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ODTÜ Fizik Bölümü'nde, CERN'de
Çalýþacak LHC'deki CMS Deneyine Hazýrlýk
Deneyle Ýlgili Olarak ODTÜ Fizik Bölümü'nde Parçacýk Fiziðinin
Güncel Konularýnda Modelleme Çalýþmalarý Yapýlýyor
Prof. Dr. Mehmet Zeyrek
ODTÜ Fizik Bölümü
Ýsviçre-Fransa sýnýrý üstünde, Cenevre'de CERN (Avrupa Nükleer
Araþtýrma Merkezi) 12 Avrupa
ülkesinin 1954 yýlýnda kurduðu bir
merkezdir. Þu anda 20 Avrupa ülkesi
CERN'ün üyesidir. Türkiye CERN'de
gözlemci ülke statüsündedir.
CERN'ün temel amacý bin yýllar önce baþlayan maddenin yapýsýný
anlama serüvenini günümüzde en
uç noktada sürdürmek, yani bu
konudaki temel araþtýrmalarý
planlamak ve uygulamaktýr. Bu
çalýþmalar parçacýk hýzlandýrýcýlarý
dediðimiz makinalarda kurulan
algýlayýcýlarda (dedektörlerde)
yapýlmaktadýr. CERN'ün þu anda
gündemindeki en önemli proje
içinde bulunduðumuz yýlýn sonlarýnda
tamamlanacak ve çalýþmaya
baþlayacak yaklaþýk 4 milyar dolar
bütçeli LHC (Large Hadron Collider)
projesidir. CERN'de günümüzde
yapýlan deneyler büyük bütçeli ve
çok fazla sayýda ülke, bilim adamý,
öðrenci, mühendis ve teknisyenin
katýldýðý mega bilim projeleridir.
CERN'deki parçacýk fiziði araþtýrmalarý, bilim ve teknolojiye, dolayýsý
ile insanlýðýn hizmetine çok deðerli
buluþ ve kolaylýklarý da sunmakta
ve 50 yýldan fazla bir süredir Nobel
Ödülleri ile deðerlendirilmektedir.
Bu teknolojik katkýlar arasýnda;
World Wide Web'in keþfi, elektronik
ve telekomünikasyon teknolojileri,

biliþim teknolojileri, yeni malzemeler,
süperiletken mýknatýslar, nükleer týp
uygulamalarý ve yeni enerji kaynaklarýný sayabiliriz.
LHC çalýþtýðý zaman 7 TeV'lik
(TeV=Tera elektron Volt) yüksek
enerjili proton hüzmeleri, her saniyede 40 milyon kez çarpýþacaktýr.
Bu çarpýþmalar; yerin yaklaþýk 100
m derinliðinde, çevresi 27 km olan
bir halkada gerçekleþecektir. LHC'de, protonlar; halkanýn etrafýna
yerleþtirilmiþ yaklaþýk 10,000 superiletken mýknatýs tarafýndan
yönlendirilecek ve zýt yönlerde dönen
protonlar kütle referans sisteminde
14 TeV'de çarpýþacaklardýr. Çarpýþma noktalarýndaki dev algýlayýcýlar
(detektör sistemleri) bu çarpýþmalarý
izleyecek ve kaydedecektir. Parçacýk
fiziði deneylerinde küçük kütleli
oluþlarý ve yüksek enerjileri nedeniyle
çok uzun mesafelere gidebilen
parçacýklar gözlenmeye çalýþýlmaktadýr. Bu parçacýklardan bazýlarý, kalýnlýðý metrelerce olan çok
yoðun malzemelerden, örneðin
kurþundan, boþlukta gidercesine
geçebilmektedir. Dolayýsý ile
dedektörler, yoðun malzemelerden, çok büyük hacimlerde inþa edilmektedir. Bu yolla bu parçacýklar durdurulabilir ve incelenebilirler.
LHC deneyinde inþaatý tamamlanmakta olan deneylerden biri olan CMS (Compact Muon Solenoid)
dedektörü; 21 metre uzunluðunda, 16 metre çapý olan bir silindirdir ve aðýrlýðý yaklaþýk 12,500 ton-

dur. Dedektör karmaþýk ve hassas
sistemlerin bir araya gelmesiyle
oluþmuþtur, ve aðýrlýklarý 200 ile
2000 ton arasýnda deðiþen parçalar, yerin 100 metre altýna indirilerek birleþtirilmektedir. Bu dev cihaz;
37 ülkenin 155 kurumundan,
yaklaþýk 2000 bilim insanýndan
oluþan büyük bir bilimsel ve
teknolojik ortaklýk sonucunda ortaya
çýkmak üzeredir.
