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Özetçe - Akışkan kesme gerilmesi yaralanmasının 
(AKGY) merkezi sinir sistemi nöronlarında travmatik 
beyin yaralanması (TBY) sonrası görülen yapısal ve 
morfolojik değişiklikleri taklit edip etmediğini belirlemek 
amacıyla bu yaralanmayı kültürlenmiş tavuk önbeyin 
nöronlarına uyguladık. Sonuçlarımız gösteriyor ki, 
TBY’nin karakteristik belirtisi olan aksonda boncuklanma 
AKGY sonrası artıyor; bu da, in vitro model sistemimizin 
gözlenen in vivo TBY benzeri değişiklikleri taklit ettiğini 
öne sürüyor. Boncukların akson boyunca mikrotübül 
(MT) kütlesinin azaldığı ayrık noktalarda belirmesi, 
boncuklanmanın MT’ler üzerinden yapılan akson 
taşımasındaki bozulmalarla ilintili olduğu yönündeki 
hipotezin doğrudan kanıtını oluşturuyor. Travma sonrası 
akson hücre zarı geçirgenliğindeki noktasal değişimlerin 
noktasal [Ca2+]i zirvelerinden sorumlu olduğunu, bunların 
da MT’lerde lokal depolimerizasyona neden olduğunu öne 
sürüyoruz. Araştırmalarımız, AKGY’nin noktasal Ca2+ 
akışına veya akson hücre zarı geçirgenliğinde noktasal 
değişikliklere neden olup olmadığını belirlemek yönünde. 
Bu çalışma Pennslyvania Eyaleti (A.B.D.) Tütün Fonu 
tarafından desteklenmiştir. 
 
Anahtar Sözcükler: Travmatik sinir yaralanması, kesme 
gerilmesi, aksonda boncuklanma, mikrotübüller 
 
 

Abstract - We applied fluid shear stress injury (FSSI) to 
cultured chick forebrain neurons to determine if this type of 
injury mimics the structural and morphological changes in central 
nervous system neurons following traumatic brain injury (TBI). 
Our results demonstrate that axonal beading, which is the 
hallmark of TBI, is increased following FSSI, suggesting that our 
in vitro model system mimics TBI-like changes observed in vivo. 
Beads appeared at distinct locations along the axon where 
microtubule (MT) mass is decreased, providing direct evidence 
for the hypothesis that beading is related with impaired axonal 
transport conducted over MTs. We suggest that focal changes in 
axolemmal permeability following trauma is responsible for focal 
[Ca2+]i peaks which, in turn, locally depolymerize MTs. We are 
currently investigating whether focal Ca2+ influx and axolemmal 
permeability changes occur in response to FSSI. This work was 
supported by the State of Pennsylvania Tobacco Fund. 
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I.  GİRİŞ 
 
Travmatik beyin yaralanması (TBY) ölümle 

sonuçlanan yaralanmaların önemli bir kısmını teşkil 

etmekte ve hayatta kalma halinde de ciddi sinir hasarına 
sebep olabilmektedir [1]. Travmaya karşı temel tepki 
olan dağınık akson yaralanmasında (DAY) aksonlar 
yaralanma şiddetine bağlı olarak birincil ya da ikincil 
aksotomiye uğrarlar [2] [3]. Birincil aksotomi 
aksonların aniden yırtılması olup, ikincil aksotomi ise 
yaralanma sonrası birkaç dakika ila günler boyunca 
devam eden ve aksonda boncuklanmaya ve giderek 
kopmaya neden olan süreğen bir olgudur [4]. İkincil 
yaralanma, akson hücre zarı geçirgenliği [5] [6] ile 
hücre iskeleti yapısında [7] [8] [9] değişimlere yol açar 
ve karakteristik morfoloji olarak akson boyunca 
noktasal şişmeler (boncuklanma) gösterir [10] [11]. 
(TBY sonrası akson hasarı ile ilgili daha geniş bilgi için 
bkz. [12] ve [13]). Akson taşımasındaki bozulmanın, 
taşınan organel ve proteinlerin akson hattı boyunca 
ayrık noktalarda birikmesine neden olduğu ve 
dolayısıyla, boncuklanmadan sorumlu olduğu iddia 
edilmektedir [2] [9] [14]. 

