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Serbest radikaller, dış yörüngelerinde bir veya daha fazla ortaklaşmamış elektron
bulunduran çok kısa ömürlü kimyasal türlerdir. Oldukça reaktif bir yapıya sahip olan
serbest radikaller, hücrelerin lipit, protein, deoksiribonükleik asit (DNA) ve
karbonhidratlar gibi önemli bileşenlerine etki eder ve yapılarının bozulmalarına neden
olurlar. Serbest radikal oluşumunu ve bunların meydana getirdiği hasarı önlemek için
birçok savunma mekanizması vardır. Bu mekanizmalar "antioksidan savunma sistemleri"
veya kısaca "antioksidanlar" olarak adlandırılır.
Antioksidan ve oksidan arasındaki dengenin oksidan lehine kayması “oksidatif stres”
olarak tanımlanır. Oksidatif stres, kanser, nörolojik bozukluklar, yüksek tansiyon, şeker
hastalığı, akut solunum zorluğu sendromu, idiopatik pulmoner fibroz, kronik obstrüktif
akciğer hastalığı (KOAH) ve astım dahil olmak üzere pek çok patolojik durum ve
hastalıklara katkıda bulunur.
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Tez çalışması kapsamında astım patogenezinde rol alan inflamatuvar hücreler (eosinofil,
monosit) ve hava yolu yapısal hücrelerinde (epitel, fibroblast, endotel) oksidatif stres
artışına karşı antioksidan savunma mekanizmasının verdiği cevap RNA ve protein
düzeyinde araştırılmıştır. Oksidatif stresin uyarımı için literatürde sıklıkla kullanılan
sigara dumanı kondensatı (CSC) ve tert-butil hidroperoksit (TBHP) kullanılmıştır.
Oksidan uyarım sonrası hücrelerde ölüm ve sitotoksisitenin gözlenmediği ve anlamlı
serbest radikal artışının olduğu dozu ve inkübasyon süresini tespit edebilmek için
canlılık/sitotoksisite testleri ve total oksidan ölçümleri yapılmıştır. MTT testi, LDH testi,
EtBr/Kalsein AM canlı/ölü hücre boyama, Kaspaz aktivite ölçümü ve total oksidan
ölçümü sonrası her hücre için uygun doz ve inkübasyon süresi belirlenmiştir. Her hücre
için farklı olan bu koşullarda hücreler uyarılarak hücrelerin total antioksidan kapasitesi
ve primer antioksidan kategoride yer alan SOD, GPx ve Katalaz enzim aktiviteleri
ölçülerek hücrenin vermiş olduğu antioksidan yanıt protein düzeyinde araştırılmıştır. Tez
çalışmasının son aşamasında ise hücreler belirlenen koşullarda uyarıldığında değişen gen
ifadesinin belirlenmesi için qPZR array yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem ile antoksidan
ve oksidan yolaklarda yer alan 84 adet gen ifadesi belirlenmiştir.
Tez çalışmasının hipotezi doğrultusunda astımın farklı fenotiplerden meydana gelen bir
hastalık olduğu düşünülerek patogeneze katılan farklı hücrelerde oksidatif hasara verilen
oksidan ve antioksidan yanıtın da farklı olacağı öngörülmüştür. Yapılan deneyler sonucu
her hücrenin oksidan uyarana karşı farklı cevap vermiş olduğu tespit edilmiştir. Elde
edilen bu sonuçlar doğrultusunda astım patogenezine katkıda bulunan hücrelerden
eosinofil hücrelerinin antioksidan yanıtının güçlü olduğu, monosit hücrelerinin diğer
hücrelere kıyasla oksidatif strese karşı dirençli olduğu ve yapısal hücrelerden ise özellikle
endotel hücrelerin oksidan uyarımına karşı hassas olduğu tespit edilmiştir. Tez çalışması
sonucu elde edilen bulguların, farklı hücre tiplerine özgün oksidan ve antioksidan cevabın
belirlenmesi ile astımda artmış oksidan kapasitenin hücresel kaynağını belirlemede ve
antioksidan-oksidan

dengenin

anlaşılmasında

literatüre

katkı

sağlayacağı

düşünülmektedir. Astım patogenezinde rol alan hücrelerin oksidatif stres karşısında
değişen antioksidan cevabı ilk defa bu çalışmada toplu olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Oksidatif stres, ROT, antioksidan cevap, astım
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Hayriye AKEL BİLGİÇ

Doctor of Philosophy, Department of Biology
Supervisor: Assoc. Prof. İbrahim Çağatay KARAASLAN
January 2020, 201 pages

Free radicals are very short-lived chemical species that contain one or more unshared
electrons in their outer orbits. Free radicals, which have a highly reactive structure, act on
important components of cells such as lipids, protein, deoxyribonucleic acid (DNA) and
carbohydrates and cause their structure to deteriorate. There are many defense mechanism
in order to prevent the formation of reactive oxygen species (ROS) and to avoid their
damage. These mechanisms are called as “antioxidant defense systems” or simply
“antioxidants”.
The shift of the balance between antioxidant and oxidant in favor of oxidant is called
oxidative stress. Oxidative stress contributes various pathological conditions and diseases
including cancer, neurological disorders, hypertension, diabetes, acute respiratory
distress syndrome, idiopathic pulmonary fibrosis, Chronic Obstructive Pulmonary
Disease (COPD) and asthma.
iii

In this study, the response of antioxidant defense mechanism to increase oxidative stress
in inflammatory cells (eosinophil, monocyte) and airway structural cells (epithelium,
fibroblast, endothelium) which was involved in the pathogenesis of asthma was
investigated at RNA and protein levels. To stimulate oxidative stress, cigarette smoke
condensate (CSC) and tert-butyl hydroperoxide (TBHP), which are frequently used in the
literature, are used. Viability / cytotoxicity tests and total oxidant measurements were
performed to determine the dose and incubation time in the cells after oxidant stimulation,
where death and cytotoxicity were not observed and there was a significant increase in
free radicals. Appropriate dose and incubation time for each cells were determined after
MTT test, LDH test, EtBr / Kalsein AM live / dead cell staining, Caspase activity
measurement and total oxidant measurement. In these conditions, which are different for
each cell, the cells were stimulated and the total antioxidant capacity of the cells and SOD,
GPx and Catalase enzyme activities in the primary antioxidant category were measured
and thus the antioxidant response of the cell was investigated at the protein level. In the
last stage of the thesis, qPZR array method was used to determine the gene expression
that changes when cells are stimulated under specified conditions. With this method, 84
gene expressions in the anthoxidant and oxidant pathways were determined.
In line with the hypothesis of the thesis, it was assumed that asthma is a disease consisting
of different phenotypes and the oxidant and antioxidant responses to oxidative damage in
different cells involved in the pathogenesis will be different. As a result of the
experiments, it was determined that each cell responded differently to oxidant stimulus.
According to these results, the antioxidant response of eosinophil cells at the protein level
is strong, monocyte cells are resistant to oxidative stress and endothelial cells, which are
structural cells, are sensitive to oxidant stimulation. It is thought that the findings obtained
from the thesis study will contribute to the literature in determining the cellular source of
increased oxidant capacity in asthma by determining the oxidant and antioxidant response
specific to different cell types and in understanding the antioxidant-oxidant balance. The
antioxidant response of the cells involved in the pathogenesis of asthma against oxidative
stress was evaluated collectively for the first time in this study.

Keywords: Oxidative stress, ROS, antioxidant response, asthma

iv

TEŞEKKÜR

Lisansüstü eğitim hayatıma başladığım andan itibaren, bilgi ve deneyimleriyle bana yol gösteren,
yalnızca akademik olarak değil maddi ve madevi desteğini de hiçbir zaman esirgemeyen,
çalışmalarım sırasında fikirlerime güvenip beni özgür bırakan ve tez çalışmamın başından sonuna
her anında emeği olan değerli danışman hocam Doç. Dr. İbrahim Çağatay KARAASLAN’a
saygı, sevgi ve teşekkürlerimi sunarım.
Doktora tez çalışmama FBA-2017-12838 numaralı Kapsamlı Araştırma Projesi ile maddi destek
sağlayan HÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi’ne,
Doktora tez çalışmalarım sırasında, çalışmalarımın yürütülmesi ve değerlendirilmesi sürecinde
bilgi ve tecrübeleri ile bana yol gösteren Sayın Prof. Dr. Ömer KALAYCI’ya, laboratuvar
olanakları ile tez çalışmamda yardımlarını esirgemeyen, tezimin ilerlemesine büyük katkı
sağlayan ve tez izleme komitemde yer alan değerli hocam Prof. Dr. Hatice MERGEN’e,
laboratuvarının kapılarını bana açarak, çalışmalarımı yürütmemde yardımcı olan ve sorularımı
içtenlikle cevaplayan Doç. Dr. Aysun Kılıç SÜLOĞLU’na,
Çalışmalarım sırasında ihtiyacım olduğunda yardımlarını esirgemeyen ve birlikte çalışmaktan
mutluluk duyduğum Araş.Gör. Dilara KARAGÜZEL’e ve Araş.Gör. Başak Ezgi SARAÇ’a,
ihtiyacım olduğu zamanlarda zamanlarda çekinmeden yardımlarını isteyebildiğim ECRG
Laboratuvar arkadaşlarım, Sema TUNCER, Büşra KILIÇ, Selcan GENÇ, Seçil SUBAŞI ve
Gizem İMRAK’a, her konuda desteğini hissettiğim ve ihtiyacım olduğunda hiç tereddüt etmeden
her an yanımda olacağını bildiğim canım arkadaşım Serpil METİN’e,
Verdiğim her kararda beni sorgulamadan bana güvenen, yanımda olan, çıktığım her yolda beni
destekleyen ve her an beni düşündüklerini bildiğim canım annem Mediha AKEL ve babam Saim
AKEL’e,
Kendisine nasıl ve ne şekilde teşekkür edeceğimi bilemediğim, yanımda ve benimle olduğu için
her anına şükür ettiğim, akademik çalışmalarımda beni destekleyen, yoğun çalışma sürecim
boyunca sabırla her konuda beni destekleyip yardımcı olan, her halime katlanan ve beni benden
çok düşünen sevgili eşim Çağrı Doğan BİLGİÇ’e,
Sonsuz teşekkürler….

v

İÇİNDEKİLER

ÖZET……. ...................................................................................................................... i
ABSTRACT ...................................................................................................................iii
TEŞEKKÜR .................................................................................................................... v
İÇİNDEKİLER .............................................................................................................. vi
ŞEKİLLER DİZİNİ ...................................................................................................... xii
ÇİZELGELER DİZİN ................................................................................................. xix
SİMGELER VE KISALTMALAR............................................................................... xx
1. GİRİŞ…. ..................................................................................................................... 1
2. GENEL BİLGİLER .................................................................................................... 3
2.1. Serbest Radikaller .................................................................................................... 3
2.1.1. Serbest Radikal Reaksiyon Mekanizmaları ..................................................... 4
2.1.2. Reaktif Nitrojen Türleri ................................................................................... 6
2.1.2.1. Nitrik Oksit (NO•) ..................................................................................... 6
2.1.2.2. Peroksinitrit (ONOO-) ............................................................................... 7
2.1.3. Reaktif Kükürt Türleri (RKT) .......................................................................... 8
2.1.3.1. Hidrojen Sülfür (H2S)................................................................................ 9
2.1.3.2. Tiyil radikali (RS•)..................................................................................... 9
2.1.4. Reaktif Karbonil Türleri ................................................................................ 10
2.1.4.1. Malondialdehit .......................................................................................... 11
2.2. Reaktif Oksijen Türleri (ROT)............................................................................. 11
2.2.1. Süperoksit Radikali (O2•-)........................................................................... 12
2.2.2. Hidrojen Peroksit (H2O2) ............................................................................ 14
2.2.3. Hidroksil Radikali (HO•) ............................................................................. 15
2.2.4. Singlet Oksijen (1O2) .................................................................................. 15
2.3. ROT Kaynakları .................................................................................................... 16
2.3.1. Eksojen ROT Kaynakları ................................................................................ 16
2.3.2. Endojen ROT Kaynakları ............................................................................... 17
2.3.2.1. Mitokondriyal elektron taşıma sistemi...................................................... 18
vi

2.3.2.2. NADPH oksidaz ........................................................................................... 19
2.3.2.3. Ksantin oksidoredüktaz ................................................................................ 20
2.3.2.4. Mikrosomal elektron taşıma sistemi ............................................................. 20
2.3.2.5. Otooksidasyon .............................................................................................. 21
2.3.2.6. Geçiş metalleri .............................................................................................. 22
2.4. ROT ve fizyolojik rolü .......................................................................................... 22
2.4.1. Konak savunması............................................................................................. 23
2.4.2. Hücre içi sinyal iletimi .................................................................................... 24
2.4.3. Gen ifadesinin regülasyonu ............................................................................. 26
2.5. ROT etkileri ........................................................................................................... 28
2.5.1. Lipit oksidasyonu ............................................................................................ 28
2.5.2. Protein oksidasyonu......................................................................................... 29
2.5.3. DNA oksidasyonu ........................................................................................... 30
2.5.4. RNA oksidasyonu ............................................................................................ 31
2.5.5. Karbonhidratlar üzerine etkileri ...................................................................... 31
2.6. Antioksidan Sistem................................................................................................ 32
2.6.1. Enzimatik antioksidanlar ................................................................................. 33
2.6.1.1. Bakır-Çinko Süperoksit Dismutaz (Cu, Zn-SOD,SOD1).......................... 34
2.6.1.2. Mangan Süperoksit Dismutaz (Mn-SOD, SOD2) ..................................... 34
2.6.1.3. Ekstraselüler Süperoksit Dismutaz (EC-SOD,SOD3) ............................... 34
2.6.1.4. Katalaz ...................................................................................................... 35
2.6.1.5. Glutatyon Sistemi (GPX) .......................................................................... 36
2.6.1.6. Diğer antioksidan enzimler........................................................................ 37
2.6.2. Enzimatik olmayan antioksidanlar .................................................................. 37
2.6.2.1. Düşük Moleküler Ağırlıklı Antioksidanlar ............................................... 37
2.6.3. Sentetik antioksidanlar .................................................................................... 39
2.7. Antioksidan sistemin düzenlenmesi ...................................................................... 40
2.8. Oksidatif Stres ....................................................................................................... 41
2.8.1. Oksidatif stresin indüklenmesi ........................................................................ 41
2.8.1.1. Serbest radikal üretiminin arttırılması ....................................................... 41
2.8.1.1.1.tert-butil hidroperoksit .......................................................................... 42
2.8.1.1.2. Sigara dumanı ...................................................................................... 43
2.8.2. Oksidatif stres biyobelirteçleri ........................................................................ 44
vii

2.8.3. Oksidatif stres ve hastalıklarla ilişkisi ............................................................. 45
2.8.3.1. Oksidatif stres ve akciğer hastalıkları ile ilişkisi ....................................... 46
2.8.3.2. Akciğer antioksidan savunma sistemi ........................................................... 46
2.8.3.3. Oksidatif stres ve inflamasyon ...................................................................... 48
2.9.Astım… ... …………………………………………………………………………49
2.10. Astımda risk faktörleri ......................................................................................... 49
2.11. Astım patofizyolojisi............................................................................................ 50
2.11.1 Astım patolojisinde yapısal değişiklikler ........................................................ 50
2.11.2. Astım patolojisinde yapısal değişiklikler ....................................................... 52
2.11.3. Astım patolojisinde inflamasyon ................................................................... 53
2.12. Oksidatif stres ve astım ........................................................................................ 54
2.13. Astımda antioksidan tedavi .................................................................................. 56
3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR ................................................................................... 58
3.1. Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Malzemeler..................................................... 58
3.2. Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Hücre Hatlarının Çoğaltılması ....................... 60
3.2.1. Akciğer bronş epitel hücre hattı (BEAS-2B) ................................................. 61
3.2.2. Akciğer fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu) ................................................. 61
3.2.3. Akciğer mikrovasküler endotel hücre hattı (HULEC-5a) .............................. 61
3.2.4. Monosit hücre hattı (THP-1).......................................................................... 62
3.2.5. Eozinofil hücre hattı (EoL-1) ......................................................................... 62
3.3. Hücrelerde oksidatif stresin uyarılması ................................................................. 62
3.3.1. TBHP ile oksidatif stresin uyarılması ............................................................ 62
3.3.2. Sigara dumanı kondensatı (CSC) ile oksidatif stresin uyarılması ................ 62
3.4. Hücre canlılığı ve sitotoksisitenin ölçülmesi ......................................................... 66
3.4.1 MTT testi ........................................................................................................ 66
3.4.2 Laktat dehidrogenaz (LDH) testi .................................................................... 68
3.4.3 EtBr/ Kalsein AM floresan boyama ile canlı/ölü hücre tespiti ....................... 69
3.4.4 Kaspaz-3, Kaspaz-8 ve Kaspaz-9 aktivite ölçümü ......................................... 70
3.5. Serbest radikal oluşumunun ölçülmesi .................................................................. 71
3.6. Antioksidan durumun belirlenmesi ........................................................................ 72
3.6.1 Protein izolasyonu ............................................................................................. 72
3.6.2 Bradford yöntemi ile protein miktarının belirlenmesi ...................................... 73
3.6.3 Total antioksidan kapasitenin belirlenmesi ....................................................... 74
viii

3.6.4 Süperoksid dismutaz (SOD) enzim aktivitesinin belirlenmesi......................... 76
3.6.5 Glutatyon peroksidaz (Gpx) enzim aktivitesinin belirlenmesi ......................... 78
3.6.6 Katalaz (CAT) enzim aktivitesinin belirlenmesi .............................................. 80
3.7. Hücrelerde oksidan ve antioksdian yolaklarda yer alan genlerin ifadesinin
belirlenmesi ......................................................................................................... 82
3.7.1 RNA izolasyonu ............................................................................................. 82
3.7.2 cDNA sentezi.................................................................................................. 83
3.7.3 PZR array için gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu .......................... 84
3.8. İstatiksel analiz ...................................................................................................... 89
4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA ................................................................................. 89
4.1. Deneysel çalışmalarda kullanılan hücre hatlarının pasajlanması ........................ 90
4.2. TBHP il uyarılan hücrelerde hücre canlılığı ve sitotoksisitenin ölçülmesi ........... 91
4.2.1 TBHP ile uyarılan hücrelerde MTT testi ....................................................... 92
4.2.2 TBHP ile uyarılan hücrelerde LDH testi ....................................................... 94
4.2.3 TBHP ile uyarılan hücrelerde EtBr/ Kalsein AM floresan boyama ile canlı/ölü
hücre tespiti ......................................................................................................... 97
4.2.3.1 TBHP ile uyarılan epitel hücrelerde EtBr/ Kalsein AM floresan boyama ile
canlı/ölü hücre tespiti .......................................................................................... 97
4.2.3.2 TBHP ile uyarılan fibroblast hücrelerinde EtBr/ Kalsein AM floresan
boyama ile canlı/ölü hücre tespiti ....................................................................... 99
4.2.3.3 TBHP ile uyarılan endotel hücrelerinde EtBr/ Kalsein AM floresan boyama
ile canlı/ölü hücre tespiti ................................................................................... 100
4.2.3.4 TBHP ile uyarılan eosinofil hücrelerinde EtBr/ Kalsein AM floresan
boyama ile canlı/ölü hücre tespiti ..................................................................... 101
4.2.3.5 TBHP ile uyarılan monosit hücrelerinde EtBr/ Kalsein AM floresan
boyama ile canlı/ölü hücre tespiti ..................................................................... 103
4.3. DCFH-DA yöntemi ile serbest radikal oluşumunun ölçülmesi ........................... 104
4.4. TBHP ile uyarılan hücrelerde kaspaz 3, kaspaz-8 ve kaspaz-9 aktivite ölçümü . 108
4.5. TBHP ile uyarılan hücrelerde toplam antioksidan kapasitenin ölçülmesi........... 110
4.6. TBHP ile uyarılan hücrelerde SOD, CAT ve GPx aktivitesinin ölçülmesi ......... 112
4.7. TBHP ile uyarılan hücrelerde oksidan ve antioksidan yolaklarda yer alan genlerin
ifadesinin belirlenmesi ...................................................................................... 118
ix

4.7.1 TBHP ile uyarılan epitel hücrelerde oksidan ve antioksidan yolaklarda yer alan
genlerin ifadesinin belirlenmesi ........................................................................ 118
4.7.2 TBHP ile uyarılan fibroblast hücrelerinde oksidan ve antioksidan yolaklarda
yer alan genlerin ifadesinin belirlenmesi ........................................................... 121
4.7.3 TBHP ile uyarılan endotel hücrelerinde oksidan ve antioksidan yolaklarda yer
alan genlerin ifadesinin belirlenmesi ................................................................. 124
4.7.4 TBHP ile uyarılan eosinofil hücrelerinde oksidan ve antioksidan yolaklarda
yer alan genlerin ifadesinin belirlenmesi ........................................................... 127
4.7.5 TBHP ile uyarılan monosit hücrelerinde oksidan ve antioksidan yolaklarda yer
alan genlerin ifadesinin belirlenmesi ................................................................. 129
4.8. Sigara dumanı kondensatı (CSC) ile uyarılan hücrelerde hücre canlılığı ve
sitotoksisitenin ölçülmesi .................................................................................. 132
4.8.1 CSC ile uyarılan hücrelerde MTT testi ........................................................ 132
4.8.2 CSC ile uyarılan hücrelerde LDH testi ........................................................ 133
4.8.3 CSC ile uyarılan hücrelerde EtBr/ Kalsein AM floresan boyama ile canlı/ölü
hücre tespiti ....................................................................................................... 135
4.8.3.1 CSC ile uyarılan epitel hücrelerde EtBr/ Kalsein AM floresan boyama ile
canlı/ölü hücre tespiti ........................................................................................ 135
4.8.3.2 CSC ile uyarılan fibroblast hücrelerinde EtBr/ Kalsein AM floresan boyama
ile canlı/ölü hücre tespiti ................................................................................... 137
4.8.3.3 CSC ile uyarılan endotel hücrelerinde EtBr/ Kalsein AM floresan boyama
ile canlı/ölü hücre tespiti ................................................................................... 138
4.8.3.4 CSC ile uyarılan eosinofil hücrelerinde EtBr/ Kalsein AM floresan boyama
ile canlı/ölü hücre tespiti ................................................................................... 140
4.8.3.5 CSC ile uyarılan monosit hücrelerinde EtBr/ Kalsein AM floresan boyama
ile canlı/ölü hücre tespiti ................................................................................... 141
4.9. DCFH-DA yöntemi ile serbest radikal oluşumunun ölçülmesi ........................... 142
4.10. CSC ile uyarılan hücrelerde kaspaz 3, kaspaz-8 ve kaspaz-9 aktivite ölçümü .. 148
4.11. CSC ile uyarılan hücrelerde toplam antioksidan kapasitenin ölçülmesi ............ 149
4.12. CSC ile uyarılan hücrelerde SOD, CAT ve GPx aktivitesinin ölçülmesi .......... 151
4.13. CSC ile uyarılan hücrelerde oksidan ve antioksidan yolaklarda yer alan genlerin
ifadesinin belirlenmesi....................................................................................... 157
x

4.13.1 CSC ile uyarılan epitel hücrelerde oksidan ve antioksidan yolaklarda yer alan
genlerin ifadesinin belirlenmesi ........................................................................ 157
4.13.2 CSC ile uyarılan fibroblast hücrelerinde oksidan ve antioksidan yolaklarda
yer alan genlerin ifadesinin belirlenmesi .......................................................... 160
4.13.3 CSC ile uyarılan endotel hücrelerinde oksidan ve antioksidan yolaklarda yer
alan genlerin ifadesinin belirlenmesi ................................................................ 162
4.13.4 CSC ile uyarılan eosinofil hücrelerinde oksidan ve antioksidan yolaklarda yer
alan genlerin ifadesinin belirlenmesi ................................................................ 165
4.13.5 CSC ile uyarılan monosit hücrelerinde oksidan ve antioksidan yolaklarda yer
alan genlerin ifadesinin belirlenmesi ................................................................ 167
5. YORUM…………………………………………………………………………..170
6. KAYNAKLAR ....................................................................................................... 178
EK 1 - Tezden Türetilmiş Bildiriler ........................................................................... 195
EK 2 - Tez orjinallik raporu………………..……...….……………………………..197
ÖZGEÇMİŞ…………………………………………………………………….... .... 197

xi

ŞEKİLLER DİZİNİ
Şekil 2. 1. Nitrik oksit sentezi şematik gösterimi ........................................................................................... 6
Şekil 2. 2. Bazı reaktif sülfür türleri ve oksidasyon dereceleri [34]. ................................................ 8
Şekil 2. 3. Diatomik oksijen molekülü ve türevleri [69] ........................................................................ 12
Şekil 2. 4. Hücre içinde süperoksit radikali oluşumu [77] .................................................................... 13
Şekil 2. 5. Reaktif Oksijen Türleri oluşumunun kimyasal temeli [84] ......................................... 14
Şekil 2. 6. Elektron taşıma zincirinde elektron ve proton sızıntısı [126] .................................... 18
Şekil 2. 7. Reaktif oksijen türleri tarafından patojen eliminasyonu [177] ................................. 24
Şekil 2. 8. Farklı ROT seviyelerinin farklı hücresel işlemlerin düzenlenmesi üzerine etkisi
[186] ................................................................................................................................................................................. 25
Şekil 2. 9. ROT / RNT sinyalleşme yolakları [208]. ................................................................................. 27
Şekil 2. 10. Antioksidanların sınıflandırılması .............................................................................................. 33
Şekil 2. 11. Primer antioksidan enzim reaksiyonlarının şematik gösterimi [245]................ 33
Şekil 2. 12. GSH Döngüsü ........................................................................................................................................... 36
Şekil 2. 13. TBHP ile serbest radikallerin oluşum mekanizması [307]. ...................................... 42
Şekil 2. 14. Akciğerdeki majör antioksidan savunma sistemlerinin lokalizasyonu [333]
.............................................................................................................................................................................................. 48

Şekil 2. 15. Astımda havayolu yeniden yapılandırması [348] ............................................................ 51
Şekil 2. 16. Astım patofizyolojisi [354] ............................................................................................................. 52
Şekil 2. 17. Astım immünopatolojisinin mekanizmaları ve karakteristik patolojik
özellikleri [362] .......................................................................................................................... 54
Şekil 2. 18. Hiyerarşik oksidatif stres modeli [365] .................................................................. 55
Şekil 3. 1. 1R6F Referans sigara ve cambridge filtrede toplanmış CSC............................. 66
Şekil 3. 2. MTT testi sonucu oluşan mavi-mor formazan kristalleri .................................... 67
Şekil 3. 3. LDH testi mekanizmasının şematik olarak gösterilmesi ..................................... 68
Şekil 3. 4. DCFH-DA Molekülü ..................................................................................................... 71
Şekil 3. 5. SOD aktivite tayini çalışma prensibi ......................................................................... 77
Şekil 3. 6. 96 Kuyucuklu RT2 Profiler PCR Array’de genlerin düzeni .............................. 85
Şekil 4. 1. Deneylerde kullanılan akciğer yapısal ve inflamatuvar hücreleri ( A: bronş
epitel hücre hattı (BEAS-2B), B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu), C:
mikrovasküler endotel hücre hattı (HULEC-5A), D: Monosit hücre hattı (THP-1),
E: eozinofil hücre hattı (Eol-1) .............................................................................................. 91
xii

Şekil 4. 2. TBHP ile uyarılan hücrelerde MTT testi (A: bronş epitel hücre hattı (BEAS2B), B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu), C: mikrovasküler endotel hücre hattı
(HULEC-5A), D: Eosinofil hücre hattı (EoL-1), E: Monosit hücre hattı (THP-1).; n:
3; p: 0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****)) ............... 92
Şekil 4. 3. TBHP ile uyarılan hücrelerde LDH testi (A: bronş epitel hücre hattı (BEAS2B), B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu), C: mikrovasküler endotel hücre hattı
(HULEC-5A), D: Eosinofil hücre hattı (EoL-1), E: Monosit hücre hattı (THP-1).; n:
3; p: 0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****)) ............... 95
Şekil 4. 4. Epitel hücrelerin artan konsantrasyonda TBHP ile uyarımı sonrası canlı (yeşil)/
ölü (kırmızı) hücre boyama görüntüleri (A: 1 saat uyarım, B: 2 saat uyarım 20X,bar
125 µm ) ....................................................................................................................................... 98
Şekil 4. 5. Fibroblast hücrelerin artan konsantrasyonda TBHP ile uyarımı sonrası canlı
(yeşil)/ ölü (kırmızı) hücre boyama görüntüleri (A: 1 saat uyarım, B: 2 saat uyarım
20X,bar 125 µm ) ...................................................................................................................... 99
Şekil 4. 6. Endotel hücrelerinin artan konsantrasyonda TBHP ile uyarımı sonrası canlı
(yeşil)/ ölü (kırmızı) hücre boyama görüntüleri (A: 15 dakika uyarım, B: 30 dakika
uyarım, C: 1 saat uyarım 20X,bar 125 µm ) ....................................................................100
Şekil 4. 7. Eosinofil hücrelerinin artan konsantrasyonda TBHP ile uyarımı sonrası canlı
(yeşil)/ ölü (kırmızı) hücre boyama görüntüleri (A: 15 dakika uyarım, B: 30 dakika
uyarım, C: 1 saat uyarım 20X,bar 125 µm) .....................................................................102
Şekil 4. 8. Monosit hücrelerinin artan konsantrasyonda TBHP ile uyarımı sonrası canlı
(yeşil)/ ölü (kırmızı) hücre boyama görüntüleri (A: 30 dakika uyarım, B: 1 saat
uyarım, C: 2 saat uyarım 20X, bar 125 µm ) ...................................................................103
Şekil 4. 9. TBHP ile uyarılan epitel hücrelerde serbest radikal ölçümü (n: 3; p: 0,1234
(ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****)) .....................................104
Şekil 4. 10. TBHP ile uyarılan fibroblast hücrelerinde serbest radikal ölçümü (n: 3; p:
0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****)) .......................105
Şekil 4. 11. TBHP ile uyarılan endotel hücrelerinde serbest radikal ölçümü (n: 3; p: 0,1234
(ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****)) .....................................106
Şekil 4. 12. TBHP ile uyarılan eosinofil hücrelerinde serbest radikal ölçümü (n: 3; p:
0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****)) .......................107
Şekil 4. 13. TBHP ile uyarılan monosit hücrelerinde serbest radikal ölçümü (n: 3; p:
0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****)) .......................107
xiii

Şekil 4. 14. TBHP ile uyarılan hücrelerde kaspaz aktivitesi (A: bronş epitel hücre hattı
(BEAS-2B), B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu), C: mikrovasküler endotel hücre
hattı (HULEC-5A), D: Eosinofil hücre hattı (EoL-1), E: Monosit hücre hattı (THP1).; n: 3; p: 0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****)) 109
Şekil 4. 15. TBHP ile uyarılan hücrelerde total antioksidan ölçümü için hazırlanan
standart grafik (A: Düşük doz ürük asit standartı, B: Yüksek doz ürik asit standartı)
...................................................................................................................................................... 110
Şekil 4. 16. TBHP ile uyarılan hücrelerde total antioksidan kapasite (A: bronş epitel hücre
hattı (BEAS-2B) 1 saat, B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu) 1 saat, C:
mikrovasküler endotel hücre hattı (HULEC-5A) 30 dakika, D: Eosinofil hücre hattı
(Eol-1), 30 dakika E: Monosit hücre hattı (THP-1) 30 dakika; n: 3; p: 0,1234
(ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****)) .................................... 111
Şekil 4. 17. SOD enzim aktivitesi ölçümü için hazırlanan standart .................................. 112
Şekil 4. 18. TBHP ile uyarılan hücrelerde SOD enzim aktivite ölçümüTBHP ile uyarılan
hücrelerde SOD enzim aktivite ölçümü (A: bronş epitel hücre hattı (BEAS-2B) 1
saat, B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu) 1 saat, C: mikrovasküler endotel hücre
hattı (HULEC-5A) 30 dakika, D: Eosinofil hücre hattı (Eol-1), 30 dakika E: Monosit
hücre hattı (THP-1) 30 dakika; n: 3; p: 0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002
(***), < 0,0001 (****)) ......................................................................................................... 113
Şekil 4. 19. Katalaz enzim aktivitesi ölçümü için hazırlanan standart grafik ................. 114
Şekil 4. 20. TBHP ile uyarılan hücrelerde katalaz enzimi aktivite ölçümü (A: bronş epitel
hücre hattı (BEAS-2B) 1 saat, B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu) 1 saat, C:
mikrovasküler endotel hücre hattı (HULEC-5A) 30 dakika, D: Eosinofil hücre hattı
(Eol-1), 30 dakika E: Monosit hücre hattı (THP-1) 30 dakika; n: 3; p: 0,1234
(ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****)) .................................... 115
Şekil 4. 21. GPx enzim aktivitesi ölçümü için hazırlanan standart grafik ....................... 116
Şekil 4. 22. TBHP ile uyarılan hücrelerde Gpx enzim aktivite ölçümü TBHP ile uyarılan
hücrelerde Gpx enzim aktivite ölçümü (A: bronş epitel hücre hattı (BEAS-2B) 1
saat, B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu) 1 saat, C: mikrovasküler endotel hücre
hattı (HULEC-5A) 30 dakika, D: Eosinofil hücre hattı (Eol-1), 30 dakika E: Monosit
hücre hattı (THP-1) 30 dakika; n: 3; p: 0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002
(***), < 0,0001 (****)) ......................................................................................................... 117
xiv

Şekil 4. 23. TBHP uyarılan epitel hücrelerde ifadesi değişen genlerin scatterplot grafiği
.......................................................................................................................................................119
Şekil 4. 24. TBHP uyarılan epitel hücrelerde ifadesi değişen genlerin heatmap analizi
.......................................................................................................................................................119
Şekil 4. 25. Epitel hücrelerde TBHP uyarımı sonrası ifadesi artan genlerin GeneMANIA
(http://genemania.org) analiz programı sonuçları ..........................................................120
Şekil 4. 26. TBHP uyarılan fibroblast hücrelerinde ifadesi değişen genlerin scatterplot
grafiği ..........................................................................................................................................122
Şekil 4. 27. TBHP uyarılan fibroblast hücrelerinde ifadesi değişen genlerin heatmap 122
Şekil 4. 28. Fibroblast hücrelerinde TBHP uyarımı sonrası ifadesi artan genlerin
GeneMANIA (http://genemania.org) analiz programı sonuçları ...............................123
Şekil 4. 29. TBHP uyarılan endotel hücrelerinde ifadesi değişen genlerin scatter plot
grafiği ..........................................................................................................................................125
Şekil 4. 30. TBHP uyarılan endotel hücrelerinde ifadesi değişen genlerin heatmap analizi
.......................................................................................................................................................125
Şekil 4. 31. Endotel hücrelerinde TBHP uyarımı sonrası ifadesi artan genlerin
GeneMANIA (http://genemania.org) analiz programı sonuçları. .............................126
Şekil 4. 32. TBHP uyarılan eosinofil hücrelerinde ifadesi değişen genlerin scatter plot
grafiği ..........................................................................................................................................127
Şekil 4. 33. TBHP uyarılan eosinofil hücrelerinde ifadesi değişen genlerin heatmap
analizi ..........................................................................................................................................128
Şekil 4. 34. Eosinofil hücrelerinde TBHP uyarımı sonrası ifadesi artan genlerin
GeneMANIA (http://genemania.org) analiz programı sonuçları .......................... 128
Şekil 4. 35. TBHP uyarılan monosit hücrelerinde ifadesi değişen genlerin scatter plot
grafiği ..........................................................................................................................................130
Şekil 4. 36. TBHP uyarılan monosit hücrelerinde ifadesi değişen genlerin heatmap analizi
.......................................................................................................................................................130
Şekil 4. 37. Monosit hücrelerinde TBHP uyarımı sonrası ifadesi artan genlerin
GeneMANIA (http://genemania.org) analiz programı sonuçları ...............................131
Şekil 4. 38. CSC ile uyarılan hücrelerde MTT testi (A: bronş epitel hücre hattı (BEAS2B), B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu), C: mikrovasküler endotel hücre hattı
(HULEC-5A), D: Eosinofil hücre hattı (EoL-1), E: Monosit hücre hattı (THP-1).; n:
3; p: 0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****)) .............132
xv

Şekil 4. 39. CSC ile uyarılan hücrelerde LDH testi (A: bronş epitel hücre hattı (BEAS2B), B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu), C: mikrovasküler endotel hücre hattı
(HULEC-5A), D: Eosinofil hücre hattı (EoL-1), E: Monosit hücre hattı (THP-1).; n:
3; p: 0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****)) ............ 134
Şekil 4. 40. Epitel hücrelerin artan konsantrasyonda CSC ile uyarımı sonrası canlı (yeşil)/
ölü (kırmızı) hücre boyama görüntüleri (A: 15 dakika uyarım, B: 30 dakika, C:1 saat,
D: 2 saat uyarım 20X,bar 125 µm ) ................................................................................... 136
Şekil 4. 41. Fibroblast hücrelerin artan konsantrasyonda CSC ile uyarımı sonrası canlı
(yeşil)/ ölü (kırmızı) hücre boyama görüntüleri (A: 15 dakika uyarım, B: 30 dakika,
C:1 saat, D: 2 saat uyarım 20X,bar 125 µm ) ................................................................. 138
Şekil 4. 42. Endotel hücrelerin artan konsantrasyonda CSC ile uyarımı sonrası canlı
(yeşil)/ ölü (kırmızı) hücre boyama görüntüleri; (A: 15 dakika uyarım, B: 30 dakika,
C:1 saat uyarım 20X,bar 125 µm ) .................................................................................... 139
Şekil 4. 43. Eosinofil hücrelerin artan konsantrasyonda CSC ile uyarımı sonrası canlı
(yeşil)/ ölü (kırmızı) hücre boyama görüntüleri; (A: 15 dakika uyarım, B: 30 dakika,
C:1 saat uyarım 20X,bar 125 µm ) .................................................................................... 141
Şekil 4. 44. Monosit hücrelerin artan konsantrasyonda CSC ile uyarımı sonrası canlı
(yeşil)/ ölü (kırmızı) hücre boyama görüntüleri; (A: 1 saat uyarım, B: 2 saat uyarım
20X,bar 125 µm ).................................................................................................................... 142
Şekil 4. 45. CSC ile uyarılan epitel hücrelerde serbest radikal ölçümü (n: 3; p: 0,1234
(ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****)) .................................... 143
Şekil 4. 46. CSC ile uyarılan fibroblast hücrelerinde serbest radikal ölçümü (n: 3; p:
0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****)) ...................... 144
Şekil 4. 47. CSC ile uyarılan endotel hücrelerinde serbest radikal ölçümü (n: 3; p: 0,1234
(ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****)) .................................... 145
Şekil 4. 48. CSC ile uyarılan eosinofil hücrelerinde serbest radikal ölçümü (n: 3; p: 0,1234
(ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****)) .................................... 146
Şekil 4. 49. CSC ile uyarılan monosit hücrelerinde serbest radikal ölçümü (n: 3; p: 0,1234
(ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****)) .................................... 147
Şekil 4. 50. CSC ile uyarılan hücrelerde kaspaz aktivite ölçümü (A: bronş epitel hücre
hattı (BEAS-2B), B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu), C: mikrovasküler endotel
hücre hattı (HULEC-5A), D: Eosinofil hücre hattı (EoL-1), E: Monosit hücre hattı
xvi

(THP-1).; n: 3; p: 0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****))
.......................................................................................................................................................148
Şekil 4. 51. CSC ile uyarılan hücrelerde total antioksidan ölçümü için hazırlanan standart
grafik (A: Düşük doz ürük asit standartı, B: Yüksek doz ürik asit standartı) ........149
Şekil 4. 52. CSC ile uyarılan hücrelerde total antioksidan kapasite ölçümü (A: bronş epitel
hücre hattı (BEAS-2B) 5 dakika, B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu) 5 dakika, C:
mikrovasküler endotel hücre hattı (HULEC-5A) 5 dakika, D: Eosinofil hücre hattı
(Eol-1), 30 dakika E: Monosit hücre hattı (THP-1) 2 saat; n: 3; p: 0,1234
(ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****)) .....................................150
Şekil 4. 53. CSC ile uyarılan hücrelerde SOD enzim aktivitesi ölçümü için hazırlanan
standart grafik ...........................................................................................................................151
Şekil 4. 54. CSC ile uyarılan hücrelerde SOD aktivite ölçümü (A: bronş epitel hücre hattı
(BEAS-2B) 5 dakika, B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu) 5 dakika, C:
mikrovasküler endotel hücre hattı (HULEC-5A) 5 dakika, D: Eosinofil hücre hattı
(Eol-1), 30 dakika E: Monosit hücre hattı (THP-1) 2 saat; n: 3; p: 0,1234
(ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****)) .....................................152
Şekil 4. 55. CSC ile uyarılan hücrelerde katalaz enzim aktivitesi ölçümü için hazırlanan
standart grafik ...........................................................................................................................153
Şekil 4. 56. CSC ile uyarılan hücrelerde katalaz aktivitesi ölçümü (A: bronş epitel hücre
hattı (BEAS-2B) 5 dakika, B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu) 5 dakika, C:
mikrovasküler endotel hücre hattı (HULEC-5A) 5 dakika, D: Eosinofil hücre hattı
(Eol-1), 30 dakika E: Monosit hücre hattı (THP-1) 2 saat; n: 3; p: 0,1234
(ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****)) .....................................154
Şekil 4. 57. CSC ile uyarılan hücrelerde GPx enzim aktivitesi ölçümü için hazırlanan
standart grafik ...........................................................................................................................155
Şekil 4. 58. CSC ile uyarılan hücrelerde GPx aktivitesi ölçümü(A: bronş epitel hücre hattı
(BEAS-2B) 5 dakika, B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu) 5 dakika, C:
mikrovasküler endotel hücre hattı (HULEC-5A) 5 dakika, D: Eosinofil hücre hattı
(Eol-1), 30 dakika E: Monosit hücre hattı (THP-1) 2 saat; n: 3; p: 0,1234
(ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****)) .....................................156
Şekil 4. 59. CSC ile uyarılan epitel hücrelerde ifadesi değişen genlerin scatter plot grafiği
.......................................................................................................................................................158
Şekil 4. 60. CSC uyarılan epitel hücrelerde ifadesi değişen genlerin heatmap analizi .158
xvii

