell like cells 
were isolated from the drug resistant breast cancer cell line culture and primary 
breast cancer culture (BD, FACS Aria). CD44, CD24 and ALDH markers were 
used during sorting. Differences in cell proliferation profiles and response to in-
vitro chemotherapy were investigated, also molecular analysis were performed 
(microarray). Results: Breast cancer stem cell marker expressing cell populations 
were found in high percentage in drug resistant cell population and breast cancer 
primary culture population. Also, breast cancer stem cell like cells, have different 
responses to in-vitro chemotherapy and gene expression profiles when compared 
to original cell populations. Paclitaxel resistant cell population contains 20% 
ALDH positive cancer stem cell like cells. ALDH positive population contains 
60% CD44+CD24- cell population. Drug resistant breast cancer stem cells have 
high ALDH and low CD24 gene expressions. Conclusions: The findings of this 
investigation will help to explain complex behaviors of breast cancer stem cells. In 
the light of the results, reversal of cancer stem cell mediated drug resistance is aimed.  
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OSTEOSARKOM HÜCRELERİNDE TRAİL VE EPOKSOMİSİN’İN 
APOPTOZİS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  

1 Ferhat HANİKOGLU, 2 Ayşegul CORT, 3 Hakan OZBEN, 
4 Ayşegul HANİKOGLU, 4 Tomris OZBEN 
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Osteosarkom (OS), multiple myelomadan sonra en yaygın olan ikinci primer 
malign kemik neoplazmıdır. Osteosarkom hastalarının %60’ı 25 yaşının altında 
olup en çok 20’li yaşlarda görülür. Tedavideki son gelişmelere rağmen, bazı 
OS hastalarında kemoterapötik ilaçlara karşı kalıtımsal veya sonradan direnç 
gelişir. Bu nedenle OS tedavisi için yeni tedavi ilaçlarına gereksinim vardır. 
Tümör nekroz faktör benzeri apoptozis indükleyici ligand (TRAIL) ve bir 
proteozom inhibitörü olan epoksomisin (MG132, bortezomib), kanser tedavisinde 
ümit veren yeni ilaçlardır. Çalışmamızın amacı, TRAIL’e dirençli Saos-2 ve 
MG-63 adlı iki OS hücresinde epoksomisin ve TRAIL’in ayrı ayrı ve beraber 
kullanıldıklarında apoptozis üzerindeki etkilerini açığa çıkarmaktır. Gereç 
ve Yöntem Epoksomisin ve/veya TRAIL ile inkübe edilen Saos-2 ve MG-63 
hücrelerinde hücre canlılıklarını dimetiltiazolil 2,5 difeniltetrazoliumbromür 
(MTT) ile belirledik. Apoptozis göstergesi olarak kaspaz-3, -8 ve -9 aktiviteleri 
ve pro-apoptotik Bax protein düzeylerini ölçtük. Apoptozis oluşumunu 
immunokimyasal olarak TUNEL metodu ile gösterdik. MG-63 ve Saos-2 hücre 
canlılıkları üzerindeki TRAIL ve/veya epoksomisin’in etkisini, doza ve zamana 
(24, 48, 72 saat) bağımlı olarak değerlendirdik. Bulgular TRAIL ve epoksomisin’in 
kombine olarak uygulandığı hücrelerde, sadece TRAIL veya epoksomisin 
uygulanan hücreler ile karşılaştırıldığında, hücre canlılığı anlamlı düzeyde 
azaldı. Buna karşın kaspaz-3, kaspaz--8, kaspaz--9 aktiviteleri ve Bax protein 
düzeyleri anlamlı olarak arttı. Sonuçlar Çalışmamız, TRAIL ve epoksomisin 
kombinasyonunun apoptozisi arttırdığını, TRAIL direncinin yenilmesini 
sağladığını göstermiş ve OS tedavisinde ümit verici bulgular ortaya koymuştur.  
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Osteosarcoma (OS) is the second most common primary malign neoplasm of 
bone after multiple myeloma. OS develops mainly in the second decade with 60% 
of the patients under the age of 25. Despite recent improvement in therapy, there 
is inherent or acquired resistance to chemotherapeutic agents in some OS cases. 
Thus, novel therapeutic approaches are required for osteosarcoma treatment. 
Tumour necrosis factor (TNF)-related apoptosis inducing ligand (TRAIL) and 
epoxomicin as a proteasome inhibitor (MG132, bortezomib) represent new 
promising drugs in cancer treatment. The aim of our study is to elucidate the 
effects of epoxomicin alone or in combination with TRAIL on apoptosis in two 
TRAIL-resistant OS cell lines, Saos-2 and MG-63 namely. Materials and Methods 
We determined the cytotoxic effects of epoxomicin and TRAIL in Saos-2 and 
MG-63 OS cell lines using dimethylthiazolyl 2,5 diphenyltetrazolium bromide 
(MTT) assay and measured apoptosis markers such as pro-apoptotic Bax levels 
and caspase-3, -8, -9 activities. We used immunochemical TUNEL assay to 
demonstrate apoptosis. We investigated dose and time dependent survival rates 
of OS cells and determined LD50 doses of epoxomicin and TRAIL on OS cell 
viability after 24, 48, and 72 hour incubations. Results Concurrent incubation with 
TRAIL and epoxomicin significantly decreased the cell viability and increased 
caspase-3, caspase-8, caspase-9 activities and Bax protein levels in both OS cells 
compared to the cells incubated either with TRAIL or epoxomicin. Conclusions 
Our study revealed that combining TRAIL with epoxomicin enhances apoptosis, 
overcomes TRAIL resistance and gives promising results for OS therapy.  