Her çarpýþma sonrasý algýlayýcýlardan
yýlda yaklaþýk 10 petabyte kadar veri
toplanacaktýr. Dünyada bir yýlda
basýlan tüm kitaplarýn içerdigi veri
bu miktarýn 10 binde biri düzeyinde
hesaplanmaktadýr. Bu büyük miktardaki verinin iþlenme ve depolanma
sorunu bu projenin üzerinde çok
düþünülen bir konusudur. Bunun
çözümü Grid sistemlerinin kullanýlmasýndan geçmektedir. Grid
sistemi dünyanýn çeþitli yerlerinde
bulunan bilgi iþlem birimlerinin bir
araya getirilmesi ile bilgi iþleyen ve
depolayan bir üst sistemdir. Grid
kaynaklarý, yüksek enerji parçacýk
fiziði dýþýnda; týp, biyoenformatik,
nanoteknoloji ve meteorolojide de
kullanýlmaktadýr.
Protonlarýn çok yüksek enerjilerde
çarpýþtýrýlmasý ile amaçlanan; evrenin oluþumunun baþlangýcý olarak
kabul edilen Büyük Patlamadan
sonra saniyenin milyarda biri gibi
çok kýsa zaman aralýðýndaki þartlarýn benzerlerini laboratuvar
ortamýnda yaratmak ve bu þekilde
evrenin þu andaki durumunu ve

iþleyiþ mekanizmalarýný anlamaya
çalýþmaktýr. Bu þartlar altýnda yeni
parçacýklarýn ve oluþumlarýn ortaya
çýkmasý da beklenmektedir. Bunlar
arasýnda Higgs parçacýðý, süpersimetrik parçacýklar, minyatür
kara delikler, gravitonlar sayýlabilir. Bu parçacýklarýn gözlenmesi ile
evrenin iþleyiþ mekanizmalarýný
anlamak ve bir çok kuramsal
çalýþmanýn geçerliliðini görmek ya
da reddetmek mümkün olacaktýr.
Hýzlandýrýcýlarda çok yüksek enerji
ve çok yüksek yoðunluktaki parçacýk
demetlerinin sýklýkla çarpýþmalarýnýn sonucunda sürprizlerin de beklenmesi doðaldýr. LHC makinesinin
en önemli ve bilim dünyasýný
heyecanlandýran tarafý da budur.
Parçacýk fiziðinde, maddenin temel
yapýsýný anlama yolunda geliþtirilen
kuramsal ve gözlemlere dayanan bir
çok çalýþma; Standart Model adýný
verdiðimiz bir modelde birleþtirilmiþtir. Tüm baþarýlarýna karþýn yine de
bu modelin bazý temel sorulara yanýt
veremediðini biliyoruz. Bunlardan
en önemlisi; maddenin temel yapýtaþlarýnýn, kütlelerinin nereden
geldiði sorusudur. LHC'nin bu soruyu
Standart Modelin öngördüðü þekilde yanýtlayacaðý tüm camianin ortak
görüþü. Bu yanýt Higgs adý verilmiþ
parçacýðýn gözlemiyle gerçekleþecek. Higgs parçacýðý 1964 yýlýnda
Edinburgh Üniversitesinden Peter
Higgs'in önerdiði temel parçacýktýr

ve Standart Modelde maddeye kütle
kazandýran unsurdur. Evrendeki
karanlýk maddenin neden oluþtuðu
ve madde-antimadde asimetrisinin
nedenleri ile ilgili sorularýmýza da
LHC'nin yanýtlar bulacaðýný
bekliyoruz.
LHC'de; proton çarpýþmalarýnda
ulaþýlacak enerji ve parçacýk demetlerinin yoðunluðu ve çarpýþma
sýklýðý bugüne kadar ulaþýlmýþ en
yüksek deðerler olacaktýr. Örneðin,
Amerika Birleþik Devletlerinde
Chicago'daki Fermi laboratuvarýnda
(Fermilab) Tevatron isimli hýzlandýrýcýdaki proton çarpýþmalarý
LHC'dekinden yaklaþýk 7 kat daha
az enerjilerde gerçekleþmektedir. Türkiyedeki deneysel yüksek
enerji fiziði çalýþmalarýnýn geçmiþi
1960'larýn sonlarýna gitmektedir.
