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ÖNSÖZ 

Öğrenme,  hayatta kalma ve başarılı olmamız için  yaşadığımız çevre hakkında gerekli 

bilgilerin elde edilmesini ve  birçok farklı becerilerin geliştirilmesini sağlamakta olan bilişsel 

bir süreç olup günümüzde sinirbilimin en ilgi çekici ve merak uyandıran konusu olarak kabul 

edilmektedir. Yaşadığımız çağdaş dünyada, çevrenin bozulması, hayatımızda stres 

faktörlerinin artması ve Tıbbın gelişmesi ile birlikte yaşam süresinin uzamasından dolayı 

Alzhemier’s hastalığı ve yaşlılık demansı gibi öğrenme ve bellek bozuklukları ile sonuçlanan 

nörolojik dejeneratif hastalıkların önemli derece arttığı görülmektedir. Bu hastalıkları 

önlemek veya bu hastalıklara karşı başarılı tedavi yöntemleri geliştirebilmek için öğrenme ve 

bellek anatomisi, fizyolojisi ve moleküler temellerinin bilinmesi önem kazanmaktadır. 

Öğrenme ve belleğin moleküler mekanizmalarını aydınlatmak için genetik modifikasyonlar 

ve farmakolojik müdahaleler gibi birçok farklı araştırma yöntemi uygulanmaktadır. Belleğin 

moleküler temelini araştıran çok sayıda çalışma yapılmasına rağmen, rastgele seçilmiş genç 

hayvan populasyonu içinde “iyi” ve “kötü” öğrenen bireyler arasında beyin biyokimyasında 

olabilecek farklılıklar hakkında çok az bilgi mevcuttur. Bu nedenle, sunulan çalışmanın 

amacı, farklı soylardan gelen genç sıçanlarda öğrenme performansındaki bireysel varyasyon 

ile öğrenme ve bellek için çok önemli beyin yapılarından biri olan hipokampustaki “bellek 

molekülleri” olarak adlandırılan bazı enzimlerin aktivite ve/veya protein seviyeleri arasında 

ili şki kurmaktır. Çalışmamızda, iki önemli protein kinazın, CaMKIIα ve PKA, 

hipokampustaki seviyesi ve aktivasyonunun yanı sıra, iki önemli düzenleyici nörotransmiter 

olan NO ve ACh’nin sentezlenmesinden sorumlu olan üç farklı NOS izoformunun ve 

ChAT’ın ekspresyonu, hipokampusa bağlı öğrenme eğitiminde (kısmi pekiştirilmi ş 12 kollu 

radyal labirent) gösterdikleri performansa göre “iyi” ve “kötü” öğrenen olarak sınıflandırılan 

genç sıçanlarda incelenmiştir. Bildiğimiz kadarıyla, bu çalışmamız, genç rastgele sıçan 

populasyonunda hayvanların  öğrenme kapasitesi ile söz konusu enzimlerin hipokampustaki 

aktivitesi ve/veya seviyesi arasındaki korelasyonu araştırılan ilk çalışmadır. Elde edilen 

sonuçlar, hipokampustaki düşük CaMKIIα veya PKA aktivasyonunun yanı sıra düşük nNOS, 

PKA ve ChAT ekspresyonunun da genç sıçan populasyonunda öğrenme bozukluklarına neden 

olabileceğine işaret etmektedir. Bu çalışmanın sonuçları genç populasyonda görülen ancak 

Alzheimer’s veya Parkinson’s hastalıkları gibi patolojik süreçlere dayalı olmayan bellek 
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bozukluklarının tedavisine ilişkin bilişsel geliştiriciler (cognitive enhancers) arandığında, 

moleküler hedeflerin belirlenmesi aşamasında yardımcı olabilmektedir. 

 

Bu çalışmanın bütün aşamalarının yapılabilmesi ve sonuçlarının elde edilebilmesi için gerekli 

maddi desteği sağlayan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) 

ve her türlü desteği ve bilim dünyasına katkıları için Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu’na 

teşekkür ederiz.  
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ÖZET 

Belleğin moleküler temelini araştıran çok sayıda çalışma yapılmasına rağmen, rastgele 

seçilmiş genç hayvan populasyonu içinde “iyi” ve “kötü” öğrenen bireyler arasında beyin 

biyokimyasında olabilecek farklılıklar hakkında çok az bilgi mevcuttur. Sunulan çalışmanın 

amacı, üç farklı soydan gelen (aynı soydan gelen Wistar (W), iki farklı soydan gelen 

Wistar/Sprague-Dawley (W/S) ve pigmentli Long-Evans) genç sıçanlarda görünen kısa ve 

uzun süreli mekansal bellekteki bireysel varyasyon ile nöronal (n), endotelyal (e), 

indüklenebilir (i) NOS, CaMKIIα, PKA, ve ChAT gibi “bellek molekülleri” olarak 

adlandırılan bazı enzimlerin hipokampustaki aktivite ve/veya protein seviyeleri arasında ilişki 

kurmaktır. Sıçanlar kısmi pekiştirilmi ş 12-kollu radyal labirentteki performanslarına göre 

“iyi” ve “kötü” ö ğrenen olarak sınıflandırılmıştır. Proteinlerin hipokampustaki seviyeleri 

uygun antikorlar kullanılarak Western Blot tekniği ile ölçülmüştür. Genetik açıdan daha 

homojen W sıçanlar W/S sıçanlara göre öğrenme eğitiminde eksik performans ve daha düşük 

NOS ekspresyon seviyeleri sergilemiştir.  Sıçanların öğrenme hızı ile nNOS, PKA, pPKA, 

pCaMKIIα (total CaMKIIα değil), ve ChAT protein seviyeleri arasında pozitif bir ili şki 

olduğu gösterilmiştir. Hipokampustaki iNOS seviyesi ile sıçanların öğrenme kapasitesi 

arasında ise negatif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde, eNOS seviyesi ile 

sıçanların öğrenme kapasitesi arasındaki negatif korelasyon sadece W sıçanlarda gözlenmiştir. 

Alınan bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, 3 NOS izoformunun nöral iletimde farklı 

roller oynayarak öğrenme süreçlerinde etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 

hipokampustaki düşük CaMKIIα veya PKA aktivasyonunun yanı sıra düşük nNOS, PKA ve 

ChAT protein ekspresyonunun da rastgele seçilmiş genç sıçan populasyonunda öğrenme 

bozukluklarına neden olabileceğine işaret etmektedir. Böylece, söz konusu enzimler genç 

populasyonlarda görülen bellek bozukluklarının tedavisine ilişkin bilişsel geliştiriciler 

arandığında hedef/markör molekül olarak düşünülebilirler.  

Anahtar kelimeler: Hipokampus, Mekansal bellek, Kısmi pekiştirilmi ş 12-kollu radyal 

labirent, Western Blot, NOS izoformları, CaMKIIα, pCaMKIIα, PKA, pPKA, ChAT, Sıçan 
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ABSTRACT 

Despite very extensive studies related to molecular processes underlying memory formation, 

it is still little known about the potential differences in the brain biochemistry between “good” 

and “poor” learners belonging to a random population of young animals. Hereby, an attempt 

was taken to correlate the individual variation in short- and long-term spatial memory in three 

different lines of young rats: inbred Wistar (W), outcrossed Wistar/Spraque Dawley (W/S) 

and pigmented Long-Evans rats, with hippocampal activity and/or levels of n, e, and i NOS, 

CaMKIIα, PKA and ChAT. Rats were classified as “good” and “poor” learners on the basis of 

performance in a partially baited 12-arm radial maze. The hippocampal protein levels were 

measured using Western Blotting. Deficient learning performance and lower overall NOS 

expression were recorded in genetically more homogenous W rats compared to W/S rats. A 

positive correlation was revealed  between animals’ learning skills and hippocampal levels of 

nNOS, PKA, pPKA, pCaMKII, and ChAT. A negative correlation was found between 

animals’ performance and hippocampal level of iNOS in bothW and W/S rats and the level of 

eNOS in W rats only. Obtained results suggest that all 3 NOS isoforms are implemented in 

the learning process playing, however, different roles in neural signaling. They also indicate 

that low hippocampal expression of nNOS, PKA and ChAT as well as low CaMKIIα or PKA 

activation may cause learning deficits in young rats, and thus, these enzymes can be 

considered target molecules when looking for cognitive enhancers to treat memory deficits in 

young subjects. 

 

Keywords: Hippocampus, Spatial memory, Partially-baited 12-arm radial maze, Western 

Blot, NOS isoforms, CaMKIIα, pCaMKIIα, PKA, pPKA, ChAT, Rats 
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BİLİMSEL SONUÇ RAPORU 

1. GİRİŞ 

Öğrenme,  bireylerin yaşam boyu hayatta kalmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri bellek 

izleri oluşturarak kalıcı hale getirdikleri bilişsel bir süreçtir. Bu nedenle, öğrenme süreçlerinin 

ortaya çıkarılması, belleğin anatomisi ve bilgilerin hafızada kodlanması, saklanması ve geri 

çağırılması günümüzde sinirbilimin en ilgi çekici ve merak uyandıran konuları olarak kabul 

edilmektedir. 

 

Memelilerde genel olarak bellek ikiye ayrılmaktadır:  örtülü bellek (implicit or non-

declarative memory) ve açık bellek (explicit or declarative memory) (KESNER ve Martines, 

2007; SQUIRE ve Kandel, 2003; SMITH, 2002). Örtülü bellek klasik koşullanma gibi basit 

çağrışımlı (associative) tipleri ve ayrıca  duyarlılaşma (sensitization) ve alıştırma (habituation) 

gibi çağrışımsız (nonassociative) tipleri içermektedir (OKANO ve ark., 2000; SQUIRE ve 

Kandel, 2003; SQUIRE, 2004). Bunun yanı sıra örtülü bellek egzersiz sonucu beyinde oluşan 

motor hareketlerinin kodlarını depolamaktadır. Bu bilgilerin hafıza deposundan geri 

çağrılması (memory recall) istemsiz olarak gerçekleşmektedir. Buna karşın açık bellek “ne”, 

“nerede” ve “ne zaman” sorularına cevap veren biyografik bilgileri depolamaktadır 

(insanlarda epizodik, hayvanlarda ise kontekste bağlı bellektir). Mekansal bellek açık belleğin 

örneğidir. Biyografik bilgilerin hafızadan geri çağrılması bilinçli bir sürecin sonucudur ve bu 

tip bilgilerin öğrenilmesinde diensefalon ve temporal lob yapıları özel önem taşımaktadır. Bu 

beyin bölgeleri arasında en önemli rolün, çağrışımlı  kortekslerden (uni- and polymodal 

association cortices) sinyalleri alan hipokampuse ait olduğu düşünülmektedir. (WITTER ve 

Amaral, 2004). 

 

Belleğin muhafaza edilmesindeki zamanın uzunluğuna bağlı olarak bellek kısa süreli (short-

term or working memory, STM) ve uzun süreli (long-term or reference memory, LTM) olarak 

da sınıflandırılmaktadır (BAILEY ve ark., 1996; HAWKINS ve ark., 2006; KESNER ve 

Martines, 2007; SQUIRE ve Kandel., 2003; SMITH, 2002). Kısa süreli bellek hızlı 

oluşturulmakta ve dakikalar/saatler sürmektedir. Buna karşın uzun süreli bellek günler, 



12 
 

haftalar, seneler ve bazen hayat boyu muhafaza edilmektedir. Yapılan birçok çalışma kısa 

süreli bellek için özellikle prefrontal korteksin ve ayrıca hipokampusun önemli olduğunu 

göstermektedir (CASTNER ve ark., 2004; GOLDMAN-RAKIC, 1992; JONIDES ve ark., 

2008). Kısaca, birçok çalışma ve klinik rapor  hipokampusun hem uzun hem de kısa süreli 

mekansal öğrenme ve bellek için önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Yeni bilgilerin 

öğrenilmesi sırasında hipokampal devreler aktif olup sinapslardaki çeşitli moleküler zincir 

reaksyonları tetiklemektedir (SQUIRE and Kandel, 2003). Öğrenme ve belleğin moleküler 

mekanizmalarının  Aplysia californica, C. elegance, Drosophila melanogaster, zebra balığı, 

fare, sıçan, maymundan insana kadar farklı türler arasında korunmuş olduğu birçok çalışmada 

gösterilmiştir (BAILEY ve Kandel, 2008; DAVIS, 1996; MAYFORD ve ark., 1997). 

Moleküler düzeyde belleğin oluşumu ve geri çağırılması, ilgili beyin bölgelerinde sinyal 

iletiminden sorumlu proteinlerin ekspresyonu ve/veya aktivitesine bağlıdır. Bellek açısından 

kritik bu moleküller birkaç gruba ayrılabilir: 1. Sinyal iletim molekülleri örn. glutamik asit, 

asetilkolin (ACh), dopamin (DA), nitrik oksit (NO) gibi çeşitli nörtransmiterler ve NGF ve 

BDGF gibi nöral büyüme faktörleri: 2. Adenil siklaz (AC), protein kinazlar (örn. PKA, PKB, 

PKC, kalsiyum-kalmodulin bağımlı protein kinaz (CaMK), protein fosfatazlar (örn. 

calcineurin, PP1), fosfodiesteraz (PDE) gibi enzimler: 3. CREB, c-fos, B-jun, zif/268 gibi 

transkripsiyon faktörleri (SQUIRE and Kandel, 2003). 

 

Öğrenme ve belleğin moleküler temellerinin araştırılmasında sergilenen başlıca yaklaşımlar 

(1) beynin biyokimyasının farmakolojik yöntemlerle değiştirilmesi ve ayrıca aday genlerin 

mutasyonunun ve özellikle beynin belli bir bölgeye ve öğrenme eğitiminin belli bir zaman 

penceresine sınırlı gen modülasyonunun (conditional knockout/knockin) öğrenme ve bellek 

üzerindeki etkilerinin araştırılması (YU ve ark., 2001; LIU ve ark., 2000; ZHAOA ve ark., 

2007) (2)  bellek bozuklukları sergileyen yaşlı hayvanlar ile genç ve/veya yaşlı ancak bellek 

bozuklukları göstermeyen hayvanların beyin biyokimyasal parametrelerinin karşılaştırılmalı 

olarak incelenmesi (BAXTER ve ark., 1999; PAWLOWSKI ve ark., 2009) ve  (3) geniş bir 

populasyonu temsil eden rastgele seçilmiş hayvan grubunda davranışsal testlerde izlenen 

öğrenme gücünde bireysel varyasyon bazında çok kötü ve çok iyi öğrenen olarak 

sınıflandırılan denekler arasında bellek ile ilgili beyin bölgelerinde protein ekspresyonu 

ve/veya protein aktivitesinde muhtemel farklılıkların araştırılmasıdır. Ancak beyin 

biyokimyasında  genç iyi ve kötü öğrenen bireyler arasında muhtemel farklılıklar şimdiye 

kadar az araştırılmış ve bu konuda bilgimiz oldukça zayıftır. Bu nedenle, projemizdeki ana 
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amacımız, rastgele populasyonu temsil eden genç ve sağlıklı sıçanlarda kısa ve uzun süreli 

mekansal bellekteki bireysel varyasyon ile “bellek molekülleri” olarak bilinen bazı enzimlerin 

hipokampustaki seviyeleri arasında ilişki kurmaktı. Daha önce yapılan çalışmalara göre 

öğrenme becerisi, bellek kapasitesi ve bellekteki bireysel varyasyon hayvanların genetik 

hatları arasında değişebilmektedir (BLACKSHAW ve ark., 2003, DERE ve ark., 2001). Bu 

sebeple, mevcut çalışmada farklı genetik hatları temsil eden sıçanlar kullanıldı. 

Deneylerimizde yer alan sıçanlar arasında albino olan aynı soydan gelen (inbred) Wistar (W),  

yine albino olan iki farklı soydan gelen (outcrossed) Wistar/Sprague-Dawley (W/S), ve ayrıca 

pigmentli Long-Evans cinsi sıçanlar vardır. Bu çalışmada öğrenme testi olarak hem kısa hem 

de uzun süreli belleği değerlendirme fırsatı veren kolların rastgele seçilmiş yarısında 

pekiştirici bulundurulan (partially baited) 12-kollu radyal labirent kullanılmıştır. Bu davranış 

testindeki performanslarına göre sıçanlar “iyi” ve “kötü” öğrenen olarak sınıflandırılmıştır.  