Şekil 4. 61. Epitel hücrelerinde CSC uyarımı sonrası ifadesi artan genlerin GeneMANIA
(http://genemania.org) analiz programı sonuçları ......................................................... 159
Şekil 4. 62. CSC ile uyarılan fibroblast hücrelerinde ifadesi değişen genlerin scatter plot
grafiği ......................................................................................................................................... 160
Şekil 4. 63. CSC ile uyarılan fibroblast hücrelerinde ifadesi değişen genlerin heatmap
analizi ......................................................................................................................................... 161
Şekil 4. 64. Fibroblast hücrelerinde CSC uyarımı sonrası ifadesi artan genlerin
GeneMANIA (http://genemania.org) analiz programı sonuçları .............................. 161
Şekil 4. 65. CSC ile uyarılan endotel hücrelerinde ifadesi değişen genlerin scatterplot
grafiği ......................................................................................................................................... 163
Şekil 4. 66. CSC ile uyarılan endotel hücrelerinde ifadesi değişen genlerin heatmap
analizi ......................................................................................................................................... 163
Şekil 4. 67. Endotel hücrelerinde CSC uyarımı sonrası ifadesi artan genlerin
GeneMANIA (http://genemania.org) analiz programı sonuçları .............................. 164
Şekil 4. 68. CSC uyarılan eosinofil hücrelerinde ifadesi değişen genlerin scatterplot
grafiği ......................................................................................................................................... 165
Şekil 4. 69. CSC ile uyarılan eosinofil hücrelerinde ifadesi değişen genlerin heatmap
analizi ......................................................................................................................................... 166
Şekil 4. 70. Eosinofil hücrelerinde CSC uyarımı sonrası ifadesi artan genlerin
GeneMANIA (http://genemania.org) analiz programı sonuçları .............................. 166
Şekil 4. 71. CSC uyarılan monosit hücrelerinde ifadesi değişen genlerin scatter plot
grafiği ......................................................................................................................................... 168
Şekil 4. 72. CSC ile uyarılan monosit hücrelerinde ifadesi değişen genlerin heatmap
analizi ......................................................................................................................................... 168
Şekil 4. 73. Monosit hücrelerinde CSC uyarımı sonrası ifadesi artan genlerin
GeneMANIA (http://genemania.org) analiz programı sonuçları .............................. 169
Şekil 4. 74. Deney akış şeması ..................................................................................................... 171

xviii

ÇİZELGELER DİZİN

Çizelge 2. 1. Metabolizma sırasında üretilen bazı serbest radikaller ve yarı ömürleri [3] 3
Çizelge 2. 2. Serbest radikal reaksiyonları [1] .................................................................. 5
Çizelge 2. 3. Radikal reaksiyonları biyobelirteçleri [1] .................................................. 45
Çizelge 3. 1. Deneysel çalışmalarda kullanılan hücre hatları ve besiyerleri .................. 60
Çizelge 3. 2. 1R6F Kodlu referans sigara ana akım dumanı bileşenleri analiz sonuçları
[318] ........................................................................................................................ 63
Çizelge 3. 3. Bradford ölçümünde kullanılan standartlar ............................................... 74
Çizelge 3. 4. Ürik asit standartlarının hazırlanması ........................................................ 75
Çizelge 3. 5. SOD standartlarının hazırlanması .............................................................. 77
Çizelge 3. 6. Formaldehit standartlarının hazırlanması .................................................. 80
Çizelge 3. 7. Genomik DNA eliminasyon karışımı ........................................................ 83
Çizelge 3. 8. Ters-transkripsiyon reaksiyonu karışımı ................................................... 84
Çizelge 3. 9. qPZR reaksiyon karışımı ........................................................................... 84
Çizelge 3. 10. qPZR reaksiyonu döngü koşulları ........................................................... 85
Çizelge 3. 11. İfadesi belirlenen genler .......................................................................... 86
Çizelge 4. 1. TBHP ile uyarılan epitel hücrelerinde ifadesi değişen genler ................. 118
Çizelge 4. 2. TBHP ile uyarılan fibroblast hücrelerinde ifadesi değişen genler ........... 121
Çizelge 4. 3. TBHP ile uyarılan endotel hücrelerinde ifadesi değişen genler .............. 124
Çizelge 4. 4. TBHP ile uyarılan eosinofil hücrelerinde ifadesi değişen genler ............ 127
Çizelge 4. 5. TBHP ile uyarılan monosit hücrelerinde ifadesi değişen genler ............. 129
Çizelge 4. 6. CSC ile uyarılan epitel hücrelerinde ifadesi değişen genler .................... 157
Çizelge 4. 7. CSC ile uyarılan fibroblast hücrelerinde ifadesi değişen genler ............. 160
Çizelge 4. 8. CSC ile uyarılan endotel hücrelerinde ifadesi değişen genler ................. 162
Çizelge 4. 9. CSC ile uyarılan eosinofil hücrelerinde ifadesi değişen genler ............... 165
Çizelge 4. 10. CSC ile uyarılan monosit hücrelerinde ifadesi değişen genler .............. 167

xix

SİMGELER VE KISALTMALAR
Simgeler
Δ

Delta

β

Beta

α

Alfa

Ʃ

Sigma

U

Ünite

rpm

Dakikadaki devir sayısı

OH

Hidroksil

O3

Ozon

nm

Nanometre

Ni

Nikel

Mo

Molibden

Mn

Mangan

mM

Milimolar

HOCl

Hipokloröz asit

HOBr

Hipobromöz asit

Fe

Demir

Ex/Em

Uyarma/Emisyon

Cu/Zn

Bakır/Çinko

Cu

Bakır

cm2

Santimetre kare

0

Derece santrigat

C

µM

Mikromolar

µm

Mikrometre
xx

µL

Mikrolitre

Kısaltmalar
AGE

İleri glikolizasyon son ürünleri

AHR

Havayolu aşırı duyarlılığı

ALE

İleri lipoksidasyon son ürünleri

BEAS-2B

İnsan bronş epitel hücre hattı

BH4

Tetrahidrobiyopterin

BSA

Bovine serum albümin

CAT

Katalaz

CCD-16Lu

İnsan akciğer fibroblast hücre hattı

cDNA

Komplementer DNA

CSC

Sigara dumanı kondensatı

DCFH-DA

2 ', 7'-diklorofloresin diasetat

DMEM

Dulbecco’s Modified Eagle Medium

DMSO

Dimetilsülfoksit

DNA

Deoksiribonükleik asit

DTT

Dithiothreitol

ECM

Ekstraselüler matriks

EDRF

Endotel kaynaklı gevşeme faktörü

EGTA

Egtazik asit

EoL-1

İnsan eosinofil hücre hattı

ETS

Elektron taşıma sistemi

FAD

Flavin adenin dinükleotid

FBS

Fetal bovine serum

FEV1

Birinci Saniyedeki Zorlu Ekspiratuar Volüm
xxi

FMN

Flavin mononükleotid

G6PDH

Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz

GPx

Glutatyon peroksidaz

GR

Glutatyon redüktaz

GSH

İndirgenmiş glutatyon

GSSG

Okside glutatyon

GST

Glutatyon S transferaz

HEPES

4-(2-hidroksietil)-1-piperazineetansulfonik asit

HULEC-5a

İnsan pulmoner mikrovasküler endotel hücre hattı

KDa

Kilodalton

KOAH

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

LDH

Laktat dehidrogenaz

LOOH

Lipit hidroperoksit

MDA

Malondialdehit

MTT

3-(4,5-dimetiltiyazol-2-il)-difeniltetrazolyum bromür)

NADPH

Nikotinamid adenin dinükleotid fosfat

NO

Nitrik oksit

NOS

Nitrik oksit sentaz

ONOO

Peroksinitrit

PBS

Fosfat tamponlu salin

PMN

Polimorfonükleer

PR

Promethazinin

PZR

Polimeraz zincir reaksiyonu

RKT

Reaktif kükürt türleri

RNA

Ribonükleik Asit
xxii

RNT

Reaktif nitrojen türleri

ROT

Reaktif oksijen türleri

RT-PZR

Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu

SOD

Süperoksit dismutaz

TAC

Total antioksidan kapasite

TBA

Tiyobarbitürük asit

TBHP (tBHP)

Tert-bütil hidroperoksit

THP-1

İnsan monosit hücre hattı

TLR

Toll-like reseptör

xxiii

1. GİRİŞ
Serbest radikaller, dış yörüngelerinde bir veya daha fazla paylaşılmamış elektron içeren
çok kısa ömürlü atom ya da moleküllerdir. Serbest radikal türlerinden olan reaktif oksijen
türleri (ROT) solunum sırasında mitokondriyel elektron taşınması, inflamatuvar
hücrelerin aktivasyonu ve fagositoz gibi metabolik olaylar ile endojen olarak oluşabildiği
gibi hava kirliliği ve sigara dumanı gibi etkenler nedeniyle eksojen olarak da oluşabilir.
ROT türleri düşük ve orta düzey konsantrasyonlara kadar hücrenin fizyolojik süreçlerinde
işlev görür. Reaktif oksijen türleri özellikle hücre fizyolojisinin ve gen ifadesinin
düzenlemesinde önemli rol oynarlar. Bunun yanında bazı inflamatuvar hücrelerde
solunum patlaması olarak adlandırılan bir durumda, zara bağlı NADPH oksidaz yoluyla
yabancı organizmalar ile savaşmak için oluşturulan reaktif oksijen türleri konak
savunmasında önemli bir rol oynarlar. Fakat yüksek konsantrasyonlarda lipitler,
proteinler ve DNA gibi önemli hücre bileşenlerine zarar verirler.
Bir hücrede oksidan madde oluşumunun artışına karşın antioksidan savunmanın azalması
ve oksidan hasarların tamir sistemlerindeki hatalar nedeniyle hücrede oksidatif stres artar.
Oksidan / antioksidan arasındaki dengenin oksidanlar lehine kayması "oksidatif stres"
olarak adlandırılır. Serbest radikalleri yakalayan, stabilize eden ve serbest radikallerin
neden olduğu oksidasyonları önleyen maddelere ise “antioksidan” adı verilir.
Antioksidanlar, birincil ve ikincil antioksidanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Birincil
antioksidanlar; serbest radikaller ile reaksiyona girerek bunların daha zararlı formlara
dönüşmelerini ve yeni serbest radikal oluşumunu önleyen antioksidanlardır. Birincil
antioksidan kategorisinde yer alan süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz
(GSHPx) ve katalaz gibi enzim sistemleri serbest radikalleri yok etme yeteneğine sahiptir.
Birincil antioksidan kategorisinde yer alan enzimler genel olarak serbest radikallerin
DNA, protein ve lipit gibi hücresel bileşenlere zarar vermesini sınırlandırmak suretiyle
bir hücresel bölgeden diğerine geçişini de önleyebilirler. İkincil antioksidanlar ise;
oksijen radikalini yakalayan ve radikal zincir reaksiyonlarını kıran C vitamini, E vitamini,
ürik asit, bilirubin ve polifenoller gibi bileşiklerdir.
Oksidatif stres, kanser, nörolojik bozukluklar, ateroskleroz, yüksek tansiyon, iskemi /
perfüzyon, şeker hastalığı gibi hastalıkların yanında akut solunum zorluğu sendromu,
idiyopatik pulmoner fibroz, kronik tıkayıcı akciğer hastalığı dahil olmak birçok
1

inflamatuvar akciğer hastalığı ile ilişkilendirilmiştir. Oksidatif stres ile ilişkilendirilen
inflamatuvar akciğer hastalıklarından birisi de astımdır. Endojen ve eksojen kaynaklı
reaktif oksijen türlerinin neden olduğu oksidatif stresin, havayolu inflamasyonunun
önemli bir bileşeni olduğu geniş ölçüde kabul görmektedir.
Astım hastalarında inflamatuvar hücreler çeşitli uyaranlara yanıt olarak aktive olur ve
yüksek seviyelerde reaktif oksijen türleri oluştururlar. Aktive olmuş eozinofil, nötrofil,
makrofaj gibi inflamatuvar hücrelerine ilave olarak bronş epitel hücreleri, fibroblastlar,
vasküler endotel ve düz kas gibi yapısal hücreler de oksidan oluşturur. Bu hücreler
doğrudan inflamatuvar hücreleri uyararak akciğer inflamasyonunun şiddetlenmesine
sebep olur.
Farklı oksidan uyaranlarla karşılaşan hücrelerde oksidatif stresin arttığı ve bu oksidan
strese karşı antioksidan savunma sisteminin harekete geçtiği bilinmesine karşın farklı
hücre tiplerinde oksidan ve antioksidan cevapların toplam oksidan ve antioksidan
kapasite üzerine etkileri bilinmemektedir. Astım gibi oksidan kapasitenin arttığı
hastalıklarda yapısal ve inflamatuvar hücrelerin antioksidan yolaklarında meydana gelen
değişikliklerin mekanizmasının anlaşılması son derece önemli olmasına karşın bu bilgiler
sınırlıdır.
Sunulan tez çalışmasında astım patogenezinde rol oynayan inflamatuvar (eosinofil,
monosit) ve yapısal hücrelerin (epitel, fibroblast, endotel) oksidatif stres artışına karşı
vermiş olduğu antioksidan cevabın hem gen ifadesi hem de protein düzeyinde
incelenmesi amaçlanmışır. Elde edilen sonuçların literatüre sağlayacağı katkıların yanı
sıra, hücre temelinde bu yolakların aydınlatılması astım gibi oksidatif stresin arttığı
hastalıklarda, antioksidan tedavi için yeni stratejiler geliştirilmesinde yol gösterici
olacaktır. Antioksidan cevabın oksidan strese katkıda bulunan hücrelerde hangi
moleküler yolaklar üzerinden ve hangi düzeyde gerçekleştiğinin ortaya konması;
antioksidan tedavi için aday molekül ve hücre gruplarının özgün olarak seçimini
sağlamaya yardımcı olacaktır. Bu da oksidatif hasara yönelik hücresel temelli yeni tedavi
yaklaşımları geliştirilmesine olanak sağlayabilecektir. Astım patogenezinde rol alan
yapısal ve inflamatuvar hücrelerdeki oksidatif stres artışına karşı değişim gösteren
antioksidan cevap ilk defa bu çalışmada toplu olarak değerlendirilmiştir.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. Serbest Radikaller
Dış yörüngesinde bir veya daha fazla eşleşmemiş elektron bulunduran iyon, atom
veya moleküller serbest radikal olarak tanımlanmaktadır [1]. Serbest radikaller
bağımsız olarak bulunabilen, oldukça kararsız, kısa ömürlü ve yüksek oranda reaktif
moleküllerdir (Çizelge 2.1). Taşıdıkları elektrik yüküne göre, negatif yüklü, pozitif
yüklü veya nötr olabilirler [2]. Yüksek reaktiviteleri nedeniyle, kararlı hale gelmek
için çevrelerindeki diğer bileşiklerden elektronları alarak ya da kendi elektronlarını
vererek bileşiklerin yapılarını bozarlar. Böylece yapısı bozulan bu moleküller serbest
radikal haline gelir ve sonunda canlı hücreye zarar veren bir zincir reaksiyonu
kaskadı başlar [3]. Biyolojik bir sistemde radikal zincir reaksiyonu meydana
geldiğinde, protein, lipid ve DNA gibi önemli biyolojik moleküller oksidatif olarak
hasara uğrar [4-6]. Bu tür bir hasar apoptoz yoluyla hücre ölümüne neden olmasının
yanında, hücre proliferasyonunda artış ile kansere de neden olabilir [7].
Çizelge 2. 1. Metabolizma sırasında üretilen bazı serbest radikaller ve yarı ömürleri
[3]
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2.1.1. Serbest Radikal Reaksiyon Mekanizmaları
Serbest radikaller, hücresel solunum gibi normal biyokimyasal işlemlerle hücre ve
dokularda

sürekli

üretilmektedir

[8].

Ayrıca

yanma,

atmosferik

kimya,

polimerizasyon, plazma kimyası ve diğer birçok kimyasal işlemlerde önemli bir rol
oynamaktadır [2].
Radikallerin beş temel karakteristik reaksiyonu vardır (Çizelge 2.2). Bunlar üç
kategoriye ayrılır:
1. Başlangıç (Initiation) reaksiyonları : Bu reaksiyonlar oksidasyon, redüksiyon
veya bir kovalent bağın homolitik bölünmesini içeren, net radikal tür
sayısının arttığı reaksiyonlardır.
Serbest radikal oksitleyici ajan olarak davranır ve radikal olmayan bir molekülden
tek bir elektron alır. Elektron kaybeden bu molekülün dış orbitalinde eşleşmemiş
elektron kalır ve molekülün radikal formu oluşur. Glutatyon ve askorbik asit gibi
antioksidanlar, radikal türlere elektron verip radikalleri indirgerken, kendilerinin
radikal formu oluşur. Örneğin, hidroksil radikali, sedatif ilaç promethazinin (PR)
radikal bir katyona oksitlenmesini sağlar.

PR + OH • → PR • + + OH–
Serbest radikal redükleyici ajan olarak davranır ve radikal olmayan bir moleküle bir
elektron verir. Radikal olmayan molekül tek elektron aldığında eşleşmemiş elektron
oluşuyorsa, bu reaksiyon serbest radikal oluşumuna neden olur. Örneğin süperoksit
radikali, moleküler oksijenin tek elektron ile indirgenmesi ile oluşmaktadır.

X• + Y →X+ + Y•–
Radikal olmayan molekülün kovalent bağları kırılırken, bağ elektronları eşit şekilde
paylaşılarak ayrılma gerçekleşiyorsa hemolitik yıkım meydana gelir ve serbest
radikal oluşur.

X:Y → X• + Y•
2. İlerleme (Propagasyon) reaksiyonları: Radikal sayısının değişmediği yayılma
reaksiyonlarıdır. Bir kez serbest radikal oluştuğunda kararlı bir atom ya da
molekülle reaksiyona girerek başka bir serbest radikal oluşturur. Örneğin, bir
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lipit peroksil radikali (LOO•), bir lipit radikal (L•) ve bir lipit hidroperoksit
(LOOH) oluşturmak için doymamış bir lipit (L-H) ile birleşir.

LOO• + L-H → L• + LOOH
3. Sonlanma (Terminasyon) reaksiyonları: Sonlanma reaskiyonlarında iki
serbest radikal daha kararlı bir tür oluşturmak üzere reaksiyona girer. Bu
reaksiyon sonucu serbest radikaller ortadan kalkar. Örneğin, nitrik oksit
(NO•) ve O2•– nin radikal olmayan bir ürün olan peroksinitrit oluşturduğu
reaksiyon sonlanma reaksyonudur [1, 7, 9, 10].

NO• +O2•– →ONOO–(peroksinitrit)
Çizelge 2. 2. Serbest radikal reaksiyonları [1]
Başlangıç
Hidrojen alma
Elektron transferi

RH + enerji → R•
A• + RH → AH + R•
X- • + Y → X + Y-•

Ekleme

X- • + RCH = CHR →

Sonlanma
Disproporsiyonel

A• + A• → A2
CH3CH2• + CH3CH2• → CH3CH3 + CH2=CH2

Biyolojik sistemlerde oluşan çoğu serbest radikal, hidrojen alma, elektron transferi
ve ekleme reaksiyonları gibi yayılma reaksiyonları sonucu oluşur. Yayılma
reaksiyonları sonlanma veya disproporsiyonel reaksiyonlar ile durdurulur. Gerçek
sonlanma reaksiyonları iki radikalin etkileşiminden kaynaklanır. Ayrıca, α-tokoferol
gibi radikal olmayan antioksidanlar, daha düşük aktiviteye sahip radikal ürünleri
oluşturarak yayılma reaksiyonlarının ilerlemesini geciktirir [1].
Fizyolojik koşullarda oluşan birçok serbest radikal türü olmasına rağmen, aerobik
organizmalarda en yaygın olanı, hidroksil anyonları, hidrojen peroksit ve tekli
oksijeni de içeren ve genellikle reaktif oksijen türleri (ROT) olarak adlandırılan
oksijen radikallerdir.
Reaktif oksijen türlerinin yanı sıra azot, kükürt ve karbon merkezli radikaller de
oluşmaktadır. Ortaklanmamış elektrona sahip bazı geçiş metalleri (Mo5+, Cu2+, Fe3+
gibi) serbest radikal olarak kabul edilmezler. Fakat bu iyonlar serbest radikal oluşan
reaksiyonları katalizler. Bu nedenle serbest radikal oluşumunda önemli bir role
sahiptirler [11, 12].
5

2.1.2. Reaktif Nitrojen Türleri
Reaktif nitrojen türleri (RNT), NO ve süperoksit anyonundan (O2•– ) oluşan ve nitrik
oksit sentaz (NOS), NADPH oksidaz, ksantin oksidaz (XO), lipoksijenaz,
siklooksijenaz gibi enzimler tarafından üretilen moleküller ailesidir [13]. Reaktif
nitrojen türleri, nitroksil anyonu, nitronyum katyonu, S-nitrosotiolleri, dinitrosil
demir kompleksleri ve peroksinitrit dahil olmak üzere çeşitli nitrik oksit türevli
bileşiklerdir. Reaktif nitrojen türleri, düz kas hücreleri, kardiyomiyositler,
trombositler, sinir ve jugtaglomerüler hücreler gibi canlı hücrelerin çoğunun
fizyolojik düzenlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Hem post-translasyonal
modifikasyonlar hem de reaktif oksijen türleriyle etkileşimlerinden sonra hücresel
hedeflerde pleiotropik özelliklere sahiptirler [14]. Reaktif nitrojen türlerinin hücresel
sinyalleşme, vazodilatasyon ve immün yanıtta doğrudan rol oynadığı gösterilmiştir
[15]. RNT üretiminin aşırı olduğu ve sistemin onları ortadan kaldırma kabiliyetini
aşan bir durumda “nitrosatif stres” meydana gelir. Nitrosatif stres oksidatif stres ile
birlikte etki ederek hücrelere zarar verir. Nitrosatif stres, nitrolizasyon
reaksiyonlarına yol açarak proteinlerin yapısının değişmesine ve normal
fonksiyonlarının inhibe olmasına neden olur [16, 17].
2.1.2.1. Nitrik Oksit (NO•)
Nitrik oksit ya da nitrojen monoksit, L-arjinini L-sitrüline dönüştüren farklı nitrik
oksit sentazlar (NOS) tarafından üretilen küçük bir moleküldür [18] (Şekil 2.1). Bu
reaksiyonda terminal guanido azot atomlarından biri oksidasyona uğrar ve moleküler
oksijen ve hem, flavin adenin dinükleotid (FAD), flavin mononükleotid (FMN) ve
tetrahidrobiyopterin (BH4) kofaktörleri aracılığıyla L-argininden, L-sitrülin ve NO•
oluşur [19].

Şekil 2. 1. Nitrik oksit sentezi şematik gösterimi
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NO• radikalinin oluşumunda nöronal NOS (nNOS), endotel NOS (eNOS) ve
indüklenebilir NOS (iNOS) gibi üç tip NOS izoformu yer alır. Nitrik oksit hem suda
hem de yağda çözünebilir. Bu nedenle sitoplazma ve plazma membranından kolayca
difüze olur [20].
NO• guanilat siklaz ve protein kinazları uyaran ve kan damarlarındaki düz kas
gevşemesine yardımcı olan önemli bir hücre içi ikinci habercidir. NO•, arter ve
venlerden salınan, vasküler yanıtta önemli rolü olan endotel kaynaklı gevşeme
faktörü (EDRF) ile aynı biyolojik ve kimyasal özelliklere sahiptir [21]. Ayrıca,
önemli bir hücresel redoks düzenleyicisidir ve proteinleri nitrosile ederek enzimatik
aktiviteyi düzenler [22, 23]. NO•, kan basıncı düzenlenmesi, düz kas gevşemesi,
nörotransmisyon, savunma mekanizmaları ve immün sistemin düzenlenmsi gibi
birçok biyolojik aktivitede yer aldığından, 1992’de yılın molekülü olarak kabul
edilmiştir [24].
NO•’nın metabolizmada birçok önemli fizyolojik rolü olmasına rağmen, aşırı üretimi
hücre hasarına neden olmaktadır. NO•, ribonükleotit redüktaz veya sitokrom
oksidazın inhibisyonunda olduğu gibi hücreye doğrudan hasar verebilir. Bunun
yanında NO2'nin N2O3 veya ONOO– gibi diğer reaktif azot türlerine
dönüştürülmesinde rol alarak dolaylı yoldan hasara neden olur [25, 26].
2.1.2.2. Peroksinitrit (ONOO-)
NO• ve O2•– arasındaki reaksiyon sonucu peroksinitrit (OONO-) oluşur. Bu
reaksiyon en yüksek hız sabitlerinden birine sahiptir ((4 – 16) × 109 M−1 s−1) [27].
Peroksinitrit son derece toksiktir ve CO2 ile reaksiyona girerek, yüksek derecede
reaktif olan nitrozoperoksokarboksilatı (ONOOCO2-) veya peroksijenit asidi
(ONOOH) oluşturabilir [28]. Peroksinitrit hemolize uğrayarak hem OH• hem de NO2
oluşturur. Ayrıca peroksinitritin izomerizasyon ile yeniden düzenlenmesi ile NO3
oluşur. Peroksinitrit’ in hücrelere, dokulara veya vücut sıvılarına eklenmesi,
antioksidanların

tükenmesine,

oksidasyona,

lipitlerin

nitrasyonuna,

DNA

iplikçiklerinin kopmasına, nitrasyonuna ve DNA bazlarının deaminasyonuna
(özellikle guanin), proteinlerdeki aromatik amino asit kalıntılarının nitrasyonuna ve
sisteinin, methionin ve diğer aminoasit kalıntılarının oksidasyonuna neden olur [2931]. Peroksinitrit’ in DNA oksidasyon reaksiyonu biyolojik sıvılarda 8-hidroksi-2deoksiguanozin ve 8-nitroguanin ölçülerek izlenebilir ve oksidatif hasarın biyolojik
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belirteçleri olarak kabul edilir [32]. Proteinlerde en çok incelenen reaksiyon tirozinin
3-nitrotirosine dönüşümüdür. Nitrotirosin kalıntıları, peroksinitrit kaynaklı hücresel
hasarın belirteci olarak kabul edilir [29]. Hemoglobin, ONOO- tarafından hızlı bir
şekilde okside edilerek metahaloglobine dönüştürülür. Sitokrom c gibi diğer hem
proteinleri de peroksinitrit tarafından oksitlenir [31].
2.1.3. Reaktif Kükürt Türleri (RKT)
Kükürt, eşsiz özelliklere ve geniş aralıkta (-2 ile +6 arası) oksidasyon derecesine
sahip olması nedeniyle biyolojide oldukça önemli bir elementtir (Şekil 2.2) [33].

Şekil 2. 2. Bazı reaktif sülfür türleri ve oksidasyon dereceleri [34].
Tiamin (B1) ve pantotenik asit (B5) vitaminlerinde, amino asitlerde (sistein ve
metiyonin), biotin ve molibden kofaktörlerinde, protetik gruplarda ve ayrıca ikincil
sülfür bileşiklerinde (polisülfürler, glukosinolatlarda ve fitoklatinler) bulunur [35].
Kötü kokuları ve toksisiteleri ile bilinen kükürt içeren bileşiklerden özellikle reaktif
kükürt türleri (RKT) yaşam için büyük öneme sahiptir [36].
Reaktif oksijen ve reaktif nitrojen türleri gibi, reaktif sülfür türleri de hücre içinde
üretilir ve biyolojide önemli sinyal molekülleri olarak kabul edilir. Proteinlerde
sistein redoks anahtarlarının indüklenmesi, gen aktivasyonu, iyon taşınması,
mitokondriyal fonksiyon, metabolizmanın düzenlenmesi gibi birçok metabolik
olayda redoks sinyalleşmesine dahil olurlar [37].
8

RKT terimi, hayvan sistemlerinde oksidatif stres koşulları altında in vivo olarak
oluşan kükürt-ilişkili molekül grubunu belirlemek için önerilmiştir [38, 39]. Bu
moleküller arasında tiyil radikalleri (RS), disülfit-S-oksitler [RS (O2) SR] ve sülfenik
asitler (RSOH) bulunur [40]. Ayrıca, tamamen indirgenmiş bir kükürt formu olan
H2S, proteinlerle redoks reaksiyonlarına girerek faaliyetlerini etkilediği için RST
olarak sınıflandırılmaktadır [36].
2.1.3.1. Hidrojen Sülfür (H2S)
H2S, iki piridoksal-5’-fosfat bağımlı enzim olan sistatiyonin-β-sentazın (CBS) ve
sistatiyonin-γ-liyazın (CSE) aktivitesi ile L-sisteinden memeli hücrelerinde doğal
olarak üretilir. CBS ayrıca L-sistein dışında, CSE tarafından H2S'ye metabolize
edilen sistatiyonini üretmek için homosisteini kullanabilir. H2S ayrıca sistein
aminotransferaz ile birlikte 3-merkaptopirüvat sülfurtransferaz (3-MST) tarafından
da üretilir [41]. Endojen H2S üretimi, tiyosülfat, tiyosistein ve glikolitik yoldan
H2S'ye indirgenebilen kandaki diğer moleküller dahil olmak üzere enzimatik
olmayan yollar ve elementel kükürt yoluyla da sağlanabilir. Sentezden sonra H2S,
ROT / RNT, sistein türevleri ve metal içeren proteinler gibi bir dizi biyolojik substrat
ile reaksiyona girer ve bu reaksiyonlar, H2S'nin biyolojik fonksiyonlarından
sorumludur [42-44]. H2S siyalleşmesinde yer alan NO ile çapraz reaktivite, per/
polisülfit oluşumu ve metaloenzimler ile reaksiyonlar biyolojide önemli
mekanizmalar olarak kabul edilir. Karbon monoksit (CO) ve nitrik oksit (NO) ile
birlikte H2S de endojen olarak üretilen gaz halinde bir sinyalleşme molekülü
(gasotransmitter)

olarak

tanınmaktadır.

Düşük

konsantrasyonlarda,

H2S

sitoproteksiyon, antinflamasyon, anjiyogenez ve vazodilatasyon gibi faydalı
kardiyovasküler etkilere sahiptir [45, 46].

2.1.3.2. Tiyil radikali (RS•)
Tiyoller, karbon bağlı bir sülfhidril (-SH) fonksiyonel grubu içeren ve genellikle RSH olarak gösterilen bileşiklerdir. Alkollerin kükürt analoglarıdır. Biyolojik olarak
önemli tiyoller (biyotiyoller), indirgenmiş sistein kalıntıları ve tripeptit g-L-glutamilL-sisteinilglisin (glutatyon, GSH), koenzim A ve bazı mikroorgaizmalarda glutatyon
benzeri rolü olan (mikotiyol, tripanotion, basilitiol) düşük moleküler ağırlıklı (LMW)
bileşikleri içerir [47, 48].
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Düşük moleküler ağırlıklı bileşikler ve proteinler tek elektron ile oksitlenerek
genellikle kararsız olan tiyil radikal (RS) türevlerinin oluşumuna neden olurlar.
Hidroksil (OH), karbonat (CO3), azot dioksit (NO2), peroksil ve fenoksil radikalleri
ve ayrıca bazı okso-metal kompleksleri, tek elektron oksidasyonu yolu ile tiyollerden
tiyil radikalleri oluşmasına yol açan biyolojik oksidanlardır. Süperoksit radikali de
tiyollerin tek elektron oksidasyonuna yol açabilir [49]. Tiyil radikalleri, glutatyon ve
askorbat ile etkili bir şekilde reaksiyona girer. Bu reaksiyonlar, potansiyel olarak
tehlikeli olan tiyil radikallerini ortadan kaldırmaya yarar [50].
Tiyil radikalleri, redoks biyolojisi ve tiyollerin kimyasında önemli ara maddelerdir.
Bu radikaller, peptitler ve proteinlerdeki çeşitli C-H bağları ile hidrojen transferi
yoluyla reaksiyona girerek karbon merkezli radikallerin oluşmasına ve potansiyel
olarak geri dönüşü olmayan protein hasarına neden olabilir. Sistein tiyil radikalleri
(Cys-S•) de oldukça reaktiftir. Hidrojen transfer reaksiyonları Cys-S• ve lipitler,
karbonhidratlar ve DNA arasında da gerçekleşebilir [51].
2.1.4. Reaktif Karbonil Türleri
Reaktif karbonil türleri, çeşitli organizma gruplarında sürekli olarak üretilen, zarar
verici etkileri ile bilinen bir veya daha fazla karbonil grubuna sahip çok sayıda
biyolojik bileşik içerir. Reaktif karboniller biyolojik olarak yaygın bulunan
bileşiklerdir ve endojen veya eksojen olarak üretilebilirler [52]. Hücrenin enzimatik
veya enzimatik olmayan antioksidan savunması, fazla ROT üretimi ile bozulursa,
oksidasyon yoluyla lipitlerin bozulmasına neden olur. Lipit oksidasyonu ise 4hidroksi-2-nonenal, 4-hidroksi -2-heksenal, malondialdehit ve akrolein gibi yüksek
reaktif lipit peroksidasyon türevli moleküllerin üretimine neden olur. Bu kararsız
moleküller, reaktif karbonil türleri olarak adlandırılır ve yüksek reaktif karbonil
konsantrasyonları, hücrelerde geri dönüşümsüz hasara neden olabilir ve bu da
sonuçta hücre ölümüne yol açar [53].
Reaktif karbonil türleri'nin neden olduğu biyolojik hasarların çoğu, 𝛼, 𝛽- doymamış
aldehitler, dialdehitler ve keto-aldehitler'den kaynaklanmaktadır [54, 55].
Dikarboniller, proteinler, nükleik asitler ve aminofosfolipitler gibi makromolekül
gruplarının nükleofilik grupları ile reaksiyona girmesi, geri dönüşümsüz
modifikasyonlara ve ileri glikasyon veya lipoksidasyon son ürünleri (AGE'ler,
ALE'ler) olarak adlandırılan çeşitli eklenme ürünleri ve çapraz bağların oluşması ile
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sonuçlanır [56-58]. Reaktif karbonil türlerinin oksidatif hasara neden olmalarının
yanı sıra hücre içi sinyalleşmede de rol almaktadır [59]. Tipik ve iyi çalışılmış reaktif
karbonil türleri, akrolein, 4-hidroksi- (E) -2- nonenal (HNE), 4-okso- (E) -2-nonenal
ve malondialdehit'tir (MDA) [60].

2.1.4.1. Malondialdehit
Malondialdehit (MDA), çoklu doymamış yağ asidi peroksidasyonunun ana ve en çok
çalışılan ürünüdür. Bu aldehit oldukça toksik bir moleküldür. DNA ve proteinlerle
etkileşimi nedeniyle genellikle mutajenik ve aterojenik olarak adlandırılır [61].
MDA, alifatik karboksilik asitler kadar asidiktir. Karbonil işlevselliklerinden dolayı,
MDA kimyasal olarak reaktiftir. Kolayca polimerleşir ve proteinlerdeki DNA ve
amino asit kısımları dahil olmak üzere çeşitli biyomoleküllerin nükleofilik
merkezleri ile birçok reaksiyona girer [62]. MDA'nın biyolojik olarak izlenmesi, hem
in vivo hem de in vitro çalışmalarda, hipertansiyon, diyabet, ateroskleroz, kalp
yetmezliği ve kanser dahil olmak üzere çeşitli hastalık paternleri için anahtar bir
biyolojik belirteç olarak kullanılmıştır [63, 64]. MDA'yı saptamak için kullanılan en
yaygın yöntem spektrofotometrik ya da florometrik ölçüme dayanan, asidik
koşullarda 95°C' de gerçekleşen tiyobarbitürük asit (TBA) reaksiyonudur.

Bu

yönteme dayanarak, sonuçlar genellikle MDA ölçümü yerine “TBA ile reaksiyona
giren maddeler (TBARS)' in ölçümü olarak ifade edilir [65, 66].
2.2. Reaktif Oksijen Türleri (ROT)
Tüm aerobik metabolik işlemlerde oksijen kullanılmasının kaçınılmaz bir sonucu
olarak reaktif oksijen türleri oluşumu gerçekleşir [67]. Reaktif oksijen türleri
moleküler oksijenden elde edilen ve eşleşmemiş bir elektrona sahip, oksijen
metabolizmasının yan ürünleridir. Temel durumda, moleküler oksijen biradikal
(diradikal) olarak tanımlanmaktadır. Dış kabukta iki eşlenmemiş elektron içerir.
Moleküler oksijendeki bu iki elektron aynı spin kauntum numarasına sahiptir. Bu
nedenle oksijen bir seferde sadece bir elektron ile reaksiyona girebilir. Eşleşmemiş
iki elektrondan birisi uyarılarak dönüşünü değiştirirse oksijenin temel durumu değişir
ve farklı oksijen türevleri oluşur [68, 69] (Şekil 2.3).
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Şekil 2. 3. Diatomik oksijen molekülü ve türevleri [69]
Reaktif oksijen türleri oldukça reaktif, kısa ömürlü ve kararsız bileşiklerdir. Kararlı
hale gelmek için diğer moleküller ve kendileri ile reaksiyona girebilirler [70]. ROT,
vücudun normal metabolik süreci sırasında düşük miktarlarda üretilir ve normal
hücre fonksiyonu ve hücre sinyali için gereklidir. Ayrıca düşük konsantrasyondaki
ROT, mikrobiyal enfeksiyonlara karşı hücre savunmasında etkilidir [71]. ROT
üretimi ve antioksidan savunma sistemi arasındaki denge bozulduğunda, yüksek
miktarda oluşan ROT hücre için zararlı hale gelir [72, 73].
ROT terimi, hem oksijen radikallerini hem de HOCl, HOBr, O3, ONOO-1, O2 ve
H2O2 gibi radikal olmayan oksitleyici ajanlar olan ve/veya kolayca radikallere
dönüştürülebilen bazı türleri içeren ortak bir terimdir [69]. Süperoksit (O2.-), hidrojen
peroksit (H202), hidroksil radikali (• OH) ve singlet oksijen (1O2) çok farklı kinetik
özelliklere ve aktiviteye sahip dört ana reaktif oksijen türüdür [74].
2.2.1. Süperoksit Radikali (O2•-)
Süperoksit radikali ya da süperoksit radikal anyonu, temel hal moleküler oksijene tek
bir elektron ilavesiyle oluşur (Şekil 2.3) [69]. Moleküler oksijenin bir elektron alarak
indirgenmesi, hücresel solunum sırasında mitokondride, fotosentezin ışık reaksiyonu
sırasında kloroplastta ve oksidatif patlama sırasında zara bağlı enzim kompleksi
NADPH oksidazda meydana gelir [75, 76] (Şekil 2.24).
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Şekil 2. 4. Hücre içinde süperoksit radikali oluşumu [77]
Mitokondride süperoksit radikali, kompleks I ve kompleks III tarafından
oluşturulmaktadır [75]. Moleküler oksijen kloroplastlarda hem fotosistem I hem de
fotosistem II'de bulununan redükleyici kofaktörler tarafından indirgenir [78, 79].
NADPH oksidaz tarafından katalize edilen oksidatif patlama sırasında moleküler
oksijenin bir elektron indirgemesi, nötrofiller, eozinofiller, monositler ve makrofajlar
gibi fagositik hücrelerin plazma zarında meydana gelir [80, 81].
Süperoksit radikali diğer serbest radikallere kıyasla çoğu biyolojik moleküle karşı
reaktif değildir [82]. Süperoksit radikali özellikle demir/sülfür gibi geçiş metalleri ve
NO gibi diğer radikaller ile reaksiyonlardan dolayı önemlidir. O2•-, çoğu ROT' un
öncüsü ve oksidatif zincir reaksiyonlarında bir aracıdır [83]. Süperoksit anyonları,
kendiliğinden veya SOD enzimi tarafından katalizlenen dismutasyon reaksiyonu
yoluyla hidrojen peroksit (H2O2) oluşturabilir. Süperoksit her ne kadar diğer ROT'
lara göre daha az reaktif olsada, potansiyel zararlı etkisi H2O2'nin HO• gibi yüksek
derecede oksitleyici radikallere indirgenmesine aracılık etme kabiliyetinden
kaynaklanmaktadır. Süperoksit radikali 'nin anyonik formu ile karşılaştırıldığında,
perhidroksil radikal (HO2•) olarak bilinen, süperoksit radikalinin protonlanmış formu
daha reaktif olarak kabul edilir [77] (Şekil 2.5).
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Şekil 2. 5. Reaktif Oksijen Türleri oluşumunun kimyasal temeli [84]

2.2.2. Hidrojen Peroksit (H2O2)
Hidrojen peroksit O2’nin iki elektron ya da O2.-’ in bir elektron alarak indirgenmesi
ile oluşur [77, 84](Şekil 2.5).