Bu giriþimler ODTÜ'de baþlamýþ,
daha sonra; Boðaziçi, Çukurova
üniversitelerinde oluþturulan araþtýrma gruplarýnýn katýlýmý ile
günümüze kadar taþýnmýþtýr. Son
yýllarda diðer üniversitelerimizde de
benzer gruplar oluþmuþtur. Bu yýllar
süresince Türk gruplarý CERN
deneylerine katýlmýþlardýr. Son olarak
araþtýrma gruplarýmýz LHC deneylerinde de yer almaktadýrlar.
ODTÜ deneysel yüksek enerji fiziði
grubu, LHC'deki CMS deneyinin bir
üyesidir.
Grubumuzda son yýllarda LHC-CMS
2

deneyi için simülasyon/modelleme
çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Bu tür
simülasyonlar, hýzlandýrýlmýþ parçacýklarýn çarpýþmasý sonucu incelenen fizik modeli doðrultusunda
ortaya çýkacak olan parçacýklarýn
detektör ile olan etkileþimini simüle
eder ve týpký deney gerçekten yapýlýyormuþ gibi dedektörün aktif
birimlerinden gelecek dijital elektrik
sinyallerini üretir. Simülasyon bu
anlamda dedektörün yerini alýr.
Yazýlýmýn en üst katmaný dedektörden gelen verileri yeniden yapýlandýrarak, çarpýþmada ortaya çýkan
parçacýklarý belirler. Bu katman,
gerçek deney verisi ile de simülasyon
verisiyle ayný þekilde çalýþacak þekilde
tasarlanmýþtýr. Bu çalýþmalarda CMS
dedektörü için geliþtirilmiþ olayyaratým ve dedektör simülasyonu/yeniden yapýlandýrma yazýlýmlarý kullanýlmaktadýr.
Söz konusu yazýlýmlarýn çalýþtýrýlabilmesi için yüksek hýzlý iþlemcileri
ve terabyte mertebesinde depolama kapasitesi olan Batch Cluster'lar
kullanýlýr. Bu Cluster'larýn ayrýca GRID
üzerindeki muazzam miktarda veriye eriþebilmesi için güvenilir ve
yüksek bant geniþliðine sahip bir
internet baðlantýsý gerekmektedir.
Teknolojinin sýnýrlarýnda yapýlan bir
deneyin sonuçlarýnýn analizi için de
teknolojinin sýnýrlarýný zorlayan
bilgiiþlem sistemlerinin gerektiði
ortaya çýkmýþtýr. ODTÜ Fizik Bölümü'nde bu amaçla kurduðumuz
bir hesaplama laboratuvarý bulunmaktadýr. Laboratuvarýmýzda biri
WEB server olmak üzere toplam 5
bilgisayar bulunuyor. Makinelerden
biri Batch Cluster'ýn merkezi bilgisayarýdýr. Cluster'a bu bilgisayar
üzerinden eriþilir. Kalan üç makine
"data cruncher" bilgisayarlardýr, her
birinin uzerinde iki iþlemci olup bu
iþlemciler "hyperthreading" özelliði sayesinde iki sanal iþlemci olarak
davranýyorlar. Hepsi merkezi
bilgisayara dahili að uzerinden
baðlýdýr. Bilgi iþlem hizmeti olarak
laboratuvarda CONDOR Batch
Cluster yazýlýmý kuruludur. Cluster
sisteminin veri depolama kapasitesi
~600 GB'dir.

Cluster sistemi uzerinde AFS network
dosya sistemi kuruludur. Bu sistem
sayesinde Clusterdaki tüm makineler birbirine ve CERN'e doðrudan baðlýdýr. Ayrýca sistemde ROOT,
CMSSW ve GRIDFTP yazýlýmlarý
kuruludur. GRIDFTP yazýlýmý ile
sertifikanýz varsa GRID'e doðrudan
baðlanýp oradan/oraya veri transferi
yapmak mümkündür. Tüm sistem için
WEB tabanlý bir monitör sayfasý
mevcuttur.
Grubumuzda son yýllarda CERN
gruplarý ile baðlantýlý olarak
gerçekleþtirdiðimiz bir modelleme
çalýþmasý da; LHC'de gerçekleþmesi
öngörülen kara delik oluþumlarý ile
ilgili çalýþmalardýr.