Projemizde, hem kısa hem de uzun sureli mekansal öğrenme ve bellek için önem 

taşıyabilecek moleküller seçildi ve bu moleküllerin seviyeleri “iyi” ve “kötü” öğrenen 

sıçanların hipokampus bölgesinde Western blot tekniği ile ölçüldü. Seçilen moleküller 

arasında “bellek molekülleri” olarak adlandırılan bazı enzimler, nöronal (n), endotelyal (e), 

indüklenebilir (i) nitrik oksit sentaz (NOS), kalsiyum-kalmodulin bağımlı protein kinaz II α 

(CaMKIIα), PKA (PKA) ve kolin asetiltransferaz (ChAT) vardir. Bilindiği üzere 

fosforilasyon ve defosforilasyon reaksiyonları beyindeki bellek izlerinin oluşturulması ve 

sağlamlaştırılmasını sağlayan moleküler mekanizmaları tetiklemektedir.  Bu nedenle bu 

proteinlere ek olarak CaMKIIα ve PKA’nın hipokampustaki aktivitesini dolaylı olarak 

ölçebilmek için bu proteinlerin fosforile formlarının (pCaMKIIα ve pPKA) seviyeleri de 

ölçülmüştür.  

1.1. Projede araştırılan proteinlerin özellikleri 

1.1.1 Nitrik Oksit Sentaz (NOS) 
 

Nitrik Oksit, öğrenme ve belleğin oluşumunu etkileyebilecek önemli moleküllerden biri 

olarak gösterilmektedir. NO kan akışını kontrol etmede etkili bir ajan olarak uzun zamandır 

bilinmesinin yanı sıra aynı zamanda retrograd nörotransmiterdir (FARACI ve Brain, 1994; 

BOHME ve ark., 1993; O’DELL ve ark., 1991; SCHUMAN ve Madison, 1991). Nitrik oksit 
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sentaz enzimi aracılığıyla L-arjininin L-sitrüline dönüştürülmesi sırasında NO açığa 

çıkmaktadır (Şekil 1). 

 

 

Şekil 1 NOS enzimi tarafından kataliz edilen reaksiyon. 

 

NO postsinaptik hücrelerden diğer hücrelere ve en başta presinaptik hücreye difüzyon yoluyla 

yayılır ve buralarda bir çok değişik hedef moleküle kovalent bağla bağlanır. Bu hedef 

moleküllerden biri guanil siklaz (GC) enzimidir. NO, GC enziminin aktif bölgesinde bulunan 

hem grubundaki demire bağlanarak enzimin konformasyonunda değişikli ğe yol açar ve GC’yi 

aktive eder. NO’nun hem grubuna olan yüksek bağlanma afinitesi enzimin iki yüz kat daha 

aktif olmasını sağlar. Aktif sGC hücre içi ikincil mesajcı olan siklik guanozin monofosfat 

(cGMP) seviyesini arttırmakta ve bu yolla glutamat salınımını tetiklemektedir. NO’nun ikinci 

önemli etkisi ise GC’nin postsinaptik olarak aktive edilmesidir (KO ve Kelly, 1999). 

Postsinaptik hücrede, NO/cAMP sinyal mekanizmasının bileşenleri post-sinaptik densite-95 

(PSD-95) proteini ile etkileşerek sinapstaki sinyal iletişimini olumlu yönde etkilemektedir. Bu 

sayede nöronlarda ikincil mesajcı seviyelerinin artmasına gerek duyulmadan verimli bir sinyal 

iletimi gerçekleştirilmi ş olmaktadır (KOESLING ve ark., 2004). Temel olarak NO sinapslarda 

kısa süreli işlevsel değişikliklerden sorumlu olmasına karşın sinaptik aktivasyon sırasında 

NO’nun lokal üretiminin hem postsinaptik hem de presinaptik hücrede daha uzun süreli 

değişikliklere yol açabileceği de gösterilmiştir. Bu değişikliklere de novo protein sentezini 

gerektiren süreçlerden uzun süreli potansiyalizasyonun ileri evreleri (L-LTP) (LU ve ark., 

1999) ve dendrit büyümesi (INGLIS ve ark., 1998) örnek olarak verilebilir. 

 

NO’nun inaktive edilmesi hedef moleküllerden uzağa difüzyon yolu ile taşınmasınının yanı 

sıra süperoksit gibi çeşitli büyük küçük moleküllerle kovalent bağ kurmasına yol açar. Ek 

olarak, cGMP molekülleri fosfodiesteraz (PDEs) enzimleri yardımıyla parçalanmaktadır. 

 
L- Arginine L- Citrulline NOHLA 
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Serbest bir radikal olan NO iki ucu keskin bir kılıç gibidir. Fazlalığı hücreye zarar vermekte 

hatta hücre ölümüne neden olabilmektedir. Glutamaterjik nöronların NO nörotoksisitesine 

karşı direnç geliştirmesi, NOS aktivitesinin sıkı bir biçimde kontrol edilen hücre içi 

lokalizasyonu ile ilişkilendirilebilir. NOS kalsiyum-kalmodulin bağımlı protein kinaz, protein 

kinaz C veya cGMP bağımlı protein kinaz tarafından fosforilasyona uğramaktadır. 

Fosforlanmış NOS katalitik bakımdan inaktiftir ve hücre sitoplazmasında bulunmaktadır. 

NOS’un defosforilasyonu enzimin sitoplazmadan hücre zarına taşınmasına 

(translokasyonuna) yol açmaktadır. Katalitik açıdan aktif olan fosforlanmamış NOS hücre 

membranında bulunduğu için burada sentezlenen NO ağırlıklı olarak hücre dışına salınmakta 

ve böylece hücreler NO’nun zararlı etkilerinden korunmaktadır. 

 

Beyinde NO üretiminden sorumlu olan üç farklı NOS izoformu bulunmaktadır: Nöronal (n) 

NOS (MA:161 kDa), endotelyal (e) NOS (MA:133 kDa) ve indüklenebilir (i) NOS (MA:131 

kDa). nNOS serebellum, hipotalamus, striatum, serebral korteks ve hipokampustaki 

nöronlarda bulunmaktadır. eNOS öncelikli olarak kılcal damarlarda tespit edilmekle birlikte 

nöronlarda ve gliyal hücrelerde bulunmaktadır. Kantitatif immünohistokimyasal çalışmalar 

hem nNOS  hem de eNOS ekspresyonunun bellek ile ilgili süreçlerde önemli rolü olan 

hipokampusun dentat girus ve CA1 bölgesinin stratum radiatumda gerçekleştiğini göstermiştir 

(BURETTE ve ark., 2002). iNOS ise özellikle aktif makrofajlarda, astrogliyalarda ve 

mikrogliyalarda görülmektedir. 

 

iNOS aktivitesi kalsiyuma bağımlı olmayıp iNOS’un ekspresyonu patolojik durumlarda 

artmaktadır. Buna karşılık nNOS ve eNOS konstitutif enzimler olup aktivasyonları kalsiyum 

kalmodulin komplekse bağımlıdır. Hücre içi kalsiyum konsantrasyonundaki artışla birlikte 

kalsiyum kalmodulin kompleks NOS’a bağlanır (YUN ve ark,. 1996; STUEHR, 1997).  

Nöronlarda hücre içi kalsiyum konsantrasyonundaki artış sinaptik aktivite sonucunda ortaya 

çıkar ve özel olarak N-metil-D-aspartat (NMDA) glutamat reseptörlerinin aktivitesinin bir 

sonucudur (STUEHR, 1997). Kan damarlarında endotelyal hücrelerde bulunan muskarinik 

reseptörlere etki eden asetil kolin, fosfoinositol döngüsünü harekete geçirerek kalsiyum açığa 

çıkarırken ortamda artan kalsiyum eNOS’ u stimüle eder ve damarların genleşmesine  sebep 

olur.  

 



16 
 

Nitroarjininin sistemik verilmesi ile NOS’un inhibe edilmesinin, sGC’nin inhibisyonunun, 

NO-GC reseptör knock-outların, bellek hücresel modeli olarak anlandırılan LTP’yi inhibe 

ettiği (BOULTON ve ark., 1995; HALEY ve ark., 1993; SON ve ark., 1996; TAQATQEHET 

ve ark., 2009) ve yanı sıra kısmen pekiştirilmi ş radyal labirent ve su labirenti gibi 

hipokampusa bağlı öğrenme testlerinde deneklerin performanslarını düşürdüğü gösterilmiştir 

(ZOU ve ark., 1998,  YAMADA  ve ark., 1995, CHAPMAN ve ark., 1992, ESTALL ve ark., 

1993). Tüm bu bulgular NO ve onun sentetik enzimlerinin öğrenme ve bellek gibi nöral 

süreçlerde önemli olduğunu işaret etmektedir.  

 
 
1.1.2 Kalsiyum-kalmodulin bağımlı protein kinaz II α (CaMKII α) 

Kalsiyum-kalmodulin bağımlı protein kinaz II (CaMKII) merkezi sinir sisteminde ve özellikle 

önbeyinde büyük miktarda bulunan ve hücreiçi sinyal transdüksyonu (WU ve ark., 2001), gen 

ekspresyonu (YAMASAKI ve ark., 2008), nörotransmitterin salgılanması (GREENGARD ve 

ark., 1993), hücre iskeletindeki makromoleküllerin etkileşimi ve dendrit ve/veya sinapsların 

morfolojik değişimi (KOH ve ark., 1999; RONGO ve Kaplan 1999; YAMASAKI ve ark., 

2008) gibi çeşitli nörobiyolojik süreçlerde geniş rolü olan bir enzimdir (derleme için 

GRIFFITH 2004; COLBRAN ve Brown 2004, bakınız).  Memelilerde α, β, γ ve δ olmak 

üzere dört gen tarafından kodlanmaktadır.  Gamma  ve delta CaMKII izoformları periferal 

dokularda dağılmış olmasına rağmen, α ve β formları merkezi sinir sisteminde en çok bulunan 

formlardır (ANDREEV 2006). CaMKII izoformları genellikle 50-60 kDa büyüklüğünde olup 

yüksek oranda korunmuş N-terminal katalitik bölge (yaklaşık 280 amino asit) ve bunu takip 

eden regülatör bölge (yaklaşık 40 amino asit) ve C-terminal bağlanma bölgelerini (yaklaşık 

150-220 amino asit) içermektedir (ANDREEV 2006) (Şekil 2).  
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Şekil 2 CaMKII proteini bölgeleri (ANDREEV, 2006’dan alınmıştır).  

 

 

CaMKII proteinin α izoformu mekansal bellek içeren episodik bellek oluşumunda önemli yeri 

olan hipokampus (OKANO ve ark., 2000; SQUIRE ve Kandel, 2003; SQUIRE, 2004) 

bölgesinde yaklaşık %2’lik protein kısmını oluşturmaktadır. Hipokampus kesitler üzerinde 

yapılan in situ hibridizasyon ve immunositokimyasal çalışmalar CaMKII’nin hipokampusun  

corpus ammonis (CA) bölgeninin stratum pyramidalında yüksek konsantrasyonda, stratum 

oriens ve stratum radiatum gibi diğer CA tabakalarda ve tüm dentat girus kısımlarında ise 

daha az miktarda bulunduğunu göstermiştir (JAKOBS ve ark., 1993; OCHIISHI ve ark., 

1994).   

 

CaMKII’nin aktivasyonu kısaca aşağıdaki aşamalarda gerçekleşmektedir (MICHEAU ve 

Riedel, 1999; SODERLING 1993). 

 

� Kalsiyum-kalmodulin kompleksin enzime bağlanması konformasyonal değişikliklere 

yol açar ve  regülatör bölgenin inhibe edici etkisini nötralize eder, böylece katalitik 

bölge serbest kalır, 

� Kinaz aktive olunca ilk substrat olarak Mg++/ATP’ye bağlanır, 

� Threonin 286 (T286) pozisyonunda hızlı bir şekilde otofosforilasyon gerçekleşir ve 

CaMKII kısmen kalsiyum bağımsız formuna dönüşür, bu da CaMKII’nin uzun süreli 

aktivasyonu  sağlar.  
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CamKII aktive edilince post-sinaptik densiteye (PSD) transloke olur, burada kalsiyumu 

algılar ve özelliklede uyarıcı etkilerine sahip olan glutamat reseptörleri fosforile edip onlara 

bağlı iyon kanallarının iletkenliğini yükseltir ve bu sayede sinapsın gücü artar. CaMKII’nin 

PSD’lere translokasyonunun aktif sinapsların sinaps-spesifik nöroplastik değişimler için 

işaretlenmesinde de rol oynadığı iddia edilmektedir (KENNEDY ve ark., 1983).  

 

Protein fosfotazların (PPs) CaMKII’nin hem kendi kendini hemde substratlarını fosforile 

etmesini engelleyerek CaMKII'nin regülasyonunda çok önemli bir rol oynadıkları 

gösterilmiştir. Hipokampal kesitlerde, yüksek veya theta (θ) frekansla yapılan elektrik 

stimülasyonu sonucu indüklenen CaMKII'nin otofosforilasyonu sadece PP1'in inhibe olduğu 

durumlardagözlenmiştir. Diğer taraftan PP1’in  endonojen inhibitörü olan Inhibitor-1’in PKA 

tarafından fosforile edilmesi onu aktif hale getirir  ve böylece dolaylı olarak PKA aktivasyonu 

CaMKII aktivitesini arttırır (COLBRAN, 2004). 

 

Hücresel bellek modeli olarak adlandırılan uzun süreli potansiyasyonda (long-term 

potentiation, LTP)  CaMKII’nin rol oynadığı bir çok araştırmacı tarafından ortaya 

konulmuştur (derleme için MICHEAU ve Riedel 1999, bakınız).  LTP oluşumda CaMKII’nin 

aracılık ettiği en temel olaylardan biri AMPA reseptörlerinin artışıdır. Hipokampal LTP 

oluşumu esnasında CaMKII, AMPA reseptörünün GluR1 alt birimini Ser831 pozisyonunda 

fosforile edip  reseptörün etkinliğini ve iyon kanalının iletkenliğini arttırır ve ayrıca AMPA 

reseptörlerinin sinaptik bölgeye yerleşmesini sağlar (LISMAN ve ark. 2002;  FINK ve Meyer 

2002; MALINOW ve Malenka 2002; SONG ve Huganir 2002; MICHEAU ve Riedel 1999). 

Bunun paralelinde, CaMKII aktivasyonu ve T286 otofosforilasyonunun hipokampus CA1 

bölgesindeki NMDA reseptör bağımlı LTP formlarının oluşumunda da önemli olduğu 

bilinmektedir. Kalsiyum/kalmodulinin postsinaptik enjeksiyonunun LTP’yi indüklediği, buna 

karşın CaMKII’nin farmakolojik veya genetik yöntemlerle bastırılmasının LTP oluşumunu 

engellediği daha önce gösterilmiştir (CAMMAROTA ve ark., 2002). Ancak, CaMKII 

antagonistlerin hipokampusta daha önce oluşturulmuş LTP üzerinde etkilerinin olmadığının 

bazı araştırmacılar tarafından rapor edilmesi CaMKII’nin LTP oluşumunun erken safhasında 

önemli olduğunu, LTP’nin süregelirliğinde (retansyonunda) ise rol oynamadığını ima 

etmektedir (CHEN ve ark., 2001).  
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Tüm bu çalışmalardan bugüne kadar elde edilen sonuçlar CaMKII’nin hücresel ve  moleküler 

mekanizmalardaki etkileri hakkında önemli bilgi birikimine sahip oldumuğuzu 

göstermektedir. Ancak CaMKII’nin hücresel ve moleküler etkilerinin ne derece davranış 

süreçlerine yansıdığı hakkında az bilgi bulunmaktadır. Davranış çalışmalarının bazıları 

CaMKII’nin ekspresyonu ve/veya aktivitesinin genetik veya farmakolojik yöntemlerle 

modüle edilmesinin hipokampusa bağlı öğrenme ve bellek testlerindeki hayvanların 

performanslarının değiştiğini göstermektedir. Örneğin, CaMKII normal fonksiyonları 

bastırılan mutasyon taşıyan birinci kuşak homozigot fareler birçok davranışsal testlere 

(mekansal, mekansal olmayan ve duygusal testler) tabi tutulmuştur. Söz konusu farelerde 

LTP’nin oluşumuna ilişkin problemlerin yanı sıra  su labirentinde gerçekleştiren yer öğrenme 

testinde ve sonrasında yine aynı düzenekte yapılan hatırlama testinde de başarısızlıklar 

gözlenmiştir (CAMMAROTA ve ark 2002). Başka çalışmalarda, sıçanlarda pasif sakınma  ve 

ayrıca yer öğrenme eğitiminden hemen sonra hipokampus bölgesine enjekte edilen 

CaMKII’ye özgü inhibitör, KN62’nin, her iki testte de öğrenmeyi engellediği gösterilmiştir 

(CAMMAROTA  ve ark., 1998, WOLFMAN ve ark., 1999). Ancak CaMKII’nin, aynı 

inhibitörün testten 120 veya 240 dakika sonra verilmesi ile etkisiz kaldığı belirlenmiştir 

(CAMMAROTA  ve ark., 1998). Öte yandan, tek başına uygulanan pasif sakınma testi 

sıçanlarda hipokampal AMPA reseptörlerinin bağlanmasında hızlı, özgün ve geriye 

dönüştürülebilir bir artışa neden olmuştur. Testin üzerinden 20 dakika geçtikten sonra yapılan 

ölçümlerde reseptörün GluR1 altbiriminin fosforlanmasında % 20’lik bir artış ve yine GluR1 

altbiriminin immünoreaktivitesinde % 33’lük bir artış gözlemlenmiştir. Eğitimden hemen 

veya 30 dk sonra öldürülen sıçanlarda CaMKII aktivitesinde de %25-78 artış, CaMKIIα alt 

ünitesinde anlamlı artış ve hipokampal sinaptosomal fraksiyonda CaMKII’nin α ve β alt 

ünitelerinde fosforilasyon artışı görülmüştür. Ancak değişiklikler 120 dk sonra yapılan 

ölçümlerde gözlenmemiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular CaMKII’nin hipokampusta 

hücresel belleğin (LTP) oluşumundaki gibi davranışsal öğrenme süreçlerinde de öğrenmenin 

erken safhasında etki gösterdiğini desteklemektedir. 

