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KAYSERİ

i
TEŞEKKÜR: Hızlı destek proje kapsamında yürütülen Poje Kod No: THD-2017-7769
Kuantum nokta qdot temelli biyosensörün konjuktivaya uygulanması” alı çalışmamıza ERÜ
BAP Birimi tarafından desteklendiği için başta proje yürütücüsü olarak şahsım ve çalışma
arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.

ii

ÖZET: Asit kullanılarak yüzeyi fonksiyonlaştırılmış CdSe/ZnS kuantum nokta temelli
Qdot655 nano partikül kullanılarak konjuktivadan emilimleri ve

vücuttaki

dağılımları

belirlenmeye çalışıldı. Bu amaçla İnvivo imaging görüntüleme sistemi kullanıldı. Elde edilen
bulgulara göre ilk önce burun mukozasında , kulakların ön kenarında ,elleribde ve kuyrukta
hızlıca yayıldığı görüldü. Konjuktivanın lenf drenjı yavaş olmasına rağmen genel dolaşım
sistemine katıldığı belirlendi.

Anahtar kelimeler: lenf, konjuktiva, rat

iii

ABSTRACT: We tried to determine the absorption from the conjunctiva and their distribution
in the body using Qdot655 nanoparticle based on surface-functionalized CdSe / ZnS quantum
dot using acid. For this purpose, the in vivo imaging imaging system was used. According to
the findings, it was first seen to spread rapidly in the nasal mucosa, at the front edge of the ears,
in the hands and in the tail. Although the lymph drainage of the conjunctiva is slow, it has been
shown to participate in the general circulatory system.

Key words: lymph, conjunctiva ,rat
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GİRİŞ / AMAÇ VE KAPSAM
Konjuktiva ile vücudun genel dolaşım s istemi hakkında bir fikir edinmek. Elde edilen
sonuçlar, Kuantum Nokta Qdot Temelli Biyoalgılayıcı Prob Kullanılarak Gözdeki Lenf
Drenajının Varlığı Üzerine Bir Araştırma’nın bir yan çalışması olarak yapıldı. Konjuktivadan
emilen sıvının genel dolaşım sistemine geçiş zamanları hakkında fikir vermesi bakımından
önemlidir. Çünkü konjuctiv doku glokom gibi göz hastalıklarında göz iç basıncına neden
olan sıvının dışarıdaki drenaj parçasıdır. Bu nedenle önemlidir.
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1. BÖLÜM
GİRİŞ

Konjuktiva gözün aksesuar elemanlarından olup, zarsel tabiatlı bir dokudur.
Dolaşım sistemi bakımından oldukça zengin olup serbest kenarı kornaya kadar yaklaşır.
Gözün medial açısında caruncula lacrimalis adı verilen bir kabartı yapar. Glandula
lakrimalisin ve konjuktivanın lenf damarları lenfonodium mandibulanisa drene olur. Üst
göz kapağın konjktivasının sinirleri n.oftalmikustan, alt göz kapanığının konjuktivasının
sinirleri ise n.maksillaristen gelir [1].
En yüksek lenfatik damar yoğunluğuna sahip dokuların dermis ve oral mukoza
zarları olduğunu gösterdik. Aksine, nazal mukoza zarı, vomeronazal organın altındaki en
bazal kısımları haricinde, lenfatiklerden yoksundur.[2]. Göz kapakları ve konjunktivanın
lenfatikleri, alt nazal konkavitelerle bağlantılıdır. Serebro-omurilik sıvısının [BOS], optik
sinir ve NLD lenfatikler yoluyla drenaj yapabildiğini, Fila olfakteri ile nazal mukoza zarına
akıtılan BOS'un solunum havasının nemlendirilmesinde görev yapar. Bununla birlikte,
kafadaki lenfatik paterni, BOS ve diğer interstisiyel sıvıları alıp iletmek hala tam olarak
anlaşılamamıştır [2]. Son zamanlarda, CNS'nin plasenta dışında, lenfovasküler sisteme
sahip olmayan tek organ sistemi kabul edilmesine rağmen