Standart Model'de çözülememiþ en
önemli sorunlardan biri elektro-zayýf
etkileþim skalasý ile Planck skalasý
arasýndaki muazzam farklýlýktýr.
Bu farklýlýk; hiyerarþi problemi olarak
adlandýrýlýr. Söz konusu problem,
kütleçekim kuvvetinin diðer temel
etkileþimlere kýyasla oldukça zayýf
olmasýndan ortaya çýkar. Bu nedenle
kütleçekim kuvvetinin oldukça kýsa
mesafelerde artabileceði fikrine
dayanan ekstra boyut modelleri
oluþturulmuþtur. Söz konusu modeller hiyerarþi problemini anlama
olanaðý saðlamakla birlikte;
Standart Model ötesi yeni fizik
olaylarýnýn ortaya çýkacaðýný da
öngörmektedirler.
Öngörülen yeni fizik olaylarýndan
biri; ekstra boyutlu minyatür kara
deliklerin LHC'deki dedektörlerde
gözlenebilecek olmasýdýr. Kuramsal
hesaplar kara deliklerin oluþum
tesir kesitinin oldukça yüksek
olduðunu ve kara deliklerin LHC'de
yüksek miktarlarda üretileceði
öngörülmektedir.
Kara deliklerin keþfi, yukarýda
bahsedildiði üzere hiyerarþi sorununa
bir açýklama getirecektir. Ayrýca
kara deliklerin bozunumu Hawking
ýþýnýmý mekanizmasý ile gerçekleþeceði için, varlýðý ve özellikleri
henüz deneysel olarak incelenememiþ olan Hawking ýþýnýmýnýn varlýðý
kanýtlanacak ve bu mekanizma
incelenebilecektir.

Proteomik: Post-Genomik
Dönemin En Güçlü Teknolojisi
Prof. Dr. Gülay Özcengiz
Biyolojik Bilimler / Moleküler Biyoloji
ve Genetik Bölümü
Genom araþtýrmasý, diðer deyiþle bir
organizmanýn sahip olduðu genomun
en detaylý biçimde aydýnlatýlmasý,
organizmanýn gerçek potansiyeli
hakkýnda ancak sýnýrlý ölçüde bilgi
saðlar. DNA dizi analizi yapýlmýþ
genlerin veri tabanlarý kullanýlarak
tanýmlanmasý, organizmanýn bu
genleri hangi oranda kullandýðý ve
karþýlaþacaðý durumlara hangilerini
kullanarak yanýt vereceðini göstermez. Gen ifade profillerinin, yani
hangi genlerin ifade edilerek proteinlere dönüþtürüldüðünün belirlenmesi, gen ürünlerinin modifikasyonlarý, yani sentez sonrasý ne tür
bir deðiþime uðradýklarý, hücrede
bulunduklarý yerler ve göreceli
miktarlarýnýn anlaþýlmasý için postgenomik araçlarýn kullanýlmasý gerekir. Bu yönde günümüzde en etkin
araç, proteom teknolojisidir. Proteom,
belirli bir zaman ve mekanda bir organizmanýn sahip olduðu ve ifade ettiði
tüm farklý proteinlerin bir toplamýdýr.
"Farklý proteinler," sadece genler
tarafýndan kodlanan polipeptid
yapýlarý deðil, ayný zamanda sentez
sonrasý modifikasyonlarý da
içermektedir. "Mekan" terimi, farklý
proteinlerin farklý hücre kompartmanlarýnda ve farklý hücre tiplerinde
ifadesini belirtir. "Zaman" ise farklý
geliþim evreleri, çevresel koþullar,
çeþitli hastalýklar, yaþlýlýk gibi süreçlere iþaret eder. Genomun aksine
proteom, sabit deðildir ve bir hücre
tipinden diðer hücre tipine, ayrýca
mevcut koþullara baðlý olarak nitel
ve nicel deðiþiklikler göstermektedir.