O2.-‘ nin indirgenme reaksiyonları

mitokondri,

peroksizom ve sitoplazmada bulunan çeşitli SOD enzimleri (Cu/Zn, Fe, Mn ve Ni)
tarafından gerçekleştirilir. Moleküler oksijenin iki elektron indirgenmesi ise,
mitokondride monoamin oksidaz, ürat oksidaz, L-alfa-hidroksi asit oksidaz, poliamin
oksidaz, oksalat oksidaz ve peroksizomlarda yağ açil-CoA oksidaz gibi çeşitli
oksidaz türleri tarafından katalize edilir [85]. H2O2 düşük reaktiviteye sahip bir
moleküldür. Çoklu doymamış yağ asitlerini ve nükleik asitleri oksitleme kabiliyetine
sahip değildir. Ayrıca aminoasitleri oksitleme yeteneği de sınırlıdır [85, 86]. Tüm
aminoasitler içerisinde sadece sistein, triptofan, tirosin, histidin ve metiyonin H2O2
tarafından oksitlenmektedir [87, 88].
H2O2 diğer ROT' lara göre daha az reaktif olsa da, oksitleyici gücü Fenton ve HaberWeiss reaksiyonları ile metal katalizörü aracılı HO• radikallerine dönüşümünden
kaynaklanmaktadır [89] (Şekil 2.5). H2O2 hasar verici rolünün yanında,
metabolizmada temel düzenleyici molekül olarak da yer almaktadır. Bir haberci
molekül olarak, H2O2 hücre şekli değişiklikleri, çoğalmanın başlatılması ve
bağışıklık hücrelerinin alınması gibi acil hücresel etkileri başlatmak için hücreler ve
dokularda işlev görmektedir [90].
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2.2.3. Hidroksil Radikali (HO•)
Hidroksil radikali, hidroksit iyonunun nötr halidir ve tüm ROT’ lar arasında en reaktif
olan moleküldür [3, 91]. Biyolojik sistemlerdeki HO•, Fe2+, Mn2+, Cu+ veya Zn+ gibi
serbest metal iyonlarının aracılık ettiği Fenton reaksiyonlarında H2O2'nin bir elektron
indirgenmesiyle oluşur [92, 93] (Şekil 2.5). Biyolojik sistemlerde demir ferritin
proteininde depolanır [94]. Fizyolojik pH’da demir çözünürlüğü çok düşük
olduğundan, demir indirgenmiş flavin, sistein ve glutatyon gibi şelatorler tarafından
diğer moleküllere taşınır [95]. Biyolojik sistemlerde demir konsantrasyonu düşük
olduğundan demirin ferrik iyon formundan ferröz iyon formuna dönüşmesi H2O2’
nin HO•‘a indirgenmesi ile olur. Bu reaksiyon süperoksit gibi indirgeyici ajanlar
trafından gerçekleştirilir. Süperoksit tarafından yürütülen bu Fenton reaksiyonu
(Haber-weiss reaksiyonu) biyolojik sistemlerde HO• oluşumundan sorumlu olan
birincil reaksiyondur [96].
HO•, çoklu doymamış yağ asitlerine, amino asitlere ve nükleik asitlere karşı oldukça
reaktifdir. Çoklu doymamış yağ asitlerinde, hidrojen alınması esas olarak çift bağın
yanındaki karbonda meydana gelir, bu da lipit alkil radikallerinin (R•) oluşumuna yol
açar. Aynı şekilde aminoasitlerde ise oksidasyon HO• tarafından α-karbondan H
atomu alınması ile başlar. HO• tarafından çoklu doymamış yağ asitlerinden ve amino
asitlerden radikallerin oluşması, lipid peroksidasyonuna ve protein oksidasyonuna
yol açan bir reaksiyonlar zincirini başlatır. DNA'nın HO• tarafından oksidasyonu iki
farklı şekilde gerçekleşir [87]. İlk yol, şekerlerin oksidasyonu nedeniyle DNA
zincirinde kırık oluşumudur. İkinci yolda ise baz değişimi gerçekleşir. Şeker
oksidasyonu, deoksiriboz karbonlarından birinden hidrojen alınmasıyla başlatılır.
Bazların oksidasyonu ise elektron bakımından zengin çift bağlarda olur. Guaninin 8.
karbon atomuna HO• atakları sonucu 8-hydroguanin oluşması bu reaksiyona örnek
olarak verilebilir [97].
2.2.4. Singlet Oksijen (1O2)
Singlet oksijen, diradikal olan oksijen molekülünün yüksek enerjili ve oldukça
reaktif olan formudur [98] (Şekil 2.3). Aktivasyon ile moleküler oksijen önce ilk
durum olan delta singlet oksijen (1Δg) formuna, daha sonra ise daha yüksek enerjiye
sahip olan sigma singlet oksijen (1Ʃg+) formuna dönüşür. 1Ʃg+ formu hızlı bir şekilde
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Δg formuna düşer. Bu nedenle biyolojik sistemlerde 1Δg formu önemli olarak kabul

edilir [99].
Singlet oksijen nötrofillerin ve eozinofillerin aktivasyonu ile in vivo olarak üretilir.
Aynı zamanda, lipoksijenazlar, dioksijenazlar ve laktoperoksidaz gibi enzimler
tarafından katalize edilen bazı enzimatik reaksiyonlarda da oluşur [100, 101]. Singlet
oksijen, çoklu doymamış yağ asitlerinden, amino asitlerden veya nükleik asitlerden
hidrojen almaz, fakat lipit, protein ve nükleik asit endoperoksitleri ve
hidroperoksitleri (ROOH) oluşturmak için biyomoleküllerle reaksiyona girebilir
[102, 103]. Singlet oksijenin çoklu doymamış yağ asitleri ve aminoasitlerle
endoperoksit oluşturan reaksiyonları malondialdehit (MDA) gibi zararlı moleküllerin
açığa çıkmasına neden olur [104]. Çoklu doymamış yağ asitleri, amino asitler ve
nükleik asitlerle ene reaksiyonu yoluyla 1O2 tarafından oluşturulan hidroperoksitler
indirgenerek ve yükseltgenerek lipit, protein ve DNA peroksit (ROO•) ve alkoksil
(RO•) radikalleri oluşur [105]. Nükleik asitlerin singlet oksijen ile oksidasyonu
bazların değişmesine neden olur ve guanin ile reaksiyonu, 8-okso-7,8-dihidro-2deoksiguanozin oluşumuna neden olur [106]. Diğer tüm ROT’lar gibi yüksek
konsantrasyonlarda

hücre

için

zararlı

iken,

düşük

ve

orta

düzeydeki

konsantrasyonlarda sinyal molekülü olarak görev alır [99].
2.3. ROT Kaynakları
Serbest radikaller ve diğer reaktif oksijen türleri, insan vücudundaki normal temel
metabolik işlemler sonucu veya X ışınları, ozon, sigara dumanı, hava kirleticileri ve
endüstriyel kimyasallar gibi dış kaynaklar tarafından meydana getirilebilir [107].
Serbest radikal oluşumu, hem enzimatik hem de enzimatik olmayan reaksiyonların
bir sonucu olarak hücrelerde sürekli olarak meydana gelir. Serbest radikallerin
kaynağı olarak görev yapan enzimatik reaksiyonlar, solunum zincirinde, fagositozda,
prostaglandin sentezinde ve sitokrom P-450 sisteminde yer alan reaksiyonları içerir
[108].
2.3.1. Eksojen ROT Kaynakları
Ekzojen serbest radikal üretimi, çevresel kirleticilere, ağır metallere, bazı ilaçlara,
kimyasal çözücülere, sigara dumanına, alkol ve radyasyona maruz kalmanın bir
sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bu eksojen bileşikler vücuda nüfuz ettiğinde,
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bozunması veya metabolize edilmesi ile yan ürün olarak serbest radikaller oluşur
[109].
Çevresel kirleticiler eksojen oksidatif türlerin ana kaynağıdır. Bu tür kirleticiler,
endüstriyel olarak üretilmiş öğütülmüş silika ve asbest gibi, hava yolu hücrelerinde
ve sıvılarındaki lipidler ve proteinlerle doğrudan reaksiyona girebilen serbest
radikalleri içerebilen parçacıklar ve lifler içerir [110]. Endüstriyel bir atık olan uçucu
kül ve havadaki tozlar gibi parçacıklar, hava yollarında ROT üretebilen ve iyonize
olabilen geçiş metalleri içerir [111]. Ozon, azot dioksit, otomobil egzozu ve sigara
dumanı gibi solunmuş gaz halindeki kirletici maddeler de sayısız oksidan içerir
[110]. Partiküllerin kendileri serbest radikalleri içerebilse de, belirli partiküllerin
fagositozundan sonra hava yolu içinde bulunan makrofajlarda ilave reaktif türler
üretilebilir. Çeşitli geçiş metali içeren tozlar, in vivo maruz kalmadan sonra yerleşik
makrofajlardan süperoksit anyon radikalinin ve H2O2'nin salınmasına neden olur
[112].
2.3.2. Endojen ROT Kaynakları
Reaktif oksijen türleri organizmada normal fizyolojik süreçlerde üretilmektedir
[113]. ROT üretimi temel olarak enzimatik ve enzimatik olmayan reaksiyonlara
dayanır. ROT üretilen enzimatik reaksiyonlar, solunum zinciri, prostaglandin sentezi,
fagositoz ve sitokrom P450 sisteminde yer alan reaksiyonlardır [114, 115].
Süperoksit radikali (O2•-) NADPH oksidaz, ksantin oksidaz ve peroksidazlar
tarafından üretilir. Bir kere oluştuktan sonra, hidrojen peroksit, hidroksil radikali
(HO•), peroksinitrit (ONOO-), hipoklorik asit (HOCI) üretimine neden olan çok
sayıda reaksiyonlar yer almaktadır. [116, 117].
H2O2, amino asit oksidaz ve ksantin oksidaz gibi oksidaz enzimleri tarafından üretilir.
Tüm serbest radikal türleri arasında in vivo olarak en reaktif olan hidroksil radikali
(HO•), O2•- ile H2O2'nin reaksiyona girmesi ile Fe2+ veya Cu+ iyonlarının katalizör
olarak yer aldığı Fenton reaksiyonu sonucu açığa çıkar. Metabolizmada önemli
fizyolojik rolü olan nitrik oksit radikal (NO•), nitrik oksit sentaz (NOS) tarafından
arginin-sitrülin oksidasyonu ile sentezlenir [109, 118, 119].
ROS diğer endojen kaynakları ise prostaglandin sentezi, adrenalin oto-oksidasyonu,
fagositik hücreler, indirgenmiş riboflavin, FMNH2, FADH2, sitokrom P 450, immün
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hücre aktivasyonu, inflamasyon, zihinsel stres, aşırı egzersiz, enfeksiyon, kanser,
yaşlanma, iskemi olarak sıralanabilir [120].
Fizyolojik koşullar altında veya dış faktörlerin etkisinde, ROT'un çoğunluğu
mitokondride solunum zincirinde üretilir. Endoplazmik retikulum ve nükleer
membranlarda bulunan elektron taşıma sistemi (ETS) de ROT kaynağıdır [121].
2.3.2.1. Mitokondriyal elektron taşıma sistemi
Mitokondri, hücresel ROT' un ana kaynağıdır. Fizyolojik koşullar altında, ETS'deki
elektronların %0.2-2'si normal transfer sırasını takip etmez, bunun yerine doğrudan
ETS'den sızar ve oksijenle reaksiyona girerek süperoksit veya hidrojen peroksit üretir
[83, 122]. Kompleks III ve özellikle kompleks I, mitokondride ROT üretiminin ana
bölgeleri olarak kabul edilir [123, 124]. Oluşan ROT matriks ve membranlar arası
boşluğa salınır. Membranlar arası boşluğa salınan O2•-, süperoksit dismutaz enzimleri
ile daha kararlı olan H2O2'ye dönüştürülür. Mitokondrinin dış zarından serbestçe
geçebilen H2O2, amino asitlerin doğrudan modifikasyonu yoluyla hücre içi sinyal
molekülü olarak işlev görür [125] (Şekil 2.6).

Şekil 2. 6. Elektron taşıma zincirinde elektron ve proton sızıntısı [126]

Reaktif oksijen türleri, gliserol-3-fosfat dehidrogenaz, Q oksidoredüktaz, piruvat
dehidrogenaz ve 2-oksoglutarat dehidrogenaz dahil olmak üzere mitokondride farklı
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bölgelerde de üretilir [124]. Mitokondride ROT üretim yerlerinden birisi de sitokrom
(CYP) katalitik döngüsüdür. CYP enzimleri, çok çeşitli organik substratları (lipitler,
steroid hormonları, ksenobiyotikler) metabolize eder ve yan ürün olarak süperoksit
radikali ve H2O2'ye açığa çıkar [127]. Mitokondrinin oluşturduğu ROT'un,
inflamasyon, kanser, mitokondriyal ve nörodejeneratif hastalıklar, diyabet, astım gibi
kronik akciğer hastalıkları ve yaşlanma dahil olmak üzere çeşitli patolojilerde yer
aldığı gösterilmiştir [126, 128-130].
2.3.2.2. NADPH oksidaz
NADPH oksidaz (NOX) enzim ailesi en iyi bilinen sitoplazmik ROT kaynaklarından
biridir [126]. NADPH oksidaz (NOX) ailesi NOX1, NOX2, NOX3, NOX4, NOX5,
dual oksidaz 1 (DUOX1) ve DUOX2 olmak üzere yedi üye içerir [131]. Biyolojik
membranlar boyunca NADPH substratından FAD'a bir elektron transfer ederek
oksijeni süperoksit radikaline indirgeyen transmembran proteinleridir [132]. NOX
aktivitesinin regülasyonunda bozukluk, tümörogenez, hücre transformasyonu, tümör
büyümesi, anjiyogenez ve metastaza yol açabilen yüksek ROT üretimine neden olur.
NOX türevli ROT'un mesane, kolorektal, meme, böbrek, akciğer ve prostat kanseri
gibi birçok yaygın kanser tipinde ve ayrıca akut myeloid lösemide ve non-Hodgkin
lenfomada yer aldığı gösterilmiştir [133-136]. Ayrıca, NOX ailesi üyeleri konak
savunması ve doğal bağışıklıkta rol oynarlar. NOX, çeşitli enfeksiyon ajanları
tarafından aktive edilebilir, bu da aşırı ROS üretimine neden olarak enfekte olmuş
hücrelerin ölümüne ve inflamatuar bir tepkiye neden olur [137]. Plazma
membranında bulunan Toll-like reseptörler (TLR'ler) bakteri, virüs veya mantar
yapılarını tanır ve hücre içi sinyal oluşumunu tetikler. TLR'ler NOX ile etkileşime
girerek ROS üretiminin artmasına ve ardından NF-κB transkripsiyon faktörü
aktivasyonuna ve sitokinlerin ve kemokinlerin üretimine yol açar [138, 139].
NOX'lar, hücre sinyalleşmesi ve redoks biyolojisindeki önemli rolü göz önüne
alındığında, özellikle fibrozis ve kanser için önemli bir farmokolojik manipülasyon
noktası haline gelmiştir. Karaciğer, böbrek ve pulmoner fibrozisin azaltılmasında
terapötik potansiyel gösteren GKT137831 gibi NOX1/4 ikili inhibitörleri olan küçük
moleküller geliştirilmiştir. Ayrıca, NOX2 inhibisyonunun, Duchenne

kas

distrofisinin hücresel ve hayvan modellerinde mikrotübül düzensizliğini önlediği ve
fibrozisi azalttığı gösterilmiştir [140-142].
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2.3.2.3. Ksantin oksidoredüktaz
Ksantin oksidoredüktaz (XOR) enzimi, canlı organizmalar arasında geniş bir
dağılıma sahiptir ve prokaryotlarda, bitki ve hayvan türlerinde yüksek oranda
korunmuştur. XOR, yüksek primatlarda pürin katabolizmasının son iki aşaması olan
hipoksantinin ksantine ve ksantini ürik aside oksidasyon reaksiyonlarını katalize eder
[143]. XOR, molibopterin, demir sülfür merkezi ve kofaktör olarak FAD içerir [144].
Tüm organizmalarda, XOR, yapısal olarak aktif dehidrogenaz formunda bulunur.
Sadece memelilerde, NAD+ bağımlı ksantin dehidrogenaz (XDH, EC 1.1.1.204)
sülfhidril grup oksidasyonu veya sınırlı proteoliz yoluyla ksantin oksidaz formuna
(XO, EC 1.1.3.22) dönüştürülebilir [143]. Ksantin oksidaz’ın moleküler oksijeni
indirgemesi ile süperoksit ve hidrojen peroksit açığa çıkar. Bu durum da demir
varlığında Haber-Weiss ve Fenton reaksiyonları yoluyla hidroksil açığa çıkmasına
neden olur. XO tarafından üretilen nispi süperoksit ve hidrojen peroksit miktarları O2
basıncına, pH ve pürin konsantrasyonuna bağlıdır. Normal fizyolojik koşullar
altında, H2O2, XO katalizli O2 indirgenmesi ile üretilen ana reaktif üründür. İskemik
ve / veya hipoksik koşullar altında olduğu gibi hem O2 seviyelerinin hem de pH'ın
düştüğü durumlarda H2O2 oluşumu tercih edilir [145].
Ayrıca XOR'ın nitrat ve nitritleri NO'ya indirgeyerek peroksinitrit gibi reaktif azot
türleri oluşumuna neden olduğu gösterilmiştir [146]. Ayrıca, XOR doğal immün
sistemde de önemli bir rol oynamaktadır. XOR aktivitesi inflamatuvar sitokinlere
yanıt olarak düzenlenmektedir. İnflamatuvar yanıt olarak XDH'dan XO’ya geçiş ve
plazmada XOR seviyesi artar [147-149]. Bunların yanında, XOR'ın, farklı yolaklarda
transdüksiyon sinyali işlevi ile çeşitli moleküllerin düzenleyicisi olduğu ve pro- veya
anti-tümörijenik sinyallemede rol aldığı gösterilmiştir [150, 151].
2.3.2.4. Mikrosomal elektron taşıma sistemi
Endoplazmik retikulum, çok çeşitli endojen maddeleri ve ksenobiyotikleri oksitleyen
karışık fonksiyonlu oksidaz (veya monooksigenaz) enzimleri (sitokrom P450,
CYP'ler) ailesini içerir. Bu oksidasyon reaksiyonları sırasında, elektronların
NADPH'den sitokrom P450 redüktaz yoluyla CYP aktif bölgesindeki hem transferi
gerçekleşir. Hem elektron alarak indirgendiği zaman, moleküler oksijene bağlanır ve
bir oksijen atomu su olarak ayrılırken diğeri hem'e bağlı kalır. Hem'e bağlı oksijen
atomu, ksenobiyotik substratlar ile reaksiyona giren güçlü bir oksidandır. Her ne
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kadar bu reaksiyonlar bazal koşullar altında büyük bir ROT kaynağı olmamasına
rağmen, normal karışık fonksiyonlu oksidaz metabolizmasının yaralanma veya bir
ksenobiyotik varlığında bozulması, sızıntıya neden olur ve bu serbest radikallerin
kaynağını büyük ölçüde arttırır [152].

CYP'ler gibi ikinci bir mikrozomal

monooksigenaz grubu olan flavin monooksigenazlar (FMO) da ROT oluşumu ile
ilişkilidir [153]. FMO'lar CYP'den farklıdır, çünkü bunlar flavin (FAD olarak) içerir,
fakat hem içermezler. Ayrıca NADPH'yi doğrudan bir substrat olarak alırlar
(CYP'lerde olduğu gibi elektronlarını bir redüktaz yoluyla almak yerine). NADPH
ile indirgenme ve moleküler oksijen ile etkileşimin ardından, FAD, FMO'nun aktif
bölgesinde bir FAD hidroperoksit (FAD-OOH) halinde bulunur [154, 155].
FADOOH ise süperoksit / hidrojen peroksit oluşumuna neden olur [156]. ROT
sızıntısına ek olarak, mikrozomal enzim sistemleri tarafından ksenobiyotiklerin
metabolizması, CYP'ler tarafından karbon tetraklorürün metabolizması ile üretilen
CCl3 radikalleri veya redoks döngüsüne giren FMO reaksiyon ürünleri gibi diğer
reaktif metabolitler gibi serbest radikallerin oluşumuna da neden olabilir. Oluşan
tüm bu serbset radikaller doku hasarına neden olur [1, 157, 158].
2.3.2.5. Otooksidasyon
Otooksidasyon serbest bir radikal zincir reaksiyonları sırasında meydana gelen
karmaşık bir oksidasyon mekanizmasıdır. Doymamış yağlar için yaygın bir bozunma
mekanizmasıdır, ancak karbon-karbon çift bağları içeren bazı ilaçlar da
otoksidasyona uğrar [159]. Otoksidasyon reaksiyonu, lipitlerin bozulmasına ve çok
çeşitli oksidasyon ürünlerinin oluşmasına neden olur [160]. Lipid substratı (LH)
ısıya, ışığa veya metal iyonlarına maruz kaldığında, çift atomlu hidrojen atomu ayrılır
ve serbest radikal veya alkil radikali (L•) oluşur [161]. Bu serbest radikaller oksijenle
tepkimeye girer ve başka bir doymamış yağ asidinden hidrojen atomunu ayrılması
ile peroksi radikalleri (LOO•) oluşur. Bu durum da başlangıç, ilerleme ve sonlanma
reaksiyonları ile hidroperoksit (LOOH) adı verilen birincil oksidasyon ürünlerinin
oluşumuna yol açar [162]. İlerleme reaksiyonlarının uzunluğu, lipit doymamışlık
derecesi ile doğru orantılıdır [160]. Bu birincil oksidasyon ürünleri stabil değildir ve
aldehit, keton ve alkoller gibi karbonil bileşiklerine parçalanır [163]. Ayrıca,
dopamin ve noradrenalin gibi monoaminler dahil olmak üzere bazı bileşiklerin
otooksidasyonu ROT oluşumuna yol açar. Dopaminin oksidasyonu ile ROT
üretiminin Parkinson hastalığı ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir [164, 165].
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2.3.2.6. Geçiş metalleri
Geçiş metalleri enzim kofaktörleri olarak elektron taşınmasında rol almalarının
yanında en zararlı radikal reaksiyonlarında da yer alırlar. Örneğin süperoksit radikali
sulu çözeltilerde reaktif değildir. Fakat Fe3+ (veya Cu2+) gibi geçiş metali iyonlarının
varlığında H202 ile reaksiyona girerek oldukça zararlı olan hidroksil radikalinin
oluşumuna neden olur [166]. Süperoksit ve hidroksil radikalinin oluştuğu Fenton
reaksiyonları temel olarak mitokondri, mikrosom ve peroksizomlarla ilişkili demir,
bakır, krom, vanadyum ve kobalt içerir [167]. Ayrıca serbest radikaller peroksitlerin
ayrışmasını katalize edebilecek olan metallerin depolama alanlarından salınmasına
neden olur. Bu reaksiyonların sonucunda da doku hasarı meydana gelir [168].
Hücre içi ortam oldukça indirgeyicidir ve geçiş metali iyonları muhtemelen in vivo
olarak indirgenmiş formda bulunur. Geçiş metalleri varlığında serbest radikal
kaynaklı doku hasarını önlemek için ilk yol şelatör proteinlerin üretilmesidir.
Nispeten spesifik olmayan metalotiyoninler (çinko, bakır, fakat aynı zamanda
kadmiyum gibi toksik metal iyonları) ve yüksek oranda spesifik ferritin (demir)
şelatör proteinlerdir. Şelatör proteinler sayesinde vücut sıvılarında serbest
(şelatlanmamış) demir ve bakır bulunmaz [1].
Normalde düşük seviyedeki serbest metal iyonlarına rağmen, bazı dokular, metal
içeren reaksiyonlar yoluyla ROT aracılı hasara karşı aşırı duyarlılığa sahiptirler.
Örneğin beyinde yüksek miktarda bağlı demir vardır. Bir uyarı ile bu demirin
salınması, beyin dokusunda bulunan çoklu doymamış yağ asitlerine zarar verir. Bu
durum, bazı nörotoksik ilaçların sinir terminallerine nasıl zarar verdiğini, ROT'un
çeşitli nörolojik hastalıkların patogenezinde önerilen rolünü ve neden E vitamini
eksikliğinin veya diğer serbest radikal bazlı durumların çeşitli nörolojik hastalıklara
neden olduğunu açıklamaktadır [169-171]
2.4. ROT ve fizyolojik rolü
ROT üretiminin, çeşitli koşullara ve doza bağlı olarak faydalı ya da zararlı olduğu
gösterilmiştir [172]. Yüksek miktarda ROT hücre için zararlı iken, düşük veya orta
dereceli ROT seviyeleri ise konak savunma mekanizması, yara iyileşmesi, hücre
sinyalizasyonunun

fizyolojik

düzenlenmesi,

hücresel

gelişim,

sitokinlerin

düzenlenmesi, nöromodülasyon, immün modülasyon ve immün savunma,
inflamatuvar yanıt, fibroblast yapışma ve yayılması, apoptoz, iyon taşınması, T-
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hücre düzenlenmesi ve gen ekspresyonunun düzenlenmesi gibi çok önemli
fonksiyonlara hizmet eder [173-176].
2.4.1. Konak savunması
Reaktif oksijen türleri, fagositler ve akciğer epitel hücreleri gibi diğer hücre tipleri
tarafından patojenlere karşı kullanılan ölümcül silahlardır [177]. İnsan bağışıklık
sistemi hücrelerinde, fagositoz sırasında süperoksit, hidrojen peroksit veya hidroksil
radikalleri’ nin yüksek miktarda ve hızlı bir şekilde açığa çıkması solunumsal
patlama (oksidatif patlama) olarak adlandırılır [178, 179]. ROT üretimindeki hata,
bakterilerin

hayatta

kalmalarına

ve

çeşitli

doku

bölgelerinde

tekrar

kolonileşmelerinin yanı sıra septisemiye neden olur [180, 181]. Solunumsal patlama
çok bileşenli bir NADPH oksidaz tarafından gerçekleştirilir ve fagositlerin bakterisit
etkisi için kritiktir. Polimorfonükleer hücreler (PMN'ler) insan dolaşımında en bol
bulunan beyaz kan hücreleridir ve NADPH oksidaz kompleksi yoluyla uyarılabilir
ROT üretirler [182, 183]. Hem doğuştan gelen ilk savunma hattı hem de adaptif
immünite efektörleri olarak PMN'ler, bakteriyel, fungal ve hatta viral enfeksiyonlara
karşı immün savunmada önemli rol oynarlar [179].
NADPH oksidaz, gp91phox (NOX2), p22phox, p40phox, p67phox, p47phox ve Ras ile
ilişkili C3 botulinum toksin substratı kompleksinden (rac 2) oluşan bir enzimdir
[183]. Phox, fagositlerin oksidazı olarak tanımlanmaktadır. Genellikle, phox'un
yapısal alt birimleri ayrı olarak bulunur. Patojen aktivasyon ile tamamlanmış bir
kompleks haline gelir ve NADPH'yi NADP ve H + 'ya ayırır ve aynı anda oksijeni
radikal haline dönüştürür [177] (Şekil 2.7). Yüklü radikaller, zardan geçmekte
zorlansa da, hidrojen peroksit kolayca geçer ve sitoplazmaya girer [184].
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Şekil 2. 7. Reaktif oksijen türleri tarafından patojen eliminasyonu [177]
Nadir görülen kalıtsal bir bozukluk olan kronik granülomatöz (CGD) hastalığında
NADPH oksidazın alt birimlerinden birindeki bir bozukluk fagositler tarafından
reaktif oksijen türleri üretiminde aksaklığa neden olur. Bu durum da zatürree, apse
oluşumu, süpüratif artrit ve osteomiyelit gibi bakteriyel veya maya enfeksiyonlarına
yol açar. Granülomlar, bu bakterilerin giderilmemesi sonucu oluşur. Konak
savunmasında ve patojenlerin giderilmesinde reaktif oksijen türleri ve özellikle
NADPH oksidazın etkisi, oldukça önemlidir [185].
2.4.2. Hücre içi sinyal iletimi
Reaktif oksijen türleri zararlı etkilerine rağmen birçok fizyolojik ve biyolojik yolakta
hücre içi sinyal molekülleri olarak rol almaktadır. ROT seviyelerinin sitostatik
seviyenin üstü ve sitotoksik seviyenin altında olan bazal seviyelerde tutmak uygun
redoks biyoloji reaksiyonları ve büyüme faktörü sinyalleşmesi, hipoksik sinyal
iletimi, otofaji, immün yanıtlar ve kök hücre çoğalması ve farklılaşması gibi yaşam
için gerekli sayısız işlemin düzenlenmesini sağlar (Şekil 2.8) [186, 187].
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Şekil 2. 8. Farklı ROT seviyelerinin farklı hücresel işlemlerin düzenlenmesi üzerine
etkisi [186]

Hücresel metabolizma, yan ürünler olarak farklı reaktif oksijen türleri üretir. Üretilen
ROT, hücre sinyalleşmesinde önemli bir rol oynar ve hormonların etkilerini, büyüme
faktörlerini,

sitokinleri,

transkripsiyonu,

apoptozu,

iyon

taşınımını,

immünomodülasyonu ve nöromodülasyonu düzenler [188].
ROT'un c-Jun N-terminal kinaz (JNK) yolunun aktivasyonunda güçlü bir tetikleyici
olduğu tespit edilmiştir. JNK aktivasyonunda yer alan sinyal yolakları, MAPKKKASK1 yolağı[189], Src-Gab1 yolağı [190], GSTπ yolağı [191] ve RIP – TRAF2 ve
membran lipit sal yolağı [52] gibi eksojen veya endojen yolaklardan gelen ROT'lar
tarafından aktive edilir [192]. Sirtuin1 (SIRT1), FoxO yolu ile antioksidanların
ifadesini uyararak oksidatif strese karşı etki etmenin yanısıra inflamatuvar yanıtın
ana indükleyicisi olan NF-κB sinyalini inhibe eder [193]. ROT, sistein kalıntıları
üzerinde oksidatif modifikasyonlara neden olarak SIRT1 aktivitesini inhibe edebilir
ve SIRT1'in baskılanması, inflamatuar aktivasyon da dahil olmak üzere inflamatuar
tepkilerle sonuçlanan NF-jB sinyalleşmesini arttırır [194]. ROT'lar ayrıca tirozin
kinazın birkaç üyesini ve G-protein-eşli reseptör ailesini aktive etmektedir. Raf kinaz
MEK1/2MAP kinazı aktive eder ve o da hücre dışı sinyalle düzenlenen protein kinaz
1 ve 2'yi aktive eder (ERK1 / 2) [195]. ROT, kaspaz-1'i doğrudan aktive eder ve
dolaylı olarak ERK 1/2 üzerinden kaspaz-3'ü aktive eder. ROT tarafından ERK 1/2
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aktivasyonuna, ROT tarafından DNA'ya verilen zararın bir sonucu olarak p53
aracılık eder [196].
ROT tarafından transkripsiyon faktörlerinin redoks duyarlı aktivasyonu, akciğer
boyunca inflamatuvar bir tepki başlatır [197] Örneğin oksidan aracılı NF-kB DNA
bağlanması, akciğer epitel hücrelerinde pro-inflamatuvar sitokin IL-8'in salınımına
neden olur [198]
Ayrıca oksidan inhalasyonunu takiben akciğer epitel hücrelerinde MAP kinaz
ve/veya redoks duyarlı kaskadların aktivasyonu gerçekleşir. Tüm bu redoks
sinyalleşmesi hücre çoğalmasını, farklılaşmasını, iltihabını ve ölümü başlatan çeşitli
hedef genlerin aktivasyonuna yol açar [199].
2.4.3. Gen ifadesinin regülasyonu
Gen ifadesinin redoks aracılı düzenlenmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar
oksidanların gen ifadesinin ana belirleyicileri olduğunu göstermiştir [200]. Reaktif
oksijen türleri Src kinaz ailesi, protein kinaz C, mitojen-aktif protein kinaz, MAPK,
reseptör tirozin kinaz gibi kinazların aktivasyonunda rol almaktadır [201-204].
Ayrıca reaktif oksijen türleri, belirli stres kinazların aktivitesini düzenleyen
tioredoksin gibi redoks duyarlı proteinlerin oksidan modifikasyonunda da rol alarak
gen ifadesinin düzenlenmesinde rol oynarlar [205]. Nrf2, AP-1, NF-κB, HIF-1α, p53
ve Wnt/β-katenin gibi çeşitli transkripsiyon faktörlerinin aktiviteleri redoks kontrolu
altındadır (Şekil 2.9). Bugüne kadar, 500'den fazla genin ifadesinin, hem fizyolojik
hem de patolojik koşullar altında bu şekilde kontrol edildiği bildirilmiştir [206-208].
Örneğin, transkripsiyon faktörü Nrf2, regülatör proteini olan kelch benzeri ECH ile
ilişkili protein 1'in (Keap1) tiyol oksidasyonu üzerine aktive edilir ve antioksidan
koruma sağlar [209].
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Şekil 2. 9. ROT / RNT sinyalleşme yolakları [208].

Gen ifadesinin ve transkripsiyon faktörlerinin aktivitesini düzenlemenin yanısıra,
RNA'dan proteine translasyon, mRNA bağlanma proteinleri ve epigenetik yolaklar
da redoks düzenlenmesi altındadır [208, 210]. ROT'lar (çoğu durumda hidrojen
peroksit) ve RNT (örneğin, S-nitrozasyon yoluyla nitrik oksit veya oksidasyon
yoluyla peroksinitrit), mRNA 3′-UTR bölgesinde AU bakımından zengin
elementlere (ARE'ler) bağlanan proteinlerin redoks modifikasyonu yoluyla mRNA
stabilitesini etkileyebilir [211]. Redoks sinyalleşmesi ve oksidatif stresin, histonların
ve DNA modifiye edici enzimlerin fonksiyonlarındaki değişikliklerle genlerin
epigenetik düzenlenmesini etkileyebildiği, böylece hücre fenotipini değiştirdiği
belirtilmiştir [212]. Oksidatif stres ile epigenetik değişiklikler (örneğin, kromatin
remodelingi) arasındaki etkileşim, genel olarak alveoler inflamasyon modellerinde
ve özellikle kronik akciğer hastalığında tespit edilmiştir [213, 214]. Özellikle, kronik
obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) gelişiminde ve ilerlemesinde histon
deasetilazlar (örneğin, sınıf III HDAC, SIRT1) redoks duyarlı anahtar oyuncular
olarak tanımlanmıştır [215]. Ayrıca bazı miRNA'lar redoks kontrolu altında
antioksidan yolakları düzenleyebilir (örneğin Nrf2 / HO-1) ve hatta redoks duyarlı
bir şekilde etki ederek (“redoksimiR'ler”), aktivitelerini hücresel redoks durumuna
veya hastalığa bağlı oksidatif stres durumuna göre ayarlayabilir [216]. Örneğin, miR-
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141, miR-429 ve miR-200 familyası üyelerinin seviyeleri ROS ile artar, endotelyal
hücre apoptozisine ve yaşlanmasına neden olur [217].
2.5. ROT etkileri
Hidroksil radikali, süperoksit anyon radikali, hidrojen peroksit, singlet oksijen,
hipoklorit, nitrik oksit ve peroksinit radikali, birçok hastalık durumunda rolü olan en
önemli oksijen içeren serbest radikallerdir. Bunlar DNA, proteinler, karbonhidratlar
ve lipitler gibi biyolojik olarak önemli moleküllere zarar veren oldukça reaktif
türlerdir. Serbest radikaller, hücre hasarına ve homeostatik bozulmaya yol açan
önemli makromoleküllere saldırır. Serbest radikallerin hedefleri vücuttaki her türlü
molekülü içerir. Bunlar arasında lipitler, nükleik asitler ve proteinler ana hedeflerdir
[107, 218].
2.5.1. Lipit oksidasyonu
Membran lipidleri, özellikle fosfolipidlerin çoklu doymamış yağ asidi kalıntıları
serbest radikallerin oksidasyonuna oldukça duyarlıdır [219]. Lipid peroksidasyonu,
in vivo olarak, çeşitli patolojik durumlarda rol alması nedeniyle çok önemlidir. Lipid
peroksidasyonu, membran işlevinin kaybına, akışkanlığın azalmasına, zara bağlı
enzimlerin ve reseptörlerin inaktivasyonuna neden olur. Lipit peroksidasyonu,
herhangi bir serbest radikalin yağ asidindeki (LH) metilen grubuna (CH2) saldırıp
hidrojen alması ile başlar ve karbon merkezli lipit radikalinin (L•) oluşmasıyla
sonuçlanır. Lipit radikali, bir lipit peroksil radikalini (LOO•) oluşturmak için
moleküler oksijen ile reaksiyona girer. Elde edilen lipit peroksil radikali (LOO•),
DNA ve proteinlere zarar veren lipit peroksidasyonunun toksik son ürünleri olan
malondialdehit (MDA) ve 4-hidroksil nonenal (4-HNA) oluşturan endoperoksitler
oluşturmak üzere bir siklizasyon reaksiyonu ile yeniden düzenlenir [220]. Bu lipit
peroksil radikalleri, diğer lipit moleküllerinden hidrojen atomlarını alarak
peroksidasyon işlemini daha da ilerletebilir. İzoprostanlar (araşidonik asidin
esterifikasyonu ile vücutta üretilen prostaglandin benzeri maddeler), araşidonik
asidin lipid peroksidasyonunun önemli bir ürünüdür ve oksidatif lipid hasarının
önemli bir belirteci olarak kabul edilir [3, 221].
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2.5.2. Protein oksidasyonu
Protein oksidasyonu, O2•- , OH•, peroksil, alkoksil, hidroperoksil gibi radikal türlerin
yanı sıra H2O2, O3, HOCl, singlet oksijen, OONO- gibi radikal olmayan türler
tarafından da indüklenebilir [222]. Reaktif oksijen türleri (ROT) veya reaktif azot
türleri

(RNT)

tarafından

indüklenen

protein

oksidasyonu

veya

redoks

modifikasyonları, sadece protein fonksiyonunu bozmaz, aynı zamanda çeşitli stresli
koşullar altında protein fonksiyonunu da düzenleyebilir. Protein oksidatif
modifikasyonları geri dönüşümsüz oksidasyon ve geri dönüşümlü oksidasyon olmak
üzere genellikle iki kategoride sınıflandırılabilir. Geri dönüşü olmayan oksidasyon
genellikle protein agregasyonuna ve degradasyonuna yol açarken, genellikle protein
sistein kalıntıları üzerinde meydana gelen geri dönüşümlü oksidasyon, genellikle
stres fonksiyonlarında protein işlevini ve redoks sinyal yollarını düzenleyen “açma
ve kapama” düğmesi olarak işlev görebilir [223].
Reaktif oksijen türleri, proteinlerde bulunan farklı amino asitleri okside ederek
protein-protein çapraz bağlarının oluşumuna, proteinlerin denatürasyonuna ve
kaybına, enzim aktivitesinin kaybına, reseptörlerin ve transport proteinlerin
fonksiyon kaybına yol açar [224]. Metiyonin ve sistein gibi kükürt içeren amino
asitler, ROT tarafından oksidasyona karşı daha hassastır ve sırasıyla disülfidlere ve
metiyonin sülfoksite dönüştürülür [225, 226]. Bununla birlikte biyolojik sistemlerde,
iki okside protein türü, sırasıyla disülfid redüktaz ve metiyonin sülfoksit redüktaz
olmak üzere iki farklı enzim ile doğal formlarına geri dönüştürülebilir [3, 227].
ROT aracılı farklı amino asitlerin saldırısı farklı oksidasyon ürünlerinin oluşumuyla
sonuçlanır. Triptofan, nitrotryptophan, kinurenine, formylkynurinine oluşturur;
Fenilalanin 2,3-Dihidroksifenilalanin, 2-, 3- ve 4-hidroksifenilalanin oluşturur;
Tirozin, 3,4-Dihidroksifenilalanin, tirozin-tirozin çapraz bağları, Tyr-O-Tyr, çapraz
bağlanmış nitrotirosini; Histidin, 2-Oksohistidin, asparagin, aspartik asit oluşturur;
Arginin glutamik semialdehit oluşturur; Lizin, bir-Aminoadipik semialdehit
oluşturur; Prolin, 2-Pirolidon, 4- ve 5-hidroksiprolin piroglütamik asit, glutamik
semialdehit; treonin, 2-Amino-3-ketobütirik asit oluşturur. Lösin ve valin ise
kalıntıları hidroksil kalıntıları oluşturur [227].
ROT kaynaklı lizin, prolin, treonin ve arginin gibi amino asit kalıntılarının oksidatif
hasarı karbonil türevlerinin oluşumuna neden olur. Proteinlerdeki karbonil
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gruplarının varlığı, ROT aracılı protein oksidasyonunun belirteci olarak kabul edilir
[228]. Diğer spesifik protein oksidasyon belirteçleri, O-tirozin (hidroksil radikali için
bir belirteç) ve 3-nitrotirosindir (RNT için bir belirteç). Alzheimer hastalığı,
parkinson hastalığı, kas distrofisi, kataraktogenez, Romatoid Artrit, diyabet,
progeria, ateroskleroz, solunum sıkıntısı sendromu, Werner sendromu ve yaşlanma
gibi bir dizi patolojik durumda protein karbonil seviyelerinde bir artış gözlenir [3].
2.5.3. DNA oksidasyonu
Hem ROT hem de RNT, nükleik asitlere oksidatif olarak zarar verebilir. Yüksek
miktarda ROT mitokondri tarafından üretildiği için mitokondriyal DNA, ROT
saldırısına nükleer DNA'dan daha savunmasızdır [3]. ROT'lar, özellikle OH radikali,
purin ve pirimidin bazları, deoksiriboz şeker omurgası gibi tüm DNA bileşenleriyle
doğrudan reaksiyona girer ve DNA'daki tek ve çift sarmallı kopmalar dahil olmak
üzere bir dizi değişikliğe neden olur [229]. Serbest radikallerin DNA ile etkileşimi,
bazı genlerin bütünlüğünü ve düzenlenmesini etkiler, bu da hücrelere hem zararlı
hem de faydalı olabilen değişikliklere neden olur. Bu etkileşimler, oksidasyon
(örneğin, 8-okso-deoksiguanozin parçalarının üretilmesiyle sonuçlanır) veya DNA
katım ürünü (örneğin, lipit peroksidasyon ürünü türevleri bazlara eklenir)
oluşumuyla doğrudan DNA modifikasyonlarını içerebilir ya da gen ekspresyonunu
ve onarımı düzenleyen transkripsiyon faktörleri veya enzimlerdeki değişikliklere
aracılık edebilir [230].
Reaktif oksijen türleri hem DNA bazlarını hem de şekerleri doğrudan değiştirebilir
[231, 232]. OH • radikali, hidrojen atomlarını alarak bir dizi modifiye pürin ve
pirimidin bazı yan ürünleri ve DNA-protein çapraz bağları oluşturur. OH• 'nin
pirimidine saldırısı ile timin glikol, urasil glikol, 5-hidroksideoksi üridin, 5-hidroksi
deoksisitidin, hydantoin ve diğerleri gibi farklı pirimidin katkı ürünleri ortaya çıkar.
Hidroksil radikalinin pürin bazına saldırısı ile 8-hidroksideoksi guanosin, 8-hidroksi
deoksi adenosin, 2,6-diamino-4-hidroksi-5-formamidopirimidin oluşur. Serbest
radikal kaynaklı oluşan diğer DNA katım ürünleri, 5-formil ürasil, sitozin glikol, 5,6dihidrotironin, 5-hidroksi-6-hidro-sitozin, 5-hidroksi-6-hidro-urasil, urasil glikol ve
alloksan'dır.[229] DNA'daki şekerin serbest serbest radikal kaynaklı oluşuan
ürünleri, glikolik asit, 2-deoksitetrodialdoz, eritroz, 2-deoksipentonik asit lakton, 2deoksipentoz-4-ulozu içerir. 8-hidroksi deoksiguanozin, oksidatif DNA hasarının
biyolojik işareti olarak kabul edilir ve mutajenez, karsinojenez ve yaşlanma ile
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ilgilidir. Mitokondriyal DNA'da 8-OHdG seviyeleri nükleer DNA'dan daha yüksektir
[229, 233].
DNA onarım sistemi yetersizse, reaktif oksijen türlerinin saldırısı kalıcı DNA
hasarına (hücre ölümüne), kalıcı olarak değiştirilmiş DNA sekanslarına (mutasyon)
ve transkripsiyonda hatalara neden olabilir [1].
2.5.4. RNA oksidasyonu
ROT’lar vücutta üretilen farklı RNA’lara saldırabilir. RNA, tek zincirli yapısı, okside
RNA için aktif bir onarım mekanizmasının bulunmaması, DNA'dan daha az protein
koruması olması ve ayrıca bu sitoplazmik RNA'ların ROT'ların yüksek miktarda
üretildiği mitokondriye yakın bir yerde bulunmasından dolayı oksidatif hasara daha
yatkındır [234]. DNA oksidasyonunun gen düzenlemesini etkileyebildiği gibi, aynısı
RNA için de geçerlidir ve okside olmuş RNA birçok hastalıkta bulunur [235]. RNA
bazlarının oksidasyonu öncelikle iplik kopmaları ve baz modifikasyonlarına yol açar.
RNA, protein sentezinde yer aldığından, RNA oksidasyonu anormal protein
üretiminin (örneğin yanlış katlanmanın) yanı sıra protein miktarının azalmasına
neden olabilir. Hücreler bu sorunu tanıyabilir ve etkilenen proteinleri ortadan kaldırır
ancak bu durum uzun süreli ise apoptoz tetiklenebilir [236]
7, 8-dihidro-8-oksoguanosin (8-oksoG), en yaygın şekilde incelenen RNA hasarı
ürünüdür ve Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, ateroskleroz, hemokromastoz
ve miyopatiler gibi çeşitli patolojik durumlarda yüksek seviyelerde bulunur [3, 237].
2.5.5. Karbonhidratlar üzerine etkileri
Hücreler serbest radikaller tarafından saldırıya açık yüksek miktarda şeker içerir.
Bunlar, DNA, RNA ve proteinlerin yanı sıra monosakkaritler ve polisakaritler
üzerindeki şeker kısımlarını içerir. DNA nükleotitlerinde şekerlerdeki hasar tipik
nükleazlar tarafından onarılır ve bu hasar genellikle toksisitede kritik bir faktör olarak
görülmemektedir [1]. Bununla birlikte, serbest glikoz, gelişmiş glikasyon son
ürünlerinin (AGE'ler) oluşumu ile sonuçlanan oksidasyona uğrar [238]. Glikoz,
başka düzenlemelere tabi tutulabilecek Schiff bazları oluşturmak için proteinlerle
raksiyona girer veya oksidasyon ile sorbitol'e indirgenir. Elde edilen karbonhidrat
oksidasyon ürünlerinden bazıları, AGE'leri üretmek için proteinlerle etkileşime giren
ketoaldehitlere dönüşmek üzere geçiş metallerinin varlığında enolize olabilir. Bu
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ürünler, AGE'lerin bir NADPH-oksidaz bağlı reseptörünü (RAGE) aktive ederek
hücrelerde ROS oluşumunu arttırır [238]
OH gibi serbest radikaller karbonhidratlarla reaksiyona girerek karbon atomlarından
birinden bir hidrojen atomunu rasgele soyutlayarak karbon-merkezli bir radikal
üretirler. Bu, hyaluronik asit gibi önemli moleküllerde zincir kopmalarına neden olur.
Bu, sinovyal sıvının temel bileşenidir ve bu hasar viskozitede bir düşüşe yol açar.
Eklemleri çevreleyen sinovyal sıvıda, iltihaplanma sırasında nötrofillerin birikmesi
ve aktive olması önemli miktarda oksidan üretimine neden olmaktadır. Bu durum
romatoid artrit gibi hastalıklarda gösterilmiştir [239]. Ayrıca karbonhidratlardaki
oksidatif hasar, hormonal ve nörotransmitter yanıtlarıyla ilişkili olanlar da dahil
olmak üzere hücresel reseptör fonksiyonlarını da değiştirmektedir [240].
2.6. Antioksidan Sistem
Biyolojik antioksidan kavramı, oksitlenebilir bir substratın oksidasyonunu
geciktirebilen veya önleyen herhangi bir bileşiği ifade eder [241]. Antioksidanlar,
radikal temizleyici, hidrojen verici, elektron verici, peroksit çözücü, singlet oksijen
söndürücü, enzim inhibitörü, sinerjist ve metal şelatlayıcı maddeler olarak görev
yaparlar. Hücre içi ve hücre dışı ortamda serbest radikalleri detoksifiye etmek için
hem enzimatik hem de enzimatik olmayan antioksidanlar bulunur [107] (Şekil 2.10).
Hücrenin redoks homeostazı, süperoksit dismutaz, katalaz, glutatyon peroksidaz gibi
endojen antioksidan enzimleri ve glutatyon, proteinler (ferritin, transferrin,
serüloplazmin ve albümin) ve ürik asit, koenzim Q ve lipoik asit gibi düşük
moleküler ağırlıklı moleküller gibi enzimatik olmayan bileşikler içeren endojen
anitoksidan savunma sistemi tarafından sağlanır [242].
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Şekil 2. 10. Antioksidanların sınıflandırılması

2.6.1. Enzimatik antioksidanlar
Hücreler etkileşimli bir antioksidan enzim ağı ile radikal hasarlarına karşı korunur
[243]. Örneğin oksidatif fosforilasyon gibi işlemler sırasında açığa çıkan süperoksit
önce hidrojen peroksite dönüştürülür ve daha sonra su açığa çıkmak üzere daha da
indirgenir.