Travma sonrası gelişen olaylara ışık tutmak 
amacıyla çok sayıda hayvan yaralanması modeli [6] 
[11] [14] [15] ve in vitro hücre yaralanması modeli [16] 
[19] kullanılmıştır. Kalsiyumun travmatik akson 
yaralanmasının (TAY) gelişiminde hayati bir rol 
oynadığı düşünülmektedir [20]. Hücre içi kalsiyum 
iyonu konsantrasyonundaki ([Ca2+]i) artışın calpain 
sinifi öğütücü enzimleri etkinleştirdiği; calpainlerin de 
mikrotübül (MT) [21], mikrotübül bağlantılı protein 
[22], nörofilament [21] [23] ve spectrinleri [14] [15] 
[24] öğüttüğü gösterilmiştir. Kimilerine göre Ca2+ girişi 
Na+/Ca2+ pompasının tersine çalışması yoluyla [17] [25] 
veya gerilime bağlı Ca2+ kanalları yoluyla ve sodyuma 
bağlı bir biçimde [18] [26] gerçekleşmektedir. 
Kimilerine göre ise Ca2+ girişinin altında yatan sebep, 
akson hücre zarı geçirgenliğindeki kalıcı olmayan 
değişimlerdir [6] [8] [19] [27]. TAY’ndaki Ca2+ 
girişindeki temel mekanizmanın mekanoporasyon 
(hücre zarında mekanik olarak açılmış geçici delikler) 
olup olmadığı halen belirlenmiş değildir. 

TBY’nın hücresel kökenini daha fazla anlamak ve 
olası tedavi stratejilerini araştırmak için bir in vitro 
model sistemi kullanmak oldukça etkili olacaktır. 
Amacımız dışardan uygulanan akışkan kesme gerilmesi 
yaralanmasının (AKGY) kültürlenmiş merkezi sinir 
sistemi nöronlarının aksonlarında TBY benzeri 
değişimlere neden olup olmadığını belirlemek. Bu 



model sistem içerisinde aksonal boncuklanma, TAY’ın 
tayin edilmesi için bir ölçü olarak kullanılabilir. 

 

 
II. MALZEME VE YÖNTEMLER 

 
Tavuk embriyolarının (embriyonik gün 8) 

önbeyinleri çıkartılıp birincil nöronlar başka bir 
çalışmada anlatıldığı şekilde ayrıştırıldı [28]. Hücre 
kültürü sodyum borat tampon çözeltisi içinde 0.1 mg/ml 
poly-DL-lysine’e (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, 
ABD) tabi tutulmuş ve phosphate buffered saline ile üç 
kez çalkalanmış Alman camı lameller (Bellco Glass 
Inc., Vineland, NJ, ABD) üzerinde yetiştirildi. 
Deneylerin bir kısmında foto-aşındırma yöntemi ile 
hazırlanmış işaretli lameller (Bellco) kullanıldı. Hücre 
kültürleri, deneyden önceki 6 gün boyunca 37°C 
sıcaklıkta bir CO2 (% 5) inkübatöründe M199 kültür 
ortamı (Invitrogen Co. Carlsbad, CA, ABD) içinde 
yaşatıldı. Kültür ortamı bu süre boyunca 1 ila 2 kez 
yenilendi.  

Tavuk önbeyin nöronları (TÖN) kontrollü kesme 
gerilmesi aygıtı (KKGA) kullanılarak AKGY’na maruz 
bırakıldı [29]. KKGA koni tümler açısı çok küçük olan 
bir koni-ve-plaka viskometresi olup, koninin bilgisayar 
ile kontrol edilen açısal hareketine bağlı olarak, plaka 
üzerine birörnek kesme gerilmesi uygulamaktadır. 
KKGA düzeneğinde yüzeyinde nöronlar bulunan lamel, 
plaka üzerindeki bir yuvaya yerleştirilip vakum 
yardımıyla bu konuma sabitlenir. KKGA’nın başlıca 
avantajları kesme geriliminin artış hızı ve büyüklüğü 
üzerinde hassas kontrol sağlaması ve bir ters mikroskop 
yardımıyla nöronları, yaralanma öncesinde, yaralanma 
esnasında, ve yaralanma sonrasında imgelemeye olanak 
sağlamasıdır (Şekil 1). Yaralanmayan kontroller 
yaralanan gruplar gibi koninin altına yerleştirildiler 
fakat bir kesme gerilmesine maruz kalmadılar. 

 

 
 

 
Yaralanma profili azami kesme gerilimi olan 45 

dyn·cm-2 değerine 20 ms içinde ulaşacak, dolayısıyla 
2250 dyn·cm-2s-1 kesme gerilimi artış hızına sahip 
olacak şekilde belirlendi. Yaralanma sonrası akut 

morfoloji değişimlerini takip edebilmek amacıyla 
nöronlar, yaralanmadan hemen önce ve 5, 20, 40, 60 
dakika sonra imgelendi. MT’lerin sabitlenmesi 
esnasında serbest tubulin monomerlerinden kurtulmak 
için akson zarını geçirgenleştirmek amacıyla eşzamanlı 
sabitleme ve çıkarma yöntemi kullanıldı [30]. 
Sabitlenen kültürlere daha sonra monoclonal anti-α-
tubulin (Sigma) ve rhodamine phalloidin (Invitrogen) ile 
immüno boyama uygulanmış ve bu sayede MT ve aktin 
hücre iskeletleri görüntülenebilmiştir. 
 