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Anöploidi tanısında kullanılan iki temel strateji koryonik villus örneklemesi ve 
amniosentez gebelik kaybına neden olabilirler, bu nedenle rutinde önerilmezler. 
Maternal serum tarama testleri %85-95 saptanabilirlik ile bütün dünyada yaygın 
olarak kullanılmaktadır; ancak yüksek yanlış pozitifliğe sahiptir. Maternal 
dolaşımdaki fetal hücreler prenatal tanıda yeni bir yaklaşım başlatmıştır; 
ancak maternal dolaşımda çok az sayıdadır (1-2 adet/ml), etkin şekilde 
zenginleştirilemezler ve doğum sonrası maternal kandan tümüyle temizlenmezler. 
Bu nedenle bu teknik klinikte etkin şekilde uygulanamamıştır. 1997’de Lo ve ark. 
tarafından fetal DNA kantitatif real time PCR ile maternal dolaşımda gösterildi. 
Anöploidi tanısında %97-100 duyarlılık ve %100 özgüllüğe sahiptir. Fetal DNA, 
(cffDNA) 100-200 bp DNA fragmanlarıdır; apopitoza giden plasental hücrelerden 
kaynaklanır. 7. gebelik haftasından itibaren maternal dolaşımda saptanabilir ve 
gebelik haftası ile birlikte artar. Ortalama yarı ömrü 16-dakikadır, doğum sonrası 
2-saat içinde maternal kandan temizlenir, NIPT için ideal bir örnektir. cffDNA’nin 
klinikteki ilk uygulamaları fötal RhD genotiplemesi ve X’e bağlı geçiş gösteren 
hastalıkların (hemofili, Duchenne) tanısı için fetal cinsiyet belirlenmesi olmuştur. 
Bu metodlar PCR temelli uygulamalardır ve primerlerin özgüllüğü ile sınırlıdır, 
yanlış pozitiflik yüksektir. En geçerli tekniklerden biri masif-paralel-dizilimdir 
(MPS). Shotgun MPS (s-MPS) de maternal plazmadan milyonlarca küçük cffDNA 
fragmanı çoğaltılır, dizilenir, fragmanlar haritalanır ve her bir kromozom için 
sıklık ve dansitesi saptanır. Eğer anöploidi varsa, etkilenen kromozomdaki rölatif 
işaret sayısında artma veya azalma izlenir. Trizomi 21 için %90-100 duyarlılığa 
sahiptir. Hedeflenmiş MPS’de (t-MPS) ilgili kromozomal bölgeler seçici olarak 
çoğaltılır ve bu alt grup kromozomlardaki DNA fragmanlarının rölatif sayısı 
temel alınarak öploididen farkı saptanır. t-MPS dizilim sayısında azalma, daha 
etkin ve ucuz dizilim sağlar. MPS kullanan NIPT’ın özgüllüğü çok yüksektir 
ve pozitif sonuçlar anlamlıdır; prenatal tarama algoritmalarına katılabilir.  
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Two essential strategies in diagnosis of aneuploidy chorionic villus sampling and 
amniocentesis can cause miscarriage; so are not recommended in routine follow-
up. Maternal-serum screening tests are common in the world with 85-95% detection 
rate, but have high false positivity (3-5%). Fetal cells in maternal circulation 
opened a new-approach in prenatal-diagnosis. However, fetal cells are very low 
(1-2 cells/ml) and cannot be enriched well, so those could not be effectively used. 
In 1997, Lo et-al. showed fetal-DNA in maternal circulation by using quantitative 
real time-PCR. It has 97-100% of sensitivity and 100% of specificity in diagnosis 
of aneuploidy. Fetal DNAs (cffDNA), small DNA-fragments (100-200bp), arise 
from nuclear DNA during placental apoptosis. They can be detected in maternal 
circulation from the 7th of weeks, and increases by gestational age. short half-
time and rapidly clearance from maternal plasma after-delivery make them ideal 
samples for noninvasive-prenatal-diagnostic-testing (NIPT). The first clinical 
applications comprised fetal RhD genotyping and sex determination. Those are 
PCR-based methods, limited by primer-specificity with a high false-positivity. The 
most reliable technique is massively-parallel-sequencing (MPS). In shotgun-MPS 
millions of small-cffDNA fragments are amplified, then sequenced; fragments 
are mapped and the frequency and density for each chromosome are determined. 
When aneuploidy is present, there is an increase/decrease in the relative number 
of tags. For trisomy-21 it has 90-100% of sensitivity. In targeted-MPS(t-MPS) 
chromosomal regions interested are selectively amplified, and then evaluated 
if there is a difference from euploidy based on the relative-number of DNA 
fragments for this subgroup of chromosomes. So t-MPS provides less sequencing 
and lower price. NIPT using MPS has high specificity, the positive results are 
significant, so those can be introduced into prenatal screening algorithms.  
 