Bu detoksifikasyon işlemi, birden fazla enzim ile gerçekleştirilir.

Süperoksit dismutazlar ilk basamağı katalize eder, sonra katalaz ve çeşitli
peroksidazlar ise hidrojen peroksidi ortadan kaldırır [244] (Şekil 2.11).

Şekil 2. 11. Primer antioksidan enzim reaksiyonlarının şematik gösterimi [245]
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2.6.1.1. Bakır-Çinko Süperoksit Dismutaz (Cu, Zn-SOD,SOD1)
SOD1 hücre içi temel süperoksit dismutaz’dır. 32 kDa homodimer olarak bulunur ve
temel olarak sitozolde bulunur. SOD1'in ayrıca, immünositokimyasal yöntemler
kullanılarak çekirdeklerde, lizozomlarda ve peroksizomlarda da lokalize olduğu ve
çeşitli hücrelerde yaygın dağılım gösterdiği bildirilmiştir [246, 247]. İnsanlarda
SOD1 geni, 21. kromozomu 21q22.1 bölgesine bulunur. Bu kromozom Down
sendromundan (trizomi 21) sorumludur ve bu hastalar genin ekstra bir kopyasına
sahiptir ve gen-dozaj etkisine uygun olarak normal diploid popülasyonundan %50
daha yüksek SOD1 aktivitesine sahiptir. Bu hastalıkta SOD1'in rolü belirsizdir ancak
SOD1 aktivitesinin artmasının H2O2 seviyelerini yükselterek toksik seviyeye
getirdiği bildirilmiştir [248].
SOD1'in enzimatik aktivitesi, Bakır (Cu) ve Çinko (Zn) varlığına bağlıdır. Zn uygun
protein katlanmasında ve stabilitesinde rol oynar. Cu, başka bir metal ile
değiştirilemez, oysa Zn, Co ve Cu ile değiştirilebilir ve düşük pH'da enzim aktivitesi
için gerekli değildir. Bu nedenle, SOD1 aktivitesi için katalitik bir Cu gereklidir
[249].
2.6.1.2. Mangan Süperoksit Dismutaz (Mn-SOD, SOD2)
SOD2, 96 kDa homotetramerden oluşan ve mitokondriyal matriste lokalize olan
manganez içeren bir enzimdir [249, 250]. SOD2'nin aktif bölgesindeki Mn,
süperoksit'in oksijen ve H2O2'ye ayrışmasını katalizler. SOD2, Sitoplazmada
sentezlenir ve mitokondriye bir sinyal peptidi ile yönlendirilir, burada solunum
zinciri enzimleri tarafından üretilen süperoksitin dismutasyon reaksiyonunda yer alır
[251].
SOD2 geninin baskılanmasının farelerde yenidoğan ölümlerine neden olduğu
gösterilmiştir. Bu durum da SOD2'nin mitokondriyal fonksiyonunu sürdürmede
temel bir role sahip olduğunu göstermektedir. SOD2'nin bu şekilde baskılanması
kardiyomiyopatiye ve erken postnatal ölüme yol açan nörodejenerasyona neden olur
[252].
2.6.1.3. Ekstraselüler Süperoksit Dismutaz (EC-SOD,SOD3)
SOD3 hücre dışına salgılanır, Cu / Zn içerir ve vasküler hücre dışı boşluktaki ana
SOD'dur. Çoğu türde, SOD3, iki disülfit bağlı dimerden oluşan bir 135 kDa’luk
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homotetramerdir. SOD3’ün aktif bölgesi, sitozolik Cu / Zn SOD’a (SOD1) çok
benzer [249]. SOD3 dokularda birincil olarak hücre dışı matris ile hücre yüzeylerinde
ve daha küçük bir miktarda plazma ve hücre dışı sıvılarda bulunur. Dokularda
bulunan SOD3'ün vücuttaki SOD3'ün %90-99'unu oluşturduğu düşünülmektedir.
Dokulardaki dağılımı türler arasında değişiklik gösterir, ancak genel olarak SOD3,
kalp damarları, akciğer, böbrek, uterus ve kalp dokularında yüksek oranda ifade edilir
[253]. Vasküler dokuda SOD3, temel olarak vasküler düz kas hücreleri ve
fibroblastlar tarafından sentezlenir. Yaralı dokularda ve aterosklerozda, SOD3
inflamatuar hücrelerde de bulunur [254]
Genetiği değiştirilmiş fareler ve viral aracılı gen transferi kullanan diğer çalışmalar
SOD3'ün hipertansiyon, kalp yetmezliği, iskemi-reperfüzyon hasarı ve akciğer hasarı
dahil olmak üzere çeşitli oksidatif strese bağlı patofizyolojilerde önemli bir rol
oynadığını göstermektedir [255, 256].

2.6.1.4. Katalaz
Katalaz, 240 kDa molekül ağırlığına sahip homotetramerik bir enzimdir [257].
Katalaz, hemen hemen tüm canlı organizmalarda yaygın olarak bulunan ve hidrojen
peroksitin su ve oksijene ayrışmasını katalize etmekte işlev gören bir enzimdir [258].
Hidrojen peroksit, pek çok normal metabolik işlemin zararlı bir yan ürünüdür ve
neden olacağı hasarı önlemek için, hızlı bir şekilde, daha az tehlikeli maddelere
dönüştürülmelidir. Bu amaçla, katalaz, hidrojen peroksitin daha az reaktif gaz
halinde oksijen ve su moleküllerine ayrışmasını hızla katalize etmek için hücreler
tarafından sıklıkla kullanılır [259]. Tüm enzimler arasında yüksek turnover sayısında
sahip enzimlerden biridir ve temel olarak peroksizomlarda bulunur [245].
Hücrelerin, organların ve dokuların çoğunda ve özellikle karaciğer ve eritrositlerde
yüksek konsantrasyonlarda ifade edilir [260]. Katalaz birçok hastalık ile
ilişkilendirilmiştir [261]. İnsanlarda, akatalasetalemi, tipik olarak asemptomatik
olduğu düşünülen ancak bir dizi hastalık riskinin artmasıyla ilişkili olabilecek katalaz
eksikliğine neden olan nispeten yaygın bir genetik hastalıktır. Akatalaseminin
bireyleri diabetes mellitus'a yatkın hale getirdiği ve diyabetin başlangıç yaşını
düşürdüğü

de

bildirilmiştir

[262].

Ayrıca
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katalaz

aşırı

ekspresyonunun

kardiyovasküler fonksiyon bozukluklarına ve yaralanmalara karşı koruduğu
bildirilmiştir [261].
2.6.1.5. Glutatyon Sistemi (GPX)
Glutatyon sistemi, glutatyon, glutatyon redüktaz, glutatyon peroksidazlar ve
glutatyon

S-transferazları

içerir.

Bu

sistem

hayvanlarda,

bitkilerde

ve

mikroorganizmalarda bulunur [107]. Glutatyon peroksidaz, hidrojen peroksit ve
organik hidroperoksitlerin parçalanmasını katalize eden dört selenyum kofaktörü
içeren bir enzimdir. Hayvanlarda en az dört farklı glutation peroksidaz izozimi vardır
[263].
Glutatyon peroksidaz 1 (GPx1) bol miktarda bulunur ve çok verimli bir hidrojen
peroksit temizleyicidir, glutatyon peroksidaz 4 (GPx4)

ise en çok lipit

hidroperoksitlere karşı aktiftir [107]. Glutatyon peroksidaz reaksiyonlarında
indirgenmiş glutatyon (GSH), H2O2'yi metabolize etmek için bir kosubstrat olarak
kullanılır. Reaksiyon sonunda H2O ve okside olmuş glutatyon (GSSG) açığa çıkar.
Oksitlenmiş glutatyon (GSSG), glukoz 6-fosfat dehidrogenaz (G6PDH) tarafından
oluşturulan NADPH gerektiren bir reaksiyon olan GSH redüktaz (GR) enzimi ile
GSH'ye geri düşürülebilir. GSH döngüsü hücreler için çok önemli bir antioksidan
savunma mekanizmasıdır ve hücresel tiyollerin tükenmesini önler [264](Şekil 2.12).

Şekil 2. 12. GSH Döngüsü
Glutatyon S-transferazlar, lipit peroksitlerle yüksek aktivite göstermektedir.
Bu enzimler karaciğerde özellikle yüksek seviyelerdedir ve ayrıca detoksifikasyon
metabolizmasında da görev yaparlar [265].
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2.6.1.6. Diğer antioksidan enzimler
Katalaz ve glutatyon peroksidazların yanısıra, birkaç tiyol içeren enzim, yani TRX'ler
(TRX1 ve TRX2), tioredoksin redüktazlar (EC 1.8.1.9) (TRR'ler), PRX'ler
(tioredoksin peroksidazlar) ve glutaredoksinler de H202’nin parçalanması ile ilişkili
antioksidan enzimlerdir. TRX ve TRR'nin insan hücrelerinde hem sitozol hem de
mitokondride bulunduğu belirtilmiştir [266]. Akciğerde, TRX ve TRR bronşiyal ve
alveoler epitel ve makrofajlarda ifade edilir. İnsan hücrelerinde altı farklı PRX
tanımlanmıştır. PRX 5'in peroksinitrit redüktaz olarak işlev gördüğü ve ROT aracılı
akciğer hasarı gelişiminde potansiyel bir koruyucu bileşik olarak işlev aldığı
bildirilmiştir [267, 268]
2.6.2. Enzimatik olmayan antioksidanlar
Enzimatik olmayan antioksidanlar, enzimatik antioksidanlardan kaçan ROT'u
temizler ve bir elektron vererek doğrudan ROT'u nötrleştirir [269]. Biyolojik
sistemlerde önemli olan enzimatik olmayan antioksidanlar arasında lipitte çözünür
tokoferoller / tokotrienoller (E vitamini) ve karotenoidler, ayrıca suda çözünür
askorbik asit (C vitamini), ürat ve GSH bulunur [1].

2.6.2.1. Düşük Moleküler Ağırlıklı Antioksidanlar
Düşük moleküler ağırlıklı bileşikler, vücudun fizyolojik işlemini düzenleyen ve 900
daltondan küçük biyolojik bileşiklerdir. Mineraller, vitaminler, karotenoidler,
kofaktörler, glutatyon ve polifenoller gibi düşük moleküler ağırlıklı antioksidanlar,
hücrelerin ve organizmaların antioksidan savunma mekanizmaları için oldukça
önemlidir [270]. Askorbik asit (C vitamini) ve tokoferol (E vitamini), insanlar
tarafından sentezlenemeyen en önemli düşük moleküler ağırlıklı antioksidanlardır
[271]. İnsan vücudunda sentezlenen ve glutatyon, lipoik asit, ürik asit, taurin, keto
asitler, melatonin, koenzim Q ve melaninler dahil olmak üzere antioksidan etkiye
sahip birçok molekül vardır. Bu antioksidanlar arasında glutatyon, başlıca hücresel
antioksidanlardan biridir [272].
Glutatyon, mikroorganizmalar, bitkiler ve hayvanlarda bulunan önemli bir
antioksidandır. Glutatyon, lipit peroksit, peroksit, serbest radikal ve ağır metal
kaynaklı ROT'un neden olduğu hücre hasarını önler [241]. Glutatyon, ROT'u
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enzimatik ve enzimatik olmayan reaksiyonlarla temizleyebilir. Enzimatik olmayan
antioksidan aktivite, glutatyonun serbest tiyol grubu tarafından gerçekleştirilir [273].
Glutatyon ayrıca, glutatyon redüktaz, glutatyon peroksidaz ve glutatyon-S transferazı
içeren enzimatik reaksiyonlar yoluyla oksidanları ve elektrofilleri detoksifiye eder
[274]. Glutatyon, özellikle proteinlerin üçüncül yapısının, glutaredoksin ve protein
disülfit izomerazlar ile birlikte tiyol disülfit değişimi modülasyonu yoluyla, hücrenin
redoks durumunu düzenlemede önemli bir rol oynar [275]. Glutatyon antioksidan
özelliklerin yanı sıra, östrojen, lökotrien ve prostaglandin gibi hormon
metabolizmalarında ve transkripsiyon için sinyal iletiminde rol oynar. Glutatyon
konsantrasyonundaki

değişiklikler,

hücre

çoğalmasında

düzensizlik

ve

detoksifikasyon enzimlerinin transkripsiyonunda düzensizlik ve apoptoz ile
ilişkilendirilmiştir [276].
C vitamini olarak da bilinen askorbik asit, suda çözünebilen ve en yaygın bulunan
antioksidanlardan biridir. Fizyolojik pH koşullarında, C vitamini temel olarak
askorbat anyonu olarak bulunur [277]. Askorbik asit, oksitleyici sisteme hidrojen
verebilen 4-OH gruplarına sahiptir. -OH grupları karbon atomlarına bitişik
olduğundan, askorbik asit metal iyonlarını (Fe ++) şelatlamaya duyarlıdır. Askorbik
asit, indirgeyici bir ajan olarak görev yapar, serbest radikalleri temizler ve süperoksit
radikalini söndürür [278]. Antioksidan aktivitesinin yanında askorbik asit, bağ ve
vasküler dokunun bütünlüğünün korunması, kollajen biyosentezinin ve demir
emiliminin arttırılması, lökosit ve hematopoezin işleyişinin modüle edilmesi, lizin ve
prolin hidroksilasyonunun modüle edilmesi gibi enzim katalizli reaksiyonlarında
kofaktör olarak görev yapar [279].
E Vitamini, antioksidan özelliklere sahip yağda çözünen vitaminler olan sekiz
tokoferol ve tocotrienol grubunun ortak adıdır [280]. α-tokoferol formunun lipitte
çözünen en önemli antioksidan olduğu ve lipit peroksidasyon zincir reaksiyonunda
üretilen lipit radikalleriyle reaksiyona girerek membranları oksidasyondan koruduğu
belirtilmiştir [281]. Böylece vitamin E serbest radikal ara maddelerini uzaklaştırır ve
zincir reaksiyonlarının devam etmesini önler. Bu reaksiyon sonucu oksitlenmiş αtokoperoksil radikalleri oluşur ve bu radikaller daha sonra askorbat, retinol ve
ubikinol gibi antioksidanlar tarafından indirgenerek eski haline geri döndürürlür
[282].
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Karotenoidler, bitkilerin ve alglerin, çeşitli bakterilerin ve mantarların plastitlerinde
üretilen doğal olarak oluşan organik pigmentlerdir. Genel olarak, 400-550 nanometre
arasındaki dalga boylarını absorblarlar ve bu nedenle bileşikler sarı, turuncu veya
kırmızı renkte görünür [270]. Polien yapısının elektronca zengin konjuge sistemi,
karotenoidlerin, tekli oksijeni söndürmek ve peroksil radikallerini yakalayarak
verimli radikal temizleyiciler olarak işlev görmesini sağlar [283]. Karotenoidler
sadece antioksidan özelliklere sahip değildir, aynı zamanda hücre döngüsü, apoptoz
ve hücre farklılaşması, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, hücre sinyal yollarının
düzenlenmesi ve yapışma moleküllerinin düzenlenmesinde de rol oynarlar [284].
Polifenoller (polihidroksifenoller olarak da bilinir) fenol yapısal birimlerinin katları
ile karakterize edilir. Tüm polifenolik bileşikler arasında, flavonoidler en yaygın
polifenol sınıfıdır [285]. Flavonoidlerin antioksidan aktiviteleri arasında ROT'ların
parçalanması, enzimlerin ve şelat iz elementlerinin inhibe edilmesi yoluyla ROT
oluşumunun bastırılması ve antioksidan savunmaların düzenlenmesi yer alır.
Flavonoidlerin düşük redoks potansiyeli, süperoksit, alkoksil, hidroksil ve peroksil
radikalleri gibi yüksek oranda oksitlenmiş serbest radikallerin proton bağışıyla
indirgenmesini sağlar [286].
Bakır, magnezyum, çinko ve selenyum gibi mineraller de antioksidan özelliklere
sahiptir. Örneğin çinko, glutatyon metabolizmasının düzenlenmesi, nikotinamid
adenin dinükleotit fosfat-oksidaz (NADPH-oksidaz) enziminin inhibisyonu,
metalotiyonin ekspresyonunun modülasyonu yoluyla vücutta bir antioksidan olarak
işlev görür ve süperoksit dismutaz enzimi için bir kofaktör olarak görev yapar [270].
2.6.3. Sentetik antioksidanlar
Sentetik antioksidanlar, gıdalarda ve tıpta, özellikle yağ ve yağ içeren gıdaları
oksidasyona karşı korumak için rutin olarak kullanılır. Bütillenmiş hidroksitolüen
(BHT) ve bütillenmiş hidroksianisol (BHA), TBHQ (tert-Butilhidrokinon), Oktil
gallat (OG), NDGA (Nordihidroguaiaretik asit) gibi çok sayıda sentetik antioksidan
vardır. Bütillenmiş hidroksitolüen (BHT) ve bütillenmiş hidroksianisol (BHA) en
yaygın kullanılan sentetik antioksidanlardır [287]. Bu bileşikler, gıda endüstrisinde,
kozmetik ürünlerinde ve terapötik endüstrisinde antioksidanlar olarak yaygın şekilde
kullanılmaktadır. Bununla birlikte, BHT ve BHA'nın yüksek sıcaklıkta yüksek
uçuculuğa sahip olması ve karasız yapısı, sentetik gıda katkı maddelerinin
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kullanımıyla ilgili katı yasalar, bazı sentetik antioksidanların kanserojen yapıları ve
tüketici tercihleri gibi bazı fiziksel özellikleri, üreticilerin dikkatini sentetikten doğal
antioksidanlara kaydırmıştır [288].
2.7. Antioksidan sistemin düzenlenmesi
Antioksidan sistem birçok faktör tarafından düzenlenir. Hücrenin oksidatif durumu,
antioksidan enzimlerin gen ifadesini ve bu enzimlerin aktivitesini düzenleyen birincil
faktördür [289, 290]. Hem endojen hem de ekzojen ajanlar oksidan olarak hareket
eder ve hücresel oksidatif dengeyi ve dolayısıyla antioksidan enzimlerin gen ifadesini
değiştirir [291]. Bununla birlikte, antioksidan enzimleri etkileyen başka birçok faktör
vardır. Gelişimsel değişikliklere ek olarak, hücresel farklılaşma ve yaşlanmanın,
inflamasyonun ve hormonal düzenlenmenin de antioksidan enzimlerin ifadesini
etkilediği bildirilmiştir. Ayrıca, birkaç antioksidan ve hücre koruyucusunun,
antioksidan gen ifadesini ve antioksidan enzim aktivitesini düzenlediğine
inanılmaktadır [291-294].
Antioksidan enzim transkripsiyonunun düzenlenmesinin anahtarı, nükleer faktör
(eritroid türevi 2) benzeri (Nrf-2)-antioksidan cevap elemanı (ARE) sinyal yoludur.
Nrf-2 transkripsiyon faktörü, antioksidan aktivitenin ana düzenleyicisidir ve birkaç
antioksidan gen üzerinde mevcut olan ARE promotor bölgeleri ile bağlanarak
transkripsiyonu düzenler [295].
Nrf-2 sürekli aktif olmasına rağmen, aktivitesi ubikitin bağımlı bozunması ile
sınırlıdır. Nrf-2 Kelt benzeri ECH ile ilişkili protein 1 (Keap-1) tarafından sitoplazma
içinde tutulur ve bu da onun ubikitinasyonunu kolaylaştırır. Nrf-2 ve Keap-1
arasındaki etkileşim, doğrudan Keap-1 tiyol gruplarının oksidasyonu veya dolaylı
olarak özel protein kinazlar ile Nrf-2 fosforilasyonu yoluyla bozulabilir; bu
mekanizmaların her ikisi de Nrf-2 ubikitinasyonunu azaltır ve ARE'ye bağlanmanın
meydana gelebileceği çekirdeğe yer translokasyonu gerçekleşir. ARE ilk olarak
NADPH: kinon oksidoredüktaz 1 (NQO1) geninde keşfedilmiştir, ancak Nrf-2'nin
GSH sentezine dahil olanlar dahil olmak üzere tioredoksin redüktaz, SOD, glutatyon
redüktaz ve diğerleri de dahil olmak üzere birçok genin transkripsiyonunu
düzenlediği bilinmektedir [296]. Antioksidan yanıtın “ana düzenleyicisi” olarak
adlandırılan ve yüzlerce genin ifadesini modüle etmekten sorumlu olan Nrf2
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sistemindeki düzensizliğin oksidatif stres ve oksidatif stres ile ilişkili birçok
hastalıkla bağlantılı olduğu düşünülmektedir [297].
2.8. Oksidatif Stres
Canlı organizmalar ROT seviyelerini çok düşük düzeyde tutmak için oldukça hassas
bir dengede çalışan sistemlere sahiptir. ROT üretimi ile birlikte otoksidasyona giren
endojen ve eksojen bileşiklerin seviyesinin artması, düşük molekül ağırlıklı
antioksidan rezervlerinin tükenmesi, antioksidan enzimlerin inaktivasyonu,
antioksidan enzimlerin ve düşük molekül ağırlıklı antioksidanların üretiminde
azalma ve belirtilen faktörlerden iki veya daha fazlasının belirli kombinasyonları
nedeniyle bu denge bozulmaktadır [298]. Oksidatif stres, hücrelerde ve dokulardaki
oksijen reaktif türlerin üretimi ve birikmesi ile biyolojik sistemin bu reaktif ürünleri
detoksifiye etme kabiliyeti arasındaki dengesizlikten kaynaklanan bir durumdur ve
pek çok hastalıkla ilişkilendirilmiştir [109].
Araştırmacılar oksidatif stresin etkilerini belirlemek için, deneysel olarak oksidatif
stres seviyelerini değiştirmek amacıyla çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. İdeal
oksidatif uyarının, erişimi ve kullanımı kolay olan nispeten basit ve uygun maliyetli
bir işlem olması gerektiği belirtilmiştir. Oksidatif stres çalışmalarında ise en etkili
yöntemin belirgin bir yan etkiye neden olmadan oksidatif streste ölçülebilir bir fark
yaratan oksidan uyarının olması gerektiği bildirilmiştir [299].
2.8.1. Oksidatif stresin indüklenmesi
Oksidatif stres hem prooksidan oluşum hızına hem de antioksidanların önleyici
etkilerine bağlı olduğundan, deneysel olarak oksidatif stresin indüklenmesi ROT
üretimini

arttırması

veya

antioksidanların

baskılanması

yolu

ile

gerçekleştirilmektedir [299].
2.8.1.1. Serbest radikal üretiminin arttırılması
ROT üretimini artıran uygulamalar, oksidanlara karşı antioksidan savunma
mekanizmasını ölçmek için oldukça yararlıdır. Fakat deneysel olarak ROT üretimini
arttırmak için kullanılan maddeler doğaları gereği hedeflenmemiş doku hasarına
neden olmakta veya deneklerin ölüm riskini arttırma eğilimindedir. Ayrıca
uygulamayı gerçekleştiren araştırmacılar için de ek risk oluşturabilir. Parakuat,
dikuat, radyasyon, ağır metaller, diyet okside lipidler, sigara dumanı ve tert-butil-
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hidroperoksit ve ayrıca genetik (RNAi) ve kimyasal (butiyonil sülfoksinin) olarak
spesifik antioksidanları hedef alan ajanlar pro-oksidanların oluşumunu arttırmak için
deneysel olarak sıklıkla kullanılmaktadır [299, 300].
2.8.1.1.1.tert-butil hidroperoksit
Tert-butil-hidroperoksit (tBHP), hücre içinde oksidatif hasara neden olabilecek
dengesiz formlara metabolize olan, membran geçirgen, stabil bir hidrojen peroksit
analoğudur [301]. tBHP'nin hücresel etkileri H2O2 maruziyeti ile benzer olmasına
rağmen, tBHP hücrelere veya dokulara uygulanana kadar kimyasal olarak stabil
kalması nedeniyle lojistik bir avantaja sahiptir [302]. tBHP'ye maruz kalma
hücrelerde sadece oksidatif hasara neden olmakla kalmaz, aynı zamanda dış
mitokondriyal membrandaki mitokondriyal geçirgenliği arttırarak mitokondriyal
membran depolarizasyonunu, sitokrom c salımı ve apoptotik sinyalleşmeyi uyarır
[303, 304]. Ayrıca yüksek tBHP konsantrasyonlarının hücrelerde apoptoz yerine
nekrozunu indüklediği de bildirilmiştir [303, 305, 306].
tBHP, Fenton ve Haber-Weiss reaksiyonlarına benzer bir dizi demir katalizli
reaksiyonda tert-bütiloksil (t-bu-O•) ve tert-butilperoksil (t-bu-OO• ) radikalleri
üretimine neden olur [307]. Bir hidroperoksit olarak, tBHP metabolize edici enzim
olan glutatyon peroksidaz için bir substrattır. Bir kofaktör olarak hücresel tiyol
glutatyonun (GSH) kullanılmasıyla, tBHP, glutatyon peroksidaz ile tert-bütil alkole
dönüştürülür (Şekil 2.13). GSH'nin hücresel depolarını etkin bir şekilde tüketen
tBHP, hücresel indirgeme kapasitesini azaltır [307, 308].

Şekil 2. 13. TBHP ile serbest radikallerin oluşum mekanizması [307].
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2.8.1.1.2. Sigara dumanı
Sigara dumanı gaz ve partikül (tar, katran) fazından oluşur ve her faz serbest
radikaller içerir [309]. Sigara dumanı, adsorbe edilmiş ağır metaller, polisiklik
aromatik hidrokarbonlar (PAH), azaarenler, N-nitrozaminler ve diğer çeşitli organik
kimyasallarla yüksek oranda gözenekli karbonlu polimerik malzemeden oluşan
yaklaşık 1010 parçacık / mL içeren bir aerosoldür. Sigara dumanının partikül fazı en
az 3.500 kimyasal bileşik içerir ve bunların büyük bir kısmı toksik, kanserojenik veya
mutajeniktir (örn. Benzen, 2-naptilamin, 210Po, 226Ra, 228Ra, nikel, kadmiyum, benzo
[a] piren, vb. [310].
Sigara dumanı ana akım dumanı (sigara içen kişinin soluduğu akım) ve yan akım
dumanı (yanan sigaradan dağılan akım) olarak iki şekilde sınıflandırılır. Ana akım
dumanı parçacık halinde katı faza (katran) ve gaz fazına (toksik gazlar, uçucu organik
bileşikler, VOC'ler, serbest radikaller, vb.) ayrılır. Sigara katranı, çok uzun ömürlü,
oldukça yüksek konsantrasyonlarda kararlı serbest radikaller (yaklaşık 1017 spin · g −
1

) içerir. Yan akım dumanı ise daha yüksek konsantrasyonlarda toksik ve kanserojen

bileşikler ve diğer uçucu ve yarı aktif bileşikler içeren katı ve gaz fazlarına ayrılır
[311, 312].
Gaz fazı yaklaşık 0,4-0,5 g / sigara arasındadır ve yaklaşık 500 uçucu organik ve
inorganik bileşik içerir [313]. Partikül fazı (katran) ise alveollerin derinlerine nüfuz
eden ince ve çok ince parçacıklardan (0,1-1,.0 μm, aerodinamik çap) oluşur. Sıvı
sigara katranının (ACT) suda çözünür bileşenlerinden bazıları süperoksit anyonu ve
ardından H2O2 ve reaktif hidroksil radikalini üreterek hücresel zar lipitlerine,
proteinlerine, enzimlerine ve DNA'ya zarar vererek oksidatif hasara neden olur [312].
Sigara katranı sulu ekstraktlarda büyük miktarlarda H2O2 üretemine neden
olmaktadır. Katran ve gaz fazındaki oksidanların, ferritinden demirin salınımını
arttırdığı ve akciğerlerde demir metabolizmasını değiştirdiği bildirilmiştir [314, 315].
Sigara dumanındaki reaktif oksijen türlerinin hücresel antioksidan savunmaların
hayati rolünü azaltarak endojen antioksidanların (vitaminler ve enzimatik
antioksidanlar) azalmasına neden olduğu belirtilmiştir [316]. Sigara dumanındaki
oksidanlar, hücrelerde redoks döngü mekanizmalarının başlatılmasına, nötrofiller ve
makrofajlarda solunum patlamasının arttırılmasına ve α1‐ antitripsin inhibitörü gibi
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proteaz inhibitörlerinin inaktivasyonuna neden olurlar. Ayrıca lipitlere, nükleik
asitlere ve proteinlere doğrudan hasar verme gibi etkileri de vardır [317].
Sigara dumanının toksisitesi in vitro ve in vivo olarak belirlenebilmektedir. Bu
amaçla 3R4F, 1R6F gibi referans sigaralar, genel duman analizi ve sigara ve yeni
tütün ürünlerinin in vitro ve in vivo toksikolojik verileri için monitör veya
karşılaştırıcı sigara olarak yaygın olarak kullanılmaktadır [318]. Sigara dumanının
sitotoksisite testleri yaygın olarak sigara dumanı kondensatı (CSC) ve sigara dumanı
ekstresi (CSE) kullanılarak yapılır. CSC ve CSE sırasıyla sigara dumanındaki
parçacıkların ve suda çözünür bileşiklerin örneklenmesi için sık kullanılan ve iyi
bilinen yöntemlerdir [319]. Birçok araştırmacı, sigara dumanı kondensatının (CSC)
sigara dumanı ekstraktına (CSE) kıyasla daha toksik olabileceğini önermektedir,
çünkü CSE hidrofilik veya gaz fazını içerirken CSC, lipitte çözünen duman
fraksiyonunu da içerir [320].
2.8.2. Oksidatif stres biyobelirteçleri
Oksidatif stres biyobelirteçleri, mikro ortamdaki ROT ile etkileşime girerek modifiye
edilen moleküller ve artmış redoks stresine yanıt olarak değişen antioksidan sistemin
molekülleri olarak sınıflandırılabilir. DNA, lipitler (fosfolipidler dahil), proteinler ve
karbonhidratlar, in vivo da ROT’lar ile modifiye edilebilen moleküllere örnektir
[321]
Serbest radikaller ile farklı hastalıklar ve toksisiteler arasındaki ilişkinin doğru bir
şekilde ortaya çıkartılması, genellikle serbest radikal reaksiyonlarıyla ilgili
değişikliklerin doğru bir şekilde ölçümlerine bağlıdır. Bu değişikliklerin bazıları
radikal olmayan reaksiyonlardan da kaynaklanabileceğinden (ör. glutatyonun (GSH)
kaybı, oksidasyonun yanı sıra alkilleme reaksiyonlarından da kaynaklanabilir) bu tür
ölçümler nadiren ideal olarak yapılabilmektedir. Ayrıca, ölçülen ürünlerin birçoğu
çok düşük seviyelerde (örn. İzoprostanlar) üretilir ve gözlenen toksisiteye doğrudan
bağlantı kurulması mümkün olmamktadır. Bununla birlikte, serbest radikal aracılı
reaksiyonların saptanabilir çeşitli ürünleri, radikal reaksiyonlarının potansiyel
biyobelirteçleri olarak kullanılmaktadır (Çizelge 2.3) [1].
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Çizelge 2. 3. Radikal reaksiyonları biyobelirteçleri [1]
Lipitler
Lipid peroksitleri ya da ürünler (lipid hydroksil asitleri ya da hidroperoksitler)
Izoprostanlar
Malondialdehit (thiobarbiturik asit reaktif ürünleri)
Conjuge dienler
Etan/pentan değerlendirilmesi
Yağ asitleri analizi: PUFA kaybı,lipit hidroperoksitlerin oluşumu ve/veya lipit alkolleri
Proteinler
Protein oksidasyonu
Sülfür oksidasyonu (Cys disülfidleri, S-thiolasyon, Met sülfoksid, karışık disülfidler)
Protein karbonillleri (yan zincir aldehitleri, ketonlar)
Tirozin çapraz bağları, klorinasyon, nitrosayson, hidroksilasyon
Triptofanil modifikasyonları
Alifatik amino asitlerin hidro(pero)ksil ürünleri
Kloraminler, deaminasyon
Aminoasitler arası değişimler (örn.. His-Asn; Pro-OH-Pro)
Çapraz bağlar, agregasyon, peptit bağı kırılması
DNA
Okside pürinler (8-hidroksideoksiguanin) ve pirimidinler
Eklenme ürünü
Lipid peroksidasyon ürünleri (örn. malondialdehit, HNE, akrolein)
Amino asit oksidasyon ürünleri (örn. p-hidroksifenilasetaldehit);
Glikoksidasyon (örn. karboksimetillizin)
Lipitlere kovalent bağlanma
Enzim aktiviteleri
Antioksidan enzimlerin indüklenmesi; hem mRNA hem de protein seviyesinde
Oksidan hassas enzimlerin aktivite azalması ya da artması
Antioksidan içerikleri
Glutatyon azalması
Glutatyon disülfid oluşumu
Vitamin E
Vitamin C
β-karoten
Diğer
Miyoglobin oksidasyonu

2.8.3. Oksidatif stres ve hastalıklarla ilişkisi
Oksidatif stresin çeşitli hastalıkların patogenezinde rol oynadığı geniş ölçüde kabul
edilmektedir. Serbest radikaller hücrelerde sürekli olarak üretilir. Düşük
konsantrasyonlarda hücre sinyal iletim transdüksiyon yollarının ikincil habercileri
olarak,

hücre

homeostazının

sürdürülmesinde

ve

fizyolojik

süreçlerin

düzenlenmesinde rol oynarlar. Fakat yüksek miktarda bulunmaları durumunda
fonksiyonel bozukluktan hücre ölümüne kadar geniş bir patolojik etki gösterirler.
Sonuç olarak hastalığa yol açan patofizyolojik olaylar ve organ hasarı ortaya çıkar
[322].
Oksidatif stresin ateroskleroz, hipertansiyon, iskemi / perfüzyon, gastrik ülser,
kanser, nörolojik bozukluklar (Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, kas
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distrofisi), diyabetes mellitus, akut solunum sıkıntısı sendromu, idiyopatik pulmoner
fibroz, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, astım, yaşlanma, alkolizm ve sigara ilişkili
hastalıklar gibi birçok hastalığın patogenezine katkıda bulunduğu bildirilmiştir [107,
323-326].
2.8.3.1. Oksidatif stres ve akciğer hastalıkları ile ilişkisi
Akciğer, geniş bir yüzey alanına sahip olan ve sürekli olarak dış çevreye maruz kalan
hassas bir organdır. Bu nedenle eksojen oksidatif stres kaynaklarına karşı oldukça
savunmasızdır. Ayrıca, akciğerde bulunan yaklaşık 40 hücre tipinin her biri, hücresel
metabolizmanın yan ürünleri olarak reaktif oksijen türleri üretmektedir. Akut ve
kronik akciğer hastalıklarında gözlenen, değişen hücresel veya hücre dışı redoks
durumu,

proteinlerde

veya

DNA'da

artmış

geri

dönüşümsüz

oksidatif

modifikasyonlar, mitokondriyal disfonksiyon ve NOX enzimlerinin ve antioksidan
enzim sistemlerinin değişen ifadesi veya aktivitesinin artmış oksidatif stres ile ilişkili
olduğu düşünülmektedir [129].
Oksidatif stresin astım, kistik fibroz ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
gibi hava yolu hastalıklarındaki yaralanma ve inflamatuvar yanıtlarda önemli bir rol
oynadığına dair önemli kanıtlar vardır [327]. Astım ve kronik obstrüktif akciğer
hastalığı gibi hastalıklarda, çevresel oksidasyonlara daha fazla maruz kalma,
inflamatuvar hücrelerin hava yolu infiltrasyonu, metabolik düzensizlik ve düşük
antioksidan seviyeleri de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı oksidatif stres
ortaya çıkmaktadır [328].
Sigara dumanı, parçacık madde, ozon veya fotokimyasal dumandan kaynaklanan
azot dioksit gibi yaygın olarak karşılaşılan birçok çevre kirleticisi doğada oksitleyici
olduğu ve oksidatif stres nedeniyle akciğer hasarına neden olmaktadır. Ek olarak,
patojenleri öldürme sırasında NADPH oksidaz enzimlerinin aktivasyonu ile fagositik
hücreler tarafından üretilen ROT’ların yanısıra, akut veya kronik akciğer
inflamasyonu sırasında ROT üretiminin de genellikle akciğer hücresi fonksiyonunun
bozulmasına

ve

akciğer

hastalığının

ilerlemesine

katkıda

bulunduğu

düşünülmektedir [129, 329].
2.8.3.3. Akciğer antioksidan savunma sistemi
Tüm akciğer hücre tiplerinde, ekzojen ve endojen ROT'un zararlı etkilerine karşı
yeterli koruma sağlamak ve ROT aracılı biyolojik sinyale izin vermek için çeşitli
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enzimatik

