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1. Proje Özeti:  

Epilepsi, nöbet oluşumu ile karakterize edilen yaygın nörolojik bir hastalıktır. Nöbetler, 

solunumsal ve kardiyak işlev bozukluklarını tetikleyerek epilepside ani beklenmedik ölüm 

(SUDEP) olgusuna yol açmaktadır (Barot, vd., 2019). Dirençli epilepsi hastalarında hava 

yolunun daralmasıyla solunumun durması yüksek SUDEP riskiyle ilişkilendirilmektedir 

(McCarter, vd., 2018). Bu bağlamda, akciğer ve kalp patolojilerinin mekanizmasının 

aydınlatılması ve nörotransmitter ilişkili moleküler tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi kritik 

önem taşımaktadır. 

Serotonin solunum işlevi ve uyku/uyanıklık durumunun kontrolünü sağlayan ana 

nörotransmitterdir. Serotonerjik nöronlar, arteryel CO2 basıncı değişikliklerine göre solunum 

yanıtlarını düzenlemektedir (Teran vd., 2020). Sıçan nöbet modelinde beyin sapındaki 

serotonin nöronlarının ateşlemesinin azaldığı gözlemlenmiştir (Zhan vd., 2016). Bu doğrultuda, 

nöbetler serotonin ilişkili nöronları hasarlayarak SUDEP’i tetikleyebilir. Bununla birlikte, 

serotonin geceleri arilalkilamin N-asetiltransferaz (AANAT) ve hidroksiindol-O-

metiltransferaz enzimlerinin aktivitesiyle melatonine dönüşmektedir. Melatonin üretiminin 

artışı gece boyunca serotonin seviyelerini düşürmektedir (Borjigin vd., 2012). Azalan 

serotoninin gece uykuda akciğer ve kalp problemlerine karşı savunmasızlığa yol açabileceği 

öngörülmektedir. Destekler şekilde, SUDEP oranının gece boyunca artışının uyku ve 

sirkadiyen ritimlere bağlı fizyolojik değişikliklerle ilişkili olabileceği bildirilmiştir (Purnell vd., 

2018). Ek olarak, melatonin takviyesinin hayvanlarda nöbet şiddetini ve ölüm oranını azalttığı 

gözlemlenmiştir (Solmaz vd., 2009). Yüksek melatonin seviyesinin negatif geri besleme 

mekanizmasıyla serotoninden melatonin üretimini baskılayabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, 

epilepsi hastalarının serotonin geri alımını baskılayan ilaçları kullanmasının solunum durması 

sıklığını ve süresini azalttığı bildirilmiştir (Lacuey vd., 2019). Bu doğrultuda, geceleri serotonin 

düzeyinin azalmasının engellenmesi, nöbetlere eşlik eden akciğer ve kalp patolojilere karşı 

koruma sağlayarak SUDEP’i önleyebilir. 

MikroRNA'lar (miRNA), gen ifadesini düzenleyen kodlamayan RNA molekülleridir. miR-325-

3p AANAT enzimini üreten gen bölgesinin ifadesini baskılamaktadır (Yang vd., 2017). Bu 

bağlamda, projede AANAT enzimi üretiminin miR-325-3p ile baskılanarak SUDEP’in 

önlenmesi hedeflenmektedir. Çalışmada miR-325-3p moleküllerinin hayvanlara verilmesi için 

yeni tasarlanmış biyo-uyumlu altın nanopartiküllerin kullanılması (Johnsen vd., 2018) temel 

adım olarak belirlenmiştir. 

Yeni keşfedilen tedavi yaklaşımlarının insanda uygulanması etik olmadığından hayvanlar 

üzerinde deneysel çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda, projede 40 adet DBA/1 

faresinde akustik uyarımla SUDEP modeli oluşturulacaktır. Farelerin bir alt grubunda miR-

325-3p taşıyan altın nanopartiküllerle AANAT enziminin üretimi baskılanacaktır. Farelerin bir 

kısmına ise eksojen olarak melatonin uygulaması yapılacaktır. Serum, beyin ve beyin sapındaki 

serotonin ve melatonin düzeyleri belirlenerek artan melatoninin serotonin seviyesine katkısı 

incelenecektir. Ek olarak, bir grup farede ise nanopartikül aktarımı ve melatonin tedavisi 

yapılarak kombine etki gözlemlenecektir. Tüm vücut pletismografi ve elektrokardiyografi ile 

farelerin hepsinde solunumsal ve kardiyak aktivite değerlendirilecektir. Tüm ölçümler dört 



 

3 

 

farklı Zeitbert saatinde (06.00, 12.00, 18.00 ve 24.00) yapılarak serotonin ve melatoninin 

sirkadiyen ritimle ilişkili etkisi incelenecektir. Özetle, bu projeyle, biyoteknoloji ürünü olan 

nanopartiküllerle mikroRNA aktarımını yapılarak nöbetlerin yol açtığı solunumsal ve kardiyak 

bozuklukların iyileştirilmesi ve SUDEP olgusunun önlenmesi için yeni bir yaklaşım 

sunulmaktadır. 

2. Sorun: 

SUDEP kontrolsüz nöbetleri olan epilepsi hastalarında en yaygın ölüm nedenidir. Epileptik 

nöbetleri olan bireylerde solunumsal ve kardiyak patolojilerin görülmesi yüksek SUDEP 

riskiyle ilişkilendirilmektedir. SUDEP vakalarının yaklaşık olarak %90’ı gece ve %70’i uyku 

esnasında meydana gelmektedir. Ancak SUDEP mekanizması ve geceleri uykuda artan ölüm 

riskin moleküler temeli bilinmemektedir. Epilepsiye eşlik eden solunumsal ve kardiyak 

patolojilerin tedavisinin bulunmaması ve SUDEP’i önlemeye yönelik yaklaşımların eksikliği 

projede ele alınan temel sorunu oluşturmaktadır. 