Hipokampustaki CaMKII’nin mekansal bellek oluşumunda rol oynadığı yönündeki diğer 

bulgular arasında,  hipokampustaki CaMKII aktivitesinin Morris su labirentindeki sıçanların 

yer öğrenme başarısı ile yüksek korelasyon göstermesi ve  ayrıca CaMKII aktivitesinin  

eğitim sırasında artması da vardır (TAN ve Liang 1996). Ancak bazı çalışmalarda 

hipokampustaki CaMKII aktivasyonu ve mekansal oğrenme arasında anlamlı ilişki 
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bulunamamıştır. Örneğin, MIZUNO ve ark. (2002), kısmen pekiştirilmi ş radyal labirentte 

eğitim gören sıçanlarda fosforilasyona uğrayan ve böylece aktif hale getirilen hipokampustaki 

CaMKII seviyesinde kontrol grubuna nazaran fark bulamamışlardır.  

1.1.3 Protein kinaz A (PKA) 

PKA, merkezi sinir sisteminde hipokampus dahil olmak üzere beynin pek çok alt bölgesinde 

ve düz kas dokusunda da bulunan  ve hücreiçi sinyal iletiminde rol oynadığı bilinen AMPA 

reseptörlerinin fosforilasyonu ve altbirimlerinin regülasyonu, NMDA reseptörlerinin 

regülasyonu ve dolayısıyla LTP oluşumu, gen ekspresyonu, nörotransmiter salınımı, hücre 

iskeletindeki makromoleküllerin etkileşimi ve dendrit ve/veya sinapsların morfolojik değişimi 

gibi süreçlerde geniş rolü olan bir enzimdir (Derleme için bakınız NGUYEN ve Woo, 2003; 

LEE, 2006). 

 

Memelilerde PKA 4 tane regülatör (RIa, RIb, RIIa, ve RIIb) ve 3 tane katalizatör üniteden 

oluşmaktadır (Cα, Cβ, ve Cγ) (DOSKELAND ve ark., 1993). Siklik adenozin monofosfat 

(cAMP) molekülü regülatör alt ünitesine bağlanınca katalitik alt ünitesi serbest brakılmaktadır 

(BEEBE, 1994). Beyin dokusunda özellikle Cα ve Cβ katalizatör üniteler bulunmaktadır. Cα 

ünitesi hem gyrus dentatus hem de piramidal ana hücrelerinde, Cβ ise ağrlıklı olarak gyrus 

dentatusta tespit edilmiştir (CADD ve McKnight, 1989). 

 

Beyinde yoğun şekilde bulunan glutamaterjik sinapslarda, PKA’nın aktivasyonuna dek 

uzanan sinyal iletimi sürecinde meydana gelen değişiklikler kısaca şöyle özetlenebilir 

(SILVA ve ark., 2009):  

 

• Presinaptik nörondan gelen uyarıyla gerçekleşen depolarizasyon ve bununla eş 

zamanlı olarak glutamatın bağlanması ile birlikte postsinaptik membrandaki NMDA 

reseptörleri açılır. Hücre içerisine Ca2+ girişi gerçekleşir. 

• Hücre içine hızla ve bol miktarda giren Ca2+ kalmoduline bağlanarak Ca2+-kalmodulin 

kompleksi (Ca2+/CaM) oluşturur. 

• Bu kompleks alt yolaklarda yer alan birden çok kinazı ve fosfatazı aktif hale getirir. 

Bunların arasında CaMKII ve adenil siklaz bulunmaktadır. 
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• Ca2+/CaM tarafından aktive edilen adenil siklaz (AC) enzimi bir ikincil mesajcı 

molekül olan siklik AMP’yi (cAMP) üretir. cAMP PKA’yı aktive eder. (Bu nedenle 

PKA literatürde cAMP bağımlı protein kinaz olarak da anılmaktadır.) Bunun yanı sıra 

PKA’nın aktivasyonu, hücre içi kalsiyum seviyelerinin değişmeden G-proteinlere 

bağlı bazı reseptörlerin uyarılması sonucu da gerçekleşmektedir (KANDEL ve Abel, 

1995; BAILEY ve ark., 1996; ALBERINI ve ark., 2002). 

Moleküler çalışmalar göstermektedir ki CaMKII gibi, PKA da hücre zarı üzerindeki 

elektriksel potansiyel degişimlerine duyarlı Na+ ve Ca2+ kanallarını fosforile edip bu 

kanalların uyarılara karşı hassasiyetini arttırır (CANTRELL ve ark., 1997), K+ kanallarının 

bastırılmasını sağlar (YUAN ve ark., 2002; JONATHAN ve ark., 2006) ve AMPA reseptör-

iyon kanal komplekslerinin artmasına yol açar (BANKE ve ark., 2000; DELL’ACQUA ve 

ark., 2006) ve böylece postsinaptik zarın uyarılara karşı olan tepkisini yükseltir. Ayrıca aktif 

PKA, mitojen-aktivasyon protein kinazın (MAPK) aktivasyonunu sağlar (ROBERSON ve 

ark., 1999; WALTEREIT ve ark., 2003). PKA’nın katalitik ünitesi ve MAPK’nin fosforile  

formu nükleusa taşınmakla birlikte oradaki DNA transkripsiyon faktörü olan CREB-1’in 

aktivasyonunu ve inhibitor faktör olarak bilinen CREB-2’nin inaktivasyonunu sağlamakta ve 

böylece uyarılan hücrede yeni sinapsların oluşumu gibi uzun süreli sinaptik değişikliklere yol 

açmaktadır.  

 

Glutamaterjik sinapslarda enzimin başlangıçta aktif hale gelmesi kalsiyum 

konsantrasyonundaki değişikli ğe bağlı olmasına karşın, gerçekleşen sinyal iletiminin uzun 

süreli olabilmesi için enzim aktivitesinin ortamdaki kalsiyum miktarından bağımsız olarak da 

sürdürülebilmesi gereklidir. Bu kalsiyumdan bağımsız aktifliği sağlayabilmek için kinazlarda 

iki temel mekanizma mevcuttur: i) kısmi olarak gerçekleşen proteoliz ile regülatör alt birimin 

katalitik alt birimden ayrılması, bu mekanizmaya örnek olarak siklik adenozin monofosfat 

(cAMP) molekülünün PKA’nın regülatör alt birimine bağlanması ile birlikte katalitik alt 

biriminin serbest bırakılması gösterilebilir (BEEBE, 1994); ii) kendi kendine (oto-) 

fosforilasyon ile proteinin yeni bir konformasyona dönüşmesi. Bu mekanizmalar enzimin 

aktif hale gelmesini sağlayarak bu aktifliğin kalsiyum akışı kesildiği durumda bile uzun süre 

boyunca devam etmesini sağlar (MICHAEU ve Riedel 1999). 
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Öğrenme ve bellek izlerinin oluşturulmasında fosforilasyon ve defosforilasyon 

reaksiyonlarının önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bu reaksiyonların belirli bir denge halinde 

ve dışarıdan gelen uyarılara uygun yanıt oluşturacak şekilde gerçekleştirilmesi protein 

kinazların ve fosfatazların uyumlu olarak çalışmasına bağlıdır (SODERLING ve ark., 2000; 

BLITZER ve ark., 1995). Aktifleşen PKA sitozolde bulunan fosfataz inhibitörünün etkisini 

arttırarak dolaylı olarak protein fosfataz-1 üzerinde inhibitör etkisi gösterir ve kendi 

aktivitesini uzatır (NEWTON ve ark., 2002). 

 

Hücre içi sinyal aktarım yolaklarının parçası olan değişik kinaz ve diğer enzimlerin öğrenme 

eğitiminin tetiklediği aktivasyon süreçleri farklı olabilmektedir. Hem PKA hem de 

CaMKIIα’nın öğrenme eğitiminin erken safhasında aktif hale geldiğini gösteren bulgular 

mevcuttur (BLITZER ve ark., 1995; LISMAN ve ark., 2002; LYNCH, 2004). Bu da iki 

enzimin kısa süreli bellek mekanizmasının bir parçası olabileceğini göstermektedir. Ancak 

PKA’nın LTP’nin geç fazında ve öğrenmenin daha ileri safhalarında da post ve/veya 

presinaptik mekanizmalar vasıtası ile aktif rol oyanadığına dair kanıtlar vardır (FREY ve ark., 

1993; MALENKA ve Nicoll, 1999; SHINODE ve ark., 2003; HUANG Y-Y ve ark., 2005; 

MICHEL ve ark., 2008). Daha önce bahsedildiği gibi birçok hücrede aktif PKA, AKAP (A 

kinase anchoring protein)’lar tarafından hücre çekirdeğine taşınmakla birlikte oradaki DNA 

transkripsiyon faktörü olan CREB’in aktivasyonunu sağlamakta (MICHEAU ve Riedel, 1999; 

JOSSELYN ve Nguyen 2005, SILVA ve ark., 1998) ve böylece uyarılan hücrede uzun süreli 

sinaptik değişikliklere yol açmaktadır. Bu nedenle hipokampus bölgesindeki PKA kısa süreli 

etkilerinin yanı sıra öğrenme eğitimine bağlı olarak yer alan uzun vadeli sinaptik 

değişikliklerden de sorumlu tutulmaktadır. PKA’nın bu değişiklikleri tetiklemesinin yanı sıra 

onların sadece aktifleşen sinapslarda yer alması için bu sinapsları işaret etmede (synaptic 

tagging) önemli rol oynadığı öne sürülmektedir (YOUNG ve ark., 2006). 

 

PKA’nın hipokampus başta olmak üzere çeşitli bölgelerde uzun süreli potansiyasyona (LTP) 

olan etkisine ilişkin en önemli çalışmalardan biri ABEL ve arkadaşları tarafından 

gerçekleştirilmi ştir (ABEL ve ark., 1997). Bu çalışmada, bir transgenik fare modelinde, 

hipokampus dahil önbeyin bölgesinde PKA’nın regülatör altbiriminin inhibitör formu olan 

R(AB)’nın ekspresyonu, CaMKIIα geninin promotör bölgesi tarafından kontrol altına 

alınmıştır. Bu durumda, hem in vitro, hücresel bellek modeli olarak tanımlanan LTP’nin 

indüksyonu sırasında hem de in vivo,  mekansal öğrenme testlerine tabi tutulan hayvanlarda 
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CaMKIIα’nin ekspresyonun artışı ile birlikte PKA inhibitörün ekspresyonu da artmaktadır. 

Söz konusu çalışmada, transgenik farelerde hem LTP’nin geç safhasında anlamlı bir azalma 

hem de uzun süreli öğrenme ve bellek testlerinde sergiledikleri performanslarında anlamlı 

düşüş kaydedilmistir. Geç LTP safhasında ve uzun sűreli bellekte görünen bozukluklara 

karşın, erken LTP’de ve kısa süreli bellekte transgenik ve normal hayvanlar arasında hiç bir 

fark gözlenmemiştir. PKA aktivitesinin bastırıldığı durumda LTP ve davranışsal öğrenmede 

görünen bozukluk normal farelere öğrenme testinden 1 ve 24 saat sonra verilen protein 

sentezi inhibitörü olan “anisomycin”in yol açtığı olumsuz etkilerle benzerlik gösterdiği 

gözlenmiştir. Tüm bu sonuçlar göstermektedir ki PKA özellikle aktiviteye bağlı ve yeni 

protein sentezi gerektiren uzun sűreli sinaptik plastisitede önemli rol oynamaktadır.   

 

MIZUNO ve arkadaşlarının (2002) çalışması da CREB ve PKA’nın fosforilasyonunun 

mekansal bellek oluşumundaki önemine işaret etmektedir. Söz konusu çalışmada kısmen 

pekiştirilmi ş 8 kollu radyal labirentte 8 günlük bir öğrenme protokolüne tabi tutulan 

sıçanlarda mekansal bellek oluşumunun yanı sıra hipokampus bölgesinde PKA ve CREB’in 

fosforilasyonunda artış görülmüş buna karşılık aynı mekanizmada etkili olabileceği düşünülen 

CaMKII ve ERK proteinlerinin fosforilasyon seviyelerinde ve BDNF’nin  mRNA 

ekspresyonunda herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir. pPKA ve pCREB seviyelerinde 

deneyin birinci gününde artış görülmemekle birlikte her iki proteinin konsantrasyonunda 

egitimin 4.günden itibaren başlayan ve deneyin sonlandırıldığı 8.güne dek süren birbirine 

paralel biçimdeki artış dikkat çekicidir. Sıçanlarda yapılan başka bir öğrenme paradigmasında 

açık arena yem arama testinde (VAZGUEZ ve ark., 2000) ve kaçınma eğitiminde 

(BERNABEU ve ark., 1997) de benzeri sonuçlar elde edilmiştir. 

 
1.1.4 Kolin asetiltrasferaz (ChAT) 

Sıçan beyninde, değişik bölgelere uzanan yaklaşık 6 adet kolinerjik hücre grubu 

bulunmaktadır (Şekil 3) (MESULAM ve ark., 1983; TOHYAMA ve ark., 1998). Ön beyinde, 

CH1 bölgesi medial septal çekirdeğini (MS), CH2 bölgesi ise Broca’nın diagonal şeridinin 

dikey ayağını (VDBB) oluşturmaktadır. Her iki bölgeden de yoğun lif demetleri hipokampal 

bölgeye uzanmaktadır ve hipokampusa ulaşan ana kolinerjik girdiyi oluşturmaktadır (AULD 

ve ark., 2002). CH3 bölgesi, Broca diagonal şeridinin yatay ayağına (HDBB) denk gelmekte 

ve olfaktör bulb ile talamik retikülar bölgeye lifler göndermekte olup, CH4 bölgesi ise 
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nükleus basalis magnocellularis olarak adlandırılır ve ana projeksiyon bölgesi serebral korteks 

(neokorteks) olmakla birlikte çeşitli bölgelere bağlanır. Son olarak, beyin kökünde bulunan 

iki bölge olan CH5 ve CH6 sırasıyla pedunculopontine ve laterodorsal tegmentumdan oluşur 

ve buralardan çıkan lifler çeşitli talamik bölgelere uzanır. Bunlara ek olarak, striatum gibi 

çeşitli bölgelere özgü kolinerjik hücreler de bulunmaktadır (MESULAM ve ark., 1983; RYE 

ve ark., 1987). 

 

 

Şekil 3 Sıçan beyni kolinerjik hücre çekirdeği (Ch1-6). AMG = amigdala; CB = serebellum; 

HC = hipokampus; NC = neokorteks; OB = olfaktör bulb; TH = talamus (MESULAM ve ark., 

1983). 

 

Hipokampal kolinerjik afferentler CH1 ve CH2’ den oluşur. Özellikle CH1’de oluşturulan 

lezyonların asetilkolinin intrahipokampal metabolizmasını azalttığı (GINN ve Peterson, 

1992), theta ritmik aktiviteyi bozduğu (ANDERSEN ve ark., 1979) ve sonuçta hipokampal 

bozukluklara neden olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Yine CH1 bölgesinde 

elektrolitik yolla oluşturulan lezyonların hem mekansal belleğin edinimini (acquisition) hem 

de süregelirliğini (maintenance) bozduğu su labirenti, T-labirenti ve radyal labirent ile yapılan 

testlerde gösterilmiş, bu testlerde hayvanların sergilediği performansların kolinerjik 

işaretleyicilerin (markerların) azalmasıyla korelasyon içinde olduğu belirlenmiştir (GINN ve 

Peterson, 1992; DUNNET, 1985; ETHERINGTON ve ark., 1987; FISCHER ve ark., 1989; 

KELSEY ve Landrey, 1988; NILSSON ve ark., 1990; TURNER ve ark., 1992; WALSH ve 

ark., 1996).  

 

Kolinerjik sistemin sinaptik transmiteri asetilkolin, kolinasetiltransferaz (ChAT) etkisiyle 

kolin ve asetil-CoA’dan oluşur (Şekil 4).  
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Şekil 4 Asetilkolin sentezi. 

