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Amaç: Bu çalışmanın amacı, yetişkin fare primer duyu nöron kültüründe sağlıklı bir şekilde uzamış 
aksonlara hassas bir şekilde laser ışığı ile akson kesisi (aksotomi) yapıldıktan sonra oluşan ve hasar 
sinyal mekanizmalarından biri olan depolarizasyon dalgasının belirlenmesidir.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmanın materyali, arka kök gangliyon (AKG)’larından elde edilen 
saf nöron kültürüdür.

Cerrahi metotlarla fareden alınan AKG’ları kolajenaz, tripsin ve DNAse enzimleriyle enzimatik 
olarak ayrıştırıldıktan sonra tiriturasyonla hücreler saflaştırılıp, lamininle kaplı cam tabanlı 35 
mm çapındaki kültür kaplarına ekildi. Tüm kültür çalışması boyunca vasat olarak Neurobasal A 
kullanıldı. 

Çalışmamızda aksotomiyle oluşan depolarizasyon dalgasını göstermek için, 1,3- dibutylbarbituric 
acid (DIBAC) kullanıldı. Hücre kültüründe ekim yapıldıktan 48 saat sonra Petri kutusuna 100 
nM konsantrasyonunda DIBAC koyulup mikroskop sistemine (Cell Observer-Zeiss) yerleştirildi 
ve nöronların görüntüleri 20x’lik objektifle alındı. Konfokal laser taramalı mikroskop ile (Zeiss 
LSM 510 META) belirlenen nöronun argon (488 nm) laser taramasıyla 40x’lık immersiyon 
yağlı objektifte aksotomi öncesi alınan görüntüsü kayıt edildi. Daha sonra Petri kutusu laser 
mikrodiseksiyon mikroskobuna götürülüp, seçilen nöron bulundu ve 63x kuru faz kontrast objektif 
ile aksotomi yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde laser taramalı mikroskopta aksotomi öncesi alınan 
görüntüyle aynı ayarlar olacak şekilde aynı nöronun aksotomi sonrası görüntüleri kayıt edildi. Daha 
sonra görüntüler Image J National Instutes of Health (NIH) programı ile analiz edildi.

Bulgular: Nöronlar aksotomiye uğradıklarında depolarizasyon dalgası aksonlardan hücre 
gövdesine iletilmektedir. Bu ileti aynı zamanda akson hasar sinyal mekanizmaları arasında yer 
almaktadır. DIBAC boyası sitosolik proteinlere bağlandığında floresan yoğunluğu artmaktadır. 
Buna bağlı olarak hücre depolarize olduğunda boyanın hücre içine girişi artmakta ve hücre içindeki 
lipid ve proteinlere bağlanarak floresan şiddeti atmaktadır. Hücre hiperpolarize olduğunda ise 
DIBAC hücreden dışarı çıkmakta ve protein ile lipidlere bağlı DIBAC konsantrasyonu azalacağı 
için floresan şiddeti de azalmaktadır. Aksotomi yapılmadan önce DIBAC’ın bulunduğu durumda 
nöronların floresan görüntüleri alındı. Aksotomi yapıldıktan sonra depolarizasyon gerçekleştiği 
zaman bu boyanın girişi artmakta ve dolayısıyla yansıttığı ışık miktarı da o ölçüde artmaktadır. 
Buna bağlı olarak aksotomi yapıldıktan sonra ilk hasar sinyali olan depolarizasyon dalgası, DIBAC 
ile canlı boyamanın ardından tespit edildi. Aksotomi sonrası, aksotomi öncesine göre boyanma 
şiddetindeki artış istatistiksel olarak analiz edildi. Bu analiz sonucuna göre, çekirdek (r=0,30; 
p<0,01) ve gövdedeki (r=0,019; p<0,01) boyama miktarının anlamlı derecede arttığı tespit edildi. 
Ancak proksimal ve distal akson kısımlarındaki artış, anlamlı bulunmadı. Bunun sebebinin aksotomi 
sonrası görüntüleme sürecine kadar aksonlardaki depolarizasyon dalgasının yerini repolarizasyona 
bırakması olarak yorumlanabilir.