(SOD,

katalaz,

glutatyon

peroksidaz)

ve

enzimatik

olmayan

(seruloplazmin, ferritin, askorbik asit, ürik asit, tiyonin ve karoten) antioksidan
savunma sistemleri mevcuttur (Şekil 2.14) [129, 328].
Glutatyon (GSH), organik

hidroperoksitleri azaltan ve hava

yolu

lipit

peroksidasyonuna karşı koruyan alveolar epitel astar sıvısında yoğun olarak bulunan
bir tripeptit tiyoldür. Sağlıklı bireyler ile karşılaştırıldığında, astımı olan yetişkinler
hava yolunda daha yüksek GSH konsantrasyonlarına sahip olduğu gösterilmiştir
[330]. Hava yolunda azalmış bir GSH / GSSG oranı sadece oksidatif stresin bir
biyobelirteci değildir, aynı zamanda inflamasyonu arttırabilir, bir Th2 fenotipinde
inflamutuvar yanıt oluşturabilir ve redoks sinyalini bozabilir [328]. Ayrıca, SOD ve
katalaz enzimleri aktivite kaybına yol açan enzimatik modifikasyona neden
olabilecek artmış hava yolu nitrosatif ve oksidatif stres durumunda önemli rol
oynarlar. Mn-SOD'nin oksidasyonu ve nitrasyonu astımlı hava yolunda gözükmekle
birlikte hastalık şiddeti ile ilişkilidir. Ayrıca, astımı olan kişilerde, düşük serum SOD
aktivitesinin hava akımı tıkanıklığı derecesi ile önemli ölçüde ilişkili olduğu
gösterilmiştir [328, 331]. Sağlıklı bireyler ile karşılaştırıldığında, astımı olan
deneklerin

bronkoalveoler

lavajında

katalaz

aktivitesinin

azalmış

olduğu

bildirilmiştir [332].
Enzimatik antioksidanlara ek olarak, akciğer dokusu, serbest demir ve diğer metalleri
bağlayabilen albümin, transferrin, ferritin, seruloplazmin, laktoferrin, metallothionin
gibi proteinleri de içerir. Metaller Fenton ve süperoksit kaynaklı Haber-Weiss
reaksiyonlarında güçlü rol oynadığından, bu proteinlerin akciğer dokusunu oksidan
saldırılara karşı korumada önemli rolleri vardır. Ayrıca, insan solunum yollarında
hem lipit hem de suda çözünür vitaminler de bulunmaktadır. İnsan akciğerinin
antioksidan enzimlerinin ve yakından ilişkili tiyol proteinlerinin tipik bir özelliği,
hücreye özgü düzenlenmiş ve bölümlere ayrılmış olmasıdır. Antioksidanlar farklı
hücre tiplerinde farklı organellerde (bir örnek mitokondri) ve farklı hücre dışı
bölmelere lokalize olmaktadır (Şekil 2.14) [333].
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Şekil 2. 14. Akciğerdeki majör antioksidan savunma sistemlerinin lokalizasyonu
[333]
2.8.4. Oksidatif stres ve inflamasyon
İnflamasyon, çok hücreli bir organizmanın, zararlı uyaranları lokalize etmek, ortadan
kaldırmak ve aynı zamanda hasarlı dokuları kurtarmak için yaralanmaya karşı
koruyucu bir tepkisidir. Reaktif oksijen türleri, inflamatuvar yanıtın başlatılması,
ilerlemesi ve çözülmesinde rol oynamaktadır [334]. İnflamasyon bölgesinde
aktifleştirilmiş inflamatuvar hücreler birçok enzim (nötr proteazlar, elastaz,
kollajenaz, asit hidrolazlar, fosfatazlar, lipazlar, vb.), reaktif türler (süperoksit,
hidrojen peroksit, hidroksil radikali, hipokloröz asit, vb.) ve kimyasal aracılar
(eikosanoidler, tamamlayıcı bileşenler, sitokinler, kemokinler, nitrik oksit vb.)
salarak doku hasarına ve oksidatif strese neden olur [335].
İnflamatuvar süreç sırasında nötrofiller ve makrofajlar gibi aktifleştirilmiş fagositik
hücreler, istilacı ajanları öldürmek için süperoksit, hidrojen peroksit, hidroksil
serbest radikali, nitrik oksit, peroksinitrit ve hipokloröz asit gibi büyük miktarlarda
ROT ve reaktif azot ve klor türleri üretir. Patolojik inflamatuvar koşullar altında
yüksek miktarda reaktif tür üretimi olur ve bu reaktif türlerin bazıları fagositik
hücrelerden yayılır ve bu nedenle lokal oksidatif stres ve doku hasarına neden
olabilirler. Ayrıca, reaktif türlerin profesyonel fagositik hücreler tarafından doğrudan
üretilmesinin yanı sıra, non-fagositik hücreler de proinflamatuvar sitokinlere yanıt
olarak reaktif türler üretebilir [335, 336]. İnflamatuvar süreç oksidatif stresi
indükleyebildiğinden, oksidatif stres de ayrıca çoklu yolların aktivasyonu ile
inflamasyonu indükleyebilir. Hidrojen peroksit'in transkripsiyon faktörü NF-kB'nin
aktivasyonu yoluyla inflamasyonu indüklediği belirtilmiştir [337].
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Ayrıca, oksidatif stres, NOD benzeri reseptör protein 3 (NLRP3) inflamasom
aktivasyonunda önemli bir rol oynar. NLRP3 inflamasom, IL-1𝛽 ve IL-18 gibi
proinflamatuvar sitokinlerin olgunlaşması yoluyla doğuştan gelen bağışıklık
savunmasını tetikleyen bir oligomerik moleküler komplekstir [338]. Hasarlı
mitokondriden salınan ROS'un IL-1𝛽 salgılanmasına ve lokalize inflamasyona yol
açan NLRP3 inflasomlarını aktive ettiği gösterilmiştir [339].
Oksidatif stres ve inflamasyon, biri diğeri tarafından kolayca indüklenebilen
yakından ilişkili patofizyolojik süreçlerdir. İnflamasyon ve oksidatif stres, diyabet ve
diyabetik

komplikasyonlar,

hipertansiyon

ve

kardiyovasküler

hastalıklar,

nörodejeneratif hastalıklar, alkolik karaciğer hastalığı, kronik böbrek hastalıkları,
kanser gibi bir dizi kronik hastalıkla bağlantılıdır [335]. Ayrıca oksidatif stres ve
inflamasyon KOAH ve astım gibi kronik solunum yolu hastalıklarında da önemli rol
oynamaktadır [327].
2.9. Astım
Astım hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüste sıkışma ve öksürük gibi tipik solunum
semptomları ve hava akımı tıkanıklığı ile tanımlanan kronik hava yolu inflamasyonu
ile karakterize heterojen bir hastalıktır [340]. Hava akımı tıkanıklığı, soğuk hava veya
alerjenler gibi solunan uyaranlara yanıt olarak ortaya çıkar ve genellikle
kendiliğinden veya bronkodilatör tedavisi ile tersine döner. Hava akımı tıkanıklığının
hava yolu yeniden yapılandırılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Havayolu
yeniden yapılandırması hava yolu duvarının hücresel ve moleküler bileşenlerinin
miktarındaki ve organizasyonundaki yapısal değişiklikleri ifade eder [341]. Hava
yolu yeniden yapılandırması ve karmaşık inflamatuvar sinyalizasyon süreçleri
arasındaki etkileşim, astımın ayırt edici özelliklerinden biri olan hava yolu aşırı
duyarlılığına (AHR) neden olur [342]. Astım tüm yaş gruplarında görülebilen en
yaygın kronik hastalıklardan biridir. Dünya genelinde 300 milyondan fazla insanın
astım hastası olduğu tahmin edilmektedir [343].
2.10. Astımda risk faktörleri
Astım patogenezinde genetik yatkınlık ile çevresel maruziyet arasında meydana
gelen karmaşık etkileşimlerin bir sonucu olarak hem “koruyucu” hem de
“predispozan” faktörler söz konusudur. Risk faktörleri, genetik ve çevresel faktörler
olarak sınıflandırılmaktadır. Genetik olarak, astım hastalığı ile ilişkili 100'den fazla
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gen tanımlanmıştır ve birçok polimorfizmin astımın başlangıcı ile ilişkili olduğu
gösterilmiştir, ancak bunların hiçbiri tek başına veya kombinasyon halinde hastalığın
oluşumunu tahmin edememektedir. Astımın başlangıcında en çok yer alan çevresel
faktörler alerjenler, tütün dumanı, solunum yolu enfeksiyonları ve hava kirliliğidir.
Hem doğum öncesi hem de doğum sonrası sigara dumanına maruz kalma çocuklarda
astıma yatkınlığı ve astım şiddetini artırır. Ayrıca son zamanlarda obezitenin astım
için bir risk faktörü olduğu belirtmiştir, çünkü obezitede pro-inflamatuvar eozinofilik
olmayan bir etki gösteren leptin, TNF-a ve IL-6 artışına neden olmaktadır [344].
Hem viral hem de bakteriyel solunum yolu enfeksiyonlarının astım alevlenmelerini
tetiklediği bilinmektedir [345]. Astımda enfeksiyon ve hava yolu inflamasyonu
arasındaki etkileşim karmaşıktır ve enfeksiyonun bireyleri nasıl etkilediği, spesifik
enfeksiyon tipine, genetik duyarlılığa, yaşa, atopinin varlığına ve akciğer
mikrobiyomuna bağlıdır. Ancak solunum yolu enfeksiyonlarının astıma neden olup
olmadığı veya koruyucu bir faktör (hijyen hipotezine göre) olup olmadığı
bilinmemektedir [345, 346].
2.11. Astım patofizyolojisi
2.11.1 Astım patolojisinde yapısal değişiklikler
Astımda, solunum yolları yeniden yapılandırması olarak adlandırılan hava yollarında
yapısal değişiklikler görülür. Hava yolu yeniden yapılandırması epitelyal
anormallikler, aşırı mukus salgılanması ve ECM'de değişiklikler, havayolu düz kas
hücre artışı, vasküler geçirgenlikte artış gibi fizyolojik olayları kapsar (Şekil 2.15).
Hava yolu yeniden yapılandırması hem iç hem de dış hava yolu duvarında meydana
gelebilecek hava yolu duvar kalınlaşmasına neden olur. Bu değişiklikler geçici veya
kalıcı olabilir ve daha sonra hava yolu lümeninin daralmasına neden olabilir [347].
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Şekil 2. 15. Astımda havayolu yeniden yapılandırması [348]
Astımda sık görülen bulgu hava yolu epiteli hasarıdır. Epitelin dökülmesi, astımlı
kişilerde sağlıklı insanlara göre daha yüksek oranda görülmektedir [349]. Mukus
salgılayan yapılardaki değişiklikler arasında mukus bezi hipertrofisi ve mukus hiper
sekresyonuna neden olan goblet hücresi hiperplazisi bulunur. Gen ifade
profillerindeki değişiklikler de astımda mukus üretiminin artmasına katkıda
bulunmaktadır. MUC5AC gen ifadesi astımlı kişilerde sağlıklı kontrollere kıyasla
daha fazladır [350]. Ekstraselüler matriks, kollajen, elastin ve diğer proteoglikanlar
içeren bir ağdan oluşur. Sub-epitelyal fibroz, subepitelyal kalınlaşma, artan sayıda
aktif fibroblast ve miyofibroblast ve artmış kollajen astımlı hava yollarındaki
ekstraselüler matriks değişikliklerinin bir kısmını oluşturur [351].
Havayolu düz kas hücrelerinin iki özelliği astım hastaları için karakteristiktir. İlk
olarak, düşük doz uyarana karşı havayolu düz kas hücrelerinin artmış ifadesini
tanımlayan havayolu aşırı duyarlılığıdır. İkincisi, astımlıların havayolu düz kas
hücrelerinin, anormal güçlü bronkokonstriktif yanıtını tanımlayan hiper reaktiviteyi
gösterir. Düz kas hücresinin aşırı duyarlılığı ve aşırı reaktivitesi, havayolu aşırı
duyarlılığına (AHR) katkıda bulunur [352].
Ayrıca, astımlı hava yollarında bronşiyal vaskülatürde birkaç anormal modifikasyon
tanımlanmıştır. Astımlı insanlarda olduğu gibi hayvan astım modellerinde de

51

akciğerdeki kan akışının artmış olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca astımlıların
submukozasında bulunan damarlar daha geçirgendir. Bu sadece ödem oluşumuna yol
açmakla kalmaz, aynı zamanda doku inflamasyonuna da neden olur çünkü
inflamatuvar

hücrelerin

dokuya

ekstravazasyonu

için

endotelden

geçiş

kolaylaşmaktadır. Artmış vaskülarizasyonun hava akımı sınırlaması ve bronş aşırı
duyarlılığı ile ilişkili olduğu ve bu nedenle astım patolojisine önemli katkıda
bulunduğu gösterilmiştir [352, 353].
2.12.2. Astım patolojisinde yapısal değişiklikler
Astımda solunum yollarının yeniden yapılandırması ve akciğer dokusundaki
değişiklikler, hava yolunun daralmasına ve ardından değişken hava akımı
tıkanıklığına neden olabilir. Havayolu aşırı duyarlılığı ve hiperinflasyon, artmış hava
yolu direnci ve ventilasyon heterojenitesi ve değişen hava yolu ve akciğer mekaniği
astımda meydana gelebilecek diğer fonksiyonel değişiklikler arasındadır. Tüm bu
değişiklikler klinik olarak hırıltı, öksürük, nefes darlığı ve göğüs sıkışması ile kendini
gösterebilir (Şekil 2.16) [354, 355].

Şekil 2. 16. Astım patofizyolojisi [354]
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2.11.3. Astım patolojisinde inflamasyon
İnflamasyonun astımdaki hava yolu yeniden yapılanmasının ve diğer akciğer dokusu
değişikliklerinin ana faktörü olduğu düşünülmektedir. Hem doğal hem de adaptif
bağışıklık sistemindeki inflamatuvar hücreler arasındaki karmaşık etkileşimler,
genetik ve çevresel faktörler astım patogenezine katkıda bulunur [356]. İnflamasyon,
sitokinler, kemokinler, büyüme faktörleri, İnflamatuvar enzimler ve reseptörler gibi
farklı inflamatuvar proteinlerin aracılık ettiği birçok hücrenin ve karmaşık sinyal
yollarının ifadesini ve salınmasını içerir [357].
İnflamatuvar süreç, kusurlu bir bronşiyal epitel bariyerine yol açan hava yolu epitel
hasarı ile başlayabilir, böylece mikroorganizmalar, çevresel alerjenler ve toksinlerin
bir inflamatuvar kaskadına girmesine ve başlamasına izin verir. Çevresel veya
mekanik stresden kaynaklanan epitel hasarı, inflamatuvar süreci başlatan
inflamatuvar aracıların salınmasına yol açar [358, 359]. Epitel hasarı ve
inflamatuavar süreç, bozulmuş doku onarım süreci, normal hücre gelişiminin
bozulması ve hem normal hem de anormal ektraselüler matriks proteinlerinin
çoğalması ile ilişkilidir [359].
Astımdaki hava yolu inflamasyonu heterojendir ve eozinofiller ve nötrofiller gibi
granülositler inflamatuvar sürece katkıda bulunur. Balgamdaki granülositik
hücrelerin miktarı ve tipi, dört farklı inflamatuvar astım fenotipini tanımlamak için
kullanılmıştır. Bu fenotipler, mevcut baskın inflamatuvar hücre tipine, eozinofilik,
nötrofilik, karışık granülositik ve paucigranülositik astım olarak sınıflandırılmıştır
[360]. Astım tipik olarak eozinofilik ve Th2 aracılı inflamatuvar yolaklarla ilişkilidir.
Th1 ve Th17 aracılı inflamatuvar yolaklar ise eozinofilik olmayan ve nötrofilik
inflamasyon ile ilişkilidir [361]. Bu yolaklar, sırasıyla T helper 2 (Th2), T helper 1
(Th1) ve T helper 17 hücreleri (Th17) olarak bilinen CD4 + T hücrelerinin alt tipleri
tarafından düzenlenen farklı bağışıklık tepkilerinden oluşur (Şekil 2.17) [362].

53

Şekil 2. 17. Astım immünopatolojisinin mekanizmaları ve karakteristik patolojik
özellikleri [362]

2.12. Oksidatif stres ve astım
Astım, hava yolu reaktivitesi ve hava akımı sınırlaması ile sonuçlanan çok sayıda
hücre tipi ve aracı arasında karmaşık etkileşimleri içeren kronik bir inflamatuvar
akciğer hastalığıdır. Endojen ve eksojen reaktif oksijen ve azot türlerinin hava yolu
inflamasyonunda önemli bir rol oynadığına ve astım şiddetinin belirleyicileri
olduğuna dair güçlü kanıtlar vardır [363].
Hiyerarşik oksidatif stres modeline göre düşük seviyede oksidatif stres, antioksidan,
antiinflamatuvar, sitoprotektif ve detoksifikasyon fonksiyonlarından sorumlu
200'den fazla geni kodlayan transkripsiyon faktörü olan nükleer eritroid 2 p45 ile
ilişkili faktör 2'nin (Nrf2) aktivasyonuna yol açar [364]. Düşük oksidatif stres
seviyesinde, antioksidanlar hücresel redoks homeostazisini korurken, yüksek
seviyelerde oksidatif uyaran mevcut olduğunda, potansiyel olarak proinflamatuvar
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hücre içi sinyal kaskadları tetiklenir. Oksidatif stres seviyesi daha fazla artarsa,
mitokondri kaynaklı bir sitotoksik yanıtı tetikleyebilir ve hücresel apoptoz veya
nekroza yol açabilir (Şekil 2.18) [363].

Şekil 2. 18. Hiyerarşik oksidatif stres modeli [365]
Hava

yolunda,

oksidanların

kontrolünü

kaybetmek,

hava

yolu

alerjik

inflamasyonunun gelişiminin ilk aşamasında bağışıklık toleransını indüklemek
yerine Th2 baskın bağışıklığın başlatılmasına neden olmaktadır. Ayrıca, oksidatif
stresin artması ağır astımla ilişkili olduğuna inanılan hava yolu aşırı duyarlılığı,
müsin salgısının uyarılması, çeşitli proinflamatuvar kimyasal aracıların indüksiyonu
yoluyla mevcut hava yolu inflamasyonunun ilerlemesine veya devam etmesine
katkıda bulunmaktadır [366]. Antioksidanlar ROT'un etkilerini dengeler ve normal
metabolizma sırasında hücreleri ve dokuları sürekli reaktif oksijen ve reaktif azot
türlerinin üretimine karşı korumaya çalışır. Artan ROT / RNT'ye ek olarak, astımlı
bireylerin akciğerlerinde SOD, katalaz ve glutat peroksidaz, hem oksijenaz-1,
tioredoksinler, peroksiredoksinler ve glutaredoksinler gibi enzimatik antioksidanlar
düşük seviyede bulunur. Astım, antioksidan enzim aktivitelerinde azalma ile
karakterize bir hastalıktır [323].
NO, memeli hava yollarında NOS tarafından endojen olarak üretilir ve hava yolu ve
vasküler düz kas tonusu ve inflamasyon dahil olmak üzere insan astımının birçok
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yönünü düzenlediği bilinmektedir. Hava yolunda NO miktarının artması, hava yolu
aşırı duyarlılığının gelişmesinde anahtar bir faktördür [367]. Ayrıca ROT hem hücre
içi olarak akciğer parankimal hücreleri hem de hücre dışı olarak akciğer makrofajları
tarafından üretilir. Astım hastalarında, makrofajlar, nötrofiller ve eozinofiller dahil
olmak üzere çeşitli proinflamatuvar aracıları indükleyerek hava yolu inflamasyonunu
provoke eden oksidan üretimi sağlıklı bireylere kıyasla daha fazladır. Çok sayıda
çalışma oksidatif stresin çeşitli serbest radikallerin aşırı üretiminden veya astımdaki
yetersiz bir antioksidan savunma sisteminden kaynaklandığını ve bu nedenle
inflamatuvar hücrelerin neden olduğu doku hasarına katkıda bulunduğunu
göstermiştir [368].
Astımlı hastaların ekshale edilen havasında H2O2, 8-izoprostan, nitrik oksit ve karbon
monoksit gibi yükseltilmiş oksidatif stres belirteç düzeyleri bildirilmiştir. Astımlı
bireylerin plasma bronkoalveolar lavaj sıvısı ve ekshale edilen havada MDA ve
protein karbonil seviyelerinde artış ve protein sülfidril ve antioksidan aktivitelerinde
azalma tespit edilmiştir [3, 369].
2.13. Astımda antioksidan tedavi
Astımda oksidatif stresin rolünün daha fazla anlaşılması, antioksidan tedavinin
astımın tedavisi ve önlenmesinde etkili bir yöntem olabileceğinin kabul edilmesine
yol açmıştır. Gıda takviyeleri ve vitaminler gibi antioksidatif tedavi astım için
potansiyel bir terapidir, ancak mevcut sonuçlar klinik verilerle tutarlı olmadığı için
birinci basamak bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmemektedir [365].
NF-κB ve AP1 aktive olarak astım patogenezine katkıda bulunan önemli
moleküllerdir. Bu nedenle, redoks ile düzenlenen bu transkripsiyon faktörlerinin
küçük antioksidan molekül inhibitörleri geliştirilmiştir. Bu moleküllerden biri olan
AP1 transkripsiyon inhibitörü olarak kullanılan PNRI-299, fare astım modelinde
kullanılmış ve hava yolu eozinofil infiltrasyonunu, mukus hipersekresyonunu ve IL4 seviyelerini etkili bir şekilde azalttığı tespit edilmiştir [370]. İnsanlarda test
edilmemesine rağmen, bu çalışmalar redoks duyarlı sinyal iletim yollarını hedefleyen
tedavilerin uygulanabilir olduğunu ve alerjik hava yolu inflamasyonunu ve
reaktivitesini azaltabileceğini düşündürmektedir. Fakat bu stratejinin bir sınırlaması,
transkripsiyon faktörü inhibisyonunun seçiciliğinin yetersizliğidir [371].
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Astım, antioksidan enzim SOD'un azalması ile ilişkilidir, bu nedenle hava yolu SOD
düzeylerini artırmaya yönelik stratejilerin astım için daha etkili tedavi olabileceği
düşünülmüştür. Aşırı SOD ifade eden transgenik fareler ile yapılan çalışmada
kontrollere kıyasla hava yolunda alerjene bağlı fizyolojik değişikliklerin azaldığı
tespit edilmiştir [372]. İn vivo antioksidan özelliklere sahip bir dizi SOD mimetik
moleküleler

geliştirilmiştir

ve

bunların

faydaları

hayvan

modellerinde

tanımlanmıştır. SOD mimetik çalışmalarının astımda hava yolu inflamasyonunun
tedavisinde etkili olabileceği gösterilmiş olmasına rağmen, SOD mimetiklerinin
etkileri üzerine insanlarda klinik çalışmalar yapılmamış ve astım üzerindeki etkinliği
test edilmemiştir [354, 373, 374].
Vitamin ve besin maddelerinin astım üzerine etkilerini değerlendiren çalışmaların
sonuçları tartışmalıdır. Epidemiyolojik çalışmalar, diyetle düşük C, E vitamini ve
diğer antioksidan alımı olan çocukların genel olarak daha fazla semptom gösterdiğini
gösterse de, bu sonuçlar klinik çalışmalar ile örtüşmemektedir [375-377]. Son
yıllarda yapılan bir çalışmada, vitamin takviyelerinin oksidan stresi artırabileceğini
öne sürülmüştür. Bu çalışmada, araştırmacılar, antioksidan vitamin alımının, tip 2
diyabetli hastalarda egzersizin yararlı etkilerini artıracağını düşünmüşlerdir.
Beklentilerinin aksine, sonuçlar 4 hafta boyunca C vitamini ve A vitamini ile günlük
takviyenin hem insülin duyarlılığını iyileştirmekle yetersiz kaldığı hem de ROT
duyarlı transkripsiyonel regülatörlerin ve SOD1, SOD2 ve glutatyon peroksidaz
ifadesinin azalttığını göstermiştir [378]. Dolayısıyla, antioksidan takviyesinin
oksidan strese karşı koymak yerine endojen savunmaları bloke ettiği görülmektedir.
Bu, ekzojen antioksidanların, endojen antioksidan mekanizmaları baskılamadan
oksidan yolları bloke etmesi gerektiğini vurgulamaktadır [363]
Suduni ve arkadaşları, oksidatif stresin önlenmesinde kritik bir rol oynayan faz II
enzimlerin güçlü bir indükleyicisi olan sülforafan açısından zengin brokoli filizinin
etkisini araştırdı. 40 astımlı yetişkin 3 gün boyunca günde 100 gram brokoli filiz veya
plasebo almak üzere randomize edilmiştir. Ekshale edilen Nitrik Oksit (FeNO), %
FEV1, burun epitelyal ve periferik kan mononükleer hücre gen ifadeleri,
inflamatuvar

ve

oksidatif

stres

biyobelirteçleri

ve

semptomlar

filizlerin

yutulmasından önce ve sonra değerlendirilmiştir. Serum sülforafan seviyelerindeki
artışa rağmen, brokoli filizleri eozinofilik pulmoner inflamasyonu, inflamatuvar ve
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oksidatif stres biyobelirteçlerini, astımın klinik özelliklerini veya atopik astımlılar
arasında antioksidan genlerin indüksiyonunu etkilememiştir [379].
Üzüm tohumlarında bulunan bir fitoaleksin olan resveratrol, hem antioksidan hem de
anti-enflamatuar kapasiteye sahiptir. Akciğer epitel hücrelerini etkiler ve GSH
sentezini indükler ve oksidatif stres varlığında GSH tükenmesini azaltır. Resveratrol,
IL-1 ve TNF-alfa ekspresyonunu azaltır ve insan akciğer epitel hücrelerinde
indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) ekspresyonunu ve COX-2 mRNA'sını
azaltır. Bir çalışmada resveratrolun hem bazal durumda hem de IL-1β ve sigara
dumanı ile stimülasyondan sonra KOAH hastalarının alveoler makrofajlarından IL8 ve granülosit makrofaj koloni uyarma faktörünün (GM-CSF) salınmasını
engellediği gösterilmiştir [380, 381]
Piknojenol (flavanoid) ile tedavi edilen hastalarda, plasebo grubuna kıyasla serum
lökotrien düzeylerinde anlamlı bir azalma tespit edilmiştir. Piknojenol grubu,
tedavinin ilk ayından başlayarak tahmin edilen değerlerin ve astım semptom
skorlarının yüzdesi olarak ifade edilen pik ekspiratuar akımlarda önemli ölçüde daha
fazla iyileşme gösterdiği tespit edilmiştir [382].
Oksidatif stresin diyet takviyeleri ile modülasyonu astım tedavisinde büyük umut
vaat etmesine rağmen, şimdiye kadar hiçbir bileşiğin hastalığın modülasyonunda
klinik olarak yararlı olduğu kanıtlanmamıştır. İdeal bileşik, fizyolojik fonksiyonları
bozmadan ve endojen antioksidanları bloke etmeden oksidanın oluşumunu ve / veya
etkilerini bloke etmelidir [323]

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
3.1. Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Malzemeler
Hücre kültürü çalışmalarında kullanılan insan bronş epitel hücre hattı BEAS-2B
(Katalog no. CRL-9609), insan fibroblast hücre hattı CCD-16Lu (Katalog no. CCL204) ve insan monosit hücre hattı THP-1 (Katalog no. TIB-202), insan pulmoner
mikrovasküler endotel hücre hattı HULEC-5a (Katalog no. CRL-3244™) American
Type Cultural Collection firmasından ticari olarak satın alınmıştır. Eosinofil hücre
hattı EoL-1 (Katalog no. ACC386) ise DSMZ (Almanya) firmasından temin
edilmiştir. Tez çalışması kapsamında çalışılması planlanan akciğer düz kas hücre
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hattı

ve

nötrofil

hücre

hattı

çalışmaları

bütçe

gerekçeleri

nedeniyle

gerçekleştirilememiştir.
Hücre büyüme ortamı olarak kullanılan RPMI 1640 (Katalog no. R8758) ve EMEM
(Katalog no. M4655) Sigma (Almanya), ATCC-formüllü RPMI-1640 (Katalog no.
A10491-01) Thermo Fisher (ABD) firmasından temin edilmiştir. VascuLife®
VEGF-Mv Endothelial Complete kit ( Katalog no. LL-0005)

LifeLine Cell

Technology (ABD) firmasından satın alınmıştır. FBS (S181H-500) Biowest
(Fransa), Tripsin/EDTA çözeltisi (Katalog no. 25200-056) Thermo Fisher (ABD)
firmasından ve penisilin/streptomisin (P/S) çözeltisi (Katalog no. PS-B) Capricorn
Scientific (Almanya) firmasından satın alınmıştır. PBS (Katalog no. A9162) ve
DMSO (Katalog no. A3672) Applichem (Almanya) firmasından temin edilmiştir.
HBSS ( Katalog no. 14025092) ve Trypan Blue (Katalog no. 15250061) Thermo
Fisher (ABD) firmasından satın alınmıştır.
Hücre kültürü çalışmalarında kullanılan 384, 96, 24, 6 kuyucuklu ve 25,75,175
cm2’lik hücre kültür kapları ile floresan ölçümler için kullanılan siyah altı şeffaf 96
kuyucuklu plakalar ise Greiner (Almanya) firmasından temin edilmiştir. Hücrelerde
oksidatif stresin uyarılması için kullanılan Luperox® TBH70X, tert-Bütil
hidroperoksit solüsyonu (Katalog no.458139) Sigma (Almanya) firmasından temin
edilmiştir. Hücrelerde oksidatif stresin uyarılması için kullanılan sigara dumanı
kondensatı (1R6F) Kentucky Üniversitesi, Kentucky Tütün Araştırma ve Geliştirme
Merkezi’nden temin edilmiştir.
Hücre canlılığı ve sitotoksisitenin tespiti içi kullanılan MTT (3-(4,5-dimetiltiyazol2-il)-difeniltetrazolyum bromür)(Katalog no. M2128) ve LDH sitotoksisite kiti
(Katalog no.88953) Sigma (Almanya), Etidyum bromür/kalsein boyası ( Katalog no.
30002) ise Biotium (ABD) firmalarından temin edilmiştir. Hücrelerde total serbest
radikal

ölçümünün

yapılması

için

kullanılan

DCFH-DA

(

2′,7′-

Diklorodihidrofloresin diasetat) (Katalog no. D6883) Sigma (Almanya) firmasından
satın alınmıştır. Total antioksidan durumunun ölçülmesi için OxiSelectTM Total
Antioxidant Capacity Kit (Katalog no. STA-360) CellBiolabs (ABD) firmasından
temin edilmiştir. Hücrelerde antioksidan enzim aktivitelerinin ölçülmesi için
Süperoksit Dismutaz Assay kit (Katalog no. 706002), Glutatyon Peroksidaz Assay
kit ( Katalog no. 703102) ve Katalaz Assay kit (Katalog no. 707002) Cayman (ABD)
firmasından satın alınmıştır.
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Spektrofotometrik ve floresan ölçümler için Perkin Elmer firmasının (ABD)
Multimode Plate Reader cihazı kullanılmıştır. Floresan görüntü çekmek için Thermo
Fisher firmasının (ABD) EVOS FLoid floresan mikroskobu kullanılmıştır.
Hücrelerden gen ifadesi analizi için kullanılan İnsan Oksidatif Stres Plus RT2
Profiler PCR Array, RNA izolasyon kiti ve RT2 First Strand Kit, Qiagen (Almanya)
firmasından temin edilmiştir. Gerçek zamanlı PZR deneyleri için Applied
Biosystems 7500 Fast RT-PCR cihazı kullanılmıştır.

3.2. Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Hücre Hatlarının Çoğaltılması
Deneysel çalışmalarda kullanılan havayolu inflamatuvar ve yapısal hücreleri ve
besiyerleri Çizelge 3.1’de gösterilmiştir.

Çizelge 3. 1. Deneysel çalışmalarda kullanılan hücre hatları ve besiyerleri
Hücre Kodu

Besiyeri

Hücre adı

BEAS-2B (ATCC® CRL- İnsan bronş epitel hücre hattı

Roswell

9609™)

Memorial Institute

Park

(RPMI 1640)
CCD-16Lu (ATCC® CCL- İnsan akciğer fibroblast hücre hattı Eagle's
204™)

Minimum

Essential

Medium

(EMEM)
HULEC-5a

THP-1 (ATCC® TIB-202™)

İnsan

pulmonar

mikrovasküler VascuLife® VEGF-

endotel hücre hattı

Mv Besiyeri

İnsan monosit hücre hattı

ATCC-formüllü
RPMI-1640

EoL-1

İnsan eozinofil hücre hattı
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RPMI 1640

3.2.1. Akciğer bronş epitel hücre hattı (BEAS-2B)
BEAS-2B hücreleri sağlıklı bireylerin otopsisinden elde edilen normal insan bronş
epitelinden izole edilmiş olup, adenovirus 12-SV40 virus hibrid (Ad12SV40) ile
transfekte edilerek klonlama yoluyla ölümsüzleştirilmiş (immortalize) hücrelerdir.
BEAS-2B hücreleri % 10 fetal sığır serum (FBS), ve % 1 Penisilin / Streptomisin
(P/S) içeren RPMI 1640 (L-glutamin) içerisinde 37°C’de, % 5 CO2 içeren
inkübatörde 75 cm2’lik flasklara ekilerek kültüre edilmişlerdir. Hücreler % 80-90
kaplama oranına ulaşana kadar 2 günde bir besiyeri değişimi yapılmıştır. Hücrelerin
dondurulması işleminde ise % 5 dimetilsülfoksit (DMSO) ve % 95 serumlu besiyeri
kullanılmıştır. Tüm deneysel çalışmalarda 5.-10. pasaj sayıları arasındaki hücreler
kullanılmıştır.
3.2.2. Akciğer fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu)
CCD-16-Lu hücreleri sınıf 1-2 astrositomadan ölen hastanın sağlıklı akciğer
dokusundan izole edilen sonlu hücre hattıdır. CCD-16-Lu hücreleri % 10 FBS, ve %
1 P/S içeren EMEM (L-glutamin) içerisinde 37°C’de, % 5 CO2 içeren inkübatörde
75 cm2’lik flasklara ekilerek kültüre edilmişlerdir. Hücreler % 80-90 kaplama
oranına ulaşana kadar 2 günde bir besiyeri değişimi yapılmıştır. Hücrelerin
dondurulması işleminde ise % 5 dimetilsülfoksit (DMSO) ve % 95 serumlu besiyeri
kullanılmıştır. Tüm deneysel çalışmalarda 5.-10. pasaj sayıları arasındaki hücreler
kullanılmıştır.
3.2.3. Akciğer mikrovasküler endotel hücre hattı (HULEC-5a)
HULEC-5A hücreleri sağlıklı insan akciğer dokusundan izole edilmiş, hTERT ve
simian virus 40 (SV40) large T antijeni ile kotransfeksiyon yolu ile
ölümsüzleştirilmiş hücrelerdir. HULEC-5A hücreleri VascuLife® VEGF-Mv
mikrovasküler endotelyel hücre kültürü besiyeri içerisinde 37°C’de, %5 CO2 içeren
inkübatörde 75 cm2’lik flasklara ekilerek kültüre edilmişlerdir. Hücreler % 80-90
kaplama oranına ulaşana kadar 2 günde bir besiyeri değişimi yapılmıştır. Hücrelerin
dondurulması işleminde ise % 5 dimetilsülfoksit (DMSO) ve %95 serumlu besiyeri
kullanılmıştır. Tüm deneysel çalışmalarda 5.-10. pasaj sayıları arasındaki hücreler
kullanılmıştır.
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3.2.4. Monosit hücre hattı (THP-1)
THP-1 hücreleri akut monositik lösemili hastanın periferal kanından elde edilen
hücrelerdir. THP-1 hücreleri % 10 FBS ve % 1 P/S içeren ATCC formüllü RPMI1640 besiyeri içerisinde 37°C’de, % 5 CO2 içeren inkübatörde 75 cm2’lik flasklara
ekilerek kültüre edilmişlerdir. Hücre sayısı 8x105 hücre/mL geçmeyecek şekilde 3
günde bir besiyeri değişimi yapılmıştır. Hücrelerin dondurulması işleminde ise % 5
dimetilsülfoksit (DMSO) ve % 95 serumlu besiyeri kullanılmıştır.
3.2.5. Eozinofil hücre hattı (EoL-1)
EoL-1 hücreleri akut myeloid (eosinofilik) lösemi (AML)

hastanın periferal

kanından elde edilen hücrelerdir. EoL-1 hücreleri % 10 FBS ve % 1 P/S içeren RPMI1640 besiyeri içerisinde 37°C’de, % 5 CO2 içeren inkübatörde 75 cm2’lik flasklara
ekilerek kültüre edilmişlerdir. Hücre sayısı 8x105 hücre/mL geçmeyecek şekilde 3
günde bir besiyeri değişimi yapılmıştır. Hücrelerin dondurulması işleminde ise % 5
dimetilsülfoksit (DMSO) ve % 95 serumlu besiyeri kullanılmıştır.
3.3. Hücrelerde oksidatif stresin uyarılması
Hücrelerde oksidatif stresin uyarılması için literatürde sıklıkla kullanılan tert-butil
hidroperoksit (t-BuOOH/tBHP) ve sigara dumanı kondensatı (CSC) kullanılmıştır.
3.3.1. TBHP ile oksidatif stresin uyarılması
Hücrelerde oksidatif stresin uyarılması için Luperox® TBH70X, tert-butil
hidroperoksit solüsyonu kullanılmıştır. 50 mM’lık stok TBHP hazırlanarak, bu stok
çözeltiden 10 mM, 5 mM, 1 mM, 0,5 mM, 0,25 mM, 0,125 mM, 0,05 mM, 0,025
mM ve 0,0125 mM ‘lık solüsyonlar hazırlanarak deneylerde kullanılmıştır.
3.3.2. Sigara dumanı kondensatı (CSC) ile oksidatif stresin uyarılması
Literatürde sıklıkla araştırma amaçlı kullanılan sigara dumanı kondensatı Kentucky
Üniversitesi Tütün Ürünleri Merkezi'nden (Lexington, KY) satın alınmıştır. Sigara
dumanı kondensatı referans araştırma sigarası olarak adlandırılan 1R6F kodlu
sigaradan elde edilmiştir. 1R6F kodlu referans sigaraya ait ana akım duman
bileşenleri Çizelge 3.2’ de gösterilmiştir.
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Çizelge 3. 2. 1R6F Kodlu referans sigara ana akım dumanı bileşenleri analiz
sonuçları [318]
HPHC

1R6F
ISO
Mean
0,778

1R6F ISO SD

CO [mg/sigara]

10,2

0,4

Ammonia [µg/sigara]

12,5

0,5

Formaldehyde
[µg/sigara]

33,5

3,7

2,00
26,2
29,4
35,9
34,7
104

Acetaldehyde
[µg/sigara]

532

9

68,4
1601

Acetone [µg/sigara]

209

7

Acrolein [µg/sigara]

51,8

2,1

Propionaldehyde
[µg/sigara]

39,1

Crotonaldehyde
[µg/sigara]

Nicotine [mg/sigara]

0,052

1R6F
intense
Mean
1,90

1R6F
intense SD
0,05
0,08
0,6
0,6
1,7
2,0
9
3,9
137
169
57
42
17
22

0,9

1859
635
520
173
148
119

0,6

116
55,0

13

10,0

49,2

2,6

39,5
164

3,2

Methyl Ethyl Ketone
[µg/sigara]

25,9

1,0

150
80,3

14

Butyraldehyde
[µg/sigara]
HCN [µg/sigara]

98,3

14,0

Mercury [ng/sigara]

1,97

0,13

Cadmium [ng/sigara]

26,1

2,3

< LOQ

NA

Lead [ng/sigara]

Chromium [ng/sigara]

< LOD

NA

Nickel [ng/sigara]

< LOD

NA

Arsenic [ng/sigara]

< LOQ

NA

Selenium [ng/sigara]

< LOD

NA

NO [µg/sigara]

132

6

NOx [µg/sigara]

143

6

Pyridine [µg/sigara]

6,83

0,73

Quinoline [µg/sigara]

0,207

0,015

63

11

5,9

16

7,7

51,5
352
332
4,68
3,89
76,1
88,8
< LOQ
28,1

7,3
10
43
0,24
0,32
1,2
1,9
NA

< LOD
< LOQ
< LOD
< LOQ
< LOQ
7,57
< LOD
< LOQ
329
357
369
405
36,4
30,4
0,331

NA
NA
NA
NA
NA
0,27
NA
NA
13
24
15
26
4,6
2,4
0,041

0,6

0,009
2,3
0,9

NA

0,427
20,4
14,8
< LOD

1,8

< LOD
84,2

NA

36,7

< LOQ

NA

Catechol [µg/sigara]

43,8

1,7

Phenol [µg/sigara]

9,13

0,58

p-Cresol [µg/sigara]

5,16

0,21

m-Cresol [µg/sigara]

2,18

0,16

o-Cresol [µg/sigara]

2,47

0,08

Pyrene

40,2

0,7

6,2
NA
0,15
5,7
5,3
0,6
0,6
0,53
0,41
0,14
0,07
0,22
0,13
6,0
10,3

Benzo(a) anthracene
[ng/sigara]

13,2

0,1

88,7
< LOQ
1,80
91,9
91,8
11,7
12,5
6,84
7,77
2,62
2,98
2,76
3,12
88,0
68,4
27,0

6,94

0,17

21,4
13,8

3,2

Benzo(a)pyrene
[ng/sigara]

NA

11,4
1,19

1,7

< LOQ

1,3-Butadiene
[µg/sigara]
Isoprene [µg/sigara]

39,3

3,0

286

24

Acrylonitrile
[µg/sigara]

5,23

0,67

Benzene [µg/sigara]

33,7

2,8

Toluene [µg/sigara]

47,2

4,0

Vinyl Chloride
[ng/sigara]

31,9

Ethylene oxide
[µg/sigara]

Styrene [µg/sigara]

4,97

0,67

Nitrobenzene
[µg/sigara]

< LOD

Hydroquinone
[µg/sigara]
Resorcinol [µg/sigara]

Dibenz(a,h) anthracene
[ng/sigara]

NA

5,6

1,3

0,3

0,20

0,892
102
114
752
859
19,2

0,086
5
4
36
46

1,9
4,6
5,8
9
9

2,2

18,5
82,3
76,0
132
116
84,0

0,63

109
17,3

19

5,92

Propylene oxide
[µg/sigara]

657

82

17,2
1710

13,8

1,4

1692
26,7

232

1-Aminonaphthalene
[ng/sigara]

10,7

0,8

17,2
16,2

0,6

2-Aminonapthalene
[ng/sigara]

11,8

0,9

64

1,3

3,5

0,8
0,9
138

0,8

1,3

3-Aminobiphenyl
[ng/sigara]

2,33

0,28

4,49

4-Aminobiphenyl
[ng/sigara]

1,48

0,05

3,07
3,13

1,91
109
84,6
191
NAT [ng/sigara]
110
10
259
246
NAB [ng/sigara]
11,0
1,1
24,4
21,3
NNK [ng/sigara]
84,5
6,0
192
208
Acetamide [µg/sigara]
3,99
0,42
13,2
14,0
Acrylamide [µg/sigara]
1,58
0,14
3,91
4,49
İtalik veriler Forster ve arkadaşlarının [383] yayınladığı sonuçlara karşılık
gelmektedir.
NAB, N’-nitrosoanabasin,
NAT, N’-nitrosoanatabin
NNN, N’-nitrosonornikotin
NKK, 4- (metilnitrosamino) -1- (3-piridil) -1-butanon
o-Toluidine [ng/sigara]

59,4

4,9

0,39
0,25
0,04
0,23
1
2,2
8
30
12
2,2
1,6
8
7
1,0
1,0
0,33
0,34

Sigara dumanı total partikül maddesi (TPM) ISO tarafından belirtilen sigara dumanı
kondensatı hazırlama koşullarına göre (35 ml sigara dumanı çekme hacmi, 60 saniye
çekme sıklığı ve 2 saniye duraklama) hazırlanarak Cambridge filtre pedi üzerinde
toplanmış ve laboratuvarımıza gönderilmiştir (Şekil 3.1 ). Filtre üzerinde toplanan
total partikül maddesi istediğimiz doğrultusunda firma tarafından 50 mg TPM olacak
şekilde hazırlanmıştır. Laboratuvarımıza ulaşan filtre pedi üreticinin kullanma
talimatları doğrultusunda 5 ml DMSO içinde 30 dk çalkalamalı karıştırıcı ile final
konsantrasyonu 10 mg/ml TPM olacak şekilde çözünmüştür. Elde edilen bu çözelti
0,45 μm ‘lik PTFE şırınga filtrelerden geçirilerek steril edilmiştir. Alikotlanarak 80°C’de saklanmıştır. 10 mg/ml TPM içeren stok sigara dumanı kondensatı ile 0,1
µg/ml, 0,5 µg/ml, 1µg/ml, 5 µg/ml, 10 µg/ml, 20 µg/ml, 50 µg/ml ve 100 µg/ml
konsantrasyonlarda çözeltiler hazırlanarak deneylerde kullanılmıştır.
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Şekil 3. 1. 1R6F Referans sigara ve cambridge filtrede toplanmış CSC

3.4. Hücre canlılığı ve sitotoksisitenin ölçülmesi
3.4.1 MTT testi
MTT kullanılarak kültür ortamında mitokondrial olarak aktif olan canlı hücrelerin
oranı kolorimetrik ölçüm yöntemi ile kantitatif olarak belirlenebilmektedir. Canlı
hücrelerde dehidrogenaz enzimlerinin tetrazolium halkasını parçalaması sonucu sarı
renkli MTT boyası, mavi-mor formazan kristallerine dönüşür (Şekil 3.2) . Bu
reaksiyon enzimin aktivitesine bağlıdır. Bu yöntem hücrelerin MTT boyasıyla
inkübasyonu, mavi-mor formazan kristallerinin çözünür hale getirilmesi ve
reaksiyon ürününün kolorimetrik olarak ölçümü basamaklarından oluşmaktadır.
Test, ölü hücreleri değil, canlıları tespit eder ve üretilen sinyal, hücrelerin aktivasyon
derecesine bağlıdır. Bu nedenle bu yöntem, sitotoksisite, proliferasyon veya
aktivasyon ölçmek için kullanılmaktadır [384].
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Şekil 3. 2. MTT testi sonucu oluşan mavi-mor formazan kristalleri
MTT solüsyonunun hazırlanması


MTT tuzu konsantrasyonu 5 mg/ml olacak şekilde steril PBS içinde, ışık
almayacak şekilde alüminyum folyo ile kapatılarak 50 ml’lik falkonda
çözdürülmüştür.



Hazırlanan solüsyon 0, 22 mm filtre kullanılarak süzülmüştür ve filtre edilmiş
MTT solüsyonu alikotlanarak daha sonraki deneylerde kullanılmak üzere -20
°C’de ışık almayacak şekilde saklanmıştır.

MTT testi


96 kuyucuklu plakalara 100 µl’de inflamatuvar hücreler için 5x104 hücre,
yapısal hücreler için 1x104 hücre olacak şekilde ekim yapılmıştır.



Ertesi gün besiyeri uzaklaştırılmış (inflamatuvar hücreler 250 × g de 2 dakika
santrifüj edildikten sonra besiyeri uzaklaştırılmıştır) ve hücreler belirlenen
doz ve zamanlarda TBHP / CSC ile inkübe edilmiştir.



İnkübasyon sonunda besiyeri uzaklaştırılmış ve kuyucuklara 100 µl besiyeri
koyulmuştur.



Üstüne 10 µl MTT (5 mg/ml) solüsyonundan eklenmiştir.



3 saat 37°C’de inkübasyon sonunda besiyeri uzaklaştırılmış ve formazan
kristallerinin çözünmesi için 100 µl DMSO eklenmiştir.