 
 
Sinaptik terminallerde sinaptik veziküller içinde bulunan asetilkolin presinaptik kabarcıktaki 

veziküllerden sinaptik aralığa boşalır, difüzyonla postsinaptik membrana ulaşır ve buradaki 

reseptörlerine bağlanır. Kolinerjik sinapslarda nikotinik ve muskarinik reseptörler olmak 

üzere iki tür asetilkolin reseptörü vardır. Nikotinik reseptörler santral sinir sistemi, adrenal 

medulla, otonomik gangliyonlar ve nöromuskuler kavşakta bulunurlar. Adrenal medulla ve 

nöromuskuler kavşaktaki nikotinik reseptörler birbirlerinden farklı olup ayrı maddeler ile 

bloke edilirler (derleme için bakınız REIS ve ark., 2009). Muskarinik reseptörler 

biyokimyasal  ve farmakolojik araştırmaların sonuçlarına göre M1, M2, M3, M4 ve M5 olmak 

üzere beş farklı tip olarak ayırt edilmiştir. Muskarinik reseptörler nikotinik reseptörler gibi 

santral sinir sistemin yani sıra otonomik gangliyonlar ve  iskelet kaslar hariç birçok periferik 

effektör organlarda bulunurlar.  

 

Kolinerjik yolaklarda kolinerjik iletimi kontrol eden reseptörlerin dışında iki ana protein 

bulunmaktadır: Asetilkolinin sentezinden sorumlu enzim kolinasetiltransferaz (ChAT) ve 

asetilkolinin geri çekilmesinden sorumlu enzim asetilkolinesteraz (AChE). 

 

Pre- ve postsinaptik membranda bulunan asetilkolinesteraz uyarının iletilmesinden sonra 

reseptörden ayrılan asetilkolini hidrolize eder ve böylece asetilkolinin etkisi sonlandırılır 

(ODA., 1999).  

 
Kolinasetiltransferaz (ChAT) genellikle kolinerjik sinir uçlarının sitoplazma bölgesinde 

bulunan, asetilkolinin biyosentezinde görev alan ve pek çok türde 68 kDa olan bir proteindir. 

ChAT alternatif kesim sonucunda birden fazla mRNA üreten tek bir gen tarafından kodlanır 

(REIS ve ark., 2009).  
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Kolinerjik ileti özetle aşağıda belirtilen aşamalarda gerçekleşir (Şekil 5) (derleme için bakınız 

ODA, 1999):  

 

� Asetilkolin sentezi: Kolin, hücre dışı sıvıdan kolinerjik nöron sitoplazmasına 

sodyumun da birlikte taşınmasından sorumlu bir sistem aracılığı ile alınır. Bu sistemde 

yer alan ana protein yüksek afinite kolin taşıyıcısıdır (high-affinity choline uptake- 

HACU proteini). Kolin, kolinasetiltransferaz enzimi aracılığı ile Asetil CoA ile 

birleşerek asetilkolini oluşturur. 

� Asetilkolinin veziküllerde depolanması: Asetilkolin proton akımına kenetli bir aktif 

transport mekanizması ile veziküller içerisinde depolanır. Olgun veziküllerde 

adenozin trifosfat ve proteoglikan da bulunmaktadır. 

� Asetilkolinin salıverilmesi: Voltaja duyarlı sodyum kanalları aracılığı ile oluşan 

aksiyon potansiyeli sinir uçlarına ulaştığında presinaptik hücre zarındaki voltaja 

duyarlı kalsiyum kanalları açılırlar. Buna bağlı olarak hücre içi kalsiyum 

konsantrasyonunda artış gözlenir. Sonuçta sinaptik veziküller hücre zarı ile birleşir ve 

asetilkolin sinaptik aralığa salıverilir. 

� Asetilkolinin reseptöre bağlanması: Salıverilen asetilkolin ya hücre üzerindeki 

postsinaptik reseptörlere bazen de salıverildiği nöronun üzerindeki presinaptik 

reseptöre bağlanır. Reseptöre bağlanma ile birlikte hücre içi biyolojik bir yanıt oluşur. 

� Asetilkolin yıkımı: Sinaptik aralıkta asetilkolinesteraz tarafından asetilkolinin hızla 

kolin ve asetata parçalanması sonucunda postsinaptik hücredeki uyarı hızla sona erer. 

� Kolinin yeniden kullanımı: Kolin, sodyuma bağımlı yüksek afiniteli bir sistem 

tarafından tekrar nörona geri alınır ve asetillenerek bir sonraki potansiyeli tarafından 

uyarılıp sinaptik aralığa salıverilinceye kadar depolanır. 
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Şekil 5 Kolinerjik ileti (ODA, 1999). 

 

 

Şimdiye kadar elde edilen bulgular, ChAT’in Alzheimer, Huntington, schizophrenia, sudden 

infant death sendromu gibi bazı nörodejeneratif hastalıkların mekanizmalarında rolü olduğunu 

göstermiştir (ODA, 1999). 

 

Hem Alzheimer hastalığı hem de Alzheimer tipi yaşlılağa bağlı demans, baskın olarak hafıza 

ve bilişsel sorunlara neden olan ilerleyici birer nörodejeneratif hastalıktır. Bu hastalıklarda, 

kolinerjik sistem, diğer sinir iletim sistemleri arasında, sürekli ve ciddi anlamda zarar gören 

sistemdir. Serebral kortekse uzanan nukleus basalis Meynert kolinerjik nöronlarının sayısı 

belirgin şekilde azalmakta ve asetilkolin ve ChAT konsantrasyonları, serebral neokorteks ve 

ayrıca hipokampusta  anlamlı düşüş göstermektedir. (ODA, 1999).    

 

Asetilkolinin yaşlanma sırasında hafıza üzerindeki etkisi hakkında yapılan çalışmalardaki 

temel sorulardan biri genç ve yaşlı hayvanlar arasında,  öğrenme  kapasitesinde farklar olup 

olmadığı ve bu farkların beynin  öğrenme ve bellek ile ilgili kısımlarındaki ChAT aktiviteleri 

ile ili şkilendirilip ili şkilendirilemeyeceğidir.   

 

WANG ve ark, (2009) tarafından yapılan çalışmada yaşa bağlı bili şsel bozuklukları incelemek 

için genetik müdahale ile yaşlanması hızlandırılmış fare (P8) (senescence accelerated mice 

(SAM) prone/8) model organizma olarak kullanılmıştır. Kontrol grubu olarak, SAM-dirençli 
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(R1) fareler kullanılmış ve mekansal öğrenme Morris su labirentinde her iki grup için test 

edilmiştir. Çalışmanın sonunda, P8 farelerindeki ChAT aktivitesinin R1 grubuna kıyasla 

azaldığı gözlenmiştir. Sonuçlar hayvanların labirent performanslarıyla da örtüşmektedir ve bu 

durum P8 farelerinin düşük performanslarının önbeyindeki özellikle serebral korteks ve 

hipokampus, düşük ChAT ekspresyonu ile bağlantılı olabileceğini göstermektedir.  

 

LUINE ve ark., (1990) tarafından yapılan çalışmada kolinerjik sistemin mekansal hafıza 

bozukluklarına etkisi incelenmiştir. Mekansal hafıza bozuklukları, genç ve yaşlı gruplar 

halinde 8 kollu radyal labirentte değerlendirilmiştir. ChAT aktivitesinin yaşlı grupta anlamlı 

olarak üç bölgede düşük olduğu görülmüştür: Brocanın diyagonal şeridinin dikey ayağı 

(vDB), dorsal hipokampusta dentat girus ve striatum. Sadece vDB’deki azalma ile davranışsal 

performans arasında bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Kortikal ve hipokampal projeksiyon 

alanlarından sadece hipokampus dentat girusda ChAT aktivitesi düşüşü gözlenmiş fakat 

aktivite düşüşü ile labirent performansı arasında korelasyon olmadığı bulunmuştur.  

 

GALLAGHER ve Colombo (1998) çalışmasında ise genç (6 aylık) ve yaşlı (24 aylık) sıçan 

grupları su labirenti ve radyal labirentte mekansal öğrenme deneylerine tabi tutulmuş ve 

neostriatum ile hipokampustaki ChAT aktiviteleri incelenmiştir. Yaşlı sıçanlarda, 

ventromedial ve dorsolateral striatumda ChAT aktivitesi genç sıçanlarla karşılaştırıldığında 

anlamlı olarak azalış göstermişken, hipokampusta bir farklılık gözlenmemiştir. Mekansal 

öğrenmede azalma gösteren yaşlı sıçanlar, nukleus basalis magnoselularis (NBM) ve 

striatumda genç ve bilişsel fonksiyonları korunmuş yaşlı sıçanlara göre daha az ChAT-pozitif 

nöronlar bulunmuştur. Buna rağmen korteks ya da striatumdaki ChAT aktivitesi ile kognitif 

performans arasında herhangi bir ilişki gözlenmemiştir. 

 

Özetle, elde edilen bazı sonuçların tutarsızlık göstermesine karşın genel olarak kolinerjik 

sistemdeki ChAT aktivitesinin yaşlı beyinlerde azalış gösterdiği ve bu azalışın birçok 

vakalarda kognitif fonksiyon bozuklukları  ile bir ili şki göstermekte olduğu söylenebilinir 

(DEIANA, 2011). Bu durumda yaşlı beyinlerde kolinerjik fonksiyonların arttırılması için dış 

kaynaklı ChAT takviyesi uygulanmasının olumlu sonuçlar verebileceği düşünülmektedir. Bu 

beklenti doğrultusunda gerçekleştirilen FU Huang ve Sun (2005) çalışması göstermektedir ki 

kan-beyin bariyerini geçebilmesi için protein transdüksiyon (protein transduction domain-
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PTD) ile birlikte sistemik olarak verilen ChAT, yaşa bağlı kolinerjik kökenli kognitif 

bozukları bir miktar iyileştirmiştir. 

 

Kolinerjik iletimin davranışsal yanıtlara olan katkısı hücredışı ortama salınan ACh’nin 

mikrodiyaliz yöntemiyle tayini ile de gözlenebilmektedir. Mekansal belleğe ilişkin 

öğrenmenin gerçekleşmesiyle birlikte hipokampusa doğru uzanan kolinerjik nöronlar aktif 

hale gelmekte ve görev süresince ACh salınımının belirlenmesine olanak sağlamaktadır 

(RAGOZZINO ve ark., 1999; STANCAMPIANO ve ark., 1999). Yapılan çalışmalarda 

spontan yer değiştirme (spontaneous alternation) gibi kısa süreli bellek ile ilişkilendirilen 

testlerde ve amigdala bağımlı şartlı yer tercihi testinde (CPP) hipokampal ACh salınımı ile bu 

testlerdeki performans arasındaki ilişki incelenmiştir. Spontan yer değiştirme testinde 

hipokampal ACh salınımının testteki iyi performans ile doğru orantılı olduğu gösterilmiştir. 

Buna karşın amigdala bağımlı CPP testinde gösterilen iyi performansın hipocampal ACh 

salınımı ile ters orantılı olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlardan hareketle ACh salınımı 

hipokampusta öğrenme ve bellek mekanizmalarına katılırken başka bir beyin bölgesine, 

örneğin amigdalaya bağlı öğrenmeyle ilgili aktiviteyi baskılayabilmektedir (MCINTYRRE ve 

ark., 2002). Yapılan başka bir çalışmada, 12 günlük radyal labirent testi uygulanmış  

sıçanlarda, hayvanların gün içinde testte gösterdiği performans ile hücre dışı hipokampal ACh 

salınımının genel olarak doğru orantılı olduğu gösterilmiştir (FADDA ve ark., 1996).  

 

Derlemek gerekirse, davranışsal, elektrofizyolojik, farmakolojik ve biyokimyasal yöntemler 

kullanılan birçok çalışma hipokampus beyin bölgesindeki ACh’in mekansal bellek ve 

öğrenme açısından önemli bir rol oynadığına işaret etmektedir.  
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2. GEREÇ VE YÖNTEMLER 

2.1. Deney hayvanları 

Çalışmanın ilk aşamasında Ankara GATA Hayvan Üretim Tesisinden elde edilen 3 aylık aynı 

soydan gelen (inbred) albino Wistar (W) (n=30) ve iki farklı soydan gelen hayvanların 

çiftleştirmesi sonucu elde edilen (outcrossed) Wistar/Spraque Dawley (n=35) erkek sıçan 

kullanılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise Almanya Charles River Laboratuvarından 

elde edilen 3 aylık pigmentli erkek Long-Evans cinsi (n=32) sıçan kullanılmıştır. Sıçanlar 

deney boyunca ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü’nde bulunan hayvan evinde üçlü gruplar 

halinde şeffaf pleksiglastan yapılan kafeslerde 22ºC sabit sıcaklıkta ve 12 saat aydınlık/12 

saat karanlık döngüsü ayarlanmış olan odada tutulmuştur. Eğitime başlamadan önce yiyecek 

kısıtlaması uygulanarak hayvanların vücut ağırlıkları %85’e azaltılıp her gün tartılarak kontrol 

altında tutulmuştur (Jakubowska-Dogru ve ark., 2003). Deneyler sırasında da yiyecek 

kısıtlaması uygulanmıştır. Günlük deneyler bittikten yarım saat sonra günlük yemek 

porsiyonu olarak her bir sıçana 3 tane standart pellet verilmiştir. Sıçanlar günün aynı saatinde 

ve aynı sırayla deneylere alınmıştır. Deney hayvanlarının bakımı ve korunmasına ilişkin 

izlenen süreçler ve önerilen bilimsel çalışmadaki tüm deneysel uygulamalar, ODTÜ Hayvan 

Deneyleri Yerel Etik Komisyonu’nun  onayı ile yürütülmüştür (ODTÜ Etik Kurulu Onay 

Numarası: 2009/01). 

2.2. Aktivite ölçümleri 

Öğrenme eğitimine tabi tutulacak sıçanların öğrenme düzeylerini etkileyebilecek lokomotor 

hiper-veya hipoaktivitelerini tesbit etmek amacıyla aktivite ölçümleri yapılmıştır. O safhada 

laboratuvarımızda aktivite kutuları henüz olmadığı için W ve W/S sıçanların aktivite 

ölçümleri radyal labirentteki alıştırma eğitimi (shaping training) sırasında araştırmacı 

tarafından gözlemlenmiş ve herhangi bir lokomotor aktivite göstermeyen sıçanlar deney 

grubundan çıkarılmış, böylece W deney grubu sayısı 27’ye, W/S deney grubu sayısı ise 33’e 

düşmüştür. Pigmentli Long Evans sıçanların ise motor aktivite ölçümü bunun için özel 

tasarlanmış aktivite kutularda (MAY 9908 model Activity Monitoring System: Commat Ltd, 

Türkiye) gerçekleştirilmi ştir. Bu sistem kızılötesi (infrared) ışık kaynağı içeren 42x42x30 cm 
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boyutlarındaki etrafı plexiglasdan oluşan bir kafesdir. Herbir aktivite kutusunda yerden 4.5 

cm yüksekte olacak şekilde 2.5 cm aralıklarla karşılıklı iki kenarda 15 tane fotosel yayıcı ve 

algılayıcı bulunmaktadır. Diğer 15 tane fotosel yayıcı ise yerden 11.5 cm yükseklikte 

bulunmaktadır. Fotoseller tarafından algılanan uyarılar 0.1 s duyarlılığı olan bilgisayar 

destekli “özel hareket tanımlanması yazılım paketi” ile kaydedilmiştir. Aktivite ölçümü her 

bir sıçan için 15 dakika ile sınırlandırılmıştır. Hayvanın tüm yatay ve dikey hareketleri bu 

bilgisayar destekli program ile kaydedilmiştir. Hayvan yatay hareketleri bulunduğu yeri 

değiştirmeden yapabildiği gibi, yer değiştirirken de yapabilir. Ambulatuvar (ambulatory) 

aktiviteyi değerlendirmek için alınan ölçümler arasında; hayvanın kafeste geçirdiği zaman 

içinde (15 dakika) alınan toplam yol, toplam hareket zamanı, ortalama hareket hızı, hareket 

sayısı bulunmaktadır. Hayvanın dikilme hareketi (rearing) kafesin bantları üzerindeki dikey 

sensörler yardımıyla algılanır. Kaydedilen ölçümler arasında dikey hareketlerin toplam sayısı, 

toplam zamanı ve ayrıca tek bir hareketin ortalama zamanı bulunmaktadır. Tüm bu 

kaydedilen ölçümlerin toplamı aktivite skor olarak program vasıtasıyla kaydedilmiştir. Long-

Evans sıçanlardan oluşan deney grubunun içerisinde belirgin bir lokomotor aktivite 

bozukluğu gösteren herhangi bir sıçan bulunmadığından grubun tamamı radyal labirent testine 

alınmıştır.  