 
III. SONUÇLAR 

 
AKGY Aksonda Boncuklanmaya Neden Oldu 

 
Kültürlenmiş TÖN’ler yukarıda anlatıldığı gibi 

KKGA ile yaralandı. Yaralanma öncesi ve sonrasında 
edinilen faz kontrast imgelerinin analizi, nöronların 
yaralanmaya karşı verdiği gelişmeli tepkinin 
boncuklanma olduğunu ortaya koydu. Şekil 2’de 
gösterilen temsili nöronda boncuklar yaralanma sonrası 
30. ve 60. dakikalar arasında ortaya çıkıyor. 
 

 
 

Boncuk oluşumu, ortaya çıkan her bir boncuğun 
sayılması ve bu sayının aksonun boyu ile normalize 
edilmesi yoluyla hesaplandı. 30 lamele dayanan 
deneyler, yaralanma grubundaki boncuklanma oranının 
yaralanmaya kontrollere göre kaydadeğer miktarda fazla 
olduğunu gösterdi (Şekil 3).  

 

Boncuklanma Artışının Zamana Bağlı Grafiği
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Şekil 1. Kontrollü kesme gerilmesi aygıtı (KKGA). 

Şekil 2. Yaralanmış bir aksonda boncuklanmanın zamanla gelişimi 
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Şekil 3. Boncuklanma yaralanmış kültürlerde kontrollere nazaran 
daha fazla oluyor (* p < 0.05). 

* 



Boncuklar MT Devamsızlık Noktalarıyla 

Eşkonumlandılar 

 
Bir kısım deneyde, önceden görüntülenmiş bir 

nöronun konumunun sabitlenme ve antibadi boyaması 
sonrasında yeniden bulunmasına olanak tanıyan foto-
aşındırma ile işaretlenmiş lameller kullanıldı. Şekil 4 ve 
5, yaralanma sonrası sırasıyla 20 ve 40. dakikalarda 
sabitlenmiş nöronları göstermektedir. Şekil 4 ve 5’teki 
florasan imgeler aksonun değişik bölgeleri arasındaki 
MT içeriğindeki farkı  belirginleştirmek amacıyla 
psödo-renklendirmeye tabi tutuldu. 

Yaralanan nöronlar ilk 20 dakika içerisinde 
boncuklanma gösterdiler ve MT’lerdeki devamsızlıklar 
da (Şekil 4A ve 4D, oklar) tam da boncukların 
bulunduğu yerlerde oluştu (Şekil 4C ve 4E, oklar). 
İlginçtir ki, aktin hücre iskeleti sadece aşırı şişmiş 
boncuklarda zayıflamış (Şekil 4B, oklar). Yaralanmayan 
kontroller 40. dakikada dahi daha az boncuklanma 
gösterdiler ve noktasal MT kaybı da çok düşük bir 
seviyede kaldı (Şekil 5). 

MT devamsızlığının boncuklarla eşkonumlanması 
hem yaralanan hem de yaralanmayan kontrol kültürleri 
içeren 130 nöron üzerinde analiz edildi. Boncukların 
büyük çoğunluğunun gerçekten de MT kütlesinde 
azalma gözlenen noktalarla eşkonumlandığı gözlendi 
(Şekil 6). 

 
Boncuklar Genelde Rastlantısal Konumlarda Belirdiler  

 
Boncukların akson boyunca hangi konumlarda 

oluştukları 130 nöron üzerinden analiz edildi. 
Boncukların konumları bir büküm noktasında, bir 
çatallanma noktasında ya da rastlantısal bir noktada 
olmak üzere üç kategoriye ayrıldı. Akson 
doğrultusundaki 15° ve üzerindeki sapmalar büküm 
noktası olarak değerlendirildi. Boncukların büyük 
çoğunluğu, büküm ve çatallanma noktalarını tercih 
etmek yerine rastgelel noktalarda belirdiler (Şekil 7). 

 

 
IV.  TARTIŞMA 

 
Kültürlenmiş TÖN’lere KKGA yardımıyla yüksek 

artış oranına sahip kesme gerilmesi uygulandı. Sonuçlar 
yaralanmış kültürlerde, yaralanmayan kontrol 
kültürlerine göre daha çok boncuklanma olduğunu 
ortaya koydu. Yaralanma sonrası yapılan immüno 
boyama, boncukların, akson hattı boyunca, MT 
kütlesinin devamsız bir biçimde azalmış olduğu ayrık 
noktalarda konumlandığını gösterdi. Bununla beraber, 
boncukların büyük çoğunluğunun büküm ya da 
çatallanma noktalarını tercih etmek yerine rastlantısal 
noktalarda belirdiği tespit edildi.  