son yıllarda yapılan

çalışmalarda lenf sistemine sahip dolaşımın varlığını ortaya konulmuştur. [Aspelund ve
ark. 2015; Louveau ve ark. 2015]. Konjonktivayı drene eden derin bir sistem ve göz
kapakları tanımlanmamıştır. Önceki histolojik ve mürekkep enjeksiyon çalışmaları ile derin
bir toplama lenf sistemi önerilmiş olmasına rağmen, konjonktivayı drene eden ve göz
kapaklarının ve yüzün lenfatiklerine bağlanan derin bir yolu gösteren ayrıntılı bir çalışma
yapılmamıştır [5-9]. Yüzeysel verin lenfatik drenaj olarak şekillenen konjuktiva drenajı;
Derin lenfatik sistem konjonktivayı boşaltırken, yüzeyel lenfatik sistem ile preseptal
orbicularis kasıyla bağlantılı olduğu ,

ekstremite venöz sistemine benzer ancak alt

ekstremitenin aksine bir miktar kapakçık bulunduğu tespit edildi. Yüzeyel Lenfatik Sistem
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medialde nazolabial yağ bölmesi ve lateral orbital yağ bölmesi içinde yer aldığı toplandığı
tespit edildi. Derin Lenfatik Sistem. Yüzün derin lenfatik sistemi, konjonktivayı doğrudan
alt göz kapağı lateralinde üçüncü tarsal plak ve Meibomian bezlerinden geçen öntoplayıcılardan drene etmiştir. Derin lenfatik sistem, göz kapağı derisinden ve yüzün
yukarısında tarif edildiği gibi yüzeysel lenfatik sistem ile bağlantı ile birleştirildi [10-11].
Normalde lenfatik damarlarla donatılan vücuttaki çoğu dokulardan farklı olarak, oküler
dokular heterojendir: konjunktiv, lenfatikler bakımından zengindir, kornea ve retina
bunlardan yoksundur. Bununla birlikte, iltihaplı korneada lenfanjiyogenez indüklenir. Son
zamanlarda, endotel olmayan LYVE-1 + hücrelerinin büyük bir popülasyonunun, çoğu
oküler dokularda bulunduğu bildirilmiştir. Korneanın aksine, normal konjonktivanın hem
kan hem de lenfatik damarlarla [14,34–39], dokunun temel metabolik fonksiyonlarını
desteklediği gibi, gözün ön kompartmanına hücresel immün efektörler sağlaması da
sağlanır. Son zamanlarda yapılan iki çalışma, normal konjonktivanın, kemik iliği kaynaklı
LYVE-1 + makrofaj soyu hücrelerinin büyük bir popülasyonuna sahip olduğunu
göstermiştir [Şekil 3] [14,15]. Açık bir kanıt olmamasına rağmen, bu hücrelerin
inflamasyon sırasında kornea lenfanjiyogenezine katkıda bulunabileceği hipotezi akla
yatkındır [12,13].
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2. BÖLÜM
MATERYAL ve METOT
Bu araştırma TOA-2017-7362 kodlu Kuantum Nokta Qdot Temelli Biyoalgılayıcı
Prob Kullanılarak Gözdeki Lenf Drenajının Varlığı Üzerine Bir Araştırma’da kullanılan
farelerin konjuktivalarındaki emiliminin vücuttaki dağılım süresini ve yerlerini incelemek
üzere tasarlanmıştır. Bu amaçla 5’er adet erkek ve dişi Wistar albino rat kullanıldı.
Hayvanlara cerrahi herhangi bir işlem uygulanmadı. Araştırmada Veteriner Anatomi
laboratuvarına alınan İn-vivo görüntüleme cihazı Syngene GBOX:XRQ cihazı kullanıldı.
Hamilton enjektör kullanılarak konjuktivaya 1 µl Qdot655 damlatıldı. 30 ve 60.dk daki
invivo görüntüleri alındı. Qdot655 ITK Carboxyl [Invitrogen] için Epimid wave 655nm
emisyon filtresi kullanıldı Tarama süresi 720 ile 900 ms arasında uygulandı. Görüntüler
otomatik olarak alındı. Çalışmada Veteriner Fakültesi Anatomi lab, DEKAM ve ERNAM
laboratuvar imkanları kullanıldı.
Görüntülerin işlenmesi ve gerekli raporların alınması için Syngene tools yazılım
programı kullanıldı.
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3. BÖLÜM
BULGULAR