2.3. 12-kollu radyal labirent aparatı  

Deneylerde 12 kollu ahşaptan yapılmış labirent kullanılmıştır. Bu labirent siyah renge 

boyanmış, yerden 80 cm yükseklikte, 12 metre karelik, içinde masalar, dolap, pencereler, 

kapı, duvar posterleri gibi çeşitli uzak ipuçları olan odada bulunmaktadır. Labirent homojen 

bir ışıkla aydınlatılmış ve kamera ile görüntülenmektedir. Sıçanların labirentteki hareketleri 

bilgisayar-kamera sistemiyle (EthoVision 3.1 System by Noldus Information Technology, 

Holland) otomatik olarak takip edilmektedir. Labirent ortada 40 cm çapında bir platform ve 

60 cm uzunluğunda ve 9 cm genişliğindeki 12 koldan oluşmaktadır. Sıçanların bir koldan 

diğerine geçmesini engellenmek ancak etraftaki ipuçlarını görmesini saglamak icin her bir 

kolun yanları 15 cm yüksekliğindeki şeffaf plexiglass ile çevrilmiştir. Ayrıca her bir kolun 

girişi sürgülü kapı ile kapatılmıştır. Kapılar birbirinden bağımsız olarak tek tek veya hep 

beraber araştırmacı tarafından açılabilmektedir. Kolların uç kısımlarında içlerine yem konulan 

2 cm genişliğinde ve 2 cm derinliğinde delikler bulunmaktadır. Pekiştirici olarak çikolatalı 

pirinç patlakları kullanılmıştır. 
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2.4. Davranış testi  

Davranış testi prosedürü JAKUBOWSKA-DOGRU ve ark., 2003 çalışmasına göre 

uygulanmıştır. Deneylerin başında sıçanlara 5 günlük alıştırma (habituation) ve kural öğretme 

amacıyla ön eğitimi (shaping training) verilmiştir. Bu eğitim sırasında mekana ait görsel dış 

uyarıları gizlemek için labirent az perde ile çevrilmiştir. Beş gün süreyle her gün 5 dakika 

olmak üzere içinde çikolata kokulu pirinç patlakları serpilmiş labirentte sıçanların serbest 

dolaşmasına izin verilmiştir. Ön eğitimi süresince serpilen pirinç patlağı sayısı azaltılmış ve 

kolların sonundaki yem kaplarına doğru yaklaştırılmıştır. Bu eğitimin sonunda pekiştirici 

sadece yem kuyularında bulundurulmuştur. Bundan sonra labirentin etrafıntaki perde 

indirilmiş ve  sıçanlar kısmen pekiştirilmi ş radyal labirentte eğitim görmüştür. Bu 

paradigmada, sadece kolların rastgele seçilmiş yarısında pekiştirici bulundurulmuştur (Şekil 

6). Pekiştirici bulunduran kollar eğitim boyunca hep aynı kalmıştır. Bu düzenekte başarılı 

olmak için uygulanan taktik sıçanın pekiştiriciyi hiç bir zaman bulundurmayan kollara hiç 

girmemesi ve diğer kollara yemi almak için tek bir kere girmesidir. Günlük her denemenin 

başında sıçan orta platforma konulup tüm kapılar aynı anda açılmış ve sıçanın ilk seçimi 

yapmasına izin verilmiştir. Sıçanın ancak kolun ortasını geçtikten sonra kola giriş yaptığı 

sayılmıştır. Sıçanın her hangi bir kola girip tekrar orta platforma dönmesinden sonra tüm 

kapılar kısa bir süre için (yaklaşık 5 saniye) kapatılmış ve böylece sıçanın sırayla diğer kollara 

girmesi engellenmiştir. 

 

 

 

Şekil 6 Pekiştirici bulunan kolları siyah renkle işaretlenmiş 12 kollu radyal labirent. 
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Bir deneme, sıçan tüm pekiştiriciyi yediğinde veya 12 seçim yaptığında veya 10 dakika 

geçtiğinde bitirilmiştir. Günlük bir denemede sıçanın pekiştiriciyi hiçbir zaman 

bulundurmayan kollara girişi uzun-süreli bellek hatası (reference memory error, RME); 

pekiştiriciyi bulunduran ve/veya hiçbir zaman bulundurmayan kollara tekrar girişler ise kısa-

süreli bellek hatası (working memory error, WME) olarak hesaplanmıştır. Bir sıçanın ard arda 

gelen 3 denemede  her bir denemenin ilk 6 seçimini içeren  toplam 18 seçimde 3 hatadan fazla 

yapmadığı durumda istenilen performans kriterine ulaştığı kabul edilmiş ve bu noktada 

labirentteki eğitim bitirilmi ştir. Deneyler sırasında aşağıda sıralanan ölçümler kaydedilmiştir: 

 

(1) kritere ulaşana kadar toplam seçim sayısı;  

(2) kısa süreli bellek hatalarının (WME) sayı ve yüzdesi   

(3) uzun süreli bellek hatalarının (RME) sayı ve yüzdesi 

 

Davranış testi sonucu elde edilen veriler SPSS v.18 istatistik paket programı kullanılarak Tek-

Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) metodu ve Pearson’s korelasyon testi ile analiz 

edilmiştir.  

 

2.5. Doku hazırlığı ve protein miktarı tayini  

Tüm sıçanlar performans kriterine ulaştıktan sonra kısmi pekiştirilmi ş 12-kollu radyal 

labirentte tekrar bir günlük teste tabi tutulmuştur. Testin bitiminde sıçanlar 30 dakika sonra 

dekapitasyon yoluyla feda edilmiştir. Buz üzerinde hızlı bir şekilde beyinler çıkartılıp 

hipokampus (sol ve sağ) diseksiyonu yapılmıştır. Alınan dokular sıvı azotla dondurulup 

biyokimyasal incelemeler yapılana kadar -80 °C’de saklanmıştır. 

 

Herbir sıçandan çıkarılan hipokampusun sol ve sağ bölgeleri içinde 800 µl Triton liziz 

homojenizasyon tampon çözeltisi (20 mM Tris–HCl, 150 mM NaCl, 1% Triton X-100, 5 mM 

EGTA, 10 mM EDTA, 10% Gliserol, 20 mM HEPES ve protein inhibitör kokteyl) bulunan 

santrifüj tüpüne hızlıca aktarılıp uygulanan mekanik parçalamanın ardından 3 kere, her 

seferinde 5’er saniye ultrasonikasyon işlemi yapılmış ve elde edilen homojenattan hücresel 

kalıntıları uzaklaştırmak üzere 30 dakika 17 000 xg’de santrifüj işlemi uygulanmıştır (CHEN 

ve ark., 2006). Santrifüj sonrası elde edilen fraksiyonda pelet atılıp süpernatant eppendorf 

tüplere konulmuş ve bir sonraki işleme kadar -80 °C’de saklanmıştır. 
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Doku homojenatlarındaki protein konsantrasyonu kristal sığır serum albumin (BSA)’in 

standard olarak kullanıldığı LOWRY ve ark (1951) metoduna göre belirlenmiştir. 1:200 

oranında seyreltilmiş örnek fraksiyonları 0.1 ml’den 0.5 ml’ye değişen hacimlerde test 

tüplerine alınmış ve son hacim distile su ile 0.5 ml’ye tamamlanmıştır. Daha sonra %2’lik 

bakır sülfat, %2’lik sodyum potasyum tartarat ve %2’lik sodyum karbonat içeren 0.1 N 

NaOH’ın karıştırılmasıyla oluşturulan alkali bakır reaktifinden test tüplerine 2.5 ml eklenmiş 

ve oda sıcaklığında 10 dakika inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda distile su ile 

1:1 oranında seyreltilmiş olan Folin reaktifinden her bir tüpe 0.25 ml ilave edilmiş ve test 

tüpleri oda sıcaklığında 30 dakika inkübasyona bırakılmıştır. Oluşan rengin şiddeti her bir tüp 

için 660 nm’de standard eğriye karşı ölçülmüş ve her bir örnekteki protein konsantrasyonu 

aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır. 

Protein Konsantrasyonu (mg/ml)= initialubes
nm xDilutionxDilution

dardsSlopeofS

OD
int

660

tan
 

 

2.6. SDS-Poliakrilamid jel elektroforezi (SDS-PAGE) 

Poliakrilamid jel elektroforezi (PAGE) iyonik deterjan sodyum dodesil sülfat (SDS) 

varlığında LAEMMLI (1970) tarafından tanımlanmış olan kesintili bir tampon sisteminde %6 

ve % 7.5 ayırma ve %4 sıkıştırma jelleri kullanılarak yapılmıştır. Jel içerikleri aşağıda tablo 

halinde verilmiştir (Tablo 1).  

 

Tablo 1 SDS-PAGE ayrıştırıcı ve sıkıştırıcı jel içerikleri. 

 

 
Ayrıştırıcı jel 

(0.375 M Tris, pH 8.8) 
Sıkıştırıcı jel 

(0.125 M Tris, pH 6.8) 
İçerik 6% 7.5% 4% 
Jel Çözeltisi (ml) 6 7.5 1.3 

Distile su (ml) 16.035 14.53 6.1 

Ayrı ştırıcı jel tamponu (ml) 7.5 7.5 - 

Sıkıştırıcı jel tamponu(ml) - - 2.5 

%10 SDS (ml) 0.3 0.3 0.1 

%10 APS (ml) 0.15 0.15 0.05 

TEMED (ml) 0.015 0.015 0.01 

Toplam Hacim (ml) 30 30 10 



35 
 

Jel sandviçin uygun bir şekilde hazırlanmasının ardından arıştırıcı jel polimerizasyon 

solüsyonu Tablo 1’de belirtilen oranlarda hazırlanarak sandviç içindeki çözeltinin istenilen 

yüksekliğe ulaşıncaya kadar uygun bir pipet yardımıyla jel sandviçin içine doğru transfer 

edilmiştir. Jel polimerizasyon solüsyonunun yüzeyi düz bir jel yüzeyi oluşturmak için 

yaklaşık 0.1 cm kalınlığında izopropil alkol tabakasıyla kaplanmıştır. Jel sonradan oda 

sıcaklığında 15-20 dakika süreyle polimerizasyona bırakılmıştır. Polimerizasyondan sonra 

alkol tabakası tamamen boşaltılmış ve hazırlanan sıkıştırıcı jel polimerizasyon solüsyonu 

uygun bir pipet kullanılarak sandviç tamamen dolana kadar jel sandviçin içine dökülmüştür. 

Sıkıştırıcı jel eklendikten sonra 15 tane diş içeren 1.00 mm’lik Teflon tarak, tarağın dişi içinde 

hava kabarcığı kalmayacak şekilde sıkıştırıcı jel polimerizasyon katmanına yerleştirilmi ştir. 

Polimerizasyon oda sıcaklığında yaklaşık 30 dakikada tamamlanmıştır. Teflon tarak dişleri 

yırtmadan dikkatlice sıkıştırıcı jelden çıkartılmıştır. Kuyucuklar eğer varsa herhangi bir hava 

kabarcığını uzaklaştırmak için ince iğneye sahip bir şırınga kullanılarak elektrot tampon ile 

doldurulmuştur. Daha sonra blok yeteri miktarda elektrot tampon ile dolu olan elektroforez 

tankına yerleştirilmi ştir. Protein örnekleri 4X numune seyreltme tamponu (0.25 M Tris-HCL, 

pH 6.8, %8 SDS, %40 gliserol, %20 β-merkaptoetanol and %0.01 bromofenol mavisi) ile 3:1 

oranında (3 kısım örnek ve 1 kısım tampon) seyreltilmiş ve ardından sıcak su banyosunda 1.5 

dakika süre ile kaynar suda bırakılmıştır. Uygun iğneli bir Hamilton şırıngası kullanılarak 

protein örneklerinden uygun miktarlarda (bakınız Tablo 2) ve standard protein karışımından 3 

µl, tampon çözelti içinde bulunan kuyucukların tabanında ince bir katman olacak şekilde 

yüklenmiştir. Örneklerin yüklenmesinin ardından sistem elektroforetik ayrıştırma için güç 

kaynağına bağlanmıştır. Sisteme aynı anda iki jel sandiviçi hazırlanarak aynı anda iki 

elektroforetik ayrıştırma yapılmıştır. Elektroforetik ayrıştırmanın yapılacağı iki jel için 

sıkıştırıcı jel üzerinde 20 mA’lik sabit akım yürütme işlemi yapılmıştır. Yol gösterici boya 

sıkıştırıcı jelden çıkıp ayrıştırıcı jele ulaştığında akım 40 mA’e çıkarılmıştır. 
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Tablo 2 Jeldeki kuyucuklara yüklenen protein miktarları 

 
Protein adı Miktar 

nNOS 20 µl (2µg/µl protein) 

eNOS 20 µl (2µg/µl protein) 

iNOS 20 µl (2µg/µl protein) 

CaMKIIα 10 µl (0.5µg/µl protein) 

pCaMKIIα 15 µl (0.5µg/µl protein) 

PKA 7.5 µl (0.5µg/µl protein) 

pPKA 10 µl (0.5µg/µl protein) 

ChAT 15 µl (0.5µg/µl protein) 

 

 

2.7. Western blot tekniği 

Western blot prosedürü bazı optimizasyonlarla TOWBIN ve ark. (1979) tarafından 

tanımlandığı gibi uygulanmıştır. Elektroforez tamamlandıktan sonra jel bloğu aparattan 

alınmış ve iliştirilmi ş jel sandviç çıkarılarak cam tabaka dikkatlice açılmıştır. Jel yol gösterici 

boyanın olduğu yerden, kenarlardan, sıkıştırıcı jel bitiminden kesilmiş ve üstten sol köşesi (1 

numaralı kuyucuk) kuyucukların sıralarını belirlemek için işaretlenmiştir. Jel transfer 

tamponu (25 mM Tris, 192 mM glisin ve %20 metanol) içerisinde 15 dakika süreyle sabit 

hızlı bir çalkalıyıcıda inkübasyona bırakılmıştır. Jelin ön dengelenmesi SDS ve elektroforez 

tampon tuzlarının uzaklaştırılmasını kolaylaştırır ve elektroforetik transferlerden önceki jelin 

son şeklinin ayarlanmasına yardımcı olur. Aksi takdirde transfer süresince jeller metanol 

içerisinde ebat değişikli ğine uğrayabilir.  Nitroselüloz membran jel boyutundan 1 cm daha 

geniş olacak şekilde, iki adet filtre kağıdı (Whatman #1) ise jel boyutundan 2 cm daha geniş 

olacak şekilde kesilmiştir. Nitroselüloz membran, filtre kağıtları ve fiber ped transfer tamponu 

ile inkübe edilerek ıslatılmıştır. Membranın bütün yüzeyinin ıslatılması proteinlerin 

membrana bağlanması için son derece önemlidir. Daha sonra western blot sandviçi Şekil 7’de 

görüldüğü şekilde hazırlanmıştır. Tabakalar arası olası kalabilecek hava kabarcıklarını 

gidermek amacıyla bir deney tüpü yavaşça tabakalar arasında yuvarlanmıştır. Proteinlerin 

transferini bloke edecek olan jel ile membran arasında hava kabarcıklarının kalmasını 

engellemesi bakımından bu kritik basamaklardan biridir. Sandviç tamamlandıktan sonra “Bio-
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Rad Trans-Blot Cell“ aparatına dikkatlice yerleştirilmi ş ve aparat soğuk transfer tamponu ile 

doldurulmuştur. Sistem güç kaynağına bağlanmış, voltaj ve maksimum akım limiti 90 V ve 

400 mA’e ayarlanmıştır. 90 dakika süresince proteinler elektroforetik olarak transfer 

edilmiştir. Süre sonunda üzerinde transfer edilmiş proteinleri barındıran membran, yani 

‘Blot’, elde edilmiştir. 

 

 

Şekil 7 Western blot sandviçinin hazırlanışı. 

 

Proteinlerin tespiti aşamasında membran protein içeren yüzeyi üste gelecek şekilde küçük 

plastik bir kabın içine yerleştirilmi ş ve 10 dakika süreyle TBST solüsyonu (Tris Buffered 

Saline + Tween 20: 20 mM Tris-HCL, pH 7.4, 0.5 M NaCl ve %0,05 Tween 20) ile 

yıkanmıştır. Daha sonra membran bloke çözeltisi (TBST içinde yağsız %5’lik süt tozu) ile 1 

saat çalkalayıcı inkübatörde inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonunda bağlanmamış fazla bloke 

çözeltisi uzaklaştırılarak membran 2 saat primer antikor ile inkübe edilmiştir (Tablo 3). 