3. Çözüm: 

SUDEP vakalarında serotonerjik iletimin bozulduğu bilinmektedir. Sirkadiyen ritimle 

düzenlenen serotoninin melatonine dönüşmesi, solunum işlevini baskılamasıyla gece uykuda 

SUDEP’i tetikleyen kritik mekanizma olarak önerilmektedir. Projede, SUDEP fare modelinde 

serotonini melatonine dönüştüren AANAT enziminin miR-325-3p taşıyan nanopartikül 

aracılığıyla genetik olarak baskılanması ve melatonin takviyesinin yapılması çözüm yaklaşımı 

olarak belirlenmiştir (Şekil 1). Enzimin sınırlandırılmasının gece serotonin seviyesinin belirgin 

düşüşünü azaltarak solunum ve kalp problemlerini engellemesi beklenmektedir. Ayrıca, 

melatonin takviyesinin negatif geri besleme mekanizmasıyla serotonin düzeyini koruyarak 

SUDEP’i önlemesi hedeflenmektedir.  

Literatürde serotonerjik sistemin güçlendirilmesinin SUDEP’in engellenmesinde kritik rolü 

olduğuna işaret eden çalışmalar mevcuttur. 2019 yılında yapılan klinik bir çalışmada, 

serumdaki serotonin seviyesinin nöbetle ilişkili solunum bozuklukları üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Hastalarda serum serotonin seviyesinin artışının nöbetlere bağlı solunum durması 

oranını anlamlı olarak azalttığı bildirilmiştir (Murugesan vd., 2019). Bu durum, projede 

hedeflenen serotonin düzeyinin yükseltilmesi yaklaşımının çözüm sağlayabileceğine işaret 

etmektedir. Ek olarak DBA/1 farelerinde oluşturulan SUDEP modelinde serotonin 

salgılanmasını arttıran fenfluramin ilacının nöbet insidansını, şiddetini ve solunum durması 

duyarlılığını azalttığı belirlenmiştir (Tupal ve Faingold, 2019). Bu veriler de serotonin hipotezi 

önemini vurgulamaktadır. Ancak, serotonin sistemini ele alan mevcut çalışmalar, sirkadiyen 

ritimle ilişkili zamana bağımlı etkileri değerlendirmemektedir. Bu projede, gece yüksek oranda 

artan SUDEP riskinin altında yatan temel nedenin serotoninin melatonine dönüşümü 

olabileceği önerilmektedir. SUDEP fenomeninin sirkadiyen ritimle ilişkisi ve gece artan riski 

değerlendirildiğinde, 06.00, 12.00, 18.00 ve 24.00 olmak üzere dört farklı zaman noktasında 

inceleme yapılmasının serotonin-melatonin ve sirkadiyen ritim ilişkisinin mekanizmasını 

aydınlatacağı öngörülmektedir. Nanopartikül aracılı hedefe yönelik yaklaşımın geleneksel 

farmakolojik yöntemlere kıyasla yan etki spektrumunu daraltacağı ve etkin koruma sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu bağlamda proje, nöbetlere eşlik eden solunum problemlerine çözüm 
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sunmanın yanı sıra, artan SUDEP riskinin nedenlerini ortaya koymayı ve moleküler temellerini 

aydınlatmayı hedeflemektedir. Ek olarak, proje serotonin hipotezinin ön plana çıktığı nedeni 

bilinmeyen ani ölümlerden korunmak için temel bir çözüm sunabilir. 

4. Yöntem 

4.1. Hayvanlar 

Mevcut deneyde, SUDEP modelinin oluşturulması için DBA/1 fareleri (n = 40) kullanılacaktır. 

Hayvanlar, 12 saatlik aydınlık/karanlık döngüsü altında 24 ± 2 °C sıcaklıkta ve %60 nemde 

kontrollü bir ortamda barındırılacaktır. Hayvanların musluk suyuna ve standart yiyeceklere 

serbest erişimi sağlanacaktır. Tüm prosedürler, Ulusal Sağlık Enstitüleri (ABD) ve Helsinki 

Bildirgesi tarafından kabul edilen Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı 

Kılavuzundaki önerilere uygun olarak gerçekleştirilecektir. Farelere ketamin/ksilazin (90/10 

mg/kg, intraperitoneal, i.p.) ile anestezi uygulanacaktır. Hayvanların acı çekmesini en aza 

indirmek için tüm çabalar gösterilecektir. Hayvan grupları; 

• Kontrol DBA/1 fareleri (n=8) 

• SUDEP DBA/1 fare modeli (n=8) 

• SUDEP DBA/1 fare modeli + miR-325-3p (n=8) 

• SUDEP DBA/1 fare modeli + melatonin (80 mg/kg i.p.) (n=8) 

• SUDEP DBA/1 fare modeli + miR-325-3p + melatonin (80 mg/kg i.p.) (n=8) 

olarak belirlenmiştir. 

 

4.2. Nöbetlerin tetiklenmesi ve resüsitasyon (yaşama döndürme) 

DBA/1 fareleri, nöbetlerden sonra solunum durmasının görülmesi ve yaşama geri döndürmenin 

yüksek oranda sağlanması bakımından ideal SUDEP modeli olarak kabul edilmektedir. 

Çalışmada, DBA/1 fareleri doğum sonrası 23-25. günden itibaren odyojenik nöbetlere ve nöbet 

kaynaklı solunum durmasına karşı duyarlılık oluşturularak deneysel çalışmalara hazır hale 

getirilecektir (Faingold vd., 2010). Hayvanlar, günde bir kez maksimum 60 saniye boyunca bir 

alarm zili kullanılarak akustik uyarıma maruz bırakılacaktır. Bu hazırlama prosedürü, iki ardışık 

gün uygulama yapılacak şekilde en az üç gün devam ettirilecektir. Arka uzuv uzaması ve 

solunum durması ile sonlanan jeneralize tonik-klonik nöbetler sergileyen fareler hazır olarak 

kabul edilecektir (Marincovich vd., 2019). Tam nöbetlerin indüklenmesinden sonra, fareler bir 

kemirgen ventilatörü kullanılarak canlandırılacaktır. P50 yaşındaki fareler deneysel çalışmalara 

dahil edilecektir. Hayvanlar 6 saatlik aralıklarla (ZT0, ZT6, ZT12 ve ZT18) dört farklı 

Zeitgeber zaman noktasında incelenecektir. 