Erkek ve dişilerin konjuktivasındaki, lenf sisteminin genel dolaşıma katılıncaya
kadarki süreleri hakkında bir fikir edinmek üzere tasarlanana çalışmada erkek ve dişi
arasında herhangi bir farkın olmadığı

tespit edildi. Göze damlatılan

Qdot655’in

enjeksiyondan hemen sonraki görüntüleri ile 60 dk dansonraki görüntüleri arasında
ciddi bir farkın olmadığı tespit edildi. Yapılan görüntüleme işlemlerinde ilk 20 dk. Kol
ve bacaklarında hatta kulak ve kuyruklarında görüntü alınamazken 30 dk dan itibaren
kuyruklarında ve kulaklarında floresan

görüntü elde edildi. Ön bacaklarda ve burun

ucunda ışıma tespit edilmesinin sebebi olarak tarafımızca yapılan yorumunda ana
dolaşım sistemine geçtikten hemen sonra aorta vasıtasıyla bütün vücuda yayılması olarak
yorumlandı.
3.1 DİŞİ BULGULAR
3.1.1 Enjeksiyon yapıldığında
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3.1.2. Enjeksiyondan 15-20 dk sonra

6

3.1.3.Enjeksiyondan 30 dk sonra

7

3.1.4. Enjeksiyondan 60 dk sonra
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3.2 ERKEK BULGUAR
3.2.1 Enjeksiyondan hemen sonra

9

3.2.2. Enjeksiyondan 15-20 dk sonra
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3.2.3. Enjeksiyondan 30 dk sonra

11

3.2.4. Enjeksiyondan 60 dk sonra
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4. BÖLÜM
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışma aslında başlı başına geniş bir proje olabilecek nitelikte bir çalışmadır.
Çünkü

günümüzde gözün gerek iç drenajı gerekse dış drenajı üzerine yapılan

çalışmalar çok nadir sayıdadır. Günümüzde gözün iç tansiyonunun açıldığı lenf yumrusu
ile beyin zarlarının taşıdığı lenf damarlarının da drenajını aynı lenf yumrusuna yapması,
buna parotis tükrük bezinin lenf yumrusununda katılması başta, Parkinson
hastalıklarının tedavisinde yep yeni

araştırma

imkanları

yaratması

ve Ms

bakımından

önemlidir.
Konu ile ilgili asıl söz konusu proje kapsamında yapılan literatür çalışmasında
konjuktiva ile genel dolaşımın arasındaki ilişkinin geçisi üzerine önceliğin hangi sisteme
ait olduğu hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmaması bakımıdan da önemlidir.
Yürütülen bu araştırmada ilk bir saat içinde mandibular lef yumrusunda bir floresan
görüntü alınmadı.

Ancak

TOA-2017-7362 kodlu Kuantum Nokta [Qdot] Temelli

Biyoalgılayıcı Prob Kullanılarak Gözdeki Lenf Drenajının Varlığı Üzerine Bir Araştırma
projesinde

submandibular lenf yumsuruna açıldığı

tespit edilmiştir.