Primer antikor uygulamasının ardından membran daha sonra 1 saat  işaretleyici enzim-alkali 

fosfotaz  ile bağı olan ikincil antikor ile inkübe edilmiştir (Tablo 3). Bağlanmamış antikorların 

uzaklaştırılması için membran aralarda 5’er dakika 3’er tekrar olmak üzere TBST ile inkübe 

edilmiştir.  
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Tablo 3 Her bir protein için kullanılan primer (primary) ve ikincil (secondary) antikor (Ab) 

listesi,  kullanılan dilüsyon oranları ve firma adları 

 

 
 

Membran daha sonra tekrar yıkanmış ve antikor bağlanan proteinlerin tespiti için EY ve 

Ashman (1986) tarafından belirlenen substrat çözeltisi ile inkübe edilmiştir (Tablo 4). Fazla 

substrat çözeltisi distile su ile yıkanarak uzaklaştırılmış, spesifik olmayan bantların oluşumu 

engellenmiştir. Protein ekspresyon seviyelerini normalize etmek, jelden jele oluşabilecek 

farklıları minimum düzeye indirebilmek için β-actin kontrol olarak kullanılmıştır. Bu nedenle 

protein bant görüntüsü elde edilen membran daha sonra 2 saat monoclonal mouse anti β-actin 

primer antikor ile inkübe edilmiştir (Tablo 3). Bağlanmamış antikorların uzaklaştırılması için 

membran aralarda 5’er dakika 3’er tekrar olmak üzere TBST ile inkübe edilmiştir. Daha sonra 

1 saat  şaretleyici enzim-alkali fosfotaz  ile bağı olan ikincil antikor ile inkübe edilmiş (Tablo 

3) ve uygulanan substrat çözeltisinin ardından elde edilen spesifik bant görüntüleri jel 

görüntüleme cihazı (Vilber Lourmat) aracılığıyla fotoğraflanmış ve Image J yazılım programı 

kullanılarak elde edilen protein bantlarının densitometrik tarama metodu ile ölçümü 

yapılmıştır.  
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Tablo 4 Nitroselüloz membran üzerinde transfer edilen proteinlerin tayini için hazırlanan 

substrat çözeltisinin içeriği. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biyokimyasal ölçümler sonucu elde edilen veriler SPSS v.18 istatistik paket programı 

kullanılarak Tek-yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA), Pearson’s korelasyon ve 

Wilcoxon ilişkili iki örneklem testi ile analiz edilmiştir. 

 

Çözelti A Çözelti B 

1.5 M Tris-HCL pH 8.8, 2.67 ml 

1M NaCl, 4 ml 

100 mM MgCl2, 0.82 ml 

100 mM ZnCl2, 0.04 ml 

0.096 ml Dietanolamin 

12.2 mg NBT 

Son hacim 40 ml 

(Çözelti pH’ı son hacmine 

tamamlanmadan önce satüre Tris 

ile 9.55’e ayarlandı).  

Distile suda 2 mg/ml fenazin 

metasülfat. 

Çözelti C 

5.44 mg BCIP/0.136 ml N,N-

dimetil formamit 

Sonuç olarak, NBT/BCIP 

substrat çözeltisi A çözeltisi 

ile C çözeltisi ve 0.268 ml B 

çözeltisinin karışımından 

hazırlandı. 



40 
 

3. BULGULAR 

3.1. Davranış testi sonuçları 

3.1.1 W ve W/S sıçanların kısmi pekiştirilmi ş 12-kollu radyal labirent testi 
sonuçları  
 
Sıçanların kısmi pekiştirilmi ş 12-kollu radyal labirentteki eğitimleri sırasında kritere ulaşana 

kadar yapılan toplam seçim sayıları, toplam kısa süreli (WME) ve uzun süreli (RME) bellek 

hata sayıları kayıt edilmiş, W (n=27) ve W/S (n=33) sıçanlar arasında karşılaştırılmıştır (Şekil 

8).   

 

 

 

Şekil 8 W ve W/S sıçanların kritere ulaşana kadar yaptıkları toplam seçim sayılarının (A) ve 

toplam hata sayılarının ortalamalarının (B)  karşılaştırılması. Hata çubukları ortalama ± SEM 

değerlerini göstermektedir. * p<0.05 ve *** p<0.001 istatistiksel farkı işaret etmektedir. 

 
 

Tek-yönlü varyans analiz sonuçları aynı soydan gelen W sıçanlarda kritere ulaşana kadar 

yapılan toplam seçim sayılarının iki farklı soydan gelen W/S sıçanlara kıyasla istatistiksel 

olarak anlamlı derecede (F(1;59)=6.919, p≤0.01) daha yüksek olduğunu  göstermiştir. Aynı 

zamanda W sıçanlarda uzun süreli bellek hata sayısının da anlamlı derecede (F(1;59)=14.59, 

p≤0.001) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, kısa süreli bellek hata sayısı W 

sıçanlarda W/S sıçanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşüktü (F(1;59)=4.41, 

p ≤0.04).  Her iki sıçan grubunda da toplam uzun süreli bellek hata sayılarının ortalamaları 

(sırasıyla 49.48 ± 3.53 ve 36.5 ± 1.02) toplam kısa süreli bellek hata sayılarının 
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ortalamasından (sırasıyla 25.92 ± 1.40 ve 29.72 ± 1.16) istatistiksel olarak anlamlı derecede 

daha yüksektir (p≤0.001). 

Sıçanlar kısmi pekiştirilmi ş 12 kollu radyal labirentteki performanslarına göre “iyi” (kritere 

ulaşana kadar toplam seçim sayısı ≤ grup ortalaması - 3SEM) ve “kötü” (kritere ulaşana kadar 

toplam seçim sayısı ≥ grup ortalaması + 3SEM) öğrenen olarak sınıflandırılmıştır. Deneye 

alınan toplam 27 adet W sıçandan 9 tanesi “iyi”, 8 tanesi “kötü” öğrenen sınıfına girmiştir. 

Deneye alınan toplam 33 adet W/S sıçandan ise 8 tanesi “iyi”, 5 tanesi ise “kötü” öğrenen 

sınıfına girmiştir.  

W ve W/S sıçanların kritere ulaşana kadar yaptıkları toplam seçim ve toplam hata sayılarının 

(hem WME hem de RME) ortalamaları “iyi” ve “kötü” öğrenen gruplarda karşılaştırılmış ve 

Şekil 9’da verilmiştir. 

 

 
 
 

Şekil 9 W ve W/S sıçanların “iyi” ve “kötü” öğrenen sıçan gruplarında kritere ulaşana kadar 

yapılan toplam seçim sayılarının (A.) ve toplam hata sayılarının (B.) karşılaştırılması. Hata 

çubukları ortalama ± SEM değerlerini göstermektedir.  * p<0.05, ** p<0.01, ve *** 

p<0.001istatistiksel farkı işaret etmektedir. 

 

Tek-yönlü varyans analizi sonucuna göre W ve W/S sıçanlar arasında kritere ulaşana kadar 

yapılan toplam seçim sayılarının ortalamaları “kötü” öğrenen grupta istatistiksel olarak 

anlamlı derecede farklıdır (F(1;12)=9.225, p≤0.011), “iyi” öğrenen grupta ise herhangi bir fark 
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yoktur. Her iki hayvan soyunda uzun süreli bellek hata sayılarının (RMEs) ortalamaları 

(sırasıyla, 49.48 ± 3.53 ve 36.5 ± 1.02) kısa süreli bellek hata sayılarının (WMEs) 

ortalamalarından (sırasıyla, 25.92 ± 1.40 ve 29.72 ± 1.16) istatistiksel olarak anlamlı derecede 

daha fazladır (p≤0.001).  

Hem W hem de W/S sıçanlarının kendi içlerinde “kötü” öğrenen gruplarında hem WMEs 

(F(1;16)=11.684, p≤0.004; F(1;12)=14.461, p≤0.003, sırasıyla) hem de RMEs (F(1;16)=65.435, 

p≤0.001; F(1;12)=43.700, p≤0.001, sırasıyla) “iyi” öğrenen gruba göre anlamlı derecede 

yüksektir. Uzun süreli bellek hata sayıları, “kötü” öğrenen W sıçanlarda  “kötü” öğrenen  W/S 

sıçanlara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir (F(1;12)=14.58, p≤0.003). Buna 

karşın her iki sıçan soyunun “kötü” öğrenen grupları arasında kısa süreli bellek hata 

sayılarında belirgin bir istatistiksel fark yoktur. Aynı şekilde W ve W/S sıçanların “iyi” 

öğrenen grupları arasında ne uzun ne de kısa süreli bellek hata sayılarında herhangi bir 

istatistiksel fark yoktur.  

3.1.2 Long-Evans sıçanların kısmi pekiştirilmi ş 12-kollu radyal labirent 
testi sonuçları  
 
Sıçanlar kısmi pekiştirilmi ş 12 kollu radyal labirentteki performanslarına göre “iyi” (kritere 

ulaşana kadar toplam seçim sayısı ≤ grup ortalaması - 3SEM) ve “kötü” (kritere ulaşana kadar 

toplam seçim sayısı ≥ grup ortalaması + 3SEM) öğrenen olarak sınıflandırılmıştır. Deneye 

alınan toplam 32 sıçandan 14 tanesi “iyi”, 10 tanesi “kötü” öğrenen sınıfına girmiştir.  

 

Long Evans sıçanlarının kritere ulaşana kadar yaptıkları toplam seçim sayılarının (Şekil 10A) 

ve toplam hataların ortalaması (Şekil 10B) “iyi” ve “kötü” öğrenen gruplarda karşılaştırmalı 

olarak aşağıda verilmiştir.  
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Şekil 10  “İyi” ve “kötü” öğrenen Long Evans sıçan gruplarında kritere ulaşana kadar yapılan 

toplam seçimlerin (A) ve toplam hataların (B) karşılaştırılması. Hata çubukları ortalama ± 

SEM değerlerini göstermektedir. *** p<0.001’deki istatistiksel farkı işaret etmektedir. 

 

 
Şekilde 10’da görüldüğü üzere “iyi” öğrenen sıçan grubu kritere “kötü” öğrenen sıçan 

grubuna göre daha az hata yaparak iki buçuk kat daha hızlı ulaşmıştır (F(1;23)=719.503, 

p≤0.001; F(1;23)=270.046, p≤0.001, sırasıyla).  

 

Long Evans sıçanlarının kritere ulaşana kadar yaptıkları toplam kısa süreli (WME) ve uzun 

süreli (RME) bellek hatalarının sayıları “iyi” ve “kötü” öğrenen sıçan gruplarında 

karşılaştırılmalı olarak Şekil 11’de verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 11 Long Evans sıçanlarının “iyi” ve “kötü” öğrenen gruplarında kısa süreli (WME) ve 

uzun süreli (RME) mekansal bellek hata sayılarının karşılaştırılıması. Hata çubukları SEM 

değerlerini göstermektedir. *** p<0.001’deki istatistiksel farkı işaret etmektedir. 
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Şekil 11’de görüldüğü üzere toplam RME hata sayısı hem “iyi” öğrenen (F(1;27)=60.707, 

p≤0.001) hem de “kötü” öğrenen (F(1;19)=15.476, p≤0.001) grupta WME hata sayısından 

anlamlı derecede daha fazladır ve “kötü” öğrenen sıçan grubunda hem WME (F(1;23)=119.017, 

p≤0.001) hem de RME (F(1;23)=228.892, p≤0.001) hata sayıları “iyi” öğrenen sıçan grubuna 

göre istatistiksel olarak anlamlı fark göstermiştir. 

 

3.2. Western Blot analiz sonuçları 

3.2.1 W ve W/S sıçanlarda üç NOS izoformunun western blot analiz 
sonuçları 
 
W ve W/S sıçanların “iyi (G)” ve “kötü (P)” öğrenen gruplarının sol (L) ve sağ (R) 

hipokampus örneklerinden elde edilen immünoreaktif protein bantlar NOS proteinin üç ayrı 

izoformu (nNOS  170 kDa, eNOS 133 kDa, iNOS 130 kDa)  ve iç kontrol olarak kullanılan 

(internal standart) β-aktin (42 kDa) proteini için şekil 12 ’de gösterilmiştir. Western blot 

analizi  W ve W/S sıçanların “iyi” ve “kötü” öğrenen gruplarının sol ve sağ hipocampus 

bölgeleri için ayrı ayrı ancak aynı jelde gerçekleştirilmi ştir. “ İyi” ve “kötü” öğrenen sıçanların 

sol ve sağ hipokampuslarından üç farklı NOS izoformu için elde edilen relatif protein 

değerleri Wilcoxon ilişkili iki örneklem testi ile analiz edilmiş ve sıçanların sol sağ 

hipokampus bölgelerinde bu üç farklı NOS izoformu relatif protein değerlerinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p≥0.1). O nedenle devam eden istatistik analizlerde sol 

ve sağ hipokampus bölgelerinden elde edilen relatif NOS protein değerlerinin ortalaması 

alınarak analizler yapılmıştır. 
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Şekil 12 “İyi (G)” ve “kötü (P)” öğrenen sıçanların sol (L) ve sağ (R) hipokampus 

bölgelerinden üç farklı NOS izoformu için elde edilen immünoreaktif protein bantlarının 

internal standart protein olan β-aktin (42 kDa) ile birlikte gösterimi. 

 

Elde edilen kantitatif immunoblot analiz sonuçları tek-yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre üç NOS (nNOS, eNOS ve iNOS) izoformunun hipokampustaki 

seviyeleri W sıçanlarda W/S sıçanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşüktür 

ve en fazla fark nNOS seviyeleri arasında görülmüştür (F(1;59)=346.852, p≤0.001; 

F(1;59)=5.610, p≤0.021 ve F(1;59)=26.204, p≤0.001, sırasıyla nNOS, eNOS ve iNOS) (Şekil 13). 
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Şekil 13 Üç NOS izoformunun (nNOS, eNOS ve iNOS) hipokampustaki seviyelerinin β-

aktine orantısal relatif  değerlerinin (ortalama ± SEM) W ve W/S sıçanlar arasında 

karşılaştırılması.  *p<0.05 ve ***p<0.001’deki istatistiksel farkı işaret etmektedir. 

  
W ve W/S sıçanların “iyi” ve “kötü” öğrenen grupları arasında üç NOS izoformunun 

hipokampustaki seviyeleri karşılaştırılmış ve Şekil 14’de verilmiştir. Tek-yönlü varyans 

analizi sonucuna göre hem W hem de W/S sıçanların “iyi” ö ğrenen grubunda “kötü” öğrenen 

gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek seviyede hipokampal nNOS 

(F(1;33)=7.129, p≤0.012 ve F(1;25)=6.487, p≤0.018,), düşük seviyede hipokampal iNOS 

(F(1;33)=6.896, p≤0.013 ve F(1;25)=30.671, p≤0.001, sırasıyla W ve W/S sıçanlar için) tespit 

edilmiştir. Hipokampal eNOS seviyesi ise sadece W sıçanların iyi öğrenen grubunda kötü 

öğrenen gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük seviyededir (F(1;33)=56.094, 

p≤0.001). 
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Şekil 14 W ve W/S sıçanların “iyi” ve “kötü” öğrenen grupları arasında nNOS, eNOS ve 

iNOS hipokampal seviyelerinin β-aktine orantısal relatif  değerlerinin (ortalama ± SEM) 

karşılaştırılması.  *p<0.05 ve ***p<0.001’deki istatistiksel farkı işaret etmektedir. 

 
Hem davranış hem de western blot analizlerinden elde edilen verilere uygulan Pearson’s 

korelasyon analizi sonucuna göre W sıçanların kritere ulaşana kadar yaptıkları toplam seçim 

sayıları ile hem hipokampal eNOS (r=0.853** , p≤0.001) hem de hipokampal iNOS (r=0.487** , 

p≤0.003) seviyesi arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede pozitif korelasyon, nNOS 

seviyesi arasında ise negatif korelasyon vardır (r=-0.274, p=0.116). W/S sıçanlardan elde 

edilen verilere uygulanan aynı analiz sonucu W/S sıçanların kritere ulaşana kadar yaptıkları 

toplam seçim sayıları ile hipokampal iNOS (r=0.609** , p≤0.001) seviyesi arasında istatistiksel 

olarak anlamlı derecede pozitif korelasyon, nNOS seviyesi arasında ise istatistiksel olarak 

anlamlı derecede negatif korelasyon saptanmıştır (r=-0.530** , p≤0.005). 

 

 

3.2.2 Long-Evans sıçanlarda CaMKIIα, pCaMKII α, PKA, pPKA ve ChAT 
enzimlerinin western blot analiz sonuçları 
 
Long-Evans sıçanların “iyi (G)” ve “kötü (P)” öğrenen gruplarının sol (L) ve sağ (R) 

hipokampus örneklerinden elde edilen immünoreaktif protein bantlar (CaMKIIα 50 kDa, 

pCaMKIIα 50 kDa, PKA 53 kDa, pPKA 53 kDa, ve ChAT 70kDa), iç kontrol olarak 

kullanılan (internal standart) β-aktin (42 kDa) proteini ile birlikte şekil 15 ’de gösterilmiştir. 

Western blot analizi “iyi” ve “kötü” öğrenen sıçanların sol ve sağ hipocampus bölgeleri için 
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ayrı ayrı gerçekleştirilmi ştir. “ İyi” ve “kötü” öğrenen sıçanların sol ve sağ 

hipokampuslarından elde edilen relatif protein değerleri Wilcoxon ilişkili iki örneklem testi 

ile analiz edilmiş ve sıçanların sol sağ hipokampus bölgelerinden elde edilen relatif protein 

değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p≥0.1). O nedenle devam 

eden istatistiksel analizlerde sol ve sağ hipokampus bölgelerinden elde edilen relatif protein 

değerlerinin ortalaması alınarak analizler yapılmıştır. 