Plaka okuyucuda 570 nm’de absorbans okunmuş ve yüzde canlılık
hesaplanmıştır.
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3.4.2 Laktat dehidrogenaz (LDH) testi
LDH ölçümünde Pierce LDH Cytotoxicity Assay Kit (Thermo Fischer)
kullanılmıştır. Laktat Dehidrogenaz (LDH) tüm hücrelerde bulunan stabil bir
sitoplazmik enzimdir. Hücre zarının hasar görmesi halinde hücre kültürü
süpernatanına salınır [385]. Ortamdaki hücre dışı LDH miktarı, LDH'ın, NAD+ 'yı
NADH'ye indirgeme yoluyla laktatın piruvat’a dönüşümünü katalize ettiği birleşik
bir enzimatik reaksiyonla ölçülebilir. Daha sonra diaforaz, NADH kullanarak
tetrazolyum tuzunu 2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)-5-feniltetrazolyum klorid (INT)
indirger ve 490 nm'de ölçülebilen bir kırmızı formazan ürününe dönüştürür [386].
(Şekil 3.3 )

Şekil 3. 3. LDH testi mekanizmasının şematik olarak gösterilmesi

LDH testi


96 kuyucuklu plakalara 100 µl’de inflamatuvar hücreler için 5x104 hücre,
yapısal hücreler için 2x104 hücre olacak şekilde ekim yapılmıştır.



Ayrıca spontan LDH Aktivite Kontrolleri (su) ve Maksimum LDH Aktivite
Kontrolleri (10X Lizis Tamponu) için ilave hücre ekimi yapılmıştır. Plaka
gece boyunca 37 ° C, % 5 CO2' de inkübe edilmiştir.



Ertesi gün besiyeri uzaklaştırılmış (inflamatuvar hücreler için 96 kuyucuklu
plaka 250 × g de 2 dakika santrifüj edilmiştir) ve hücreler belirlenen doz ve
zamanlarda tBHP / CSC ile inkübe edilmiştir.



İnkübasyon sonunda her bir kuyucuktan 50 µl besiyeri alınarak yeni bir 96
kuyucuklu plakaya aktarılmıştır.



Çok kanallı pipet ile kit içerisinde bulunan reaksiyon karışımından 50 µl
eklenmiştir.
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Plaka ışıktan koruyarak 30 dakika oda sıcaklığında inkübe edilmiştir.



Daha sonra herbir kuyucuğa 50 µl durdurma solüsyonu eklenmiştir.



Plaka okuyucu kullanarak 490 nm ve 680 nm’de absorbans ölçülmüştür.

% Sitotoksisite aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır.
% Sitotoksisite :

tBHP / CSC uygulanan – Spontan LDH aktivitesi
Maksimum LDH aktivistesi – Spontan LDH aktivitesi

3.4.3 EtBr/ Kalsein AM floresan boyama ile canlı/ölü hücre tespiti


Canlı / ölü hücre ayrımı için

EtBr/ Kalsein AM floresan boyama kiti

kullanılmıştır (Biotium).
Canlı / ölü hücre tespiti


96 kuyucuklu plakalara 100 µl’de inflamatuvar hücreler için 2x104 hücre,
yapısal hücreler için 1x104 hücre olacak şekilde ekim yapılmıştır.



Ertesi gün hücreler besiyeri uzaklaştırılmış (inflamatuvar hücreler 250 × g de
2 dakika santrifüj edildikten sonra) hücreler belirlenen doz ve zamanlarda
TBHP / CSC ile inkübe edilmiştir.



Deneye başlamadan önce boya stok çözeltilerini oda sıcaklığına getirilmiştir.
10 ml PBS içerisine 5 µL kalsein AM (4 mM) ve 20 uL EthD-III (2 mM)
eklenerek 2 µM kalsein AM / 4 µM EthD-III boyama çözeltisi hazırlanmıştır.



Serum esteraz aktivitesini kaldırmak için besiyeri uzaklaştırılmış ve PBS ile
yıkanmıştır.



PBS ile yıkama sonrası hücrelerin üstüne hazırlanan boya çözeltisinden 50 µl
eklenmiştir.



Boya eklenmiş plaka ışık almayacak şekilde alüminyum folyo ile kapatılarak
oda sıcaklığında 30 dakika inkübe edilmiştir.
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İnkübasyon sonunda canlı ve ölü hücreler floresan mikroskobunda
görüntüleme ile tespit edilmiştir. Her bir kuyucuktan en az 5 farklı bölgeden
görüntü çekilmiştir.

3.4.4 Kaspaz-3, Kaspaz-8 ve Kaspaz-9 aktivite ölçümü
Hücrelerde apoptoz aktivitesini belirlemek için florometrik Kaspaz 3, Kaspaz 8 ve
Kaspaz 9 multiplex aktivite test kiti ( ABCAM ) kullanılmıştır. Bu kit, apoptozda
rol oyanayan kaspaz 8, kaspaz 9 (başlatıcı kaspazlar ) ve Kaspaz 3’ ü (efektör kaspaz)
aynı anda izlemek için tasarlanmıştır. Florojenik indikatör olarak Kaspaz 3, Kaspaz
8 ve Kapsaz 9 için sırasıyla DEVD-ProRed™, IETD-R110 ve LEHD-AMC
kullanılır. Kaspazların kesilmesi ile ProRed ™ (kırmızı floresan), R110 (yeşil
floresan) ve AMC (mavi floresans) olmak üzere üç ayrı florofor serbest bırakılır.
Kaspaz-3, Kaspaz-8 ve Kaspaz-9 aktivite ölçümü


Altı şeffaf siyah 96 kuyucuklu plakalara 100 µl’de inflamatuvar hücreler için
2x105 hücre, yapısal hücreler için 2x104 hücre olacak şekilde ekim
yapılmıştır.



Ertesi gün besiyeri uzaklaştırılmış, hücreler belirlenen doz ve zamanlarda
TBHP / CSC ile inkübe edilmiştir.



Kaspaz substratları 1:200 oranında assay tamponu ile sulandırılmıştır.



Kaspaz subtsartlarından her kuyucuğa 100 µl eklenmiştir.



Karanlıkta ve oda sıcaklığında 1 saat inkübe edilmiştir.



İnkübasyon sonunda kaspaz aktiviteleri ölçümü için plaka okuyucuda aşağıda
belirtilen dalga boylarında floresan okuma yapılmıştır.

Kaspaz 3: Eksitasyon / Emisyon = 535/620 nm (kırmızı)
Kaspaz 8: Eksitasyon / Emisyon = 490/525 nm (yeşil)
Kaspaz 9: Eksitasyon / Emisyon = 370/450 nm (mavi)


Floresan yoğunluğu kullanarak kontrol ve deney grupları arasındaki kat
değişimini belirlenmiştir.
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3.5. Serbest radikal oluşumunun ölçülmesi
DCFH-DA testi, hücresel düzeyde serbest radikal oluşumunu belirlemek için yaygın
olarak kullanılmaktadır [387-389]. DCFH-DA hücre zarından geçebilen bir
moleküldür. Hücre içine difüzyondan sonra, DCFH-DA, hücresel esterazlarla
floresan olmayan bir bileşiğe, daha sonra serbest radikaller tarafından floresan bir
bileşik olan 2 ', 7'-diklorofloresin (DCF) halinde dönüştürülür (Şekil….) DCF, 495
nm / 529 nm'de (eksitasyon / emisyon) floresans spektroskopisi ile tespit edilebilen
oldukça floresan bir bileşiktir [390].

Şekil 3. 4. DCFH-DA Molekülü

DCFH-DA stok solüsyonunun hazırlanması


50 mg DCFH-DA (Sigma) 2.565 ml DMSO içerisinde çözdürülerek 40 mM
‘lık stok çözelti hazırlanmıştır.



Hazırlanan stok çözelti ışık almayacak şekilde alüminyum folyo ile sarılarak
alikotlanmış ve -200C’de saklanmıştır.



İnflamatuvar hücrelerde DCFH-DA testi



Altı şeffaf siyah 96 kuyucuklu plakalara 100 µl’de inflamatuvar hücreler için
1,5x105 hücre, yapısal hücreler için 2x104 hücre olacak şekilde ekim
yapılmıştır.



Plaka gece boyunca 37 °C, % 5 CO2' de inkübe edilmiştir.



İnkübasyon sonunda daha sonra besiyeri uzaklaştırılmış ve hücreler 10 µM
DCFH-DA ile 40 dakika inkübe edilmiştir.



İnkübasyon sonunda hücreler belirlenen doz ve zamanlarda TBHP /CSC ile
uyarılmıştır.
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Uyarımdan hemen sonra 15’er dakika aralıklarla plaka okuyucuda floresan
ölçüm yapılmıştır.



Floresan yoğunluğu kullanarak kontrol ve deney grupları arasındaki kat
değişimini belirlenmiştir.

3.6. Antioksidan durumun belirlenmesi
Hücrelerde oksidatif stresin uyarılmasından sonra antioksidan durumunun
belirlenmesi için öncelikle protein izolasyonu yapılarak bradford yöntemi ile total
protein miktarı ölçülmüştür. Daha sonra hücrelerde belirlenen doz ve zamanlarda
total antioksidan kapasite ölçülmüştür. Ayrıca primer antioksidan kategorisinde olan
SOD, Gpx ve CAT enzim aktiviteleri belirlenmiştir.
3.6.1 Protein izolasyonu
Protein izolasyonu sırasında antioksidan enzim aktivite ölçüm deneylerinde enzim
aktivitelerinin kaybolmaması için hücre parçalanması işleminde 1 mM EGTA, 210
mM mannitol, 70 mM sükroz ve 1 mM DTT (Gpx için) içeren pH 7.2’da 20 mM
HEPES tamponu kullanılmıştır.
İnflamatuvar hücrelerde protein izolasyonu


25 cm2’ lik flaskta çoğaltılan ve oksidatif stres uyarılan 3x106 hücre 50 ml’lik
falkonda toplanmıştır.



1500 rpm ‘de 5 dk santrifüj edildikten sonra besiyeri uzaklaştırılmıştır.



Santrifüj sonrası 50 ml’lik falkon buz üstüne alınarak elde edilen pelet 300 µl
soğuk hücre parçalama tamponunda çözdürülmüştür.



Hücreler 26G iğne kullanılarak buz üstünde homojenize edilmiştir.



Homojenat 1.5 ml’lik eppendorf tüplerde toplanarak 1500 g’de 40C’de 5
dakika santrifüj edilmiştir.



Süpernatan buz üstünde alikotlanarak daha sonra kullanılmak üzere -800C
saklanmıştır.

Yapısal hücrelerde protein izolasyonu


25 cm2’ lik flaskta çoğaltılan ve oksidatif stres uyarılan hücreler hücre
kazıyıcısı yardımı ile toplanarak 50 ml’lik falkona aktarılmıştır.
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1500 rpm ‘de 5 dk santrifüj edildikten sonra besiyeri uzaklaştırılmıştır.



Santrifüj sonrası 50 ml’lik falkon buz üstüne alınarak elde edilen pelet 300 µl
soğuk hücre parçalama tamponunda çözdürülmüştür.



Hücreler 26G iğne kullanılarak buz üstünde homojenize edilmiştir.



Homojenat 1.5 ml’lik eppendorf tüplerde toplanarak 1500 g’de +40C’de 5
dakika santrifüj edilmiştir.



Süpernatan buz üstünde alikotlanarak daha sonra kullanılmak üzere -800C
saklanmıştır.

3.6.2 Bradford yöntemi ile protein miktarının belirlenmesi
Bradford protein tayin yöntemi, bir örnekteki toplam protein konsantrasyonunu
ölçmek için kullanılır. Bu yöntemde kullanılan Coomassie Brillant Blue G-250
boyası kuvvetli bir asitte çözündüğü zaman kırmızı-kahverengi bir renge dönüşür.
Bu yöntem, protein moleküllerinin asidik koşullar altında Coomassie Brillant Blue
G-250 boyasına bağlanmasıyla rengin kahverengiden maviye değişmesi esasına
dayanır. Bu renk değişiminin miktarı spekrofotometre ile ölçülmektedir. Coomassie
Brillant Blue G-250 özellikle arginin, lisin ve histidinin gibi bazik ve bazı aromatik
amino asitlere bağlanmaktadır [391].
Bradford reaktifinin hazırlanması


50 mg Coomassie Brilliant Blue G-250, 50 ml metanolde çözdürülmüştür.



Bu boya çözeltisinin üstüne 100 ml %85 (w/v) fosforik asit (H3PO4)
eklenmiştir.



Asitli çözelti karışımı yavaşça 850 ml distile su içine ilave edilerek tamamaen
çözdürülmüştür.



Çözündürme işleminden sonra Whatman # 1 kağıdı kullanarak filtre
edilmiştir.



Daha sonra kullanılmak üzere alikotlanarak ışık almayacak şekilde +40C’de
saklanmıştır.

96 kuyucuklu plaka için Bradford protein tayin yöntemi
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Ölçüme başlamadan önce 0 mg/ml – 0,1 mg/ml – 0,2 mg/ml – 0,4 mg/ml – 0,6 mg/ml
– 0,8 mg/ml – 1,0 mg/ml – 1,5 mg/ml ve 2 mg/ml konsantrasyonlarda sığır serum
albümin (BSA) standartı aşağıdaki çizelgeye göre hazırlanmıştır (Çizelge 3.3)
Çizelge 3. 3. Bradford ölçümünde kullanılan standartlar
Son



konsantrasyon

2 mg/ml stok BSA ‘dan

Distile su miktarı (µl)

(mg/ml)

alınan miktar (µl)

0 (blank)

0

100

0,1

5

95

0,2

10

90

0,4

20

80

0,6

30

70

0,8

40

60

1,0

50

50

1,5

75

25

2

100

0

96 kuyucuklu plakalara standartlar ve örneklerden 3 tekrarlı olacak şekilde
10 µl eklenmiştir.



Standartların ve örneklerin üstüne 200 ul Bradford reaktifi eklenerek mavi
renk oluşması için 5 dk inkübe edilmiştir.



İnkübasyondan sonra plaka okuyucu ile 595 nm’de absorbans okunmuştur.



Elde edilen absorbaslar standartlar ile karşılaştırılarak örneklerdeki protein
miktarı hesaplanmışır.

3.6.3 Total antioksidan kapasitenin belirlenmesi
Total antioksidan kapasite, çeşitli reaktif oksijen / azot radikallerine karşı oluşan tüm
antioksidan aktivite durumunu belirtir [392]. Antioksidanlar, radikalleri genellikle
bir hidrojen atomu transferi (HAT) veya tek elektron transferi (SET) mekanizması
ile nötrleştirir. HAT temelli analizlerin çoğu, azo bileşiklerin ayrışması yolu ile
termal olarak oluşan peroksil radikalleri için antioksidan ve substratın rekabetine
dayanan yarışmacı reaksiyonları kapsamaktadır. SET temelli analizlerde ise
antioksidanın oksidanı indirgenme yeteneği renk değişimi ile tespit edilmektedir.
Renk değişiminin derecesi, örneğin antioksidan konsantrasyonları ile ilişkilidir
[393].
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Hücrelerde total antioksidan kapasitenin belirlenebilmesi için SET temelli
OxiSelect™ Total Antioxidant Capacity (TAC) Assay Kit (OxiSelect) kullanılmıştır.
Kitin çalışma prensibi ürik asit gibi antioksidanlar tarafından bakır (II) 'nin bakır (I)'
e indirgenmesine dayanmaktadır. İndirgemenin ardından, bakır (I) iyonu kromojenik
reaktif bir madde ile reaksiyona girerek 490 nm'de maksimum absorbansa sahip bir
renk oluşturur. Antioksidanların net absorbans değerleri bilinen bir ürik asit standart
eğrisi ile karşılaştırılır. Absorbans değerleri, örneğin toplam antioksidan kapasitesi
ile orantılıdır. Sonuçlar “µM Copper Bakır İndirgeyici Eşdeğerleri” veya “mM Ürik
Asit Eşdeğerleri” olarak ifade edilmektedir. Bakır indirgeyici eşdeğeri örneğin total
antioksidan kapasitesi ile eşdeğerdir.
Ürik asit standartının hazırlanması


10 mg / mL olacak şekilde ürik asit tozu tartılarak 1N NaOH içerisinde
çözdürülmüştür. 10 mg / ml ‘lik bu çözelti 60 mM konsantrasyona denk
gelmektedir.



2 mM ‘lık stok ürik asit çözeltisi hazırlamak için 60 mM Ürik Asit
çözeltisinden 100 µl alınarak 2.900 mL deiyonize suya eklenmiştir.

Çizelge 3.4 ‘te belirtilen miktarlara göre ürik asit standartları hazırlanmıştır.
Çizelge 3. 4. Ürik asit standartlarının hazırlanması
Tüp numarası

2 mM Ürik asit Deiyonize su
( µl)

antioksidan
standart ( µl)
1

Ürik

1.Tüpten 500

500

1

500

0,5

3

2.Tüpten 500

500

0,25

4

3.Tüpten 500

500

0,125

5

4.Tüpten 500

500

0,0625

6

5.Tüpten 500

500

0,03125

7

6.Tüpten 500

500

0,0156

8

7.Tüpten 500

500

0,0078

9

8.Tüpten 500

500

0,0039

10

0

500

0

75

asit

konsantrasyonu (
mM)

500

2

Son

Total antioksidan kapasite ölçüm protokolü


96 kuyucuklu plakaya standart ve örneklerden 20 µl aktarılmıştır.



Standart ve örneklerin üstüne 180 µl 1X Reaksiyon tamponu eklenmiştir.



Plaka okuyucuda 490 nm’ de ilk okuma yapılmıştır.



Reaksiyonun başlaması için her bir kuyucuğa 50 µl Bakır iyonu reaktifi
eklenmiştir.



Çalkalayıcıda 5 dakika inkübe edilmiştir.



İnkübasyon sonunda reaksiyonu durdurmak için 50 µl Durdurma tamponu
eklenmiştir.



Son olarak plaka okuyucuda 490 nm de okuma yapılmıştır.

Sonuçların hesaplanması


Son okumalardan ilk okuma çıkartılarak standart ve örneklerin net absorbansı
hesaplanmıştır.



Ürik asit standartlarının absorbanslarına karşılık standart grafik çizilmiştir.



Örneklerin mM ürik asit eşdeğerlerini” (UAE) belirlemek için standart grafik
kullanılmıştır.



Örneklerin “μM Bakır İndirgeme Eşdeğerleri” (CRE) belirlemek için UAE
değeri 2189 μM Cu++/ mM ürik asit ile çarpılmıştır.



(1 mM ürik asit = 2189 μM Bakır indirgeme eşdeğeri)



CRE değerleri, örneğin Total Antioksidan Kapasitesi veya Total Antioksidan
Gücü ile orantılıdır.

3.6.4 Süperoksid dismutaz (SOD) enzim aktivitesinin belirlenmesi
Süperoksid dismutaz enzim aktivitesinin belirlenmesi için Cayman süperoksit
dismutaz assay kit kullanılmıştır.

Kitin çalışma prensibi, ksantin oksidaz ve

hipoksantin tarafından oluşturulan süperoksit radikallerinin tespiti için tetrazolyum
tuzu kullanılmasına dayanmaktadır (Şekil 3.5). Bir SOD ünitesi, süperoksit
radikalinin % 50' sinin dismutasyonunu göstermek için gereken enzim miktarı olarak
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tanımlanmaktadır. Bu kit ile SOD1, SOD2 ve SOD3 enzim aktiviteleri aynı anda
ölçülebilmektedir.

Şekil 3. 5. SOD aktivite tayini çalışma prensibi
SOD standartının hazırlanması
Kit içerisinde bulunan SOD standart çözeltisinden 20 µl alınarak 1980 µl örnek
tamponu içeirsinde sulandırılarak SOD stok çözeltisi hazırlanmıştır. Çizelge 3.5
kullanılarak SOD standartları elde edilmiştir.
Çizelge 3. 5. SOD standartlarının hazırlanması

Tüp numarası

SOD Stok (µl)

Örnek
Tamponu(µl)

Kuyucuktaki son
SOD aktivitesi (
U/ml)

1

0

1000

0

2

20

980

0,005

3

40

960

0,010

4

80

920

0,020

5

120

880

0,030

6

160

840

0,040

7

200

800

0,050
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SOD aktivite ölçüm protokolü


Standart ve örneklerden 10 µl 96 kuyucuklu plaklara 3 tekrarlı olacak şekilde
aktarılmıştır.



Standart ve örneklerin üstüne 200 µl Radikal dedektör eklenmiştir.



Kuyucuklara 20 µl Ksantin Oksidaz eklenerek reaksiyon başlatılmıştır.



96 kuyucuklu plakanın üstü kapatılarak çalkalayıcıda oda sıcaklığında 30
dakika inkübe edilmiştir.



İnkübasyon

sonunda

440-460

nm’de

plaka

okuyucuda

absorbans

okunmuştur.
SOD Aktivitesinin Hesaplanması


Tüm standart ve örneklerden elde edilen absorbansların ortalaması
hesaplanmıştır.



1 numaralı standart absorbansı kendisine, diğer standartlara ve örnek
absorbanslarına bölünerek doğrusallaştırılmış oran (LR) elde edilmiştir. (Std
1 için LR= Abs Std 1/ Abs Std 1; Std 2 için LR= Abs Std1 1/ Abs Std 2)



Standart grafik için SOD standartları LR değerlerine karşılık son SOD
aktivite (U/ml) grafiği çizilmiştir.

Aşağıdaki formül kullanılarak örneklerin SOD aktivitesi hesaplanmıştır.

SOD (U/ml) :

Örnek LR kesişim değeri
Grafik eğim değeri

0.23 ml
X

0.013 ml

X

Sulandırma
Faktörü

3.6.5 Glutatyon peroksidaz (Gpx) enzim aktivitesinin belirlenmesi
Glutatyon peroksidaz enzim aktivitesinin belirlenmesi için Cayman Glutatyon
peroksidaz assay kit (Cayman Chemical, Michigan, USA) kullanılmıştır. Kitin
çalışma prensibi glutatyon redüktaz (GR) enziminin yer aldığı bir reaksiyon ile GPX
aktivitesinin

dolaylı

olarak

ölçülmesine
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dayanmaktadır.

GPX

tarafından

hidroperoksitin indirgenmesi ile üretilen okside glutatyon (GSSG) , GR ve NADPH
tarafından redükte haline geri döndürülür.
GPX

R-O-O-H + 2GSH

R-O-H + GSSG + H20
GR

GSSG + NADPH + H+

2GSH + NADP+

GPX aktivite ölçüm protokolü


Pozitif kontrol ve örneklerden 20 µl 96 kuyucuklu plakalara 3 tekrarlı olacak
şekilde aktarılmıştır.



Ayrıca boş okuma yapılacak kuyucuklarda 70 µl Assay tamponu, 50 µl eşsubstrat karışımı ve 50 µl NADPH ile hazırlanmıştır.



Pozitif kontrol ve örneklerin üstüne 50 µl Assay tamponu, 50 µl eş-substrat
karışımı ve 50 µl NADPH eklenmiştir.



Kuyucuklara 20 µl Kümen hidroperoksit eklenerek reaksiyon başlatılmıştır.



Plaka birkaç saniye dikkatlice karıştırıldıktan sonra 340nm’de 1 dakika
aralıklarla en az 5 defa ölçüm yapılmıştır.



GPX Aktivitesinin Hesaplanması



Hem örnekler hem de boş okuma yapılan kuyucuklardaki değişim için
dakikadaki absorbans değişimi aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.
ΔA340/dakika=



|A340(Zaman 2)- A340(Zaman 1)|
Zaman 2 (dakika)- Zaman 1( dakika)

Boş okuma değerleri örneklerin değerlerinden çıkartılmıştır. Aşağıdaki
formül kullanılarak GPX aktivitesi hesaplanmıştır.

340 nm’de 96 kuyucuklu plakada NADPH ekstinksiyon katsayısı : 0,00373 µM-1
1 Ünite enzim: 250C ‘de 1 nmol NADPH’ı NADP+ ‘ya oksidasyonunu sağlayan
enzim miktarıdır.
GPX aktivistesi=

ΔA340/dakika
0,00373 µM

-1

X
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0,19 ml
0,02 ml

X

Örnek sulandırma
= nmol/min/ml
faktörü

3.6.6 Katalaz (CAT) enzim aktivitesinin belirlenmesi
Katalaz enzim aktivitesinin belirlenmesi için Cayman Katalaz assay kit
kullanılmıştır. Katalaz, çoğu aerobik hücrede bulunan bir antioksidan enzimdir.
Katalaz, reaktif bir oksijen türü olan H2O2 detoksifikasyonunda rol oynar. Bu enzim,
iki H2O2 molekülünün, moleküler oksijene ve iki su molekülüne dönüşümünü kataliz
eder. Katalaz ayrıca düşük moleküler ağırlıklı alkollerin elektron verici olarak görev
alabileceği peroksidatik aktivite de gösterir. Alifatik alkoller katalaz için spesifik
substratlar olarak işlev görürken, peroksidatik aktiviteye sahip diğer enzimler bu
substratları kullanmaz.
Kit, enzim aktivitesinin belirlenmesi için katalazın peroksidatik fonksiyonunu
kullanır. Kitin çalışma prensibi enzimin optimum bir H202 konsantrasyonu varlığında
metanol ile reaksiyonuna dayanır. Üretilen formaldehit, kromojen olarak 4-amino-3hidrazino-5-merkapto-1,2,4-triazol (purpald) ile kolorimetrik olarak ölçülür. Purpald
spesifik olarak aldehitler ile bisiklik heterosiklik bileşikler oluşturur. Oksidasyon ile
birlikte şeffaf renkten mor renge dönüşüm gözlenir [394, 395].

Formaldehit standartının hazırlanması
Kit içerisinde bulunan formaldehit standart çözeltisinden 10 µl alınarak 9.9 ml örnek
tamponu içeirsinde sulandırılarak 4.25 mM’lık formaldehit stok çözeltisi
hazırlanmıştır. Çizelge 3.6 kullanılarak formaldehit standartları elde edilmiştir.
Çizelge 3. 6. Formaldehit standartlarının hazırlanması
Formaldehit

Örnek

Son konsantrasyon

(µl)

Tamponu(µl)

( µM formaldehit)

1

0

1000

0

2

10

990

5

3

30

970

15

4

60

940

30

5

90

910

45

6

120

880

60

7

150

850

75

Tüp numarası
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Katalaz aktivite ölçüm protokolü


Standart, pozitif kontrol ve örneklerden 20 µl 96 kuyucuklu plaklara 3 tekrarlı
olacak şekilde aktarılmıştır.



Kuyucuklara 100 µl Assay tamponu ve 30 µl metanol eklenmiştir.



Kuyucuklara 20 µl Hidrojen peroksit eklenerek reaksiyon başlatılmıştır.



96 kuyucuklu plakanın üstü kapatılarak çalkalayıcıda oda sıcaklığında 20
dakika inkübe edilmiştir.



Her bir kuyucuğa 30 µl Potasyum Hidroksit eklenerek reaksiyon
sonlandırılmıştır.



Daha sonra her bir kuyucuğa 30 µl Purpald eklenmiş ve plaka ışık almayacak
şekilde kapatılrak oda sıcaklığında 10 dakika inkübe edilmiştir.



Kuyucuklara 10 µl Potasyum periodat eklenerek 5 dakika oda sıcaklığında
inkübe edilmiştir.



İnkübasyon sonunda 540 nm’de plaka okuyucuda absorbans okunmuştur.

Katalaz Aktivitesinin Hesaplanması


Tüm standart ve örneklerden elde edilen absorbansların ortalaması
hesaplanmıştır.



1 numaralı standartın absorbansı diğer standartlardan ve örneklerden
çıkartılmıştır.



Standart grafik için formaldehit standartların konsantrasyon değerlerine
karşılık absorbans grafiği çizilmiştir.



Aşağıdaki formül kulanılarak örneklerin formaldehit konsantrasyonu
hesaplanmıştır.
Formaldehit (µM)=



Örnek absorbans – (y kesişim değeri) 0,17 ml
X
0,02 ml
Grafik eğim değeri

Aşağıdaki formül kullanılarak katalaz aktivitesi hesaplanmıştır.
Katalaz aktivitesi = Örnek (µm) X Sulandırma faktörü = nmol/dakika/ml
20 dakika
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3.7. Hücrelerde oksidan ve antioksdian yolaklarda yer alan genlerin ifadesinin
belirlenmesi
Akciğer yapısal ve inflamatuvar hücrelerinde oksidatif stres ve antioksidan cevap
yolaklarında yer alan genlerin ifadesinin belirlenebilmesi için “İnsan Oksidatif Stres
Plus RT2 Profiler PCR Array” kullanılmıştır. Kullanılan bu array ile oksidatif stres
ve antioksidan ile ilişkili 84 adet genin ifadesi belirlenmiştir. İfadesi belirlenen genler
Çizelge 3.11’ de belirtilmiştir. Array ayrıca, sınıflandırma algoritmaları ile birlikte
aktivite skorunu oluşturmak için kullanılan ve deneysel olarak türetilmiş 16 İmza
Biyobelirteç Genini içerir. Her bir array içinde bulunan kontrol kuyucukları ΔΔCT
metodu ile hesaplamayı mümkün kılar. Ayrıca array ile ters transkripsiyon
performansının değerlendirilmesi, genomik DNA kontaminasyonu ve PCR
performansı analizleri de yapılmaktadır.

Gen ifadesinin belirlenmesinden önce her bir hücre belirlenen doz ve zamanlarda
TBHP/CSC ile uyarılmıştır. Daha sonra hücrelerden RNA izole edilmiş ve elde
edilen RNA’dan cDNA sentezi gerçekleştirilmiştir.
3.7.1 RNA izolasyonu


RNA izolasyonu için Qiagen RNeasy Mini kit kullanılmıştır.



Hücreler % 1 β-Merkaptoetanol ilave edilmiş 350 µl RLT tamponu ile pipetle
çekip bırakmak suretiyle parçalanmıştır.



Üzerine DEPC su ile sulandırılmış 350 µl %70 etanol ilave edilmiştir. Daha
sonra 2 ml’lik toplama tüpü üzerine yerleştirilmiş olan kolon üzerine
pipetlenmiştir.



Tüpler 13.000 rpm’de 15 saniye santrifüj edilmiştir.



Toplama tüpündeki sıvı boşaltılmıştır ve üzerine 700 µl RW1 yıkama
tamponu ilave edilmiştir.



Tüpler 13.000 rpm’ de15 saniye santrifüj edilmiştir.
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Kolon yeni bir toplama tüpü içerisine yerleştirilir. Üzerine 500 µl RPE
solüsyonu ilave edilir ve 13.000 rpm’de 15 saniye santrifüj edilmiştir.



Toplama tüpündeki sıvı boşaltılmıştır. Üzerine yine 500 µl RPE solüsyonu
ilave edilmiştir.



Tüpler 13 000 rpm’de 2 dakika santrifüj edilmiştir.



Toplama tüpündeki sıvı boşaltılmıştır. Üzerine hiçbir şey ilave edilmeden
tektar 13.000 rpm’de 1 dakika santrifüj edilmiştir.



Kolon steril 1.5 ml ependorf tüp üzerine alınmış ve üzerine 50 µl RNaz
içermeyen su ilave edilerek 13.000 rpm’de 1 dakika santrifüj edilmiştir. Elde
edilen RNA örnekleri kullanılıncaya kadar -800C’ de saklanmıştır.

3.7.2 cDNA sentezi


RNA’dan cDNA eldesi için RT2 First Strand Kit kullanılmıştır.



Kitin içerisindeki tüm reaktifler çözdürülerek kısa süre santrifüj edilmiştir.



Genomik DNA eliminasyonu için Çizelge 3.7’ ye göre karışım hazırlanmıştır.

Çizelge 3. 7. Genomik DNA eliminasyon karışımı



İçerik

Miktar

RNA

250 ng

Tampon GE

2µ

RNase-free water

Değişken

Toplam miktar

10 µ

Genomik DNA eliminasyon karışımı 420C’de 5 dakika inkübe edilmiştir.
Daha sonra buz üzerine alınarak 1 dakika beklenmiştir.



Çizelge 3.8’e göre ters-transkripsiyon karışımı hazırlanmıştır.
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Çizelge 3. 8. Ters-transkripsiyon reaksiyonu karışımı
İçerik

1 Reaksiyon için

2 reaksiyon için

5X Tampon BC3

4 µl

8 µl

Kontrol P2

1 µl

2 µl

BE3 Ters Transkriptaz 2 µl

4 µl

Karışımı



RNase-free su

3 µl

6 µl

Toplam Miktar

10 µl

20 µl

10 µl Genomik DNA eliminasyon karışımı içeren tüplerin her birine 10 µl
ters-transkripsiyon karışımı eklenmiştir.



420C’de 15 dakika inkübe edilmiştir. Daha sonra 950C’de 5 dakika inkübe
edilerek reaksiyon durdurulmuştur.



Her bir tüpüm içerisine 91 µl RNase-free su eklenmiştir. Pipetle yavaşça çek
bırak yapılarak karıştırılmıştır.



Daha sonra gerçek-zamanlı PZR için kullanılmak üzere -200C’de
saklanmıştır.

3.7.3 PZR array için gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu
Gerçek-zamanlı PZR için RT2 SYBR Green Mastermix kullanılmıştır.
RT2 SYBR Green Mastermix 10-15 saniye santrifüj edilerek tüm içeriğin tüpün
dibinde toplanması sağlanmıştır. Çizelge 3.9’e göre PZR karışımı hazırlanmıştır.
Çizelge 3. 9. qPZR reaksiyon karışımı
96 kuyucuklu plaka için
2x RT2 SYBR Green Mastermix

1350 µl

cDNA sentez reaksiyonu

102 µl

RNase-free su

1248 µl

Toplam Hacim

2700 µl
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96 kuyucuklu RT2 Profiler PCR Array’in her bir kuyucuğuna 25 µl PZR
karışımı eklenmiştir.



RT2 Profiler PCR Array optik yapışkan film ile kapatılmıştır.



Baloncukların patlaması için 1 dakika 1000 g’de oda sıcaklığında santrifüj
edilmiştir.



Çizelge 3. 10.’da belirtilen döngü koşulları kullanılarak reaksiyon
başlatılmıştır.

Çizelge 3. 10. qPZR reaksiyonu döngü koşulları
Döngü
1

Süre

Sıcaklık
0

10 dakika

95 C

Açıklama
HotStart DNA Taq
Polimeraz
aktivasyonu

40



15 saniye

950C

1 dakika

600C

Reaksiyon sonunda eşik döngüsü (CT) değerlerinden

Veri toplama

∆∆CT değerleri

hesaplanmıştır.

RT2 Profiler PCR Array’de genlerin düzeni Şekil 3.6’da gösterilmiştir.

Şekil 3. 6. 96 Kuyucuklu RT2 Profiler PCR Array’de genlerin düzeni
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Çizelge 3. 11. İfadesi belirlenen genler
Pozisyon
A01

UniGene
Hs.592379

GeneBank
NM_000477

Sembol
ALB

A02

Hs.654431

NM_000697

ALOX12

A03
A04

Hs.406238
Hs.654439

NM_001159
NM_000041

AOX1
APOE

A05

Hs.125213

NM_004045

ATOX1

A06

Hs.144873

NM_004052

BNIP3

A07

Hs.502302

NM_001752

CAT

A08

Hs.514821

NM_002985

CCL5

A09

Hs.502917

NM_005125

CCS

A10

Hs.292356

NM_000397

CYBB

A11

Hs.95120

NM_134268

CYGB

A12

Hs.498727

NM_014762

DHCR24

B01
B02
B03

Hs.272813
Hs.71377
Hs.171695

NM_175940
NM_014080
NM_004417

DUOX1
DUOX2
DUSP1

B04

Hs.212088

NM_001979

EPHX2

B05
B06
Pozisyon
B07

Hs.279259
Hs.735243
UniGene
Hs.712676

NM_000502
NM_021953
GeneBank
NM_002032

EPX
FOXM1
Sembol
FTH1

B08

Hs.654465

NM_001498

GCLC

B09

Hs.76686

NM_000581

GPX1

B10

Hs.2704

NM_002083

GPX2

B11

Hs.386793

NM_002084

GPX3

B12

Hs.433951

NM_002085

GPX4

C01

Hs.248129

NM_001509

GPX5

C02
C03

Hs.271510
Hs.82327

NM_000637
NM_000178

GSR
GSS

C04

Hs.523836

NM_000852

GSTP1

86

Açıklama
Albümin
Araçidonat 12Lipoksigenaz
Aldehit oksidaz 1
Apolipoprotein E
ATX1 antioksidan protein
1 homolog (maya)
BCL2 / adenovirüs E1B
19kDa etkileşim proteini 3
Katalaz
Kemokin (C-C motif)
ligand 5
Süperoksit dismutaz için
bakır şaperonu
Sitokrom b-245,beta
polipeptid
Cytoglobin
24-dehidrokolesterol
redüktaz
Dual oksidaz 1
Dual oksidaz 2
Dual özgüllüklü fosfataz 1
Epoksid hidrolaz 2,
cytoplasmic
Eozinofil peroksidaz
Forkhead box M1
Açıklama
Ferritin, ağır polipeptid 1
Glutamat-sistein ligaz,
katalitik altbirim
Glutatyon peroksidaz 1
Glutatyon peroksidaz 2
(gastrointestinal)
Glutatyon peroksidaz 3
(plazma)
Glutatyon peroksidaz 4
(fosfolipid
hidroperoksidaz)
Glutatyon peroksidaz 5
(epididimal androjen
ilişkili protein)
Glutatyon redüktaz
Glutatyon sentaz
Glutatyon S-transferaz pi
1peroksidaz 1

C05

Hs.655292

NM_001513

GSTZ1

C06

Hs.702139

NM_005345

HSPA1A

C07
C08
C09

Hs.80828
Hs.234742
Hs.517586

NM_006121
NM_006151
NM_005368

KRT1
LPO
MB

C10

Hs.499674

NM_000242

MBL2

C11

Hs.458272

NM_000250

MPO

C12

Hs.75659

NM_002437

MPV17

D01

Hs.490981

NM_012331

MSRA

D02
D03
D04

Hs.73133
Hs.655201
Hs.587558

NM_005954
NM_000265
NM_000433

MT3
NCF1
NCF2

D05

Hs.709191

NM_000625

NOS2

D06

Hs.371036

NM_016931

NOX4

D07

Hs.657932

NM_024505

NOX5

D08

Hs.534331

NM_002452

NUDT1

D09
D10
D11
D12
E01
E02
E03
Pozisyon
E04

Hs.368525
Hs.731900
Hs.432121
Hs.523302
Hs.83383
Hs.502823
Hs.731505
UniGene
Hs.610285

NM_020992
NM_002574
NM_005809
NM_006793
NM_006406
NM_181652
NM_004905
GeneBank
NM_183079

PDLIM1
PRDX1
PRDX2
PRDX3
PRDX4
PRDX5
PRDX6
Sembol
PRNP

E05

Hs.201978

NM_000962

PTGS1

E06

Hs.196384

NM_000963

PTGS2

E07
E08
E09
E10
E11

Hs.134623
Hs.32148
Hs.745017
Hs.253495
Hs.466693

NM_014245
NM_203472
NM_005410
NM_003019
NM_012237

RNF7
VIMP
SEPP1
SFTPD
SIRT2

E12

Hs.443914

NM_000454

SOD1

87

Glutatyon transferaz zeta
1
Heat schock 70kDa
protein 1A
Keratin 1
Laktoperoksidaz
Miyoglobin
Mannoz-binding lektin
(protein C) 2
Myeloperoksidaz
MpV17 mitokondriyal iç
membran proteini
Metiyonin sülfoksit
redüktaz A
Metallothionein 3
Nötrofil sitozolik faktör 1
Nötrofil sitozolik faktör 1
Nitrik oksit sentaz 2,
indüklenebilir
NADPH oksidaz 4
NADPH oksidaz, EF-hand
calcium binding domain 5
Nudix (nükleosid difosfat
linked moiety X)-tip motif
1
PDZ ve LIM domain 1
Peroksiredoksin 1
Peroksiredoksin 2
Peroksiredoksin 3
Peroksiredoksin 4
Peroksiredoksin 5
Peroksiredoksin 6
Açıklama
Prion protein
Prostaglandinendoperoksid sentaz 1
(prostoglandin G/H sentaz
ve siklooksigenaz)
Prostaglandinendoperoksid sentaz 2
(prostoglandin G/H sentaz
ve siklooksigenaz)
Ring finger protein 7
Selenoprotein S
Selenoprotein P, plasma,1
Surfactant protein D
Sirtuin 2
Superoksid dismutaz
1,çözünür

F01

Hs.487046

NM_000636

SOD2

F02

Hs.2420

NM_003102

SOD3

F03
F04
F05
F06
F07

Hs.724025
Hs.516830
Hs.467554
Hs.134602
Hs.443430

NM_003900
NM_080725
NM_000547
NM_003319
NM_006440

SQSTM1
SRXN1
TPO
TTN
TXNRD2

F08

Hs.80658

NM_003355

UCP2

F09

Hs.734597

NM_001354

AKR1C2

F10

Hs.745046

NM_004282

BAG2

F11

Hs.443687

NM_001450

FHL2

F12

Hs.315562

NM_002061

GCLM

G01

Hs.69089

NM_000169

GLA

G02

Hs.517581

NM_002133

HMOX1

G03

Hs.525600

NM_001017963

HSP90AA1

G04

Hs.527748

NM_022126

LHPP

G05

Hs.171426

NM_181782

NCOA7

Pozisyon

UniGene

GeneBank

Sembol

G06

Hs.406515

NM_000903

NQO1

G07

Hs.584864

NM_012212

PTGR1

G08

Hs.390594

NM_014331

SLC7A11

G09

Hs.407856

NM_003122

SPINK1

G10

Hs.466929

NM_024108

TRAPPC6A

G11
G12
H01
H02

Hs.435136
Hs.654922
Hs.520640
Hs.534255

NM_003329
NM_003330
NM_001101
NM_004048

TXN
TXNRD1
ACTB
B2M
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Superoksid dismutaz
2,mitokondriyal
Superoksid dismutaz
1,ektrasellülar
Sequestosome 1
Sulfiredoksin 1
Tiroid peroksidaz
Titin
Tioredoksin redüktaz 2
Uncoupling protein 2
(mitokondriyal, proton
taşıyıcı)
Aldo-keto redüktaz ailesi
1, member C2(dihidrodiol
dehidrojenaz 2; safra
asit bağlayıcı protein; 3alfa hidroksisteroid
dehidrojenaz, tip III)
BCL2-ilişkili athanogen 2
Four and a half LIM
domains 2
Glutamat-sistein ligaz,
modifier altünite
Galaktozidaz, alfa
Heme oksijenaz
(Decycling) 1
Heat shock protein 90kDa
alfa (sitozolik), class A
member 1
Fosfolizin fosfohistidin
inorganik pirofosfat
fosfataz
Nükleer reseptör
koaktivatörü 7
Açıklama
NAD(P)H dehidrogenaz,
quinon 1
Prostaglandin redüktaz 1
Solute carrier family 7
(anyonik aminoasit
taşıyıcı hafif zincir, xcsistem), member 11
Serin peptidaz inhibitör,
Kazal tip 1
Trafficking protein
particle complex 6A
Tioredoksin redüktaz 1
Thioredoxin
Aktin, beta
Beta-2-mikroglobülin

H03

Hs.544577

NM_002046

GAPDH

H04

Hs.412707

NM_000194

HPRT1

H05

Hs.546285

NM_001002

RPLP0

H06

N/A

SA_00105

HGDC

H07

N/A

SA_00104

RTC

H08

N/A

SA_00104

RTC

H09

N/A

SA_00104

RTC

H10
H11
H12

N/A
N/A
N/A

SA_00103
SA_00103
SA_00103

PPC
PPC
PPC

Gliseraldehit-3-fosfat
dehidrogenaz

Hipoksantin fosforibozil
transferaz 1
Ribosomal
protein,large,P0
Human Genomic DNA
Contamination
Reverse Transcription
Control
Reverse Transcription
Control
Reverse Transcription
Control
Positive PCR Control
Positive PCR Control
Positive PCR Control

3.8. İstatiksel analiz
Tüm

istatistiksel

analizler

GraphPad

Prism

7

programı

kullanılarak

değerlendirilmiştir. Veriler tekrarlı ölçüm yapılan analizler için ortalama ± standart
sapma

değerleri

ile

belirtilmiştir.