 

4.3. miR-325-3p moleküllerinin biyo-uyumlu nanopartiküllerle beyne aktarılması 

DBA/1 farelerinden AANAT ifadesinin baskılanması için miR-325-3p molekülleriyle 

yüklenmiş altın nanopartiküller kullanılacaktır. Bu nanopartiküller, noniyonik yüzey aktif 

madde Tween 80 varlığında maltoz kullanılarak tetrakloroaurik asidin indirgenmesiyle 

hazırlanacaktır (Suchomel vd., 2018). Yüklenmiş altın nanopartiküller, Cabezon ve ark. 

tarafından yapılan yöntemle transferrin reseptörüne karşı dış bir antikorla fiziksel olarak 

modifiye edilecektir. 8D3-AuNP konjugatlarını oluşturmak için anti-TfR MAb 8D3, 

InnovaCoat GOLD Kovalent Konjugasyon Kiti kullanılarak kovalent olarak bağlanacaktır. 

Böylece uygulamadan birkaç saat sonra 20 nm boyutundaki nanopartiküllerin ligand reseptörü 



 

5 

 

aracılı veziküler füzyon ve yeniden düzenleme kullanılarak kan beyin bariyerini (KBB) aşması 

ve beyin dokusuna ulaşması sağlanacaktır. 8D3 anti-transferrin reseptör antikoru ile kaplanmış 

altın nanopartikülleri içeren 300 ul fosfat tamponlu salin bolusu intravenöz olarak kaudal vene 

enjekte edilecektir (Cabezón vd., 2015). miR-325-3p moleküllerinin modifiye edilmiş altın 

nanopartiküllerle beyin dokusuna ulaşmasıyla AANAT üretimi engellenecektir. Bu kapsamda, 

SUDEP’i önlemeye yönelik yaklaşımlar miRNA aracılı düzenleme ve altın nanopartiküller 

aracılığıyla yüksek teknolojiye uyumlu olarak geliştirilecektir. 

 

4.4. Melatonin Tedavisi 

Farelerde 20, 40 ve 80 mg/kg dozlarındaki melatonin uygulamalarının nöbet baskılayıcı etkileri 

değerlendirilmiştir. Pentilentetrazol ile tetiklenen nöbetlerin gecikmesi ve sıklığının 

azaltılmasında 80 mg/kg melatonin en etkili doz olarak belirlenmiştir (Mohammadi vd., 2020). 

Hipertermik ateşli nöbetlerin oluşturulduğu hayvanlarda ise 80, 100 ve 150 mg/kg doz 

melatonin koruyucu rolü değerlendirilmiştir. 80 mg/kg dozunda uygulanan melatoninin diğer 

gruplara kıyasla nöbet gecikmesini anlamlı olarak uzattığı bildirilmiştir (Aydin vd., 2015). Bu 

kapsamda, çalışmada DBA/1 farelerine uygulanacak ideal melatonin dozunun 80 mg/kg olacağı 

öngörülmektedir. Melatonin, kullanımdan hemen önce etanol ve salin (%2.5 v/v) solüsyonunda 

çözündürülüp intraperitoneal olarak uygulanacaktır (Moezi vd., 2011). Melatonin enjeksiyonu 

ZT 0, ZT6, ZT 12 ve ZT18 olmak üzere farklı zaman noktalarında oluşturulacak nöbet kaynaklı 

solunum durmasından bir saat önce yapılacaktır. 

 

4.5. Solunum aktivitesinin ölçümü 

DBA/1 farelerinin solunum hızı, tidal hacim ve dakika ventilasyonu dahil olmak üzere solunum 

parametrelerinin değerlendirilmesi için tüm vücut pletismografisi kullanılacaktır. Fareler, 

solunumu izlemek için kapalı, hava geçirmez, dairesel bir pletismografi odasına 

yerleştirilecektir (Zeng vd., 2015). Ponemah yazılımı kullanılarak solunum sürekli olarak 

kaydedilecektir. Farelerin odaya alışması sağlandıktan sonra 5-10 dakika boyunca nöbet öncesi 

kontrol verileri elde edilecektir. Ardından odanın içindeki kapağa yapıştırılacak olan zilden 

akustik uyaran verilecektir. Böylece hayvanlarda nöbet aktivitesi ve nöbetle ilişkili solunum 

durmasının tetiklenmesi sağlanacaktır. Hayvanlar, oda havası ile mekanik ventilasyon yapılarak 

canlandırılacaktır. Pletismografi odası hızlı bir şekilde açılıp kemirgen solunum cihazı 

kullanılarak farenin burnu üzerine gevşek bir şekilde yerleştirilmiş boru yoluyla 145 

döngü/dakika hızında pozitif basınçlı ventilasyon uygulanacaktır. Hayvanlar kendi kendilerine 

nefes almaya başladıklarında oda kapatılarak solunum kaydına devam edilecektir. Dakika 

ventilasyonu (VE), tidal hacmi (VT) ve solunum frekansının (fR) (VE = VT x fR) belirlenmesi 

için veriler 4 saniyelik zaman dilimlerinde analiz edilecektir (Schilling vd., 2019). DBA/1 fare 

solunumu dört farklı Zeitgeber zaman noktasında (ZT0, ZT6, ZT12 ve ZT18) ölçülecektir. 

 

4.6. Kalp aktivitesinin ölçümü 

DBA/1 farelerinin kalp aktiviteleri cerrahi olarak implante edilen elektrotlara sabitlenen 

telemetri biyopotansiyel vericileriyle değerlendirilecektir. Elektrokardiyografi için göğüs 

kafesinin her iki tarafında deri altından teller tünel oluşturulup yerleştirilecektir. Kesi kapatılıp 

dikilecektir (Mishra vd., 2018).Veri toplama ve analizi, Ponemah yazılımı kullanılarak 

yapılacaktır. Kalp aktivitesinin kaydedilmesi için fareler EKG elektrotlarının geçebileceği 
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şekilde kapağı değiştirilmiş olan tüm vücut pletismografi odasına alınacaktır. Yaklaşık 45 

dakikalık alışma periyodundan sonra nöbet öncesi kontrol kayıtları alınacaktır. Ardından 

akustik uyarım verilerek nöbet ve canlandırma sürecindeki kalp aktivitesi pletismografiyle 

beraber kaydedilecektir. EKG verileri için 3.0 Hz yüksek geçiren filtre kullanılacaktır (Dhaibar 

vd., 2019). DBA/1 fare kalp aktivitesi solunum işleviyle beraber dört farklı Zeitgeber zaman 

noktasında incelenecektir. Bu bağlamda, telemetri biyopotansiyel vericileriyle pletismografi ve 

EKG verilerinin eş zamanlı olarak ölçümünün yapılacaktır. Böylece, ileri teknolojilerin 

kullanımıyla kardiyak ve solunumsal işlevin bir arada değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

 

4.7. Enzim İlişkili İmmünoSorbent Testi (ELISA) 

Biyokimyasal analizler için farelerin beyin, beyin sapı ve serum örnekleri alınacaktır. Beyin ve 

beyin sapı dokuları, soğuk PBS'de fazla kan alındıktan sonra nitrojen tankında dondurulacaktır. 