 

 

 
 

Şekil 15 “İyi (G)” ve “kötü (P)” öğrenen sıçanların sol (L) ve sağ (R) hipokampus 

bölgelerinden elde edilen immünoreaktif protein bantlarının standart protein olan β-aktin (42 

kDa) ile birlikte gösterimi: A) CaMKIIα (50kDa), pCaMKIIα (50kDa); B) PKA (53 kDa), 

pPKA (53kDa); ve C) ChAT (70kDa), jel resimleri.  
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Şekil 16 CaMKIIα ve pCaMKIIα (A.) ve ayrıca PKA ve pPKA (B.), hipokampustaki 

seviyelerinin β-aktine orantısal relatif  değerlerinin (ortalama ± SEM) Long-Evans sıçanların 

“iyi” ve “kötü” ö ğrenen grupları arasında karşılaştırılması.  ***p<0.001’deki istatistiksel farkı 

işaret etmektedir. 

 

 
Şekil 16A.’ da görüldüğü üzere “iyi” ve “kötü” öğrenen sıçanlar arasında CaMKIIα’nın total 

hipokampus seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark yokken, enzimin indirek olarak 

aktivitesini gösteren fosforile formunda (pCaMKIIα) “iyi” ve “kötü” ö ğrenen sıçanlar 
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arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. pCaMKIIα hipokampal seviyesi “iyi” 

öğrenen sıçanlarda “kötü” öğrenen sıçanlara göre daha yüksektir (F(1;47)=16.890, p≤0.001). 

Buna karşın, hem total PKA hem de fosforile formu (pPKA)’nın hipokampustaki seviyesi 

“iyi” ö ğrenen sıçanlarda  “kötü” öğrenen sıçanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede 

daha yüksektir (F(1;47)=27.342, p≤0.001 ve F(1;47)=318.979, p≤0.001, sırasıyla) (Şekil 16B.). 

Bunlara ek olarak, ChAT’ın total hipokampustaki seviyesi “iyi” öğrenen sıçanlarda  “kötü” 

öğrenen sıçanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksektir (F(1;47)=174.957, 

p≤0.001) (bakınız Şekil 17). 

 
 

 

Şekil 17 ChAT proteininin hipokampustaki seviyesinin β-aktine orantısal relatif  değerlerinin 

(ortalama ± SEM) Long-Evans sıçanların “iyi” ve “kötü” öğrenen grupları arasında 

karşılaştırılması.  ***p<0.001’deki istatistiksel farkı işaret etmektedir. 

 

Hem davranış hem de western blot analizlerinden elde edilen verilere uygulan Pearson’s 

korelasyon analizi sonucuna göre Long-Evans sıçanların kritere ulaşana kadar yaptıkları 

toplam seçim sayıları ile pCaMKIIα (r=-0.523** , p≤0.001); PKA (r=-0.590** , p≤0.001); pPKA 

(r=-0.929** , p≤0.001); ChAT (r=-0.878** , p≤0.001) hipokampustaki seviyeleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı derecede negatif korelasyon bulunmuştur. 
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4. TARTI ŞMA VE SONUÇ 

4. 1 W ve W/S sıçanların öğrenme kapasiteleri ile üç NOS izoformunun 

hipokampustaki seviyeleri arasındaki ilişki 

 
Çalışmamızda, aynı soydan gelen Wistar (W) ve iki farklı soydan gelen Wistar/Sprague 

Dawley (W/S) sıçanların hipokampus bağımlı mekansal öğrenme kapasiteleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu bulunmuştur. Genetik açıdan daha homojen olan 

W sıçan grubunda,  W/S sıçanlara göre “kötü” öğrenenlerin yüzdesi daha yüksek (%30 W 

grubunda, %15 W/S grubunda), davranış testinde ortalama uzun süreli bellek hatası (RMEs) 

anlamlı derecede daha fazla ve performans kritere ulaşma hızı daha yavaş olduğu tespit edildi. 

Bu iki sıçan soyunun “iyi” ve “kötü” öğrenen grupları arasında karşılaştırma yapıldığında, 

“iyi” ö ğrenen gruplar arasında ne uzun süreli bellek hata sayılarında, ne kısa süreli bellek hata 

sayılarında, ne de kritere ulaşana kadar yapılan toplam seçim sayılarında herhangi bir 

istatistiksel olarak anlamlı fark yokken, “kötü” öğrenen gruplar arasında uzun süreli bellek 

hata sayılarında ve kritere ulaşma süresinde istatistiksel olarak anlamlı fark vardı.  

 

İlginç bir şekilde, üç NOS izoformunun hipokampustaki seviyesi W/S sıçanlarda W sıçanlara 

göre daha fazlaydı ve en belirgin fark nöronal NOS (nNOS) seviyesinde görülmüştü. Bu 

sonuç, öğrenme becerileri ile NOS izoformlarının ekspresyon seviyelerinin farklı sıçan 

soylarında farklı olduğunu ortaya koymaktadır. NOS eskpresyonunun soya bağlı olarak 

değiştiği daha önce de başka araştırmacılar tarafından gösterilmiştir (BLACKSHAW ve ark., 

2003, DERE ve ark., 2001).     

 
 

NO, konsantrasyonu ile ilişkili olarak öğrenmeye bağlı nöroplastisitede uyarıcı (excitatory) ya 

da baskılayıcı (inhibitory) etkiye sahip olduğundan (DU ve Harvey, 1996; HUANG ve Lee, 

1995), NOS eskpresyonunun farmakolojik veya genetik yöntemlerle değiştirilmesi soya bağlı 

olarak farklı ve zaman zaman çelişkili sonuçlara yol açabilir. L-nitroarjinin metil ester (L-

NAME), N omega-Nitro-L-Arjinin (L-NA) ya da 7-nitroindazole (7-NI) gibi NOS 

inhibitörlerinin sistemik ya da bölgesel (intrahipokampal) uygulanmasının şartlı göz kırpma 

tepkisi ediniminde (conditioned eyeblink response acquisition) (CHAPMAN ve ark., 1992), 

pasif kaçınma testinde (HAROONI ve ark., 2009; MUTLU ve ark., 2011), su labirentinde 
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(CHAPMAN ve ark., 1992; ESTALL ve ark.,1993; HÖLSCHER ve ark., 1995; MAJLESSI 

ve ark., 2008; MOGENSEN ve ark.,1995; PRENDERGAST ve ark.,1997), T-labirentte (14-

unit T-maze) (INGRAM ve ark., 1998), tamamen ya da kısmi pekiştirilmi ş radyal labirentte  

(HÖLSCHER ve ark., 1995; YAMADA ve ark.,  1995; ZOU ve ark., 1998) öğrenmede 

eksikliklere yol açtığı gösterilmiştir.  Bu çalışmaların aksine bazı çalışmalarda, farmakolojik 

ajanlar kullanılarak sistemik ya da bölgesel hipokampus NO sentaz inhibisyonunun öğrenme 

ve bellek üzerinde hiç bir etkisi olmadığı (BANNERMAN ve ark., 1994; BLOCKLAND ve 

ark., 1999; MARKVARTOVA ve Vozeh, 2008; TOBIN ve ark.,1995) ya da öğrenme 

sürecine olumlu katkı yaptığı (DU ve Harvey, 1996) da gösterilmiştir. Buna karşın mevcut 

çalışmada, soya bağlı olarak NOS ekspresyonunda gözlenen fark sonuçlarımızı 

yorumlamamızı zorlaştırdı. Elde ettiğimiz sonuçlar doğrultusunda, W sıçanlarda W/S 

sıçanlara göre üç NOS izoformunun hipokampustaki seviyelerinin düşük düzeyde olması bu 

sıçanların öğrenme performansında gösterdikleri eksikliğin kesin sebebi olamaz çünkü bu iki 

grubun “iyi” öğrenenleri arasında NOS seviyelerinin farklı olmasına rağmen öğrenme 

performansında hiçbir fark görülmedi. Ancak iki farklı sıçan populasyonunda “iyi” ve “kötü” 

öğrenen gruplar arasında yapmış olduğumuz detaylı davranış ve Western blot analizleri NOS 

izoformlarının hipokampustaki seviyeleri ile öğrenme kapasitesi arasında daha detaylı ilişki 

kurmamıza olanak sağlamıştır.  

 
Yaptığımız analizlerden elde ettiğimiz sonuçlara göre sıçanların davranış testindeki 

performansları ile nNOS seviyesi arasında direkt bir ili şki olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum, 

hem W hem de W/S sıçanların “iyi” öğrenen gruplarında nNOS seviyesinin “kötü” 

öğrenenlere göre daha yüksek olması ve Pearson Korelasyon testi sonucuna göre nNOS 

seviyesi ile sıçanların davranış testindeki performansları arasında gözlemlenen pozitif ili şki 

ile desteklenmiştir. Bu sonuç, daha önce yapılan başka bir çalışmanın sonucu ile uyumludur. 

Söz konusu çalışmada, nNOS’un selektif inhibitörü olan 7-NI uygulanmasının ardından su 

labirenti ve sekiz kollu radyal labirentte öğrenme eğitimine tabi tutulan sıçanlarda nNOS 

sentezinin %85 oranında azaldığı ve sıçanlarda öğrenmede noksanlıklar olduğu gösterilmiştir 

(HOLSCHER ve ark., 1995). 7-NI uygulanmasının ayrıca, farelerde Morris labirenti testinde 

öğrenme performansını olumsuz yönde etkilediği MUTLU ve ark., 2011 çalışmasında da 

gösterilmiştir. NOS inaktivasyonu sonrasında gözlemlenen MWM testindeki performans 

düşüklüğü NO’nun uzun süreli bellek oluşumunda rolü olduğunu işaret etmektedir. Mevcut 

çalışmamızda ise kısmi-pekiştirilmi ş radyal labirent testi kullanılarak hem kısa süreli hem de 
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uzun süreli bellek izleri izlenmiştir. Her ne kadar hem W hem de W/S sıçanların “kötü” 

öğrenen grupları istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha fazla kısa süreli ve uzun süreli 

bellek hataları yapmış olsalarda, uzun süreli bellek hata sayıları istatistiksel olarak anlamlı 

şekilde kısa süreli bellek hata sayılarından daha fazladır. Ayrıca, W ve W/S sıçanları 

karşılaştırdığımızda, sadece uzun süreli bellek hata sayıları anlamlı bir şekilde farklılık 

göstermiştir. Bu sonuç daha önce yapılan çalışmanın sonuçları ile uyumlu ve NO’nun uzun 

süreli bellek oluşumunda rol oynayabileceğini göstermektedir. ZOU ve ark., 1998 

çalışmasında da, NOS inhibitörü olan L-NAME ve 7-IN’ın uygulanmasının ardından kısmi-

pekiştirilmi ş 8 kollu radyal labirentte eğitime tabi tutulan sıçanlarda uzun süreli bellek hata 

sayılarının kısa süreli bellek hata sayılarından daha fazla olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar bir 

arada düşünüldüğünde, sinaptik aktivasyon sırasında meydana gelen NO üretimindeki 

bölgesel artışın, sinapslarda meydana gelen kısa süreli fonksiyonel değişikliklerin yanısıra 

uzun süreli belleğin oluşumunu sağlayan nöral bağlantıların yeniden modellenmesine katkıda 

bulunarak uzun süreli nöroplastisitede de katkısı olduğunu işaret etmektedir (INGLIS ve ark., 

1998). 

 
Her ne kadar W sıçanlarla karşılaştırıldığında her üç NOS izoformu W/S sıçanlarda daha 

yüksek olsa da, W sıçanların “kötü” öğrenen grubunda, eNOS seviyesi istatistiksel olarak 

anlamlı derecede W/S sıçanların “kötü” öğrenenlerine göre daha yüksekti. eNOS seviyesi 

ayrıca, W sıçanların “kötü” öğrenenlerinde, W sıçanların “iyi” öğrenenlerine göre istatistiksel 

olarak anlamlı derecede daha yüksekti. Buna karşın W/S sıçan grubunda “iyi” ve “kötü” 

öğrenenler arasında eNOS seviyesinde anlamli bir fark bulunmadı. Pearson korelasyon 

analizi, hipokampal eNOS seviyesi ile öğrenme kapasitesi arasında sadece W sıçanlarda 

istatistiksel olarak anlamlı derecede ters bir ilişki olduğunu doğrulamıştır.  Çalışmamızda 

gözlemlenen W sıçanlarda eNOS’un hipokampal seviyesi ile mekansal öğrenme kapasitesi 

arasındaki negatif korelasyon, daha önce eNOS -/- farelerinin su labirentinde daha hızlı 

mekansal öğrenme, öğrendikleri yeri daha uzun süre hafızada muhafaza etme ve farklı bir yeri 

yeniden öğrenmede  (reversal learning) daha başarı gösterdiğini bildiren araştırmacıların 

çalışmaları ile tutarlıdır (FRISCH ve ark., 2000). Fakat yukarıda verilen çalışmada elde edilen 

bu sonuç, embryonik gelişim sürecinde knock-out edilen eNOS’un motor aktivite ve 

anksiyete gibi mekansal öğrenme süreciyle ilgili diğer etkilerinden kaynaklanıyor olabilir. 

Bazal ganglia ve amygdala gibi motor aktivite ve anksiyete ile ilgili olan beyin bölgelerinde 
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NOS aktivitesi gözlemlenmiş ve önemli olduğu bulunmuştur (DINERMAN ve ark., 1994; 

DUN ve ark., 1994, WEST ve Grace 2000). 

 
 

Çalışmamızda mekansal öğrenme kapasitesi ile nNOS seviyesi arasında görülen pozitif ve 

eNOS seviyesi arasında görülen negatif ilişki bu iki NOS izoformunun farklı nörofizyolojik 

rollerinin olması ile alakalı olabilir. Alınan sonuçlar her iki NOS izoformunun beyindeki 

nörotransmiter sistemlerini farklı biçimde etkilemesi ile açıklanabilir. Nöronal izoformun 

inaktif olduğu koşullarda NMDA reseptörleri tarafından indüklenen glutamat salınımında 

azalma, buna karşın eNOS’un genetik olarak inaktif hale getirilmesi NMDA reseptörleri 

tarafından indüklenen GABA salınımında belirgin düşme KANO ve ark. (1998) tarafından 

bildirmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, eNOS’un daha yüksek seviyede bulunması GABA 

salınmasını arttırabilir bu da öğrenme ve bellek üzerinde olumsuz etki gösterebilir. Bu 

sonuçlara göre, artan eNOS miktarı baskılayıcı, artan nNOS miktarı ise uyarıcı sinirsel 

faaliyetlere neden olmaktadır. 

 
 

Çalışmamızda, hem W hem de W/S sıçanlarda, hipokampal eNOS seviyesi istatistiksel olarak 

anlamlı derecede nNOS ve iNOS seviyelerinden yüksekti (bakınız Şekil 13). Her iki sıçan 

soyunda hipokampal iNOS seviyesi nNOS seviyesinden ya yüksek ya da aynı düzeydeydi 

(Şekil 13). Bu sonuç daha önce başka araştırmacılar tarafından gösterilen mekansal öğrenme 

testi sonucu sıçanlarda yüksek seviyede iNOS indüklenmesi sonucu ile tutarlıdır 

(CAVALLARO ve ark, 2002). Ek olarak, çalışmamızda her iki sıçan soyunda iNOS seviyesi 

ile öğrenme kapasitesi arasından istatistiksel olarak anlamlı derecede negatif korelasyon 

bulunmuştur. Bu sonuca benzer şekilde, LAW ve ark., 2002 çalışmasında Morris su 

labirentinde eğitime tabi tutulmuş bilişsel fonksiyonları bozuk yaşlı Long-Evans sıçanların 

hipokampus ve korteks beyin bölgelerinde düşük seviyede nNOS ve yüksek seviyede iNOS 

tespit edilmiştir. Tüm bu sonuçlar, iNOS’un yaygın olarak bilinen beyin savunma 

mekanizmasındaki rolünün yanı sıra, öğrenme ve bellek oluşumunda da rol oynayabileceğini 

göstermiştir. 
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4. 2 Long-Evans sıçanların öğrenme kapasiteleri ile CaMKIIα, pCaMKII α, 

PKA, pPKA ve ChAT enzimlerinin hipokampustaki seviyeleri arasındaki 

ili şki 

Fosforilasyon/defosforilasyon reaksiyonları, nöral devrelerde veya ağlarda (neural circuits) 

bilgileri kodlamada (encoding), muhafaza etmede (retaining) ve değiştirmede (modifying) 

büyük önem taşımaktadır (CAMMAROTA ve  ark., 2002; CHEN ve ark., 2005; COLBRAN, 

2004; HU ve ark., 2002; SANHUEZA ve ark., 2007; MICHEAU ve Riedel, 1999). Bu 

nedenle çalışmamızda iki önemli protein kinaza odaklanmıştır. Ayrıca, hipokampusta önemli 

bir modulatör nörotransmiter olan ChAT’ın hipokampustaki seviyesi de çalışmamızda 

değerlendirilmiştir.  