Farklı

grupların

istatistiksel

olarak

karşılaştırılmasında ikiden fazla grup karşılaştırması için iki yönlü ve tek yönlü
ANOVA ve Dunnette’s post hoc testi kullanılmış, iki grup karşılaştırmalarda normal
dağılan veriler için Student’s t test, normal dağılmayan veriler için Mann-Whitney U
testi kullanılmış ve p-değerinin 0.05’den az olduğu durumlar anlamlı kabul
edilmiştir. Anlamlılık derecesi her bir analizin sonucu altında belirtilmiştir.

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Tez çalışmasının ilk aşamasında hücrelerde serbest radikal üretiminin arttığı fakat
anlamlı hücre ölümünün görülmediği koşulları tespit etmek için doz-zaman deneyleri
gerçekleştirilmiştir. Hücreler artan konsantrasyon ve sürelerde oksidan indükleyici
ajana (TBHP/CSC) maruz bırakılmış ve ardından canlılık ve sitotoksisite deneyleri
gerçekleştirilmiştir. Sitotoksisite ve canlılık ölçümlerinde MTT testi, LDH testi ve
EtBr/Kalsein Canlı/Ölü hücre boyama testleri uygulanmış; Kaspaz aktivite ölçümleri
yapılmıştır.
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İkinci aşamada canlılık testleri sonucu elde edilen sonuçlar doğrultusunda hücrelerde
en kısa sürede ve en düşük dozda anlamlı derecede serbest radikal artışının
gözlendiği doz ve zamanı belirlemek için DCFH-DA floresan boya kullanılarak
serbest radikal ölçümü gerçekleştirilmiştir.
Üçüncü aşamada ise her bir hücre için canlılık testleri ile beraber değerlendirilerek
anlamlı derecede serbest radikal artışının gözlendiği doz ve zamana karar verilmiş,
hücrelerden protein izolasyonu yapılarak total antioksidan durumu, primer
antioksidan kategorisinde olan süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz ve katalaz
aktivitleri ölçülmüştür.
Son olarak her bir hücre için belirlenen doz ve zamanda hücreler oksidan indükleyici
ajan ile uyarıldıktan sonra RNA izolasyonu yapılmış ve ardından gerçek-zamanlı
PZR deneyleri gerçekleştirilmiştir. Gerçek zamanlı PZR deneyleri ile oksidatif stres
ve antioksidan cevap ile ilişkili 84 adet gen ifadesi PCR array kullanılarak
belirlenmiş ve sonuçlar her bir hücre için ayrı ayrı yorumlanmıştır.
4.1.

Deneysel çalışmalarda kullanılan hücre hatlarının pasajlanması

Deneysel çalışmalar da akciğer yapısal hücreleri olarak bronş epitel hücre hattı
(BEAS-2B), fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu), mikrovasküler endotel hücre hattı
(HULEC-5A) ve inflamatuvar hücre olarak monosit hücre hattı (THP-1) ve eozinofil
hücre hattı (Eol-1) kullanılmış; tüm deneylerde 5.-10. pasajlar kullanılmıştır (Şekil
4.1).
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A

B

C

D

E

Şekil 4. 1. Deneylerde kullanılan akciğer yapısal ve inflamatuvar hücreleri ( A: bronş
epitel hücre hattı (BEAS-2B), B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu), C:
mikrovasküler endotel hücre hattı (HULEC-5A), D: Monosit hücre hattı (THP-1), E:
eozinofil hücre hattı (Eol-1)

4.2. TBHP il uyarılan hücrelerde hücre canlılığı ve sitotoksisitenin ölçülmesi
Yapısal ve inflamatuvar hücrelerde oksidatif strese yol açacak uyarım zamanı ve
konsantrasyonun belirlenmesi oksidan ve antioksidan kapasitenin belirlenmesinde
hayati öneme sahiptir. Yüksek konsantrasyonda ve uzun süreli uyarım hücreyi
apoptoz ve nekroza sürüklemektedir. Hücrelerde oksidatif stresin uyarılması için
kullanılan TBHP ve CSC’nin hücre canlılığı ve sitotoksisitesi üzerine olan etkilerini
belirlemek için doz-zaman deneyleri yapılmıştır. Bu amaçla MTT testi, LDH testi,
EtBr / Kalsein AM floresan boyama ve Kaspaz-3, Kaspaz-8 ve Kaspaz-9 aktivite
ölçümleri yapılmıştır.
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4.2.1 TBHP ile uyarılan hücrelerde MTT testi
Epitel, fibroblast, endotel, monosit ve eosinofil hücreleri 3 tekrarlı olacak şekilde
artan dozlarda (0 mM-0,0125 mM-0,025 mM-0,05 mM-0,125 mM-0,25mM-0,5mM1mM-5 mM, 10 mM ve 50 mM TBHP ile 15 dakika, 30 dakika,1 saat ve 2 saat
boyunca uyarılmıştır. Uyarım sonrası MTT testi gerçekleştirilmiş ve TBHP’in hücre
canlılığı üzerine etkisi belirlenmiştir (Şekil 4.2).
B

A

A

A

C

D

A

B

A

B

A

A

E
A

A

Şekil 4. 2. TBHP ile uyarılan hücrelerde MTT testi (A: bronş epitel hücre hattı
(BEAS-2B), B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu), C: mikrovasküler endotel hücre
hattı (HULEC-5A), D: Eosinofil hücre hattı (EoL-1), E: Monosit hücre hattı (THP1).; n: 3; p: 0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****))
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MTT deneyleri sonucunda genel olarak TBHP ile uyarılan hücrelerde zamana ve
doza bağlı olarak hücre canlılığında azalma tespit edilmesine rağmen her hücrenin
farklı şekilde cevap verdiği gözlenmiştir. Yapısal hücreler arasında özellikle endotel
hücrelerinde daha düşük dozda ve daha kısa sürede hücre canlılığında azalma tespit
edilmiştir. Bu nedenle endotel hücreleri ile yapılan MTT testi 15 dakika uyarım süresi
için de tekrarlanmıştır. İnflamatuvar hücreler için ise 15 dakika, 30 dakika ve 1 saat
uyarım süresi için MTT testi yapılmıştır.
BEAS-2B hücrelerinde 2 saat 0,25 mM ve üstü, 1 saat 1 mM ve üstü ve 30 dakikada
ise 5 mM ve üstü konsantrasyonlarda TBHP ile uyarıldığında hücre canlılığında
istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş tespit edilmiştir (Şekil 4.2.A) Fibroblast
hücrelerinin ise MTT testi sonucuna göre epitel hücrelere göre TBHP uyarımına karşı
daha dirençli olduğu tespit edilmiştir. Fibroblast hücrelerinde 1 ve 2 saat 5 mM ve
üstü konsantrasyonda TBHP ile uyarımda hücre canlılığında anlamlı bir düşüş tespit
edilirken; 30 dakika uyarımda ise 10 mM ve üstü dozlarda hücre canlılığında düşüş
tespit edilmişitir (Şekil 4.2.B). Endotel hücrelerinde 0-0,125 mM konsantrasyonlarda
hücre canlılığının % 100 üstüne çıktığı tespit edilmiştir. Bu durum endotel
hücrelerinin TBHP ile uyrıma karşı aşırı cevap verdiği ve mitokondriyel aktivitede
aşırı artışa neden olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Ayrıca endotel hücre canlılığı
diğer yapısal hücrelere göre kıyaslandığında 30 dakikada 0,25 mM TBHP ile
uyarımda % 70 ‘e düştüğü tespit edilmiştir. Bu sonuç istatistiksel olarak anlamsız
olsa da MTT deneyi 15 dakika için tekrarlanmıştır. 15 dakika ve 30 dakika uyarım
sonuçları benzer bulunmuştur (Şekil 4.2)
Eosinofil hücre canlılığında ise 1 mM ve üstü konsantrasyonlarda 30 dakika ve 1 saat
TBHP uyarımda anlamlı derecede düşüş gözlenirken; 5 mM ve üstü konsantrasyon
ve üstü dozlarda 15 dakikada anlamı bir düşüş tespit edilmiştir. Monosit hücrelerinde
ise hücre canlılığında anamlı derecede düşüş 10 mM ve 5 mM konsantarsyonda 1
saat ve 2 saat inkübasyonda gözlenmiştir. Monosit hücrelerinde 0-0,125 mM arasında
hücre canlılığında anlamlı bir değişim olmazken, 0,25-1 mM arasında hücre
canlılığında anlamlı bir yükselme tespit edilmiştir (Şekil 4.2. E). Elde edilen sonuçlar
endotel hücrelerinde olduğu gibi mitokondriyel aktivitenin artmış olduğu şeklinde
yorumlanmıştır.

93

TBHP’in doz ve zaman bağlı olarak hücre canlılığı ve sitotoksisite üzerine etki ettiği
farklı hücre hatları ile yapılan birçok çalışmada gösterilmiştir [306, 396-398].
Yapılan çalışmalar sonrası elde edilen sonuçlar literatür ile uyumlu bulunmuştur.
İnsan böbrek epitel hücreleri ile yapılan bir çalışmada; hücreler 24 saat boyunca 0100 µM TBHP ile uyarılmış ve deneylerinde hücre canlılığı için en uygun dozun 50
µM olduğunu belirtilmiştir [399]. Ziziphus jujuba meyvesinin koruyucu etkisinin
araştırıldığı bir çalışmada fibroblast hücreleri 25, 50, 75, 100 ve 125 μM TBHP ile
24 saat boyunca uyarılmış, yarı- maksimum inhibisyon konsantrasyonu (IC50) değeri
75 μM olarak tespit edilmiştir [396]. İnsan kordon endotel hücreleri üzerinde
TBHP’in sitotoksik etkisinin araştırıldığı bir çalışmada ise hücreler 50, 200, 500 μM
TBHP ile 1 saat, 2 saat ve 12 saat süre ile uyarılmış ve 50 μM ve üstü dozlarda 1
saatten itibaren hücre canlılığında anlımlı dercede azalma olduğu tespit edilmiştir
[306]. Monosit hücreleri ile yapılan bir çalışmada ise 0-2 mM TBHP ile 1 saat süre
ile uyarılmış ve 0,2 mM konsantrasyonda hücre canlılığının %61 ‘e düştüğü
belirtilmiştir [400]. Literatür bilgileri ve yapmış olduğumuz deney sonuçlarına göre,
TBHP’in hücre canlılığı üzerine etkisi her hücrede farklı olmakla birlikte, doz ve
zamana bağlı olarak etki gösterdiği tespit edilmiştir.
4.2.2 TBHP ile uyarılan hücrelerde LDH testi
Hücre ölüm yollarından birisi olan nekrozu gösterebilmek için LDH testi
kullanılmıştır. Epitel, fibroblast, endotel, monosit ve eosinofil hücreleri 3 tekrarlı
olacak şekilde artan dozlarda (0 mM-0,0125 mM-0,025 mM-0,05 mM-0,125 mM0,25mM-0,5mM-1mM-5 mM, 10 mM ve 50 mM TBHP ile 15 dakika, 30 dakika,1
saat ve 2 saat boyunca uyarılmıştır. Uyarım sonrası LDH testi gerçekleştirilmiş ve
TBHP’in membran hasarı ve nekroz üzerine etkisi değerlendirilmiştir (Şekil 4.3).
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Şekil 4. 3. TBHP ile uyarılan hücrelerde LDH testi (A: bronş epitel hücre hattı
(BEAS-2B), B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu), C: mikrovasküler endotel hücre
hattı (HULEC-5A), D: Eosinofil hücre hattı (EoL-1), E: Monosit hücre hattı (THP1).; n: 3; p: 0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****))
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TBHP ile uyarılan hücrelerde genel olarak düşük dozlarda LDH salımı tespit
edilmezken, yüksek dozlarda LDH salımının arttığı tespit edilmiştir. Epitel
hücresinde 0-10 mM arası TBHP ile uyarım istatistiksel olarak anlamlı bir LDH
artışına neden olmamıştır. Özellikle en yüksek doz olan 50 mM konsantrasyonda 1
saat ve 2 saatlik uyarım sonucu hücre sitotoksisitesinde anlamlı bir artış tespit
edilmiştir. Fibroblast hücrelerinde ise 0,5 mM konsatrasyon ve üstü dozlarda 30
dakika, 1 saat ve 2 saatlik uyarım sonucu hücre sitotoksisitesi anlamlı derecede
artmıştır. Endotel hücrelerinde ise TBHP uygulamasının zamana ve doza bağlı
olarak hücre sitotoksisitesinde azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir. 15 dakika
gibi kısa süreli ve yüksek doz TBHP maruziyetinin LDH salımını anlamlı ölçüde
arttırdığı tespit edilmiştir. Eosinofil hücrelerinde LDH salımında düşük dozlarda
anlamlı bir artış tespit edilememiştir. Monosit hücrelerinde ise endotel hücrelerine
benzer şekilde doz ve zaman bağlı olarak LDH salımında anlamlı bir artış tespit
edilmiştir (Şekil 4.3)
TBHP’in normal ve yağlanmış karaciğer hücreleri üzerinde oksidatif etkilerinin
araştırıldığı bir çalışmada, hücreler 1 saat boyunca 0,01–1 mmol/L TBHP ‘e maruz
bırakılmış ve normal karaciğer hücrelerinde 0,25 mM konsanstrasyonda LDH
miktarında anlamlı derecede artış tespit edilmemiştir. Yağlanmış karaciğer
hücrelerinde ise 15. dakikadan itibaren anlamlı bir artış tespit edilmiştir [401].
Endotel hücreleri ile yapılan bir çalışmada ise düşük doz (50 µM TBHP) uyarımın
hücrelerde apoptoza neden olurken, yüksek doz (500 µM TBHP) uyarımın ise LDH
salımında anlamlı bir artışa ile birlikte hücrelerde nekroz’a neden olduğu tespit
edilmiştir [306]. THP-1 monosit hücrelerinde moleküler oksijenin oksidatif stres
karşısında koruyucu etkisinin araştırıldığı bir çalışmada ise hücreler 0-100 µM TBHP
ile 18 boyunca inkübe edilmiş ve 100 µM konsantrasyonda kontrole göre LDH
salımında % 20’ye varan artış tespit edilmiştir [402].
Çalışmada elde ettiğimiz bulgular literatür ile paralellik göstermekle birlikte,
TBHP’in hücrlerde LDH salımına etkisi yüksek doz ve uzun süreli maruziyet ile
ortaya çıkmaktadır.
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4.2.3 TBHP ile uyarılan hücrelerde EtBr/ Kalsein AM floresan boyama ile
canlı/ölü hücre tespiti
Kalsein AM floresan olmayan bir esteraz substratıdır. Membrandan geçebilir ve canlı
hücrelerde sitoplazmaya girdiğinde esterazlar tarafından kesilerek yeşil floresan boya
kalseini elde etmek için kulanılır. Etidyum homodimer III (EthD-III), plazma
zarından geçemeyen DNA boyasıdır. EthD-III, DNA'ya bağlanana kadar floresan
değildir. DNA’ ya bağlandığında floresan ışımaya neden olur. EthD-III, plazma
membran bütünlüğü bozulmuş ölü hücrelere girer ve çekirdeği parlak kırmızı
floresanla boyar [403].
Canlı/ölü hücre tespiti içintüm hücreler 3 tekrarlı olacak şekilde artan dozlarda (0
mM-0,0125 mM-0,025 mM-0,05 mM-0,125 mM-0,25mM-0,5mM-1mM-5 mM, 10
mM ve 50 mM TBHP ile 15 dakika, 30 dakika,1 saat ve 2 saat boyunca uyarılmıştır.
Uyarım sonrası EtBr/ Kalsein AM boyama gerçekleştirilmiş ve TBHP’in hücre
canlılığı üzerine etkisi değerlendirilmiştir.

4.2.3.1 TBHP ile uyarılan epitel hücrelerde EtBr/ Kalsein AM floresan boyama
ile canlı/ölü hücre tespiti
TBHP ile uyarılan epitel hücrelerde EtBr/ Kalsein AM floresan boyama ile canlı/ölü
hücre tespiti Şekil 4.4’te gösterilmiştir.
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Şekil 4. 4. Epitel hücrelerin artan konsantrasyonda TBHP ile uyarımı sonrası canlı
(yeşil)/ ölü (kırmızı) hücre boyama görüntüleri (A: 1 saat uyarım, B: 2 saat uyarım
20X,bar 125 µm )
Epitel hücreler 0-10 mM TBHP ile 1 saat boyunca uyarıldıklarında doz artışı ile
birlikte hücre ölümünde artış olduğu gözlenmiştir. (Şekil 4.4. A). Belirgin hücre
ölümü 0,5 mM’dan itibaren başlamıştır. Elde edilen bu sonuç MTT testi ile
uyumludur. 2 saatlik inkübasyonda ise hücre ölümü 0,1 mM’dan itibaren başlamıştır.
Uygulanan TBHP’in konsantrasyonu arttıkça canlı hücre sayısında belirgin azalma
gözlenmiştir. Ayrıca hücre ölümünün belirgin özellikleri olan hücre morfolojisinde
değişiklik, büzülme ve yüzen hücre sayısında artış tespit edilmiştir. 50 mM
konsantrasyonda MTT ve LDH testi sonuçlarına göre hücre canlılığı oldukça
azalmaktadır. Bu nedenle 50 mM için EtBr/ Kalsein boyama yapılmamıştır.
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4.2.3.2 TBHP ile uyarılan fibroblast hücrelerinde EtBr/ Kalsein AM floresan
boyama ile canlı/ölü hücre tespiti
TBHP ile uyarılan epitel hücrelerde EtBr/ Kalsein AM floresan boyama ile canlı/ölü
hücre tespiti Şekil 4.5’te gösterilmiştir.
A

B

Şekil 4. 5. Fibroblast hücrelerin artan konsantrasyonda TBHP ile uyarımı sonrası
canlı (yeşil)/ ölü (kırmızı) hücre boyama görüntüleri (A: 1 saat uyarım, B: 2 saat
uyarım 20X,bar 125 µm )
Fibroblast hücreleri 0-10 mM TBHP ile 1 saat boyunca uyarıldıklarında doz artışı ile
birlikte hücre canlılığında azalma olduğu tespit edilmiştir. Belirgin hücre ölümü 5
mM’dan itibaren başlamakla birlikte, hücre morfolojisindeki değişiklikler 1 mM’dan
itibaren gözlenmiştir (Şekil 4.5.A). 2 saatlik inkübasyonda ise hücre ölümü 0,1-0,2
mM’dan itibaren başlamıştır. Uygulanan TBHP’in konsantrasyonu arttıkça ölü hücre
sayısında belirgin artış gözlenmiştir. Ayrıca hücre morfolojisinde değişiklik,
büzülme ve yüzen hücre sayısında artış tespit edilmiştir (Şekil 4.5.B).
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4.2.3.3 TBHP ile uyarılan endotel hücrelerinde EtBr/ Kalsein AM floresan
boyama ile canlı/ölü hücre tespiti
TBHP ile uyarılan epitel hücrelerde EtBr/ Kalsein AM floresan boyama ile canlı/ölü
hücre tespiti Şekil 4.6’da gösterilmiştir.
A

B

C

Şekil 4. 6. Endotel hücrelerinin artan konsantrasyonda TBHP ile uyarımı sonrası
canlı (yeşil)/ ölü (kırmızı) hücre boyama görüntüleri (A: 15 dakika uyarım, B: 30
dakika uyarım, C: 1 saat uyarım 20X,bar 125 µm )
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MTT ve LDH deneyleri sonucuna göre, endotel hücrelerin diğer yapısal hücrelere
kıyasla TBHP uyarımına karşı daha hassas olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle
Etbr/Kalsein AM boyama deneyleri 15 dakika, 30 dakika ve 1 saatlik inkübasyon
süreleri için yapılmıştır (Şekil 4.6. A,B,C). Endotel hücreleri 0-10 mM TBHP ile 15
dakika boyunca uyarıldıklarında diğer hücre hatlarında olduğu gibi doz artışı ile
birlikte hücre canlılığında azalma olduğu tespit edilmiştir. Belirgin hücre ölümü 0.5
mM’dan itibaren başlamıştır. 30 dakikalık inkübasyonda ise hücre ölümü 0,5
mM’dan itibaren başlamakla birlikte hücre morfolojisindeki belirgin değişiklikler
0,25 mM’dan itibaren tespit edilmiştir. 1 saatlik inkübasyon süresi incelendiğinde ise
hücrelerin morfolojisinde en düşük dozadan itibaren belirgin farklılıklar tespit
edilmiştir. Uygulanan TBHP’in konsantrasyonu arttıkça hücre morfolojisinde
değişiklik, büzülme ve yüzen hücre sayısında artış tespit edilmiştir.
4.2.3.4 TBHP ile uyarılan eosinofil hücrelerinde EtBr/ Kalsein AM floresan
boyama ile canlı/ölü hücre tespiti
TBHP ile uyarılan eosinofil hücrelerde EtBr/ Kalsein AM floresan boyama ile
canlı/ölü hücre tespiti Şekil 4.7’de gösterilmiştir.
A

B
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Şekil 4. 7. Eosinofil hücrelerinin artan konsantrasyonda TBHP ile uyarımı sonrası
canlı (yeşil)/ ölü (kırmızı) hücre boyama görüntüleri (A: 15 dakika uyarım, B: 30
dakika uyarım, C: 1 saat uyarım 20X,bar 125 µm)
Eosinofil hücreleri için Etbr/Kalsein AM boyama deneyleri 15 dakika, 30 dakika ve
1 saatlik inkübasyon süreleri için yapılmıştır. Eosinofil hücreleri 0-10 mM TBHP ile
15 dakika boyunca uyarıldığında diğer hücre hatlarında olduğu gibi doz artışı ile
birlikte hücre canlılığında belirgin bir azalma tespit edilmemiştir (Şekil 4.7.A). Fakat
canlı hücre sayısı yüksek olmasına rağmen 5-10 ve 50 mM konsantarsyonlarda daha
düşük dozlara kıyasla ölü hücre sayısında artış tespit edilmiştir. Bu durum MTT testi
ile paralellik göstermektedir. 30 dakikalık inkübasyonda ise hücre ölümünün 0,5
mM’dan itibaren başladığı gözlenmiştir. 1 saatlik inkübasyon süresi incelendiğinde
ise hücre ölümünün daha düşük dozlarda başladığı gözlenmiştir. Uygulanan
TBHP’in konsantrasyonu arttıkça hücre canlılığı belirgin miktarda azalırken ölü
hücre sayısının da arttığı belirlenmiştir.
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4.2.3.5 TBHP ile uyarılan monosit hücrelerinde EtBr/ Kalsein AM floresan
boyama ile canlı/ölü hücre tespiti
TBHP ile uyarılan monosit hücrelerde EtBr/ Kalsein AM floresan boyama ile
canlı/ölü hücre tespiti Şekil 4.8’de gösterilmiştir.
A

B

C

Şekil 4. 8. Monosit hücrelerinin artan konsantrasyonda TBHP ile uyarımı sonrası
canlı (yeşil)/ ölü (kırmızı) hücre boyama görüntüleri (A: 30 dakika uyarım, B: 1 saat
uyarım, C: 2 saat uyarım 20X, bar 125 µm )
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Monosit hücreleri için Etbr/Kalsein AM boyama deneyleri 30 dakika, 1 saat ve 2
saatlik inkübasyon süreleri için yapılmıştır.
Monosit hücreleri 0-10 mM TBHP ile 30 dakika boyunca uyarıldığında 1 mM
konsantrasyona kadar hücre canlılığında belirgin bir azalma tespit edilmemiştir
(Şekil 4.8.A) 1 mM ve üstü konsantrasyonda ise canlı hücre sayısında belirgin azalma
tespit edilmiştir. 1 saat ve 2 saatlik inkübasyonda hücre ölümünün doza bağlı olarak
artmış olduğu belirgin bir şekilde gözlenmiştir (Şekil 4.8.A,B). LDH sonuçları elde
edilen görüntüler ile uyumlu olmasına rağmen MTT testi’ne göre hücre canlılığı
konsantarasyon arttıkça artmakta ve yüksek dozlarda ani bir düşüş gözlenmektedir.

4.3. DCFH-DA yöntemi ile serbest radikal oluşumunun ölçülmesi
Hücrelerde serbest radikal üretiminin anlamlı dercede arttığı fakat belirgin hücre
ölümünün tespit edilmediği uygun doz ve konsantrasyonu bulabilmek için canlılık
ve sitotoksisite deneyleri değerlendirilmiştir. Her hücrenin farklı tepki verdiği göz
önünde bulundurularak, hücreler artan konsantrasyonlarda TBHP ile uyarılmış ve 5.
dakikadan itibaren 15’ er dakika aralıklarla 120 dakika boyunca serbest radikal
ölçümü yapılmıştır (Şekil 4.9-4.13)

Şekil 4. 9. TBHP ile uyarılan epitel hücrelerde serbest radikal ölçümü (n: 3; p: 0,1234
(ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****))
TBHP ile uyarılan epitel hücrelerde doz ve zamana bağlı olarak serbest radikal
miktarında artış tespit edilmiştir. 0,05 mM TBHP maruziyeti 30. dakikadan itibaren
anlamlı derecede serbest radikal üretimine neden olmuştur (Şekil 4.9). BEAS-2B
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hücreleri ile yapılan bir çalışmada hücreler 3 saat süreyle 25 µM TBHP’e maruz
bırakılarak oksidatif stres indüklenmiştir [404]. Literatürün aksine çalışma
hipotezimiz kapsamında hücrelerde serbest radikal üretiminin arttığı fakat oksidatif
stresin neden olduğu hücresel hasarın gözlenmediği uygun doz ve zamanı
bulabilmek, hücrelerin antioksidan cevabının araştırılması bakımından önemlidir. Bu
nedenle canlılık ve sitotoksisite testleri birlikte değerlendirildiğinde BEAS-2B epitel
hücreleri için uygun dozun 0,05 mM ve inkübasyon süresinin 1 saat olmasına karar
verilmiştir.

Şekil 4. 10. TBHP ile uyarılan fibroblast hücrelerinde serbest radikal ölçümü (n: 3;
p: 0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****))
TBHP ile uyarılan fibroblast hücrelerinde doz ve zamana bağlı olarak serbest radikal
miktarında artış tespit edilmiştir. 0,05 mM TBHP maruziyeti 15. dakikadan itibaren
anlamlı derecede serbest radikal üretimine neden olmasına rağmen, 60. dakikada
istatistiksel olarak daha anlamlı bir sonuç elde edilmiştir. Fibroblast hücreleri ile
yapılan bir çalışmada 1 saat 100 µM TBHP inkübasyonunun hücrelerde serbest
radikal üretimini arttırırken, hücre canlılığını ise istatistiksel olarak anlamlı derecede
azalttığını göstermişlerdir [405]. Tüm deney sonuçları ve literatür birlikte
değerlendirildiğinde fibroblast hücreleri için ilerleyen deneylerde 0,05 mM 1 saatlik
TBHP inkübasyonun yapılmasına karar verilmiştir.
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Şekil 4. 11. TBHP ile uyarılan endotel hücrelerinde serbest radikal ölçümü (n: 3; p:
0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****))
Endotel hücrelerinde de diğer yapısal hücrelerde olduğu gibi doz ve zamana bağlı
olarak serbest radikal üretiminde bir artış olduğu tespit edilmiştir. Düşük dozlar için
serbest radikal üretimindeki artış zamandan bağımsız olarak birbire yakın olmasına
rağmen 0,125 mM konsantrasyondan itibaren 30. dakikada istatistiksel olarak
anlamlı bir artış tespit edilmiştir (Şekil 4.11). Endotel hücreleri epitel ve fibroblast
hücrelerine göre daha yüksek doz ve daha kısa sürede anlamlı bir serbest radikal artışı
göstermiştir.
İnsan kordon endotel hücreleri ile yapılan bir çalışmada 50 µM TBHP ile 1 saat
uyarımın hücrelerde serbest radikal üretiminde yaklaşık 2 katlık bir artışa neden
olduğu gösterilmiştir [306]. Endotel hücrelerinin kullanıldığı başka bir çalışmada ise
hücreler için toksik olmayan dozun 0,15 ve 0,3 mM TBHP oldu tespit edilmiş. Fakat
1 saat 0,3 mM konsantrasyonda anlamlı bir serbest radikal artışı saptanamamıştır
[406]. Bizim çalışmamamızda ise 0,125 mM ve üstü dozlarda 1 saatte anlamlı bir
artış tespit edilmiştir. Bu durum kullanılan hücre hatlarının farklı olmasından
kaynaklandığı şeklinde yorumlanmıştır. Literatür bilgileri ve elde ettiğimiz sonuçlara
göre daha sonraki deneylerde endotel hücreleri için 30 dakika 0,125 mM TBHP
uygulanmasına karar verilmiştir.
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Şekil 4. 12. TBHP ile uyarılan eosinofil hücrelerinde serbest radikal ölçümü (n: 3; p:
0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****))
Eosinofil hücrelerinde, TBHP ile uyarıldığında yapısal hücrelere göre daha düşük
dozda ve daha kısa sürede anlamlı bir serbest radikal artışı tespit edilmiştir. 0,025
mM’dan itibaren 45. dakikan sonra anlamlı artış tespit edilmeye başlanmıştır. Fakat
30 dakika 0,05 mM konsantrasyonda daha yüksek düzeyde istatistiksel olarak
anlamlı tespit edilmiştir (Şekil 4.12). Bu nedenle eosinofil hücreleri için daha sonraki
deneylerde 30 dakika 0,05 mM’lık uygulama yapılmasına karar verilmiştir.

Şekil 4. 13. TBHP ile uyarılan monosit hücrelerinde serbest radikal ölçümü (n: 3; p:
0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****))
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Monosit hücrelerinde de diğer hücrelerde olduğu gibi doz ve zamana bağlı olarak
serbest radiakl üretiminde bir artış olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca diğer hücrelerden
farklı olarak serbest radikal üretimindeki anlamlı artış daha yüksek doz olan 0,125
mM’dan itibaren tespit edilmiştir (Şekil 4.13). THP-1 monosit hücreleri ile yapılan
bir çalışmada, 50 µM TBHP ile 2 saat boyunca uyarılan hücrelerde, anlamlı serbest
radikal artışının 30. dakikadan itibaren başladığı tespit edilmiştir [407]. Başka bir
çalışmada ise THP-1 monosit hücreleri 30 dakika 200 µM TBHP ile inkübe edilmiş
ve serbest radikal üretiminde anlamlı artış bulunmasında rağmen, hücre canlılığının
ise anlamlı derecede azaldığı tespit edilmiştir [408]. Çalışmamızda 30 dakikalık 0,2
mM’lık konsantrasyonda anlamlı derecede serbest radikal üretiminde artış olmasına
rağmen, MTT, LDH ve EtBr/Calcein AM testlerine göre hücre canlılığında bir düşüş
tespit edilememiştir. Tüm hücreler için elde ettiğimiz sonuçlar birlikte
değerlendirildiğinde, literatür bilgileri de göz önünde bulundurularak, her hücre için
belirlenen doz ve zamanda kaspaz aktivite ölçümleri yapılmasına karar verilmiştir.
4.4. TBHP ile uyarılan hücrelerde kaspaz 3, kaspaz-8 ve kaspaz-9 aktivite
ölçümü
Her hücre için belirlenen doz ve sürede TBHP ile uyarılan hücrelerde kaspaz 3,
kaspaz-8 ve kaspaz-9 aktivite ölçümü Şekil 4.14’te gösterilmiştir.
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Şekil 4. 14. TBHP ile uyarılan hücrelerde kaspaz aktivitesi (A: bronş epitel hücre
hattı (BEAS-2B), B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu), C: mikrovasküler endotel
hücre hattı (HULEC-5A), D: Eosinofil hücre hattı (EoL-1), E: Monosit hücre hattı
(THP-1).; n: 3; p: 0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****))
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Her bir hücre için canlılık/sitotoksisite ve DCFH-DA ölçüm sonuçlarına göre karar
verilen doz ve sürelerde hücreler TBHP ile uyarılmış ve kaspaz-3, kaspaz-8 ve
kaspaz-9 aktivitesi floresan ölçümü yapılmıştır. Pozitif kontrol olarak hücreler 2 saat
10 µM kamptotesin ile uyarılmıştır.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda epitel hariç tüm hücrelerde kaspaz-3,kaspaz-8 ve
kaspaz-9 aktiviteleri kamptotesin ile uyarılmış koşullarda anlamlı dercede artarken,
sadece epitel hücrede kaspaz-8 aktivitesin anlamlı derecede artış tespit edilememiştir
(Şekil 4.14.A). Literatürde TBHP’in hücrede apoptoza neden olduğu ve kaspaz
aktivitelerini arttırdığı gösterilmiştir. Kaspaz aktivitelerindeki artış genellikle
hücrelerin yüksek doz ve/veya uzun süreli TBHP’e maruz kalmaları sonucu ortaya
çıkmaktadır. [306, 409-411]. Çalışma kapsamında belirlemiş olduğumuz doz ve
sürelerde hiçbir hücrede kaspaz aktivitelerinde kontrol grubuna göre anlamlı bir artış
tespit edilememiştir.
4.5. TBHP ile uyarılan hücrelerde toplam antioksidan kapasitenin ölçülmesi
Çalışma kapsamında hücrelerde belirgin ölümün gözlenmediği ve serbest radikal
üretimin olduğu koşullarda hücrelerin oksidan indükleyici ajana karşı göstermiş
olduğu antioksidan cevabı belirlemek için total antioksidan kapasite ölçülmüştür.
Total antioksidan kapasite ölçümü için kullanılan standart grafik Şekil 4.15’te ve
ölçüm sonuçları Şekil 4.16’da österilmiştir.
A

B

Şekil 4. 15. TBHP ile uyarılan hücrelerde total antioksidan ölçümü için hazırlanan
standart grafik (A: Düşük doz ürük asit standartı, B: Yüksek doz ürik asit standartı)
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Şekil 4. 16. TBHP ile uyarılan hücrelerde total antioksidan kapasite (A: bronş epitel
hücre hattı (BEAS-2B) 1 saat, B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu) 1 saat, C:
mikrovasküler endotel hücre hattı (HULEC-5A) 30 dakika, D: Eosinofil hücre hattı
(Eol-1), 30 dakika E: Monosit hücre hattı (THP-1) 30 dakika; n: 3; p: 0,1234
(ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****))
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Tüm hücreler belirlenen doz ve zamanda TBHP ile uyarıldığında epitel, fibroblast ve
eosinofil hücrelerinde total antioksidan kapasitede kontrol grubuna göre anlamlı bir
artış tespit edilirken, endotel ve monosit hücrelerinde anlamlı bir artış tespit
edilememiştir (Şekil 4.16). A549 epitel hücreleri ve monosit kökenli makrofaj ile
yapılan bir çalışmada 24 saat 100 µM TBHP uygulamasının hücrelerde total
antioksidan kapasitede anlamlı bir değişikliğe neden olmadığı bildirilmiştir [412].
Hepatosit hücreleri ile yapılan bir çalışmada ise 30 dakika’dan 3 saate kadar 500 µM
TBHP uygulamasının zaman artışı ile birlikte toplam antioksidan kapasitesinde
azalma olduğu tespit edilmiştir. Aynı çalışmada 50 µM ‘dan 600 µM’a kadar 2 saatlik
TBHP uygulamasında da doz artışı ile birlikte total antioksidan kapasitede azalma
olduğu tespit edilmiştir [409].
4.6. TBHP ile uyarılan hücrelerde SOD, CAT ve GPx aktivitesinin ölçülmesi
TBHP ile uyarılarak serbest radikal üretiminin arttırıldığı hücrelerde antioksidan
yanıtın araştırılması için primer antioksidan kategorisinde yer alan SOD, CAT ve
GPx enzim aktiviteleri ölçülmüştür. SOD, CAT ve GPx aktivitesinin ölçülmesi
ölçümü için kullanılan standart grafik ve ölçüm sonuçları Şekil 4.17- 4.22’de
gösterilmiştir.
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Şekil 4. 17. SOD enzim aktivitesi ölçümü için hazırlanan standart
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Şekil 4. 18. TBHP ile uyarılan hücrelerde SOD enzim aktivite ölçümüTBHP ile
uyarılan hücrelerde SOD enzim aktivite ölçümü (A: bronş epitel hücre hattı (BEAS2B) 1 saat, B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu) 1 saat, C: mikrovasküler endotel
hücre hattı (HULEC-5A) 30 dakika, D: Eosinofil hücre hattı (Eol-1), 30 dakika E:
Monosit hücre hattı (THP-1) 30 dakika; n: 3; p: 0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**),
0,0002 (***), < 0,0001 (****))
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İnsan hepatosit hücreleri ile yapılan bir çalışmada hücreler 0,15 mM TBHP ile 24
saat uyarıldığında SOD enzim aktivitesinin kontrol grubuna göre anlamlı derecede
azaldığı tespit edilmiştir [413]. Hepatoma hücreleri ile yapılan başka bir çalışmada
ise 18 saat 0,5 mM TBHP ile uyarılan hücrelerde SOD enzim aktivitesinde anlamlı
bir artış tespit edilmiştir [414]. Monosit hücre hattı ile yapılan bir çalışmada ise
hücreler 1 saat boyunca 0,1 ve 0,5 mM TBHP ile uyarılmıştır. Doz artışı ile birlikte
SOD enzim aktivitesinde azalma olduğu bildirilmiştir [400].
TBHP ile uyarılan epitel, fibroblast ve eosinofil hücrelerinde SOD enzim
aktivitesinde anlamlı bir artış tespit edilmiştir. Endotel hücrelerinde ise anlamlı bir
azalış tespit edilirken, monosit hücrelerinde kontrol grubuna göre bir değişiklik
saptanmamıştır. (Şekil 4.18).
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Şekil 4. 19. Katalaz enzim aktivitesi ölçümü için hazırlanan standart grafik
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Şekil 4. 20. TBHP ile uyarılan hücrelerde katalaz enzimi aktivite ölçümü (A: bronş
epitel hücre hattı (BEAS-2B) 1 saat, B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu) 1 saat, C:
mikrovasküler endotel hücre hattı (HULEC-5A) 30 dakika, D: Eosinofil hücre hattı
(Eol-1), 30 dakika E: Monosit hücre hattı (THP-1) 30 dakika; n: 3; p: 0,1234
(ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****))
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Tüm hücrelerde katalaz enzim aktivitesi değerlendirildiğinde, inflamatuvar
hücrelerin katalaz enzim aktivitesinin yapısal hücrelere göre daha yüksek olduğu
gözlenmiştir. TBHP ile uyarılan koşullarda ise sadece eosinofil hücrelerinde enzim
aktivitesinde kontrol grubuna kıyasla anlamlı bir artış tespit edilmiştir. Monosit
hücrelerinde de katalaz enzim aktivitesi uyarılmamış koşulda dahi diğer hücrelere
göre yüksek olmasına rağmen TBHP ile uyarıldığında enzim aktivitesinde anlamlı
bir değişiklik saptanmamıştır. Literatürde monositik hücrelerde katalaz seviyelerinin
yüksek olduğu bildirilmiştir [400, 415]. Çalışmada elde ettiğimiz sonuç literatürle
paralellik göstermektedir. Monosit hücrelerinde serbest radikal üretiminin daha
yüksek konsantrasyonlarda anlamlı seviyelerde elde edilmesi, yüksek katalaz
seviyeleri ile birlikte bu hücrelerin oksidatif hasara karşı daha dirençli olduklarını
göstermektedir.
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Şekil 4. 21. GPx enzim aktivitesi ölçümü için hazırlanan standart grafik

116

A

B
A

A

C

D

A

B

A

B

A

A

E
A

A

Şekil 4. 22. TBHP ile uyarılan hücrelerde Gpx enzim aktivite ölçümü TBHP ile
uyarılan hücrelerde Gpx enzim aktivite ölçümü (A: bronş epitel hücre hattı (BEAS2B) 1 saat, B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu) 1 saat, C: mikrovasküler endotel
hücre hattı (HULEC-5A) 30 dakika, D: Eosinofil hücre hattı (Eol-1), 30 dakika E:
Monosit hücre hattı (THP-1) 30 dakika; n: 3; p: 0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**),
0,0002 (***), < 0,0001 (****))
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TBHP ile uyarılmış hücrelerde GPx aktivitesi değerlendirildiğinde epitel ve eosinofil
hücrelerinde anlamlı bir artış tespit edilmiştir. Fibroblast, endotel ve monosit
hücrelerinde anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır. Hepatoma hücreleri ile yapılan
bir çalışmada düşük doz TBHP uygulamasının hücrelerde hem SOD hem de GPx
aktivitesini arttırdığı belirtilmiştir [301].
4.7. TBHP ile uyarılan hücrelerde oksidan ve antioksidan yolaklarda yer alan
genlerin ifadesinin belirlenmesi
Belirlenen doz ve sürelerde TBHP ile uyarılan hücrelerde oksidan ve antioksidan
yolaklar ile ilişkilendirilmiş 84 adet genin ifadesi PCR array kullanılarak
belirlenmiştir. Normalizasyon için HPRT1, GAPDH, ACTB, RPLP0 ve B2M genleri
kullanılmıştır.
4.7.1 TBHP ile uyarılan epitel hücrelerde oksidan ve antioksidan yolaklarda yer
alan genlerin ifadesinin belirlenmesi
TBHP ile uyarılan epitel hücrelerde oksidan ve antioksidan yolaklarda yer alan ve
ifadesi değişen genler çizelge 4.1’de verilmiştir. İfadesi değişen genleri scatter plot
grafiği Şekil 4.23 ve heatmap grafiği 4.24’te verilmiştir.
Çizelge 4. 1. TBHP ile uyarılan epitel hücrelerinde ifadesi değişen genler

Gen ismi

EPİTEL HÜCRE
0,05 mM TBH;1 saat
Gen ifadesinde
Gen ismi
artış (> 1,5 kat)

ALB
CCL5
DUSP1
LPO
NOX5
PTGS2
SQSTM1
AKR1C2

3,23
1,67
2,45
1,59
1,51
1,74
1,66
3,11

HMOX1

5,35

TXNRD1

1,51

AOX1
CCS
CYBB
DUOX1
MBL2
SEPP1
SFTPD
TTN
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Gen ifadesinde
azalma (< 1,5 kat)
-1,55
-2,94
-2,51
-1,57
-2,74
-1,77
-2,72
-2,85

Şekil 4. 23. TBHP uyarılan epitel hücrelerde ifadesi değişen genlerin scatterplot
grafiği
log2 (kat artışı)

Şekil 4. 24. TBHP uyarılan epitel hücrelerde ifadesi değişen genlerin heatmap analizi
1 saat 0,05 mM TBHP ile uyarılan epitel hücrelerde gen ifadesi analizinde
normalizasyon için HPRT1, GAPDH, ACTB, RPLP0 ve B2M genleri kullanılmıştır.
Analiz sonrası ifadesi en çok artan genin HMOX1 geni olduğu tespit edilmişitir
(Şekil 4.24). Literatürde HMOX1 geninin Keap1-Nrf2 yolağını aktive ederek
antioksidan savunma sistemini aktive ettiği belirtilmiştir. Ayrıca HMOX1 geninin
TXNRD1 geni ile birlikte artış gösterdiği bildirilmiştir [416]. BEAS-2B epitel
hücreleri ile yapılan çalışmalarda, hücrenin oksidan indükleyici bir ajanla uyarılması
sonrası HMOX1 geninde artış olduğu farklı çalışmalarda bildirilmiştir [416, 417].
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Çalışmamız sonucunda epitel hücrelerde ALB, LPO, PTGS2 gibi antioksidan
kategoride bulunan genlerin ifadesinde artış artış tespit edilirken, CYBB, DUOX1 ve
TTN antioksidan kategoride bulunan genlerin ifadesinde azalma tespit edilmiştir.
Anlamlı artış tespit edilen genlerin birbirleri ile etkileşimi ve fonksiyonları Şekil
4.25’te gösterilmiştir.