Ardından -80°C'lik buzdolabına aktarılacaktır. Farelerden alınan doku ve serum örnekleri 

homojenize edilip santrifüjlenecektir. Farelerin örneklerinde AANAT aktivitesi, serotonin ve 

melatonin konsantrasyonları ELISA ile incelenecektir. Konsantrasyonlar, ELISA okuyucusu 

ile 450 nm'de ölçülecektir. Tüm ELISA prosedürleri, kitlerdeki üretici talimatlarına göre 

yapılacaktır (Doğanyiğit vd., 2019). 

 

4.8. Patolojik Boyama 

Beyin ve beyin sapı dokuları histolojik inceleme için diseke edilecek ve %4 formaldehit 

solüsyonu ile tespit edilecektir. Tespit edilen dokular, dereceli alkol serisinden geçirilerek 

kurutulacaktır. Ksilol ile şeffaf olan dokular parafine gömülecektir. Parafin bloklardan alınan 

5-6 µm kalınlığındaki kesitlerde hematoksilen-eozin (HE) boyaması yapılacaktır. Dokulardaki 

histopatolojik değişiklikler ışık mikroskobu ile belirlenecektir (Akyüz vd., 2020).  

 

4.9. İmmünohistokimya 

DBA/1 farelerine ait beyin ve beyin sapı dokularında AANAT ifadesinin değişimi 

immünohistokimyasal boyama ile değerlendirilecektir. Dokularda AANAT etiketlemesi 

etiketlemesi avidin-biotin-peroksidaz yöntemi ile yapılacaktır. 5-6 µm kalınlığındaki doku 

örneklerine AANAT primer antikorları damlatılarak bir gece +4 °C'de tutulacaktır. Olympus 

BX51 model ışık mikroskobu altında DP71 dijital kamera ile doku kesitlerinden elde edilen 

görüntüler, Image-J yazılım programında ifade farklılıkları açısından incelenecektir 

(Doğanyiğit vd., 2020). 

 

4.10. İstatistiksel analiz 

Verilerin istatistiksel analizi için SPSS programı kullanılacaktır. Elde edilen sonuçlar, ortalama 

standart hata payı olarak gösterilecektir. Gruplar arası karşılaştırma tek yönlü ANOVA testi ile 

yapılacak ve ikili karşılaştırmalar için post-hoc Tukey testi kullanılacaktır. Bununla birlikte 

p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilecektir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

MikroRNA’lar çeşitli gen bölgelerini hedefleyerek protein üretimini engelleyebilmektedir. 

SUDEP’in önlenmesi için AANAT enzimi aktivitesinin miR-325-3p aracılığıyla baskılanması 



 

7 

 

hedeflenmektedir. Projede, miR-325-3p molekülünün in vivo etkilerinin incelenmesi için yeni 

teknoloji ürünü olan biyo-uyumlu altın nanopartiküller kullanılacaktır (Şekil 2). SUDEP fare 

modeline miR-325-3p moleküllerinin nanometre boyutundaki veziküllerle aktarımı, virüs gibi 

canlı taşıyıcı sistemlerin kısıtlılıklarına karşı inovatif bir yaklaşım sunmaktadır. Ayrıca, proje 

genetik hayvan modellerinin oluşturulması ve gen düzeyinde tedavilerin geliştirilmesine yeni 

bir bakış açısı sağlamaktadır. 

Projede kullanılan yöntemler mevcut çalışmalara kıyasla yenilikçi ve etkili çözümler 

sağlamaktadır. SUDEP’in önlemesi için serotonini düzeyinin korunması ilk kez miR-325-3p 

aracılı gen düzenlemeyle gerçekleştirilecektir. SUDEP modellerinde serotonin salınımını 

arttıran veya geri alımını baskılayan sistemik farmakolojik ajanlar denenmektedir (Tupal ve 

Faingold, 2019). Ancak serotoninin iştah, öğrenme, ruh hali, ısı düzenlenmesi ve kalp-damar 

sistemleri üzerindeki etkileri değerlendirildiğinde, uzun vadede tüm dokulardaki işleyişi 

bozabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda projede, yeni teknoloji ürünü olan altın 

nanopartiküller aracılığıyla beyin dokusuna özgü tedavi uygulanacaktır.  

Protein ifadesini baskılamak için RNA dizilerine bağlanan Vivo-morfolinos olarak adlandırılan 

oligonükleotid analogları kullanılabilmektedir. Ancak bu moleküller, beyin dokusuna çok 

düşük oranda nufüz edebildiğinden merkezi sinir sistemi hedeflenememektedir (Morcos vd., 

2008). Projede, altın nanopartiküllere transferrin antikoru bağlanarak KBB’yi kolaylıkla 

geçmesi sağlanacaktır. Nanopartiküllerin inovatif modifikasyonu beyinde serotonin-

melatonin dönüşümünün incelenmesine olanak tanıyacaktır. 

Bununla birlikte, pletismografi ve EKG kayıtları geleneksel olarak ayrı ayrı alınmaktadır. 