Yürütülen

bu

araştırmada süreler bakımından 30. Ve 60. Dk da görüntü alınması ile ilgili olduğu için
birkaç saat sonra lenf yumrusuna drenajı tespit etmek imkanımız olmamıştır.
Kulağa bölgesinde floresan görüntü alınmasının sebebi literatürde [14] belirtiği gibi
ventral ve rostral ekstraorbital lakrimal bezlerden kaynaklanmaktadır. Kanal, gözün
dorsolateral bölgesinde konjunktivaya açılan intraorbital lakrimal bezle birleşir. Sıçanlarda
ayrıca exorbital bezi lakrimal sıvısının üretiminde aktiftir. Kulağın biraz altında ve hemen
önünde bulunan ekstraorbital lakrimal bezin antero-dorsal sınır kanalı, konjuktivaya
açılmadan önce intraorbital lakrimal bezden biriyle birleşmek için gözün dorso-lateral
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bölgesine doğru ilerler. Bu nedenle floresan görüntünün
olmasının sebebi
durumlarda

bu

birleşmelerdir.

Konjuktival

göz çevresinde kuvvetli

lenfatik sistemin bozuk olduğu

göz, gözün [cameraoculi anterior ] içinden gelen sıvıyı subkonjonktival

boşluğa boşluğa bıraktığı bilindiği için kusurlu lenfatik sistem, sıvıyı subkonjutival lenf
sistemi ile drene edilemeyeceği için göz iç basıncının yükselmesine neden olabilir.
Konjonktiva gözdeki en lenfatik gelişmiş dokudur. Dolyısıyla GİB azaltmaya
duyulan cerrahisini işlemler sıırasında kullanılan

gerek

koterizasyon lenfatik yapılara zarar

verebileceği husus dikkati çekmiştir [15].
Bir grup araştırmacı gözün ön kamaradaki veya vitrözdeki enjekte edilen markerların lenf
düğümlerine ulaşmak için konjunktival lenfatikler kullandığını bildirmişlerdir [16,17].
Bununla birlikte, maküler ödemde sızan interstisyel sıvının emilim mekanizması açık
değildir. Yapılan

son araştırmalarda, vitreustan drenajın konjonktival lenfatikler

aracılığıyla olabileceği öne sürülmüştür [17].
Sonuç: yukarıdaki bilgiler ışığında konjuktivanın lenf damarları bakımından zengin
olduğu, GİB’nın drenajında sağlıklı konjectif dokunun önemli olduğu hatta GİB nın
lenfatiklere drenajını konjuktival lenf sitemiyle olabileceğine dair görüşlere kısmen
katılınmaktadır. Çünkü konjuctival lenf sistemi parotis ve mandibular lenf yumrusu ile
irtibatlı oldu gibi humor aquousus’un hem konjuctival
aracılığıyla

mandibular lenf yumrusuyla irtibatı

görüleceği üzere konjuctival lenf

hemde schlemm kanalı

bilinmektedir. Yapılan

çalışmada

drenajı yaklaşık birsaatlik zaman diliminde Rat

modeli olarak bütün vücut sistemiyle irtibatlı olduğu ortaya konulmuştur.
Biyouyumlu probların gelecekteki gelişimi ve daha duyarlı hiperspektral
görüntüleme yöntemleri yine de bu dezavantajları atlatabilir ve klinik öncesi bulguların kör
edici göz hastalığının tedavisine yönelik klinik çalışmalara dönüştürülmesini sağlayacaktır.
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4.1 Ulaşılması düşünülen hedefler:
Türkiye şartlarında hiç denenmemiş bu çalışma bir ön çalışma niteliğindedir. Konjuktiv
doku göz iç basıncıyla koordineli çalışmaktadır. Bu koordinasyonu ortaya koyabilmek
adına:
1-konjuctiv dokunun özellikle limbus bölgesinde immun histokimyasal floresan yapısını
çıkartabilmek ona uygun proteinle Qdot655 ‘i birbirine bağlayarak bir nanopartikül prob
elde etmek, ve bu probu kullanılarak floresan mikroskobunda tespit edilmesi,
2- Glukom tedavsinde kullanılan çeşitli prostoglandin türevi kimyasallar kullanılarak
gözdeki lenf kanalları üzerinde indükleyici etkilerini tespit etmek,
3- Paramanyetik Qdot’lar kullanılarak Micro-CT görüntüsünü alabilmek suretiyle göz ile
lenf yumrusu arasındaki irtibat ortaya konulmalıdır.
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