Proteomik, ilk aþamada proteinlerin aðýrlýk ve elektrik yüklerine göre
yüksek çözünürlükle ayrýþtýrýldýklarý iki
boyutlu elektroforez jellerinin (2-DE)
elde edilmesi ve gerekli yazýlýmlar
kullanýlarak incelenecek proteinlerin
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belirlenmesini, ikinci aþamada özel
bir kütle spektrometri yöntemi olan
MALDI-TOF MS ile bu proteinlerin
peptid kütle parmak izlerinin elde
edilmesini ve son aþamada elde edilen
bulgularýn genomik veri tabaný ve
bioinformatik yazýlýmlar kullanýlarak
analizi sonucu proteinlerin tek tek
tanýmlanmasýný içerir. Proteomiðin
inceleme alanýna protein-protein ve
protein-küçük molekül etkileþimleri
de girmektedir. Proteomik, taný ve ilaç
geliþtirmede kullanýlabilecek hastalýða özgün proteinlerin (örneðin bitki
hastalýk markörleri, kanser çeþitlerinde tümöre özgün antijenler, vb)
belirlenmesi, hastalýklarýn seyrinin
ve/veya terapötik uygulamalarýn
etkilerinin izlenmesi, endüstriyel
öneme sahip doðal ya da genetik
olarak deðiþtirilmiþ organizmalarda metabolik etkilerin global biçimde takip edilmesiyle biyoproseslerin geliþtirilmesi ve patojenik
mikroorganizmalara karþý etkin ilaçlar ve aþýlarýn geliþtirilebilmesi için hastalýk etkeninin (patojenin)
hedef proteinlerinin tanýmlanmasý gibi çok önemli uygulamalara sahiptir.
Moleküler Mikrobiyoloji ve Genetik
Grubumuzda "Proteomik" alt grubu,
2000 yýlýndan bu yana bu alanda
araþtýrmalar yürütmektedir. Bu
kapsamdaki çalýþmalarýmýzýn ilk
ürünü, halen ortak araþtýrýcýmýz olan
Erciyes Üniv., Biyoloji Bölümü öðretim
üyesi Y. Doç. Dr. Servet Özcan tarafýndan 2003 yýlýnda tamamlanmýþ
doktora tezi olmuþtur. Bunu, tamamlanmýþ iki yüksek lisans tezi ve halen
devam etmekte olan üç ÖYP doktora
tezi izlemiþtir. Proteomik alanýnda en
önde gelen bilimcilerden Prof. Dr.
Michael Hecker ve ekibi (Ernst-MoritzArndt Universitesi, Mikrobiyoloji
Enstitüsü, Greifswald, Almanya) ile
ortak araþtýrmalarýmýz 2004 yýlýnda
baþlamýþtýr. Ortak çalýþmalarýmýz

yanýtta yer alan protein
elemanlarýnýn ve protein
modifikasyonlarýnýn tanýmlanarak global gen ifade
profilinin elde edilmesiyle
organizmanýn metal stresi ile
baþa çýkabilmesini saðlayan
yanýtýn moleküler seviyede tarif edilmesine yöneltmiþtir.
Yüzlerce proteini içerecek
þekilde, organizma nýn literatürdeki ilk referans proteom ve
fosfoproteom haritalarý çýkarýlmýþ, her bir proteinin hücre
içi seviyesi, hücrenin hangi
kompartman(lar)ýnda yer aldýðý
ve sentez sonrasý modifiye edilip edilmediði belirlenmiþtir.
Organizmanýn aðýr metallere
Prof. Dr. Gülay Özcengiz, Ar. Gör. Burcu
maruz kaldýðýnda deðiþen
Tefon, Elvin Ýþcan, Ar. Gör. Aslýhan Kurt,
proteomlarý referans proteom
Ar. Gör. Volkan Yýldýrým ve Emrah Altýndiþ.
haritasýyla karþýlaþtýrýlmýþ,
kapsamýnda, Dr. Özcan'ýn araþifadelerinde deðiþim görülen en az
týrmalarý Ar. Gör. Volkan Yýldýrým
200 adet protein tanýmlanmýþ, bu
tarafýndan sürdürülmüþ ve elde
sonuçlar daha önce varlýðý bilinmeyen
ettiðimiz sonuçlarýn bir bölümü
yeni fizyolojik mekanizmalar da dahil,
geçtiðimiz ay (Nisan 2007) alanýn en
P. chrysoporium'un stres yanýtýnda
saygýn dergilerinden biri olan
kullandýðý mekanizmalarý aydýnlatProteomics'de, dergi kapaðýnda da
mamýzý saðlamýþtýr. Elde edilen bilgiler
yer alarak yayýnlanmýþ ve proteomik
ýþýðýnda yapýlacak genetik deðiþikalanýnda ülkemiz adresli ilk
liklerle organizmanýn çok daha etkin
uluslararasý yayýný oluþturmuþtur.
bir aðýr metal baðlayýcýsý haline
dönüþtürülmesi mümkün olabilecektir.