Çalışmada, pletismografi ve EKG biyopotansiyellerinin eş zamanlı toplanmasını sağlayan 

telemetri sistemi kullanılacaktır. Gelişmiş teknoloji ürünü olan bu yöntemle SUDEP modelinde 

kalp-solunum işlevinin birlikte değerlendirilecektir. Böylece, az sayıda havyan kullanımı ve iş 

gücüyle maliyet açısından da fayda sağlanacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje temel olarak “Geceleri serotoninin melatonine dönüşümü sebebiyle seviyesinin azalması, 

kalp ve solunum problemlerine karşı duyarlılığa yol açarak SUDEP riskini belirgin olarak 

artırabilir.” hipotezi üzerine kurulmuştur. Bu kapsamda, sirkadiyen ritmin etkisi 

değerlendirilerek serotonin düzeylerinin arttırılması ve melatonin takviyesinin sağlanmasıyla 

SUDEP’in önlenmesi hedeflenmiştir. Hipotezin doğrulanması ve koruyucu yaklaşımın insan 

yaşamına entegre edilebilmesi için önce hücre ve deneysel hayvan modellerinde çalışılması 

gerekmektedir. Bu kapsamda, DBA/1 farelerinde oluşturulacak olan SUDEP modeli, moleküler 

mekanizmanın aydınlatılması ve farmakolojik ajan denemeleri için yaygın olarak kullanılan 

ideal bir yaklaşım olarak kabul görmektedir. SUDEP modelinin oluşturulması için Erciyes 

Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKAM) ile iletişime 

geçilebileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, Türkiye’de altın nanopartiküllerin üretimiyle 

hedefe yönelik ilaç uygulaması yapılması için çalışan laboratuvarlar bulunmaktadır. Erciyes 

Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nin (ERNAM) nanobilim ve nanoteknoloji 

alanlarında yürütülen çalışmalar için uygun bir altyapıya sahip olduğu bilinmektedir. Bu 

merkezde altın ve gümüş nanopartiküllerle ilaç salınımı üzerine yoğun olarak çalışılmaktadır. 
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Bu doğrultuda, miR-325-3p moleküllerini taşıyan altın nanopartiküllerin üretiminin sağlanması 

için yetkili hocalardan danışmanlık desteği/hizmet alımı talep edilebilir. Bununla birlikte, 

Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK) pletismografi (BUXCO–DSI) 

ve EKG ölçümleri yapılabilmektedir. Nanopartikül aracılı serotonin düzeyinin solunum ve kalp 

işlevleri üzerindeki etkisinin incelenmesi için gerekli teçhizat bulunmaktadır. Patolojik 

değerlendirme, immünohistokimyasal boyama ve ELISA çalışmaları Yozgat Bozok 

Üniversitesi’nde Doç. Dr. Züleyha Doğanyiğit (Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı) 

öncülüğünde takım lideri Betül Köklü tarafından gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda, ulusal 

düzeydeki laboratuvarların cihaz ve teçhizat açısından projenin gerçekleştirilmesi için yeterli 

donanıma sahip olduğu görülmektedir. Proje hipotezi kategorisinde yer alan bu çalışmanın 

desteklenmesi durumunda önerilen kurumların yardımıyla uygulanabileceği öngörülmektedir.  

 

AANAT enzimini aktivitesinin baskılanmasıyla solunum ve kalp bozukluklarının azaldığının 

ve geceleri SUDEP’in önlendiğinin gösterilmesi durumunda; 

 İnsanlarda kullanılmak üzere serotonin bazlı yeni ticari ilaçların üretimi yapılabilir. 

 Serotonin salınımını arttıran, serotonin yıkımını önleyen ve serotonin hücrelere geri 

alımını engelleyen farmakolojik ajanların gece yüksek oranda kullanımının etkisinin 

incelendiği klinik çalışmalar yürütülebilir. 

 Geceleri beyin dokusunda salınım yapan serotonin ve türevleriyle yüklü kapsüller 

geliştirilerek sirkadiyen ritmi temel alan tedavi yöntemleri üretilebilir. 

 Yüksek SUDEP riski olan ilaca dirençli epilepsi hastalarında serotonin ve melatoninin 

türevleriyle kombine korunma önlemleri geliştirilebilir. 

 Üretilen altın nanopartiküllerin insan vücudundaki farmakokinetik ve farmakodinamiği 

üzerinde çalışmalar yapılarak ileri teknoloji metotların klinik tıbba entegrasyonu 

sağlanabilir. 

 Böylece ilaç geliştirmeye yönelik AR-GE faaliyetlerine katkı yapılarak ulusal düzeyde 

ekonomik kalkınma sağlanabilir. Tıp ve teknolojiyi birleştiren yeni araştırma alanları 

oluşturulabilir. SUDEP’in mekanizmasının aydınlatılması ve önlenmesine yönelik 

araştırmalara yön verebilecek genç araştırmacı bir nesil yetiştirilebilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Hedeflenen projenin uygulanması için hayvan modelinin oluşturulması, nanopartiküllerin 

sentezi ve aktarımı, melatonin tedavisi, kalp ve solunum işlevinin analizi, ELISA testi, patolojik 

ve immünohistokimyasal boyama iş paketleri kapsamında yaklaşık olarak 100.000 ₺ genel bir 

bütçeye ihtiyaç olduğu öngörülmektedir Bu kapsamda hazırlanan 70.000 ₺ maliyetindeki temel 

malzeme listesi Tablo 1’de gösterilmiştir. Malzeme ve cihazların projede gerekli olduğu 

dönemler “kullanım gerekçesi” başlığı altında ele alınmıştır. 30.000 ₺ bütçenin ise deneysel 

çalışmaların yürütülmesinde rol alacak araştırmacılara, görevli personele, çalışmanın 

gerçekleştirileceği kuruma, ulaşım masraflarına, ön verilerin sunulacağı kongrelere ödenecek 

ücretler için gerekebileceği düşünülmektedir. Ancak, projenin hipotez aşamasında olması, 

tahmin edilemeyen ek masraflara yol açabilir. Bununla birlikte, deneysel işlemler için gerekli 

teçhizat ve cihazların çalışmanın yapılacağı kurum tarafından sağlanması projenin maliyetinin 

azalmasını sağlayabilir. Bu kapsamda, deney tasarımında kullanılan ekipmanların bulunduğu 
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tespit edilen Kayseri Erciyes Üniversitesi Araştırma birimleriyle sürecin yürütülmesi 

hedeflenmektedir. Ek olarak, deneysel aşamalarda hizmet alımı yerine öğrencinin aktif olarak 

metodu öğrenebileceği ve uygulayabileceği desteklerin sağlanması amaçlanmaktadır. Böylece 

hem maliyetin azaltılacağı hem de öğrencinin araştırma becerilerini geliştirebileceği 

düşünülmektedir.  