Long-Evans sıçanlar üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar, “iyi” ve “kötü” öğrenen sıçanlar 

arasında total CaMKIIα hipokampus seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark yokken, 

CaMKIIα’nın aktivasyonunun bir göstergesi olan fosforile CaMKIIα (pCaMKIIα) seviyesinde 

“iyi” ö ğrenenlerde “kötü” ögrenenlere nazaran istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 

yüksek olduğunu göstermiştir. Buna karşın, hem PKA hem de onun fosforile formu pPKA’nın 

hipokampustaki seviyeleri “iyi” öğrenenlerde “kötü” öğrenenlere göre istatistiksel olarak 

anlamlı derecede daha yüksekti. Aynı şekilde, ChAT’ın hipokampustaki seviyesi de “iyi” 

öğrenenlerde “kötü” öğrenenlere nazaran istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti. 

Çalışmamızdaki,  hipokampal CAMKII aktivasyonunun davranış testinde “iyi” performans 

gösteren sıçanlarda artmış olması,  CaMKII’nun mekansal öğrenme ve bellekle ilişkili 

olduğunu doğrulamaktadır.  Postsinaptik densitede (PSD) yoğun olarak yer alan ana protein 

olan CaMKII’nin öğrenme ve bellek oluşumunda önemli rolü olduğu daha önce birçok 

çalışma tarafından gösterilmiştir (CAMMAROTA ve ark., 2002; MAYFORD ve ark., 1996; 

MICHEAU ve Riedel, 1999). Alfa-kalsiyum-kalmodulin kinaz II mutant farelerde LTP 

oluşumdaki eksiklik su labirenti (SILVA ve ark., 1992 a,b) ve Barnes labirentinde (BACH ve 

ark., 1995) mekansal öğrenme ve bellek testlerinde görülen eksiklikler ile paralellik 

göstermiştir.  Morris su labirenti eğitiminden önce spesifik CaMKII inhibitörü olan KN62’nin 

sıçanlara enjekte edilmesi, kontrol grubuna göre bu sıçanlarda mekansal öğrenme testindeki 

eğitim performanslarında düşüşe neden olmuştur, oysa mekansal öğrenme gerektirmeyen 

testlerde herhangi bir bozukluk görülmemiştir (TAN ve Liang, 1996). Pasif sakınma 



56 
 

eğitiminden sonraki ilk 30 dakikada hipokampal CaMKII aktivasyonunda bir artış oludugu 

bazı araştırmacılar tarafından gösterilmiştir (CAMMAROTA ve ark., 1998). Bu çalışmalara 

ters olarak, MIZUNO ve ark., 2002 çalışmasında kısmi pekiştirilmi ş 8-kollu radyal labirent 

eğitim sonrasi sıçanlarda hipokampal pCaMKII seviyelerinde kontrol gruba nazaran herhangi 

bir artış gözlemlenmemiştir. 

Çalışmamız, öğrenmeye bağlı hipokampal pCaMKII artışı değerlendirilmesine tüm sıçanların 

öğrenme eğitimine tabi tutulmasından ve hiç eğitim görmemiş kontrol grubunun 

olmamasından dolayı izin vermemiştir. Ancak çalışmamızın sonuçlarına göre hipokampal 

CaMKII aktivasyon düzeyi hayvanların öğrenme kapasitesi ile istatistiksel olarak anlamlı 

derecede pozitif ilişkilidir. Çalışmamız sonucuna benzer bir sonuç SOLOMONIA ve ark., 

tarafından 2005 yılında civciv üzerinde gerçekleştirilen çalışmada görsel imprinting 

eğitiminden 1 saat sonra kuşlarda bu tip öğrenme için önemli olarak bilinen ventral 

hyperstriatum ve orta-medial mesopallium’de ölçülmüş fosforile CaMKII’nin seviyesi ile 

öğrenme kapasitesi arasında anlamlı pozitif korelasyon bulunmuştur. Çalışmamızın sonucu 

ayrıca protein aktivasyonunun her zaman protein ekspresyonu ile orantısal olmadığını da 

göstermiştir. 

Birçok çalışma, CaMKII’nin erken safhalardaki hűcresel (LTP) ve davranışsal belleğin 

oluşumundaki önemini göstermiştir. CHEN ve ark., (2001) çalışmasında CaMKII 

inhibitörlerinin önceden oluşturulmuş LTP üzerine bir etkisi olmadığını göstermiştir ki bu 

sonuç CaMKII’nin LTP indüksiyonunda rolü olduğuna işaret etmektedir. CaMKII’nin 

spesifik inhibitörü olan KN62’nin eğitimden hemen sonra intrahipokampal olarak verilmesi 

sıҫanların pasif sakınma eğitimi edinmesini engellediği, eğitimden 30 dakika sonra 

verilmesinin  kısmi bellek bozukluğuna neden olduğu ve 120 dakika veya daha sonra 

verildiğinde ise hiҫbir etkiye neden olmadığı gösterilmiştir. Buna parallel olarak eğitimden 

120 dakika sonra değilde hemen sonra feda edilen sıҫanlarda CaMKII aktivitesinde artış (25-

78%) görülmüştür (CAMMAROTA ve ark., 1998; WOLFMAN ve ark., 1994). Bu sonuҫlara 

göre, CaMKII’nin aktivitesi öğrenmeye dayalı eğitimlerin erken safhalarında artmakta ve eğer 

bu yükseltilmiş enzimatik aktivitesi eğitimden sonra 30 dakika kadar devam ederse uzun 

süreli değişikliklere yol açabilmektedir (IZQUIERDO ve ark., 1995). Bu durum bazı 

araştırmacılar tarafından CaMKII’in uzun ve kısa süreli hafıza oluşumunda moleküler bir 

anahtar olarak kabul edilmesini sağlamıştır (LISMAN ve ark., 2002). 
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Çalışmamızda, sıçanların öğrenme kapasitesi ile hipokampal CaMKII aktivitesi arasında 

görülen pozitif korelasyon, hipokampustaki CaMKII aktivitesinin sağlıklı genç bireylerde 

episodik hafıza kapasitesinin göstergesi olarak kullanabileceğini göstermiştir.  

Çalışmamızda CaMKIIα’ya ters olarak, PKA ve onun fosforile formunun (pPKA) 

hipokampustaki seviyesi “iyi” öğrenenlerde “kötü” öğrenenlere nazaran istatistiksel olarak 

anlamlı derecede daha yüksektir. Bu sonuϧ, PKA aktivitesinin hem omurgalılarda (ABEL ve 

Nguyen, 2008) hem de omurgasızlarda (KANDEL, 2001; McGUIRE ve ark., 2005) 

davranışsal öğrenme ve hafıza oluşumdaki rolünün yanı sıra LTP’deki önemini gösteren 

çalışmaların sonuçları ile uyumludur (ABEL ve ark., 1997, BERNABEU ve ark., 1997, 

derleme için NGUYEN ve Woo, 2003). Mekansal öğrenme eğitimlerinden kısmi pekiştirilmi ş 

8-kollu radyal labirent eğitiminin  dördüncü gününde (MIZUNO ve ark., 2002) ve delikli 

arena (holeboard) yiyecek arama eğitimin ilk gününde (VAZGUEZ ve ark., 2000) 

hipokampal PKA aktivitesinde artış çalışmalarda gösterilmiştir.  

Çalışmamızda, sıçanların öğrenme performansı ile hem total hem de fosforile PKA’nın 

hipokampustaki seviyeleri arasında görülen pozitif korelasyon, PKA’nın hem kısa süreli hem 

de uzun süreli hafızada rolü olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan, çalışmamızdaki 

sıçanların öğrenme performansı ile sadece fosforile CaMKIIα’nın hipokampustaki seviyesi 

arasında görülen pozitif korelasyon CaMKII’nin erken, kısa süreli, aktiviteye bağlı sinaptik 

değişikliklerde rolünün olması ile alakalı olabilir. Çalışmamızda, tüm incelenen enzimlerin 

hem total hipokampal seviyeleri hem de CaMKII ve PKA’nin fosforile formlarının seviyeleri 

sıçanların davranış eğitiminde kritere ulaştıktan sonra ölçülmüştür. Kısmi pekiştirilmi ş 12-

kollu radyal labirent eğitimi ile hem kısa süreli bellek hem de uzun süreli bellek izleri 

oluşturulmuştur. Tüm sıçanlar kritere ulaştıktan sonra, 5 dk süreyle tekrar bir eğitime (re-

training) tabi tutulmuş, ve bu eğitimin ardından 15 dk sonra sıçanlar dekapitasyon yoluyla 

feda edilmiştir. Bu verilen son tekrar eğitimi (re-training) hipokampal CaMKII’nin fosforile 

formunun indüklenmesine neden olurken, CaMKII’nin hipokampustaki temel ekspresyonunu 

etkilememiş olabilir. Diğer taraftan alınan sonuçlar CaMKII’nin temel ekspresyonunun 

epizodik öğrenme ve hafıza kapasitesinin göstergesi olmadığına işaret etmektedir. 
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Çalışmamızda, Long-Evans sıçanların “iyi” öğrenen grubunda görülen yüksek hipokampal 

PKA seviyesine yine görece yüksek hipokampal ChAT seviyesi eşlik etmiştir. Lezyon, 

eletrofizyolojik, farmakolojik, biyokimyasal ve davranışsal teknikleri içere birçok çalışma, 

kolinerjik septo-hipokampal sistemin hipokampusun işlevsel bütünlüğü ve hipokampusa bağlı 

kontekse dayalı episodik bellek açısından önemini vurgulamaktadır (derleme için bakınız 

DEIANA ve ark., 2011; ROBINSON ve ark., 2011). Fakat buna karşıt olan çalışmalarda 

mevcuttur (derleme için bakınız MICHEAU ve Marighetto, 2011; PARENT ve Baxter, 2004). 

Bazal önbeyin bölgelerinden (nükleus bazalis-prefrontal korteks ve septum-hipokampus) 

salgılanan ACh’nin hem kısa süreli bellekte hem de uzun süreli bellekte etkili olduğu 

gösterilmiştir. Her ne kadar prefrontal korteks kısa süreli, hipokampus ise uzun süreli nöral 

plastisite ile ilişkilendirilselerde, yeni yayınlanan nöropsikolojik veriler hipokampusun da 

içerisinde bulunduğu medyal temporal lob yapılarının da kısa süreli bellek oluşumunda kritik 

rol oynadığı görüşünü desteklemektedir (KUMARAN, 2008). 

Çalışmamızda uygulanan öğrenme testinde hayvanın öğrenme kriterine ulaşabilmesi için her 

iki bellek türünü de kullanması gerekli olduğundan, hipokampal ChAT seviyeleri ile 

hayvanların öğrenme kapasitesi arasında pozitif bir korelasyon bulunması beklenmektedir. 

Çalışmamızda “kötü” öğrenen grupta “iyi” öğrenenlere nazaran görülen düşük ChAT 

seviyesi, öğrenme ve bellek bozuklukları gösteren yaşlı sıçanların önbeyin bölgesinde diğer 

araştırmacılar tarafından kaydedilen düşük ChAT aktivitesi ile uyumludur (DUNBAR ve ark., 

1993; LUINE ve Hearns, 1990; MARKOWSKA ve ark., 1995; WANG ve ark., 2009). 

Çalışmamızdaki hipokampal ChAT seviyesi ile sıçanların mekansal bellek testinde 

sergiledikleri performans arasındaki pozitif korelasyon, daha önce yine tarafımızca 

gerçekleştirilen bellek bozukluğu gösteren genç sıçanlarda hipokampal kolinerjik sistemin 

kronik intraventriküler NGF uygulanması ile güçlendirilmesi sonucunda bellek 

fonksiyonlarında belirgin düzelme görüldüğü çalışma ile uyumluluk göstermektedir 

(JAKUBOWSKA-DOGRU ve ark., 2005). 

Farklı sinyal iletim yolakları arasında yoğun bir karşılıklı etkileşim (crosstalk) olduğu 

bilinmektedir (derleme için bakınız SHOBE, 2002). Etkileyen diğer etmenlerin yanı sıra, 

septo-hipokampal sistem üzerinde in vivo deneylerle de gösterildiği üzere ChAT ekspresyonu 

PKAII’nin aktivitesinden etkilenmektedir. SHARIFZADEH ve ark. (2005) çalışması 

göstermektedir ki PKA II inhibitörü olan H-89’un yaşlı sıçanların hipokampus bölgesine 
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bilateral enjeksiyonu septo-hipokampal yolak üzerinde ChAT içeren nöronların sayılarında 

belirgin biçimde azalmaya neden olmuştur. Bu bulguların ışığında, çalışmamızda görülen 

PKA ve ChAT hipokampal seviyeleri arasındaki paralellik ek anlam kazanmaktadır.  

4. 3 Sonuç 

 
Bugüne kadar literatürde verilen araştırma sonuçlarına göre, bu çalışmamız, “bellek 

molekülleri” olarak adlandırılan moleküller arasından seçtiğimiz enzimlerin hipokampustaki 

aktivitesi ve/veya seviyesi ile farklı soylara ait populasyonlardan rastgele seçilen genç sağlıklı 

sıçanlardaki öğrenme kapasitesi arasındaki korelasyonu inceleyen ilk çalışmadır.  

 

Çalışmamızda, iki önemli protein kinazın, CaMKIIα ve PKA, hipokampusteki seviyesi ve 

aktivasyonunun yanı sıra, iki önemli düzenleyici nörotransmiter olan NO ve ACh’in 

sentezlenmesinden sorumlu olan üç farklı NOS izoformunun ve ChAT’ın ekspresyonu, 

hipokampuse bağlı öğrenme eğitiminde (hem kısa süreli hem de uzun süreli belleği 

kullanmayı gerektiren kısmi pekiştirilmi ş 12 kollu radyal labirent) gösterdikleri performansa 

göre “iyi” ve “kötü” öğrenen olarak sınıflandırılan sağlıklı genç sıçanlarda incelenmiştir.  

 
Çalışmamızın sonuçları birlikte ele alındığında, sıçanların öğrenme kapasitesinde hem 

bireysel hem de soylar arasında büyük bir varyasyon olduğu gösterilmiştir. Genetik açıdan 

daha homojen olan aynı soydan gelen W sıçan grubunun, iki farklı soydan gelen W/S 

sıçanlara göre yer öğrenme testinde daha düşük performans sergilediği izlenmiştir. Kısmi 

pekiştirilmi ş 12-kollu radyal labirentte kaydedilen öğrenme performansındaki bireysel ve 

soya bağlı farkları kısa süreli bellek hatalarından daha çok uzun süreli bellek hataların 

etkilediği gözlenmiştir. Soya dayalı öğrenme kapasitesindeki farklılıklara paralel olarak beyin 

hipokampus bölgesinde NOS izoenzimlerinin (nNOS, eNOS, iNOS) ekspresyonlarında soya 

bağlı farklar da gözlemlenmiştir. Öğrenme kapasitesindeki soya bağlı ve/veya bireysel 

varyasyon, hipokampustaki enzimlerin ekspresyonu ve/veya aktivitesi ile anlamlı korelasyon 

görtermiştir. Sıçanların öğrenme hızı ile nNOS, PKA, pPKA, pCaMKIIα (total CaMKIIα 

değil), ve ChAT seviyeleri arasında pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Hipokampustaki 

iNOS seviyesi ile sıçanların öğrenme kapasitesi arasında ise negatif bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. eNOS seviyesi ile sıçanların öğrenme kapasitesi arasındaki negatif korelasyon 

sadece W sıçanlarda gözlenmiştir. Üç NOS izoformu kullanılarak yapılan çalışmamızın 
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sonuçları bu üç NOS izoformunun öğrenme süreçlerinde rol oynayabileceğini, fakat bu 

rollerin nöral iletimde farklı olduğuna işaret etmektedir. Kinazların seviye ve aktivasyonu 

üzerinde yapılan çalışmalar ise, CaMKII’in öncelikli olarak kısa süreli fakat PKA’nın hem 

kısa hem de uzun süreli sinaptik plastisitede rol oynadığını doğrulamaktadır.  

 
Bu çalışma, genç sıçanlarda mekansal bellekteki bireysel farklılıkların potansiyel moleküler 

temellerini aydınlatmaya yönelik ilişkilendirici bir çalışmadır. Çalışmadan elde edilen 

sonuçlar, davranışsal öğrenme ve bellek gibi hayli karmaşık süreçler üzerinde direkt bir ilişki 

kurulabilmesine izin vermeyebilir, fakat bu ve benzer çalışmaların sonuçları genç 

populasyonlarda görülen patolojik süreçlerle ilişkili olmayan bellek bozukluklarının 

tedavisine ilişkin bilişsel geliştiriciler (cognitive enhancers) arandığında, moleküler hedeflerin 

belirlenmesi aşamasında belirleyici olmaktadır. 
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