Şekil 4. Yaralanma sonrası 20. dakikada sabitlenmiş bir nöronda mikrotübüllerin (A) ve aktin hücre iskeletinin (B) psödo-renklendirilmiş florasan 
yoğunluğu ile faz-kontrast imgesi (C). Boncuk noktaları (oklar) mikrotübül devamsızlıklarıyla eşkonumlanıyorlar (A ve C). Aktin hücre iskeleti 
ise şişmenin aşırı olduğu birkaç noktada devamsızlık gösteriyor (B). Eşkonumlanmayı daha iyi gösterebilmek için A ve C’de belirtilen alanlar 

büyütüp döndürüldü (D ve E). 

 



Şekil 5. Yaralanmamış kontrol grubundan bir nöronda (40. 
dakikada sabitlenmiş) mikrotübüllerin MT (A) ve aktin hücre 

iskeletinin (B) psödo-renklendirilmiş florasan yoğunluğu ile faz-
kontrast imgesi (C). Boncuklanmanın başlangıcına hafif bir MT 

kaybı eşlik ediyor (oklar). 

Aksonda boncuklanma, TBY sonrası nöronların 
gösterdiği karakteristik morfolojik değişimdir [10] [11]. 
Boncuklanmanın travmatik yaralanma sonrası artışı, i) 
AKGY’nin TBY benzeri akson boncuklanması 
yaratmaya kabil olduğunu ve ii) kullandığımız birincil 
nöron kültürlerinde in vitro AKGY modelinin in vivo 
olarak gözlemlenen  TBY benzeri morfolojiyi taklit 
ettiğini ortaya koydu [2] [7]. 
 

 

Aksonda boncuklanma, organel ve proteinlerin 
bozulmuş akson taşıması nedeniyle birikmesi sonucu 
olabilir [14]. In vivo çalışmalar akson MT kütlesinin 
travmatik yaralanma sonrası azaldığını gösteriyor [2] 
[9]. MT’ler akson taşımasında kullanılan temel hücre 
iskeleti elemanları olduklarından, ayrık noktalardaki 
taşıma bozulmasının, MT’lerin bu noktalarda 
depolimerize olmasının sonucu olduğu düşünülebilir. 
Aksonda boncuklanmanın azalan MT kütlesi ile 
eşkonumlanması yönündeki bulgumuz bu fikri 
doğrudan destekleyen bir kanıttır.  

MT kütlesinin, aksonun çatallandığı noktalarda diğer 
kısımlara nazaran daha düşük olduğu daha önce 
bildirilmişti [31]. Azalan MT kütlesi nedeniyle, 
çatallanma noktalarının aksonun kalan kısımlarına göre 
yaralanmaya karşı daha korumasız olduğundan 
şüphelenilebilir. Ayrıca, mekanik açıdan bakıldığında, 
gerilmelerin hücre iskeleti yoluyla iletildiğini 
varsayarak, aksonun büküm ve çatallanma içeren 
kısımlarının mekanik yaralanmaya daha açık olması 

beklenilebilir. Sonuçlarımız, ne büküm ne de çatallanma 
noktalarının yaralanma kaynaklı yapısal ve morfolojik 
değişiklikler açısından özellikle tercih edilmediğini 
ortaya koyuyor. Dahası, boncukların akson boyunca 
rastgele dağılmış olması, bizi Ca2+’un aksona zar 
geçirgenliğindeki yerel değişiklikler yoluyla girdiğini 
öne sürmeye itiyor. Bu durumda, Ca2+ girişi noktasal 
olarak gerçekleşip, calpainlerin yerel olarak 
etkinleşmesine yol açabilir. Bu etkinlik de MT’lerin 
noktasal olarak depolimerize olmasıyla sonuçlanıyor 
olabilir. 
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Travma sonrası [Ca2+]’un akson hattı boyunca yerel 

zirveler yapıp yapmadığının belirlenmesi için başka 
araştırmalar yapılması gerekiyor. Ayrıca zar 
geçirgenliğindeki değişimlerin, eğer oluyorlarsa, ayrık 
noktalarda olup olmadığının da belirlenmesi gerekiyor. 
Bu, florasan dextranlar gibi geçirgenlik markörleri 
kullanılarak yapılabilir [19]. Sonuç olarak, gelecekte bu 
konuları, in vitro AKGY ile TBY benzeri yaralanma 
sağlayan yeni model sistemimizle araştıracağız.  
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Şekil 7. 130 nöron üzerinden analiz edilmiş boncuk konumları 
dağılımı hem yaralanma öncesi hem de sonrası boncukların genelde 

rastgele noktalarda bulunduğunu gösteriyor. 

Şekil 6. 130 nöron üzerinden analiz edilmiş eşkonumlanma nicelik 
grafiği hem yaralanma öncesi hem de sonrası boncuklanmanın büyük 

ölçüde eşkonumlandığını gösteriyor. 
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