Tablo 1: Projenin temel malzemelerin kullanılacağı dönemi ve fiyatını gösteren liste. 

Adı (marka, sayı, 

özellik vb. bilgiler) 

Kullanım gerekçesi Tahmini 

Bedeli (₺) 

40 adet DBA/1 fare (3 

haftalık) 

Hayvanlar akustik uyaranla SUDEP modeli 

oluşturulması için kullanılacaktır. 

13.800 

Elektrikli zil DBA/1 farelerinde nöbetlerin tetiklenmesi için gereken 

akustik uyarımda kullanılacaktır. 

200 

Tetrakloroaurik asit 

trihidrat  

 

Altın nanopartikülerin sentezlemesi için kullanılacaktır. 1.100 

D(+)-Maltoz 

monohidrat 

 

Altın nanopartikülerin üretimi için gerekmektedir. 430 

TWEEN® 80  Altın boyutlarının düzenlenerek oluşturulması için 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

160 

anti-TfR (Transferrin 

R) MAb 8D3, Novus 

Biologicals™ (Rat 

Monoclonal Antibody) 

Altın nanopartiküllerin KKB’yi geçebilmesi için 

modifiye edilme aşamasında gerekmektedir. 

1.300 

InnovaCoat GOLD (20 

nm, 20 OD) Covalent 

Conjugation Kit  

anti-TfR antikorlarının nanopartiküllere kovalent bağ ile 

eklenmesi amacıyla kullanılacaktır. 

5.500 

 

Melatonin (Sigma-

Aldrich) 

DBA/1 farelerine uygulanan eksojen melatoninin geri 

bildirim mekanizmasıyla serotonin üretimine katkısının 

ve SUDEP’e karşı koruyucu etkisinin incelenmesi için 

kullanılacaktır. 

1700 

AANAT ELISA Kit 

(Human, OKEH01378) 

Beyin, beyin sapı ve serum örneklerinde AANAT 

aktivitesinin incelenmesi esnasında kullanılacaktır. 

Böylece miR-325-3p taşıyan nanopartiküllerin enzim 

üretimini baskıladığı doğrulanacaktır. 

5.000 

Serotonin ELISA Kit 

(KA1894, Novus 

Biologicals™) 

Beyin, beyin sapı ve serumda serotonin konsantrasyonun 

ölçülmesi için gerekmektedir. Böylece serotonin 

seviyesinin nanopartikül işlevi, melatonin uygulaması ve 

sirkadiyen ritme bağlı değişimi incelenecektir. 

5.100 

Melatonin ELISA Kit 

NBP2-62160, Novus 

Biologicals™) 

Beyin, beyin sapı ve serum örneklerinde melatonin 

düzeyinin ölçümü için kullanılacaktır. Melatonin 

seviyesinin nanopartikül işlevi, eksojen melatonin ve 

sirkadiyen ritme bağlı değişimi incelenecektir. 

5.000 

anti-AANAT antikoru 

(Rabbit, Poliklonal) 

Beyin ve beyin sapı dokularında AANAT protein 

ifadesinin değerlendirilmesi için gerekmektedir. miR-

325-3p yüklü altın nanopartiküllerin enzim üretimini 

baskılama etkisi ölçülecektir. 

3.800 

MiniVent Ventilatör 

(Model 845, Harvard 

Apparatus) 

Nöbetlere bağlı solunum durması sonrası DBA/1 

farelerinin tekrar yaşama döndürülmesi için 

kullanılacaktır.  

25.000 
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Pletismografi-EKG 

telemetri sistemi 

miR-325-3p taşıyan nanopartiküllerin ve melatonin 

takviyesinin solunumsal ve kardiyak işlevlerler 

üzerindeki etkilerinin sirkadiyen ritme bağlı değişiminin 

incelenmesi için gerekmektedir. 

Araştırma 

kurumu 

desteği/hiz

met alımı 

Toplam:  68.090 ₺ 

Deneysel aşamaların gerçekleştirilmesinden elde edilen verilerin yayınlanmasına kadar olan 

sürecin zamansal dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. Hayvanlar temin edildikten sonra yaklaşık 

400 gün içerisinde çalışmanın verilerinin elde edileceği ve Q1 çeyreğinde yer alan yüksek etki 

değerine sahip bir dergi için yayın hazırlanacağı öngörülmektedir. 

 

Tablo 2: İş-zaman çizelgesi. 

 
Projenin iş paketlerinin tahmini sürelere göre dağılımı belirtilmiştir. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin, ana hedef kitlesini kontrol edilemeyen nöbetleri olan ilaca dirençli epilepsi 

hastaları oluşturmaktadır. Bu bireylerde tekrarlayan nöbetler beyin sapındaki solunum ve 

dolaşım merkezlerini etkileyerek SUDEP’i tetiklemektedir. Kontrolsüz nöbetleri olan genç 

yetişkinlerin en yaygın ölüm nedeni SUDEP olarak belirlenmiştir (Lucchesi vd., 2020). 

Serotonerjik sistemin bozulmasının SUDEP patofizyolojisinin temelinde rolü olduğu 

bildirilmektedir. Bu bağlamda, riskin yüksek olduğu gece sürecinde serotonin seviyesinin 

artırılmasıyla SUDEP insidansının anlamlı olarak azaltılacağı öngörülmektedir.  

Ek olarak, ani bebek ölümü gibi çeşitli sendromlarda serotonin sisteminin bozulduğu 

bilinmektedir (Kinney ve Haynes, 2019). Serotoninin kemoreseptör işlevi, solunum ve dolaşım 

işlevlerinin düzenlenmesini sağlayan ana mekanizmalardan biri olduğundan eksikliğin 

giderilmesinin temel bir koruma yaklaşımı sunacağı düşünülmektedir. 
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Projede, MikroRNA yüklü nanopartiküller aracılı koruyucu mekanizmaların önerilmesi, ileri 

seviye biyoteknolojik inovasyonların kullanımı önerilmektedir. Bu kapsamda, yeni 

teknolojilerin bilimsel çalışmalara entegre edilmesi noktasında yol gösterici olması bakımından 

araştırmacı kitlesini de hedefleyebilir.   

