
      19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 
 

 
304

bir çip üzerinde eş zamanlı olarak araştırmak 
mümkündür.   

Bu teknoloji ile belli bir dizideki mutasyon 
analizi yapılabilmekte, farklı birçok genin 
ekspresyon düzeyi belirlenebilmekte, solüsyonda 
herhangi bir mikroorganizmaya ait DNA’nın olup 
olmadığı rahatlıkla tespit edilebilmektedir. 
Gelecekte moleküler biyoloji laboratuvarlarında 
kullanılan elektroforezler, jel hazırlama üniteleri vs. 
ortadan kalkacağı ve analizlerin çoğunluğunun 
mikro-arrayler üzerinde gerçekleştirileceği bir 
döneme girileceği düşünülmektedir. 
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Bu çalışmada Asthenozoopermia (sperm 

motilite düşüklüğü) ile lökospermi ilişkisinin 
araştırılması amaçlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı Tüp Bebek Merkezi’ne başvuran 
toplam 89 erkek (sperm motilite bozukluğu olan 36 
olgu ile motilite bozukluğu olmayan 53 erkek) 
çalışma kapsamına alındı. Semen örneği 
makroskopik ve mikroskopik olarak 
değerlendirildi.Sperm motilite ve konsantrasyon 
değerlendirmesi için Makler sayım kamerası 
kullanıldı. Semende lökosit bakısı için ise lökosidin 
boyası kullanıldı. Sperm motilite düşüklüğü ile 
lökospermi arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmadı.(p>0.05). Erkek infertilitesinde önemli 
bir yer tutan asthenozoospermia olgularında 
semende lökosit bakısı için daha fazla hasta ile 
yapılan çalışmalara gereksinim olduğu 
düşüncesindeyiz. 
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Enteroviruslar Picornaviridae familyasında 

yer alan tek sarmallı enterik RNA ya sahip 
viruslardır. Enteroviruslar genelde fekal-oral yolla 
ve bir kısmı havadan taşınabilmektedir. Virüsler 
kontamine su veya gıda ile konakçının sindirim 
sistemine girmektedirler. Çiğ veya iyi pişmemiş 
kabuklular, istridye, midye tüketimi hastalığın 
oluşumunda etkili olmaktadır. Bu çalışma orta 
Karadeniz bölgesinden (Samsun Yöresinden) temin 
edilen midyelerde enterovirus varlığını tespit etmek 
amacıyla yapıldı. Bu amaçla 4 farklı örneklem 
istasyonlarından midyeler toplandı. Her grup 10 
midyeden oluşmak üzere toplam 400 midye 
enterovirus varlığı yönünden araştırıldı. 1. 
yöntemde Chomcyznski ve Sacchi (1987) 
tarafından bildirilen rapid acid guanidinium 
thiocyanate-phenol-chloroform methodu ile 
ekstraksiyonu yapılan örnekler daha sonra RT-PCR 
(reverse transcription polymerase chain reaction) 
metodu kullanılarak tanımlandı. 2. yöntem de ise 
midyeler önce HEp2 hücrelerinde sitopatik etki 
oluşturması yönünden değerlendirildi. Daha sonra 
hücre kültür süpernatantları RT-PCR ile tanı 
amacıyla kullanıldı. Orta Karadeniz bölgesinden 
(Samsun yöresinden) temin edilen midyelerde hem 
hücre kültür süpernatantlarından yapılan RT-PCR 
hem de direk dokudan yapılan RT-PCR sonuçları 
enterovirus yönünden negatif bulundu.  
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