Adý geçen araþtýrmamýza konu olan
mikroorganizma, odunlu bitkilerin
Proteom ekibimiz içerisinde bir diðer
yapýsýndaki lignini tamamen migrup araþtýrmacý, boðmaca hasneralize edebilen, ayrýca fenolik kirtalýðýnýn etkeni olan ve dünyada her
leticileri parçalamakta çok etkin bir
yýl 250-300 bin çocuðun ölümüne
biçimde kullanýlan, biyoteknolojik
neden olan Bordetella pertussis isimli
önemi yüksek Phanerochaete
bakterinin toplam çözünür proteomu,
chrysoporium isimli bir beyaz-çürükçül
hücre yüzeyi proteomu ve salgýlamantardýr. Çevre Müh. Bölümü
dýðý proteinleri içeren alt proteomun
öðretim üyelerinden Prof. Dr. Ülkü
immünolojik analizi ile bakterinin
Yetiþ ve Prof. Dr. Filiz B. Dilek ile 1994baðýþýklýk sistemimizi aktive edici
1998 yýllarý arasýnda yürüttüðümüz
(immünojenik) proteinlerinin ve diaraþtýrmalarýmýz, P. chrysoporium
ðer hastalýk yapýcý faktörlerinin behücrelerinin aðýr metallerin yüksek
lirlenmesi üzerine yoðunlaþmýþtýr.
konsantrasyonlarýna dirençli olduðuÝmmünoproteom adýný alan bu alan
nu ve bu metalleri hücre duvarýna
oldukça yeni olmasýna karþýn, yeni
baðlama (biyosorpsiyon) kapakuþak ilaç ve aþýlarýn geliþtirilmesinsitelerinin çok yüksek olduðunu
de çok etkindir. Dünya genelinde,
göstermiþ, P. chrysoporium biyokütlesi
boðmaca hastalýðýný engellemek için;
kullanýlarak aðýr metal içeren
canlý olmayan B. pertussis hücreendüstriyel atýk sularýn arýtýlmasýna
lerinden oluþan "tam hücre aþýlarý"
yönelik ilk biyomühendislik uyguyaygýn bir biçimde kullanýlmaktalamalarýný oluþturmuþtu. Bu araþdýr. 1981'den bu yana Japonya'da,
týrmanýn sonuçlarý, bizleri bu or1996'dan bu yana da A.B.D. ve Ýskanganizmanýn aðýr metallere verdiði
dinav ülkeleri gibi geliþmiþ bazý
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ülkelerde kullanýlan hücresiz boðmaca
aþýsý, pahalý olmasý nedeniyle henüz
yaygýn bir kullaným bulamamýþtýr.
Boðmacaya karþý baðýþýklama stratejisi tüm dünyada deðiþmektedir.
Boðmaca hastalýðý yüksek oranda
aþýlý toplumlarda da zaman zaman
epidemiler þeklinde görüldüðünden,
artýk ergen ve eriþkin bireyler de baðýþýklama uygulamalarýna dahil
edilmektedir. Geleneksel aþýlarýn
kullanýmý ergen ve eriþkinlerde yasaklanmýþ olduðundan, bu ancak yeni
kuþak hücresiz boðmaca aþýlarý ile
mümkün olabilecektir. Ülkemizde yeni
boðmaca aþýlarýna geçmek ve dünya
stratejisine uyum saðlamak istenirse,
yýlda en az 30-40 milyon US$ ithalat
harcamasý yapýlmasý gerekecektir, bu
da ülkemizde yeni kuþak aþý araþtýrmalarýný zorunlu kýlmaktadýr. Ýmmünoproteom ön analizlerimiz, toplam
15 immünojenik protein tanýmlamýþtýr.
Bunlarýn sadece 4'ü B. pertussis'in
bilinen immünojenik proteinlerine
karþýlýk gelmekte olup diðer 11
proteinin immünojenik özeliði ilk kez
grubumuzca gösterilmiþtir. Yapay
network tabanlý analizlerle, tanýmlamýþ olduðumuz proteinlerin antikor
yapmýný uyaran amino asit dizileri
saptanmýþ olup elde edilen bilgilerin peptid bazlý yeni aþýlarýn yapýmýnda kullanýlmasý beklenmektedir.
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