 

9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyebilecek risk unsurları ve ortaya çıkabilecek problemler Tablo 

3’te açıklanmıştır. Bu unsurlara yönelik önerilen tedbirler/çözüm önerileri (B planı), risklerin 

önemi ve etkileri başlıklar altında tek tek değerlendirilmiştir. Maddeler, Tablo 4’te açıklanan iş 

paketi numaralarına (İP No) göre sıralanmıştır. 

İP 

No 

En önemli risk 

unsurları/problemler 

Proje yönetimi (B planı) Risklerin olasılık ve etki 

durumu  

1 DBA/1 farelerinin 

ağırlıklarının uygunluğu 

açısından risk oluşabilir.  

 

 

Farelerin ağırlıklarındaki 

belirgin farklıklar uygulanan 

kimyasal ve genetik 

maddelerin miktarı açısından 

problem oluşturabileceğinden 

yeni alım yapılmalıdır. 

Yeni farelerin temini proje 

süresini %2’lik oranda 

uzatabilecek düşük bir 

risktir. 

2 Altın nanopartiküllerin 

anti-transferrin 

reseptörleriyle 

konjugasyon verimi düşük 

olabilir. 

 

 

Yüksek verimin sağlanması 

için nanopartikül/antikor oranı 

(1:1 yerine 1:5 veya 1:7) 

değiştirilerek ön çalışmalar 

yapılacaktır. İdeal oran 

belirlenip konjugasyon işlemi 

gerçekleştirilecektir. 

Partiküllerin reseptörle 

işaretlemeden KBB’yi 

geçemeyeceğinden enzim 

aktivitesi baskılanamaz. Bu 

durum çalışmanın 

sonuçlarını etkileyebilecek 

ciddi bir risktir.  

3 Nöbete bağlı olarak 

solunumu duran hayvanlar 

canlandırılamayabilir. 

Elektrotlar için yapılan 

cerrahi işlem sonrası 

iyileşemeyebilirler. 

İstatistiksel olarak uygun 

analizin yapılabilmesi 

örneklemin yeterli olması 

gerektiğinden yeni fareler 

temin edilebilir.  

Firma kaynaklı bir durum 

olmadığından proje 

maliyetini artırabilecek 

düşük bir risktir. 

6 Boyamada kullanılacak 

anti-AANAT antikorunun 

istenilen afinitede 

çalışmaması açısından risk 

oluşabilir. 

Antikorların istenildiği gibi 

çalıştığının gösterilmesi için 

optimizasyonlar yapılacaktır. 

Antikorda sorun çıkması 

durumunda farklı markalardaki 

antikorların kullanımı 

sağlanacaktır. 

Antikorların antijene 

düzgün bir şekilde 

bağlanması AANAT 

enziminin ifadesinin 

analizi için gerekli 

olduğundan orta dereceli ve 

önlenebilir bir risktir. 

Ek olarak, iş paketlerinin yanı sıra proje hipotezine yönelik risk faktörü de oluşabilir. Altın 

nanopartiküllerle AANAT enziminin baskılanması sonucu, serotonin ve melatonin 

seviyelerinde anlamlı bir değişim olmayabilir. Bu durumda, B planı olarak beyin ve beyin sapı 

dokularında serotonin ve melatonin reseptörleri/taşıyıcıları cinsinden değerlendirme yapılması 

hedeflenmektedir. Hipoteze yönelik geliştirilen bu unsur ek antikor temini nedeniyle süre ve 

maliyet açısından orta dereceli bir risktir. Bununla birlikte, projenin gerçekleştirilmesi 
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aşamasında Kayseri Erciyes Üniversitesi Araştırma Kurumları’nın laboratuvar desteği 

sağlamaması da olası riskler arasındadır. Araştırmacı öğrenci, TÜBİTAK 2247-C Stajyer 

Araştırmacı Programı kapsamında 6 aydır Medipol Remer Rejeneratif ve Restoratif Tıp 

Araştırma Merkezi’nde (REMER) Dr. Mustafa Çağlar Beker’in (Fizyoloji Anabilim Dalı) 

araştırma grubunda aktif olarak çalışmaktadır. Bu kapsamda, B planı olarak bu merkezle de 

iletişim kurulabilir. Ayrıca, proje tasarımının oluşturulması sürecinde öğrenci SUDEP alanında 

uzman olan Prof. Dr. Mark Stewart ile iletişime geçmiştir. Şekil 3’te görüldüğü üzere deneysel 

aşamalara ve hipoteze yönelik yaptığı önerileri dikkate almıştır. Ulusal düzeyde destek 

sağlanmazsa uluslararası işbirliklerinin de hedeflenebileceği düşünülmektedir.  

 

10. Proje Ekibi 

“Karınca” adlı proje ekibi, takımın tek üyesi ve lideri olan Betül Köklü’den oluşmaktadır. Tablo 

4’te gösterilen projenin tüm iş paketleri, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 

öğrencisi Betül Köklü tarafından gerçekleştirilecektir. Epilepside otonom bozukluklar ve 

SUDEP üzerinde çalışan Dr. Enes Akyüz (Biyofizik Anabilim Dalı) proje danışmanı olarak rol 

alacaktır. 

İP 

No 

İş paketleri ve tanımları Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

1 SUDEP modelinin oluşturulması: 

40 adet DBA/1 faresi alınıp akustik 

uyarımla nöbetler oluşturulacaktır. 

Hayvanlar solunum durmasına 

duyarlı hale getirilecektir.  

Betül Köklü, yürütücülük yaptığı TÜBİTAK 

2209-A projesi kapsamında DEKAM’da kimyasal 

maddeyle epilepsi modeli oluşturma çalışmalarına 

katılmıştır. Hayvanlarda oluşan jeneralize tonik-

klonik nöbetleri gözlemleyip davranış skorlaması 

yapmıştır.  

2 miR-325-3p taşıyan altın 

nanopartiküllerin üretimi: Altın 

nanopartiküllerin sentezi ve kan beyin 

bariyerini geçebilmesi için antikor 

işaretlemesi yapılacaktır. Partiküller 

mikroRNA ile yüklenip DBA/1 

farelerine enjekte edilecektir. 

Araştırmacı, TÜBİTAK 2242 kapsamında Ankara 

Bölge Birinciliği, Türkiye Üçüncülüğü ödülünü 

aldığı “Genetik Hastalıklarda Yeni Bir Tedavi: 

Yenilenmiş Taşıyıcı RNA” başlıklı projesinin 

deneysel sürecinde gen düzenleme, nanometre 

boyutundaki moleküllerle çalışma ve hücrelere 

genetik materyal aktarımı konularında teorik ve 

pratik deneyim kazanmıştır. Ayrıca, araştırmacı 

öğrenci Q1 çeyreğindeki 2,9 etki değerine sahip 

Life dergisinde yayınlanan makalede epileptik 

hayvanlarda korteks ve medullada serotonin 

reseptörlerinin arttığını bildirmiştir (Akyüz vd., 

2021). Yüksek reseptör ifadesinin, serotonine 

ihtiyacı gösterdiği düşünülmektedir. Bu iki 

çalışma, genetik düzenlemeyle serotonini artıran 

nanokapsüllerin koruma sağlayacağı hipotezinin 

oluşmasında kritik önem taşımaktadır. 

3 Kalp ve solunum işlevinin 

değerlendirilmesi: EKG verilerinin 

alınabilmesi için hayvanların göğsüne 

telemetri vericilerine sabitli 

Araştırmacı, Tıp Fakültesi eğitimine başladığı 

dönemden itibaren epilepsiye eşlik eden 

solunumsal/kardiyak bozukluklar ve SUDEP 

üzerine çalışmaktadır. Bu kapsamda danışman 
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elektrotlar yerleştirilecektir. 

Pletismografi odasında hayvanlara 

uyarı verilerek eş zamanlı olarak 

solunum ve kalp parametreleri 

değerlendirilecektir. 

hocası eşliğinde hazırladığı “Cardiorespiratory 

findings in epilepsy: A recent review on 

outcomes and pathophysiology” başlıklı 

derleme Q1 çeyreğindeki 4.7 etki değerine sahip 

Journal of Neuroscience Research dergisinde 

yayınlanmıştır (Akyüz vd., 2021). 

4 Hayvanların dokularının eldesi: 

DBA/1 farelerinin serum örnekleri 

alınacaktır. Hayvanlar anestezi 

altında sonlandırılacaktır. Beyin ve 

beyin sapı dokuları çıkarılacaktır. 

Öğrenci, önceki TÜBİTAK 2209 projelerinde 

benzer şekilde beyin ve beyin sapı örnekleri 

üzerinde çalışmıştır. DEKAM’da epileptik 

hayvanların sonlandırılması ve dokuların 

çıkarılması aşamalarını gözlemlemiştir.  

5 Patolojik boyama: Beyin ve beyin 

dokularında Hemotoksilen-Eozin 

boyama yapılacaktır. Hücrelerin 

yapısal özellikleri incelenecektir. 

Araştırmacı, tıp fakültesinin iki yılını Yozgat 

Bozok Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Bu süreçte 

Doç. Dr. Züleyha Doğanyiğit eşliğinde öğğrenilen 

patolojik boyama öğrencinin kendi projelerine 

dahil edilmiştir. 

6 İmmünohistokimyasal boyama: 

Beyin ve beyin sapı örneklerinde anti-

AANAT antikoru ile işaretleme 

yapılacaktır. Protein ifadesi 

düzeyindeki olası değişim 

değerlendirilecektir. 

Araştırmacı öğrenci, yürütücülük yaptığı 2 farklı 

2209-A projesinde beyin ve beyin sapı 

dokularında anti-NF-Kb p65 ve anti-Kir6.2 

antikorlarının immünohistokimyasal olarak 

etiketlemesini Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’nde Doç. Dr. Züleyha Doğanyiğit’in 

kontrolünde kendisi gerçekleştirmiştir. 

7 ELISA: Hayvanların serum, beyin ve 

beyin sapı dokularında AANAT 

enzim aktivitesi, serotonin ve 

melatonin konsantrasyonları 

ölçülecektir. 

Öğrenci, Yozgat Bozok Üniversitesi ve 

REMER’de ELISA ile yapılan çalışmaları 

gözlemle sürecine katılmıştır. 

Ek olarak, araştırmacı öğrenci REMER’de yer aldığı 6 aylık süre boyunca Sıvı Kromatografi-

Kütle Spektrometresi (LC-MS) ile proteomik, Western-Blot, gerçek zamanlı zincir reaksiyonu, 

hücresel çalışmalar, genetik düzenleme ve aktarım gibi çok çeşitli moleküler teknikler üzerine 

teorik ve pratik gelişim sağlamıştır. Edindiği laboratuvar kültürünün projenin gerçekleştirilmesi 

esnasında önemi olduğu düşünülmektedir.  
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Şekil 1: Nanopartikül aracılı yenilikçi çözüm önerisini içeren diyagram. miR-325-3p 

taşıyan altın nanopartiküller ve eksojen melatonin SUDEP modeli oluşturulan farelere 

verilecektir. miR-325-3p moleküllerinin, AANAT enziminin üretimini engelleyerek serotonin 

seviyesinin düşüşünü baskılayacağı öngörülmektedir. Melatonin takviyesinin ise geri besleme 

mekanizmasıyla serotonin düzeyinin azalmasını engelleyebileceği düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: İleri teknoloji ürünü altın nanopartiküllerin tasarımı. İndirgenme aşamaalarıyla 

stabilize edilen altın partiküllere anti-transferrin antikorları konjugasyonla eklenecektir. 

Bununla birlikle miR-325-3p yüklemesi yapılacaktır. Böylece, kan beyin bariyerinden 

geçebilen ve AANAT enziminin üretimi engelleyebilen modifiye edilmiş miR-325-3p taşıyan 

partiküllerin üretimi sağlanacaktır. 
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