Şekil 4. 25. Epitel hücrelerde TBHP uyarımı sonrası ifadesi artan genlerin
GeneMANIA (http://genemania.org) analiz programı sonuçları
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4.7.2 TBHP ile uyarılan fibroblast hücrelerinde oksidan ve antioksidan
yolaklarda yer alan genlerin ifadesinin belirlenmesi
TBHP ile uyarılan fibroblast hücrelerinde oksidan ve antioksidan yolaklarda yer alan
ve ifadesi değişen genler çizelge 4.2’de verilmiştir. İfasedi değişen genleri scatter
plot grafiği Şekil 4.26 ve heatmap grafiği 4.27’de verilmiştir.
Çizelge 4. 2. TBHP ile uyarılan fibroblast hücrelerinde ifadesi değişen genler
FİBROBLAST
0,05 mM 1 saat TBHP
Gen ismi

Gen ifadesinde artış
(> 1,5 kat)

Gen ismi

Gen ifadesinde
azalma( < 1,5 kat)

DUSP1

22,50

CCL5

-1,72

EPHX2

2,04

EPX

-2,13

FOXM1

1,52

GSS

-2,17

GCLC

1,77

KRT1

-1,72

GPX5

3,53

LPO

-1,72

MPO

1,63

MB

-2,08

PRDX3

1,96

MBL2

-3,80

PTGS2

3,44

NOX5

-1,72

SRXN1

2,27

NUDT1

-1,51

GCLM

2,33

SEPP1

-2,99

GLA

1,65

TPO

-1,72

HMOX1

3,76

TTN

-1,82

TXNRD1

1,75

SPINK1

-1,68
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Şekil 4. 26. TBHP uyarılan fibroblast hücrelerinde ifadesi değişen genlerin
scatterplot grafiği

Şekil 4. 27. TBHP uyarılan fibroblast hücrelerinde ifadesi değişen genlerin heatmap
analizi
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Anlamlı artış tespit edilen genlerin birbirleri ile etkileşimi ve fonksiyonları Şekil
4.28’de gösterilmiştir.

Şekil 4. 28. Fibroblast hücrelerinde TBHP uyarımı sonrası ifadesi artan genlerin
GeneMANIA (http://genemania.org) analiz programı sonuçları
1 saat 0,05 mM TBHP ile uyarılan hücrelerde özellikle DUSP1 geninin 22,5 kat
arttığı tespit edilmiştir (Şekil 4.27). Fare fibroblast hücreleri ile yapılan bir çalışmada,
DUSP1 geninin oksidatif stres ile birlikte aşırı artış gösterdiği gösterilmiştir [418].
Başka bir çalışmada ise insan deri fibroblast hücrelerinin ısı şoku ve ksidatif stres
karşısında aşırı miktarda DUSP1 ifade ettiği belirtilmiştir [419].
Ayrıca GPX5, PTGS2 ve HMOX1 genlerinde de 3 kattan fazla artış tespit edilmiştir.
GeneMANIA analiz sonuçlarına göre PTGS2,HMOX1 ve DUSP1 genlerinin birlikte
ifade olduğu tespit edilmiştir.
Fibroblast hücrelerinde özellikle ksenobiyotik ve ROS metabolizmasında yer alan ve
EPHX2, GCLM, GCLC genlerinin ifadesinde artış tespit edilmiştir. Ayrıca yine ROT
metabozlimasında yer alan SEPP1 ve MBL2 genlerinin ifadesinde de 3 kata yakın
azalma tespit edilmiştir. Antioksidan cevap olarak ise GPX5, SRXN1, MPO,
PRDX3, PTGS2 ve TXNRD1 gen ifadelerinde artış tespit edilmiştir.
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4.7.3 TBHP ile uyarılan endotel hücrelerinde oksidan ve antioksidan yolaklarda
yer alan genlerin ifadesinin belirlenmesi
TBHP ile uyarılan endotel hücrelerinde oksidan ve antioksidan yolaklarda yer alan
ve ifadesi değişen genler çizelge 4.3’de verilmiştir. İfasedi değişen genleri scatter
plot grafiği Şekil 4.29 ve heatmap grafiği 4.30’da verilmiştir.
Çizelge 4. 3. TBHP ile uyarılan endotel hücrelerinde ifadesi değişen genler
ENDOTEL
0,1 mM 30 dakika TBHP
Gen
Gen ismi

ifadesinde

Gen ismi

Gen ifadesinde azalma

artış

ALB

7,85

AOX1

-10,52

VIMP

-5,93

ALOX12

3,18

ATOX1

-11,89

SIRT2

-4,31

APOE

6,83

BNIP3

-11,01

SOD1

-3,01

CYBB

1,91

CAT

-2,89

SOD2

-23,80

DUOX1

2,42

CCS

-3,56

SQSTM1

-5,38

DUOX2

2,55

DHCR24

-19,85

SRXN1

-6,42

EPHX2

3,87

DUSP1

-16,27

TXNRD2

-9,68

EPX

1,77

FOXM1

-3,98

UCP2

-13,08

GPX2

14,33

FTH1

-9,38

BAG2

-3,69

GPX5

10,70

GPX1

-11,82

FHL2

-1,71

KRT1

3,64

GPX3

-2,65

GCLM

-4,10

LPO

4,09

GPX4

-20,92

GLA

-2,43

MB

7,15

GSR

-3,83

HSP90AA1

-9,44

MBL2

9,61

GSS

-3,92

LHPP

-8,10

MPO

9,40

GSTP1

-5,52

NCOA7

-2,94

MSRA

1,71

GSTZ1

-2,81

PTGR1

-1,76

NCF1

2,28

HSPA1A

-7,87

SLC7A11

-1,84

NCF2

12,28

MPV17

-6,49

TXN

-14,74

NOS2

15,96

NUDT1

-8,67

TXNRD1

-1,70

NOX5

2,86

PDLIM1

-5,47

VIMP

-5,93

PRDX3

1,92

PRDX1

-2,61

SIRT2

-4,31

SEPP1

12,41

PRDX2

-27,08

SOD1

-3,01

SFTPD

5,50

PRDX4

-2,77

SOD2

-23,80

SOD3

5,38

PRDX5

-7,37

SQSTM1

-5,38
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TPO

5,41

PRDX6

-8,74

SRXN1

-6,42

SPINK1

1,83

PTGS2

-2,88

TXNRD2

-9,68

TRAPPC6A

5,71

RNF7

-6,55

UCP2

-13,08

Şekil 4. 29. TBHP uyarılan endotel hücrelerinde ifadesi değişen genlerin scatter plot
grafiği

Şekil 4. 30. TBHP uyarılan endotel hücrelerinde ifadesi değişen genlerin heatmap
analizi
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Endotel hücrelerinde TBHP uyarımı sonrası ifadesi artan genler GeneMANIA
(http://genemania.org) analiz programı ile analiz edilmiştir. Sonuçlar Şekil 4.31.’de
verilmiştir.

Şekil 4. 31. Endotel hücrelerinde TBHP uyarımı sonrası ifadesi artan genlerin
GeneMANIA (http://genemania.org) analiz programı sonuçları.
30 dakika 0,1 mM TBHP uygulaması endotel hücrelerde diğer hücrelere kıyasla daha
fazla genin ifadesinde artmaya ve azalmaya neden olmuştur. Antioksidan yanıt
olarak ALB, APOE, CYBB, DUOX1, DUOX2, EPX, GPX2, GPX5, LPO, MPO,
PRDX3, SOD3 ve TPO gen ifadelerinde artış tespit edilmiştir (Şekil 4.30).
Endotel hücrelerinde oksidatif stres cevabı ve ilişkili yolakların daha çok süperoksit
radikali ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Endotel hücrelerde süperoksit radikalinin
ana kaynağının fagosit tipi NADPH oksidaz olduğu belirtilmiştir [420]. Bu durum
DUOX1, DUOX2, NOX5 ve NCF1 gen ifadesindeki artışı açıklamaktadır.
Ayrıca anjiyogenezis ile ilişkilendirilmiş KRT1, ALOX12 ve NOX2 gen ifadelerinde
de artış tespit edilmiştir. Literatürde oksidatif stresin anjiyogenezisi arttırdığı
belirtilmiştir [421, 422].
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4.7.4 TBHP ile uyarılan eosinofil hücrelerinde oksidan ve antioksidan
yolaklarda yer alan genlerin ifadesinin belirlenmesi
TBHP ile uyarılan eosinofil hücrelerinde oksidan ve antioksidan yolaklarda yer alan
ve ifadesi değişen genler çizelge 4.4’te verilmiştir. İfasedi değişen genleri scatter plot
grafiği Şekil 4.32ve heatmap grafiği 4.33’te verilmiştir.
Çizelge 4. 4. TBHP ile uyarılan eosinofil hücrelerinde ifadesi değişen genler
EOSİNOFİL
0,05 mM 30 dakika TBHP
Gen ismi

Gen ifadesinde artış

Gen ismi

Gen ifadesinde azalma

AOX1

5,17

MB

-8,32

DUOX2

3,01

SOD1

-1,51

DUSP1

1,77

AKR1C2

-2,19

GPX5

2,31

SPINK1

-4,14

KRT1

4,20

LPO

2,45

MT3

1,51

NOS2

1,62

Şekil 4. 32. TBHP uyarılan eosinofil hücrelerinde ifadesi değişen genlerin scatter plot
grafiği
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Şekil 4. 33. TBHP uyarılan eosinofil hücrelerinde ifadesi değişen genlerin heatmap
analizi
Eosinofil hücrelerinde TBHP uyarımı sonrası ifadesi artan genler GeneMANIA
(http://genemania.org) analiz programı ile analiz edilmiştir. Sonuçlar Şekil 4.34’te
verilmiştir.

Şekil 4. 34. Eosinofil hücrelerinde TBHP uyarımı sonrası ifadesi artan genlerin
GeneMANIA (http://genemania.org) analiz programı sonuçları
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Eosinofil hücreleri 30 dakika 0,05 mM TBHP ile uyarıldığında antioksidan cevapta
rol alan GPX5, DUOX2, MT3, LPO ve TXNRD1 gen ifadelerinde artış gözlenmiştir.
Gen ifadesinde en çok artış KRT1 ve AOX1 genlerinde tespit edilmiştir (Şekil 4.33).
KRT1 oksidatif stres cevabı olarak artan bir gen iken, AOX1 ise ROT
metabolizmasında yer almaktadır. GeneMANIA analizin sonuçlarına göre hem
AOX1 hem de KRT1 gen ifadesi LPO ile birlikte artmaktadır. Gen ifade analiz
sonuçlarına göre MB gen ifadesinde belirgin bir azalma tespit edilmiştir. Literatürde
farklı hücre hatları ile yapılan çalışmalarda miyoglobinin oksidatif stresi arttırdığı
gösterilmiştir [423, 424]. Eosinofil hücreleirn TBHP ile uyarım sonra MB gen
ifadesindeki bu düşüş, bu hücrelerde antioksidan yanıtın artmış olabileceği ile
ilişkilendirilmiştir.
4.7.5 TBHP ile uyarılan monosit hücrelerinde oksidan ve antioksidan
yolaklarda yer alan genlerin ifadesinin belirlenmesi
TBHP ile uyarılan monosit hücrelerinde oksidan ve antioksidan yolaklarda yer alan
ve ifadesi değişen genler çizelge 4.5’te verilmiştir. İfasedi değişen genleri scatter plot
grafiği Şekil 4.35 ve heatmap grafiği 4.36’da verilmiştir.
Çizelge 4. 5. TBHP ile uyarılan monosit hücrelerinde ifadesi değişen genler
MONOSİT
0,25 mM 30 dakika TBHP
Gen ismi Gen ifadesinde artış

Gen ismi

Gen ifadesinde azalma

GCLC

1,77

AOX1

-4,68

NOX4

3,88

DUOX1

-3,52

TPO

1,59

DUOX2

-11,20

TTN

1,79

GPX1

-2,01

GPX5

-2,57

MBL2

-4,78

MT3

-2,75

NCF1

-1,70

NOS2

-1,86

NOX5

-1,59

PTGS2

-1,51

SEPP1

-2,08

AKR1C2

-1,83
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Şekil 4. 35. TBHP uyarılan monosit hücrelerinde ifadesi değişen genlerin scatter plot
grafiği

Şekil 4. 36. TBHP uyarılan monosit hücrelerinde ifadesi değişen genlerin heatmap
analizi
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Monosit hücrelerinde TBHP uyarımı sonrası ifadesi artan genler GeneMANIA
(http://genemania.org) analiz programı ile analiz edilmiştir. Sonuçlar Şekil 4.37’de
verilmiştir.

Şekil 4. 37. Monosit hücrelerinde TBHP uyarımı sonrası ifadesi artan genlerin
GeneMANIA (http://genemania.org) analiz programı sonuçları
Monosit hücrelerinin TBHP ile uyarılması sonucu diğer hücrelere göre ifadesi artan
genlerin sayısının daha az olduğu tespit edilmiştir. Antioksidan cevapta yer alan
genlerden sadece TPO ve TTN gen ifadeleri artmıştır. Antioksidan cevapta yer alan
DUOX1, DUOX2, GPX1, GPX5, MT3 ve PTGS2 gen ifadelerindeki düşüş ise
monosit hücrelerinde panel içerisinde bakılan antioksidan ya da oksidan genlerin
bulunduğu yolaklarda belirlenen koşullar altında bir cevap oluşmadığını
göstermektedir. Literatürde yer alan çalışmalarda THP-1 monosit hücrelerinin
oksidatif strese karşı dayanklı olduğu ve H2O2 gibi uyarıcılara karşı dirençli olduğu
bildirilmiştir [425-427]. THP-1 hücreleri ile yapılan bir çalışma oksidatif strese karşı
oluşan bu direncin TLR ve glutatyon ilişkili mekanizmalar ile ortaya çıktığını
göstermiştir [427].
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4.8. Sigara dumanı kondensatı (CSC) ile uyarılan hücrelerde hücre canlılığı ve
sitotoksisitenin ölçülmesi
4.8.1 CSC ile uyarılan hücrelerde MTT testi
Epitel, fibroblast, endotel, monosit ve eosinofil hücreleri 3 tekrarlı olacak şekilde
artan dozlarda (0 mM (DMSO Kontrol)-0,1 µg/ml-0,5 µg/ml -1 µg/ml -5 µg/ml -10
µg/ml -20 µg/ml -50 µg/ml 100 µg/ml CSC ile 15 dakika, 30 dakika,1 saat ve 2 saat
boyunca uyarılmıştır. Uyarım sonrası MTT testi gerçekleştirilmiş ve CSC’in hücre
canlılığı üzerine etkisi belirlenmiştir (Şekil 4.38).
A

B
A

A

C

D

A

B

A

B

A

A

E
A

A

Şekil 4. 38. CSC ile uyarılan hücrelerde MTT testi (A: bronş epitel hücre hattı
(BEAS-2B), B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu), C: mikrovasküler endotel hücre
hattı (HULEC-5A), D: Eosinofil hücre hattı (EoL-1), E: Monosit hücre hattı (THP1).; n: 3; p: 0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****))
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CSC ile uyarılan hücrelerde MTT testi sonuçları değerlendirildiğinde, TBHP
uygulamasında gözlenen doz ve zmana bağlı hücre canlılığında azalma, CSC
uygulamasında saptanamamıştır (Şekil 4.38). Sadece fibroblast hücrelerinde 1 saat
ve 2 saat 100 µg/ml CSC uygulamasında hüce canlılığı yaklaşık %50 oranında
düşmüştür. 100 µg/ml CSC konsantrasyonda epitel hücrelerde 30 dakika ve 2 saat,
endotel hücrelerde ise 1 saat ve 15 dakika uyarımlarda hücre canlılığında düşüş
saptanmasına rağmen, bu düşüş fibroblast hücrelerinde olduğu gibi belirgin değildir.
Diğer hücrelerde uygulanan doz ve zaman aralıklarında anlamlı bir azalma
saptamamıştır. Buna karşılık bazı hücrelerde % hücre canlılığında artış tespit
edilmiştir. Bu durum TBHP uygulamasına benzer şekilde, CSC’ nin hücresel
mitokondriyel aktiviteyi arttırdığı şeklinde yorumlanmıştır.
Literatürde CSC ‘nin doz ve zamana bağlı olarak hücre canlılığını düşürdüğü
gösterilmiştir. Fakat bu çalışmalarda, bizim çalışmamızın aksine CSC maruziyeti
daha uzun sürelidir. A549 epitel hücreleri 24 saat 0,1-200 µg/ml CSC’ye maruz
bırakıldığında doz artışına bağlı olarak hücre canlılığında azalma saptanmıştır [428].
Monosit hücreleri ile yapılan bir çalışmada ise 24 saat 50 µg/ml CSC’ye maruz
kalmanın hücre canlılığında analamlı bir düşüşe nedne olduğu gösterilmiştir [429].

4.8.2 CSC ile uyarılan hücrelerde LDH testi
Hücre ölüm yollarından birisi olan nekrozu gösterebilmek için LDH testi
kullanılmıştır. Epitel, fibroblast, endotel, monosit ve eosinofil hücreleri 3 tekrarlı
olacak şekilde artan dozlarda (0 mM (DMSO Kontrol)-0,1 µg/ml-0,5 µg/ml -1 µg/ml
-5 µg/ml -10 µg/ml -20 µg/ml -50 µg/ml 100 µg/ml CSC ile 15 dakika, 30 dakika,1
saat ve 2 saat boyunca uyarılmıştır. Uyarım sonrası LDH testi gerçekleştirilmiş ve
CSC’in membran hasarı ve nekroz üzerine etkisi değerlendirilmiştir (Şekil 4.39).
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Şekil 4. 39. CSC ile uyarılan hücrelerde LDH testi (A: bronş epitel hücre hattı
(BEAS-2B), B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu), C: mikrovasküler endotel hücre
hattı (HULEC-5A), D: Eosinofil hücre hattı (EoL-1), E: Monosit hücre hattı (THP1).; n: 3; p: 0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****))
CSC ile uyarıan hücrelerde LDH testi sonuçları incelendiğinde epitel ve monosit
hücrelerinde anlamlı bir artış tespit edilememiştir. Endotel hücrelerinde ise sadece 1
saat 100 µg/ml’lik koşulda sitotoksisitede anlamlı bir artış tespit edilmiştir. Eosinofil
hücrelerinde ise 5 µg/ml’den itibaren 1 saat ve 30 dakikalık uygulamalarda anlamlı
bir artış tespit edilmesine rağmen kontrole göre maksimum %20’ye kadar bir artış
saptanmıştır. Fibroblast hücrelerinde ise 30 dakikada anlamlı bir artış tespit
edilmezken, 1 saatlik uygulamada doz atışı ile birlikte sitotoksisitede artış tespit
edilmiştir (Şekil 4.39.B).
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4.8.3 CSC ile uyarılan hücrelerde EtBr/ Kalsein AM floresan boyama ile
canlı/ölü hücre tespiti
Canlı/ölü hücre tespiti içintüm hücreler 3 tekrarlı olacak şekilde artan dozlarda (0
mM (DMSO Kontrol)-0,1 µg/ml-0,5 µg/ml -1 µg/ml -5 µg/ml -10 µg/ml -20 µg/ml
-50 µg/ml 100 µg/ml CSC ile 15 dakika, 30 dakika,1 saat ve 2 saat boyunca
uyarılmıştır. Uyarım sonrası EtBr/ Kalsein AM boyama gerçekleştirilmiş ve CSC’in
hücre canlılığı üzerine etkisi değerlendirilmiştir.
4.8.3.1 CSC ile uyarılan epitel hücrelerde EtBr/ Kalsein AM floresan boyama
ile canlı/ölü hücre tespiti
CSC ile uyarılan epitel hücrelerde EtBr/ Kalsein AM floresan boyama ile canlı/ölü
hücre tespiti Şekil 4.40’da gösterilmiştir.
A

B

135

C
C

D
C

Şekil 4. 40. Epitel hücrelerin artan konsantrasyonda CSC ile uyarımı sonrası canlı
(yeşil)/ ölü (kırmızı) hücre boyama görüntüleri (A: 15 dakika uyarım, B: 30 dakika,
C:1 saat, D: 2 saat uyarım 20X,bar 125 µm )
Epitel hücrelerin CSC ile uyarılması sonucu EtBr/Kalsein AM boyama sonucuna
göre CSC’nin epitel hücreler üzerine doz ve zamana bağlı etkisi daha açık
görülmektedir. 15 dakikada belirgin hücre ölümü ve sitotoksisite saptanmamıştır
(Şekil 4.40.A). 30. dakikada 10 µg/ml konsantrasyondan itibaren hücre ölümlerinin
başladığı tespit edilmiştir (Şekil 4.40.B). Literatürde A549 ile yapılan bir çalışmada
hücreler 48 saat boyunca %5-10 CSC ‘ye maruz bırakıldığında morfolojik
değişiklikler saptanmıştır. Bu çalışmada daha düşük doz ve daha kısa süreli
inkübasyon

durumunda

hücresel

değişikliklerden

bahsedilmemiştir

[430].

Çalışmamızda özellikle 2 saatlik inkübasyonda yüksek dozlarda hücrede morfolojik
değişikler saptanmıştır.
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4.8.3.2 CSC ile uyarılan fibroblast hücrelerinde EtBr/ Kalsein AM floresan
boyama ile canlı/ölü hücre tespiti
CSC ile uyarılan fibroblast hücrelerinde EtBr/ Kalsein AM floresan boyama ile
canlı/ölü hücre tespiti Şekil 4.41’de gösterilmiştir.
A

B

C
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Şekil 4. 41. Fibroblast hücrelerin artan konsantrasyonda CSC ile uyarımı sonrası
canlı (yeşil)/ ölü (kırmızı) hücre boyama görüntüleri (A: 15 dakika uyarım, B: 30
dakika, C:1 saat, D: 2 saat uyarım 20X,bar 125 µm )
Fibroblast hücreleri 15 dakika artan konsantrasyonlarda CSC ile uyarıldığında
belirgin bir hücre ölümü gözlenmemiştir. İnkübasyon süresinin uzaması ile beraber
artan dozlarda hücre morfolojisinde belirgin değişlikler ve ölü hücre sayısında artış
tespit edilmiştir.
4.8.3.3 CSC ile uyarılan endotel hücrelerinde EtBr/ Kalsein AM floresan
boyama ile canlı/ölü hücre tespiti
CSC ile uyarılan endotel hücrelerde EtBr/ Kalsein AM floresan boyama ile canlı/ölü
hücre tespiti Şekil 4.42’de gösterilmiştir.
A
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C

Şekil 4. 42. Endotel hücrelerin artan konsantrasyonda CSC ile uyarımı sonrası canlı
(yeşil)/ ölü (kırmızı) hücre boyama görüntüleri; (A: 15 dakika uyarım, B: 30 dakika,
C:1 saat uyarım 20X,bar 125 µm )
Endotel hücreleri 15 dakika artan konsantrasyonlarda CSC ile uyarıldığında belirgin
bir hücre ölümü gözlenmemekle birlikte yüksek konsantrasyonda hücre
morfolojisinde değişimlerin başladığı tespit edilmiştir. İnkübasyon süresinin uzaması
ile beraber artan dozlarda hücre morfolojisinde belirgin değişlikler ve ölü hücre
saysısında artış tespit edilmiştir. Sonuçların MTT ve LDH testi ile uyumlu olduğu
belirlenmiştir.
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4.8.3.4 CSC ile uyarılan eosinofil hücrelerinde EtBr/ Kalsein AM floresan
boyama ile canlı/ölü hücre tespiti
CSC ile uyarılan eosinofil hücrelerinde EtBr/ Kalsein AM floresan boyama ile
canlı/ölü hücre tespiti Şekil 4.43’te gösterilmiştir.
A

B
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Şekil 4. 43. Eosinofil hücrelerin artan konsantrasyonda CSC ile uyarımı sonrası canlı
(yeşil)/ ölü (kırmızı) hücre boyama görüntüleri; (A: 15 dakika uyarım, B: 30 dakika,
C:1 saat uyarım 20X,bar 125 µm )
Eosinofil hücrelerinin EtBr/Kalsein AM boyma görüntüleri değerlendirildiğinde
artan konsantrasyon ve zamanla birlikte ölü hücre sayısında artış tespit edilmiştir
(Şekil 4.43). Fakat canlı hücre sayısının da fazla olması bu sonuçların MTT ve LDH
testi ile uyumlu olduğunu göstermektedir.
4.8.3.5 CSC ile uyarılan monosit hücrelerinde EtBr/ Kalsein AM floresan
boyama ile canlı/ölü hücre tespiti
CSC ile uyarılan monosit hücrelerinde EtBr/ Kalsein AM floresan boyama ile
canlı/ölü hücre tespiti Şekil 4.44’te gösterilmiştir.
A
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B

Şekil 4. 44. Monosit hücrelerin artan konsantrasyonda CSC ile uyarımı sonrası canlı
(yeşil)/ ölü (kırmızı) hücre boyama görüntüleri; (A: 1 saat uyarım, B: 2 saat uyarım
20X,bar 125 µm )
Monosit hücreleri EtBr/Kalsein AM boyama testi için öncelikle 2 saat ve 1 saat’lik
uyarım denenmiştir. Belirgin hücre ölümü tespit edilmediği için daha kısa süreli
inkübasyonlar yapılmamıştır. Hem 1 saat hem de 2 saat artan konsantarsyonlarda
CSC uygulaması monosit hücrelerinde belirgin bir ölüme neden olmamıştır (Şekil
4.44).
4.9. DCFH-DA yöntemi ile serbest radikal oluşumunun ölçülmesi
Hücrelerde serbest radikal üretiminin anlamlı dercede arttığı fakat belirgin hücre
ölümünün tespit edilmediği uygun doz ve konsantrasyonu bulabilmek için canlılık
ve sitotoksisite deneyleri değerlendirilmiştir. Her hücrenin farklı tepki verdiği göz
önünde bulundurularak, hücreler artan konsantrasyonlarda CSC ile uyarılmış ve 5.
dakikadan itibaren 15’ er dakika aralıklarla 120 dakika boyunca serbest radikal
ölçümü yapılmıştır (Şekil 3.45-3.49).
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Şekil 4. 45. CSC ile uyarılan epitel hücrelerde serbest radikal ölçümü (n: 3; p: 0,1234
(ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****))
Epitel hücreler artan dozda CSC ile uyarıldığında DMSO kontrol grubuna göre
serbest radikal üretiminde anlamlı bir artış 5. dakikada ve 50 µg/ml CSC ve 5.
dakikadan itibaren 100 µg/ml CSC kullanılan koşullarda tespit edilmiştir. Tüm
konsantrasyonlarda serbest radikal üretimin en fazla 5. dakikada tespit edildiği ve
zamanla azaltıdığı tespit edilmiştir.

İnsan bronş epitel hücreleri ile yapılan bir çalışmada 5 dakika gibi kısa sürede bile
sigara dumanı ekstaktı maruziyetinin hücrelerde serbest radikal üretimi arttırdığı
belirtilmiştir [431]. Bu açıdan çalışmamız literatür ile uyumludur (Şekil 4.45).
Çalışma amacımız kapsamında hücrelerde belirgin ölüm ve sitotoksisitenin tespit
edilmediği ve aynı zamanda belirgin serbest radikal artışının gözlendiği koşullarda
antioksidan cevabın araştırılması planlanmıştır. Bu amaçla epitel hücreleri için
antioksidan ölçüm deneylerinde 5 dakika 50 µg/ml CSC uygulanmasına karar
verilmiştir.
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Şekil 4. 46. CSC ile uyarılan fibroblast hücrelerinde serbest radikal ölçümü (n: 3; p:
0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****))
DCFH-DA floresan prob kullanılarak yapılan serbest radikal ölçümlerinde, fibroblast
hücrelerinde de epitel hücrelerde elde edilen sonuçlara benzer bir sonuç elde
edilmiştir. DMSO kontrol grubuna göre en erken anlamlı artış anlamlı bir artış 5.
dakikada ve 50 µg/ml CSC kullanılan koşullarda tespit edilmiştir (Şekil 4.46).
Literatürde farklı insan akciğer fibroblast suşları ile yapılan bir çalışmada, hücreler
uygulanan sigara dumanı ekstraktının bazı hücrelerde anlamlı bir serbest radikal
artışına neden olurken, bazılarında ise olmadığı tespit edilmiştir [432].
Çalışma amacımız kapsamında hücrelerde belirgin ölüm ve sitotoksisitenin tespit
edilmediği ve aynı zamanda belirgin serbest radikal artışının gözlendiği koşullar
fibroblast 5 dakika 50 µg/ml CSC olduğu için, aaantioksidan ölçüm deneylerinde bu
koşulların kullanılmasına karar verilmiştir.
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Şekil 4. 47. CSC ile uyarılan endotel hücrelerinde serbest radikal ölçümü (n: 3; p:
0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****))
Endotel hücre sonuçları diğer yapısal hücrelerden elde edilen sonuçlara benzerdir.
Literatürde sigara dumanının endotel hücrelerde hızlı bir şekilde reaktif oksijen türü
oluşumuna neden olduğu bildirilmiştir [433]. Ayrıca endotel hücrelerde oksidatif
stresin uyarıldığında 5. dakikada ROT seviyeleirnin maksimum seviyeye ulaştığı ve
daha sonra azaldığı ve kontrol grubuna göre yine yüksek miktarda ROT ürtimi
olduğu tespit edilmiştir [434].
Bu nedenle endotel hücreleri için de daha sonraki deneylerde uygulanacak koşulların
5 dakika 50 µg/ml CSC olmasına karar verilmiştir.
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Şekil 4. 48. CSC ile uyarılan eosinofil hücrelerinde serbest radikal ölçümü (n: 3; p:
0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****))
Eosinofil hücrelerinde yapısal hücrelerden farklı olarak daha kısa sürede ve daha
düşük dozda serbest radikal üretiminde anlamlı bir artış tespit edilmiştir. Anlamlı
serbest radikal üretimin tespit edildiği en erken koşul olan 30 dakika 20 µg/ml CSC
uygulamasının diğer deneylerde kullanılmasına karar verilmiştir (Şekil 4.48).

146

M O N O S İT
5

d a k ik a

2 0 0

*

1 5

d a k ik a

3 0

d a k ik a

4 5

d a k ik a

6 0

d a k ik a

7 5

d a k ik a

9 0

d a k ik a

M F U

(% )

1 5 0

1 0 0

5 0

d a k ik a

/m

l

l

1 2 0

g
µ

g

µ

µ

g

g

/m

/m

l

l
/m

l
µ

g

µ

µ

g

/m

l
/m

l
/m
g
µ

d a k ik a

0
1

0

0
5

0
2

0
1

5

1

,5
0

0

,1

D

µ

M

g

S

/m

O

l

0

1 0 5

C S C

Şekil 4. 49. CSC ile uyarılan monosit hücrelerinde serbest radikal ölçümü (n: 3; p:
0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****))
Literatürde farklı bir monosit hücre hattı olan U937 hücreleri ile yapılan bir
çalışmada hücreler 3 saat boyunca 25-100 µg/ml CSC ile uyarıldığında, doz artışı ile
birlikte

serbest

radikal

üretiminde

artış

olduğunu

bildirmişlerdir

[429].

Çalışmamızda kullanılan ve artan dozlarda CSC ile uyarılan THP-1 monosit
hücrelerinde ise sadece 120 dakikada 100 µg/ml CSC uygulanan koşullarda anlamlı
bir artış tespit edilmiştir (Şekil 4.49). Bunun nedeni daha önce tartışıldığı gibi THP1 monosit hücrelerinin oksidatif stres uyarımına karşı dirençli olmasından
kaynaklanıyor olabilir. Elde etmiş olduğumuz sonuçlar doğrultusunda monosit
hücreleri için 2 saat 100 µg/ml CSC kullanılmasına karar verilmiştir. Tüm hücreler
için elde ettiğimiz sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, literatür bilgileri de göz
önünde bulundurularak, her hücre için belirlenen doz ve zamanda kaspaz aktivite
ölçümleri yapılmasına karar verilmiştir.
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4.10. CSC ile uyarılan hücrelerde kaspaz 3, kaspaz-8 ve kaspaz-9 aktivite
ölçümü
Her hücre için belirlenen doz ve sürede CSC ile uyarılan hücrelerde kaspaz 3, kaspaz8 ve kaspaz-9 aktivite ölçümü Şekil 4.50’de gösterilmiştir.
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Şekil 4. 50. CSC ile uyarılan hücrelerde kaspaz aktivite ölçümü (A: bronş epitel hücre
hattı (BEAS-2B), B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu), C: mikrovasküler endotel
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hücre hattı (HULEC-5A), D: Eosinofil hücre hattı (EoL-1), E: Monosit hücre hattı
(THP-1).; n: 3; p: 0,1234 (ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****))
Her bir hücre için canlılık/sitotoksisite ve DCFH-DA ölçüm sonuçlarına göre karar
verilen doz ve sürede hücreler CSC ile uyarılmış ve kaspaz-3, kaspaz-8 ve kaspaz-9
aktivitesi floresan ölçümü yapılmıştır. Pozitif kontrol olarak hücreler 2 saat 10 µM
kamptotesin ile uyarılmıştır.
Kamptotesin ile uyarılan hücrelerin kaspaz aktivitelerinde anlamlı derece artış tespit
edilirken, CSC ile uyarılan hücrelerin kaspaz aktivitelerin artış tespit edilmemiştir.
Sadece monosit hücresinde kaspaz-8 aktivitesinde anlamlı bir azalma tespit
edilmiştir (Şekil 4.50.E). Literatürde CSC uygulamasının hücrede apoptoza neden
olduğunu gösteren çalışmaların yanında, apoptosu önleyerek nekroza neden
olduğunu gösteren çalışmalar vardır [435, 436]. Bunun yanında insan primer bronş
epitel hücreleri ile yapılan bir çalışmada ise CSC kaynaklı hücresel ölümün kaspaz8 ve kaspaz-9’dan bağımsız olduğu bildirilmiştir [437].
4.11. CSC ile uyarılan hücrelerde toplam antioksidan kapasitenin ölçülmesi
Çalışma kapsamında hücrelerde belirgin ölümün gözlenmediği ve serbest radikal
üretimin olduğu koşullarda hücrelerin oksidan indükleyici ajana karşı göstermiş
olduğu antioksidan cevabı belirlemek için total antioksidan kapasite ölçülmüştür.
Total antioksidan kapasite ölçümü için kullanılan standart grafik Şekil 4.51 ve ölçüm
sonuçları Şekil 4.52’da gösterilmiştir.
B

A

Şekil 4. 51. CSC ile uyarılan hücrelerde total antioksidan ölçümü için hazırlanan
standart grafik (A: Düşük doz ürük asit standartı, B: Yüksek doz ürik asit standartı)
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Şekil 4. 52. CSC ile uyarılan hücrelerde total antioksidan kapasite ölçümü (A: bronş
epitel hücre hattı (BEAS-2B) 5 dakika, B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu) 5
dakika, C: mikrovasküler endotel hücre hattı (HULEC-5A) 5 dakika, D: Eosinofil
hücre hattı (Eol-1), 30 dakika E: Monosit hücre hattı (THP-1) 2 saat; n: 3; p: 0,1234
(ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****))
Belirlenen doz ve sürede CSC ile uyarılan hücrelerden epitel, fibroblat ve endotel
hücrelerinde total antioksidan kapasite anlamlı derece düşerken, eosinofil hücresinde
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ise anlamlı bir yükselme tespit edilmiştir. Monosit hücrelerinde ise kontrol grubuna
göre anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır (Şekil 4.52.E). Literatürde A549 epitel
hücreleri ile yapılan bir çalışmada, hücreler %1,%5 ve %10 konsantrasyonlarda CSC
ile inkübe edildiğinde, 5. dakikadan itibaren glutatyon miktarında azalma tespit
edilmiştir [438]. Total antioksidan kapasite ölçümü için kullanılan kit glutatyon gibi
düşük moleküler ağırlıklı antioksidanları ölçtüğü için epitel, fibroblast ve endotel
hücrelerindeki düşüş, glutatyon miktarlarının azalmış olabileceği şeklinde
açıklanabilir. U937 monosit hücreleri ile yapılan bir çalışmada ise CSC ile uyarılan
hücrelerin total antioksidan kapasinde belirgin bir azalma olduğu bildirilmiştir [439].
THP-1 monosit hücrelerinde herhengi bir değişiklik saptanmaması bu hücrelerin iyi
bir redoks dengesine sahip olduğunu gösterebilir.
4.12. CSC ile uyarılan hücrelerde SOD, CAT ve GPx aktivitesinin ölçülmesi
CSC ile uyarılarak serbest radikal üretiminin arttırıldığı hücrelerde antioksidan
yanıtın araştırılması için primer antioksidan kategorisinde yer alan SOD, CAT ve
GPx enzim aktiviteleri ölçülmüştür. SOD, CAT ve GPx aktivitesinin ölçülmesi
ölçümü için kullanılan standart grafik ve ölçüm sonuçları Şekil 4.53- 4.58’de
gösterilmiştir.
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Şekil 4. 53. CSC ile uyarılan hücrelerde SOD enzim aktivitesi ölçümü için hazırlanan
standart grafik
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Şekil 4. 54. CSC ile uyarılan hücrelerde SOD aktivite ölçümü (A: bronş epitel hücre
hattı (BEAS-2B) 5 dakika, B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu) 5 dakika, C:
mikrovasküler endotel hücre hattı (HULEC-5A) 5 dakika, D: Eosinofil hücre hattı
(Eol-1), 30 dakika E: Monosit hücre hattı (THP-1) 2 saat; n: 3; p: 0,1234
(ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****))
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CSC ile uyarılan hücrelerde SOD aktivitesi değerlendirildiğinde epitel, fibroblast ve
monosit hücrelerinde anlamlı bir değişiklik saptanmazken, endotel hücrelerinde
azalma ve eosinofil hücrelerinde ise anlamlı bir artış tespit edilmiştir. A549 hücreleri
ile yapılan bir çalışma 24 saat 50 µg/ml CSC uyarımının hücrelerde SOD aktivitesini
anlamlı derecede düşürdüğü gösterilmiştir [428]. Sigara dumanı ektraktının
fibroblast üzerine etkisinin incelendiği bir çalışma 4 saat CSC uygulamasının SOD
enzim aktivitesinde azalmaya neden olduğunu göstermiştir [440]. Literatüde
antioksidan enzim aktivitesindeki bu azalma, uzun süreli CSC maruziyetinin
hücrelerde okidatif stres ve hücresel hasara yol açmasından kaynaklandığı
belirtilmiştir.
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Şekil 4. 55. CSC ile uyarılan hücrelerde katalaz enzim aktivitesi ölçümü için
hazırlanan standart grafik
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Şekil 4. 56. CSC ile uyarılan hücrelerde katalaz aktivitesi ölçümü (A: bronş epitel
hücre hattı (BEAS-2B) 5 dakika, B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu) 5 dakika, C:
mikrovasküler endotel hücre hattı (HULEC-5A) 5 dakika, D: Eosinofil hücre hattı
(Eol-1), 30 dakika E: Monosit hücre hattı (THP-1) 2 saat; n: 3; p: 0,1234
(ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****))
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CSC ile uyarılan hücrelerde sadece eosinofil hücresinde katalaz aktivitesinde anlamlı
bir artış tespit edilmiştir. Endotel ve epitel hücrelerinde ise anlamlı bir azalış tespit
edilirken, monosit hücresinde ise kontrol grubuna göre anlamlı bir değişiklik
saptanmamıştır. Fibroblast hücresinde ise kontrol grubuna göre bir azalma tespit
edilmiştir, fakat bu azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (Şekil 4.56.B).
Monosit hücrelerinde TBHP ile uyarımda tartışıldığı gibi basal seviyede diğer
hücrelere göre yüksek katalaz aktivitesi tespit edilmiştir. Monosit hücrelerinde
serbest radikal üretiminin daha yüksek konsantrasyonlarda anlamlı seviyelerde elde
edilmesi, yüksek katalaz seviyeleri ile birlikte bu hücrelerin oksidatif hasara karşı
daha dirençli olduklarını göstermektedir. Bu durum literatür ile pararlellik
göstermektedir.
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Şekil 4. 57. CSC ile uyarılan hücrelerde GPx enzim aktivitesi ölçümü için hazırlanan
standart grafik
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Şekil 4. 58. CSC ile uyarılan hücrelerde GPx aktivitesi ölçümü(A: bronş epitel hücre
hattı (BEAS-2B) 5 dakika, B: fibroblast hücre hattı (CCD-16-Lu) 5 dakika, C:
mikrovasküler endotel hücre hattı (HULEC-5A) 5 dakika, D: Eosinofil hücre hattı
(Eol-1), 30 dakika E: Monosit hücre hattı (THP-1) 2 saat; n: 3; p: 0,1234
(ns),0,0332(*), 0,0021 (**), 0,0002 (***), < 0,0001 (****))
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CSC ile uyarılan hücrelerin hiçbirisinde kontrol grubuna göre GPx aktivitesinde
anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır. Eosinofil ve endotel hücreleirnde kontrol
grubuna göre bir artış tespit edilmesine rağmen istatistiksel olarak anlamlı değildir.

4.13. CSC ile uyarılan hücrelerde oksidan ve antioksidan yolaklarda yer alan
genlerin ifadesinin belirlenmesi
Her hücre belirlenen doz ve sürelerde CSC ile uyarılmış, ardından oksidan ve
antioksidan yolaklar ile ilişkilendirilmiş 84 adet genin ifadesi PCR array kullanılarak
belirlenmiştir. Normalizasyon için HPRT1, GAPDH, ACTB, RPLP0 ve B2M genleri
kullanılmıştır.
4.13.1 CSC ile uyarılan epitel hücrelerde oksidan ve antioksidan yolaklarda yer
alan genlerin ifadesinin belirlenmesi
CSC ile uyarılan epitel hücrelerde oksidan ve antioksidan yolaklarda yer alan ve
ifadesi değişen genler çizelge 4.6’de verilmiştir. İfadesi değişen genleri scatter plot
grafiği Şekil 4.59 ve heatmap grafiği 4.60’da verilmiştir.
Çizelge 4. 6. CSC ile uyarılan epitel hücrelerinde ifadesi değişen genler
EPİTEL HÜCRE
50 µg/ml CSC; 5 dakika
Gen ismi Gen ifadesinde artış Gen ismi Gen ifadesinde azalma
NCF2

1,74

CCL5

-1,89

PTGS2

2,56

MB

-7,28

SEPP1

1,65

MBL2

-1,52

SFTPD

4,92

NOX4

-1,81

TTN

1,52

NOX5

-2,02

SPINK1

1,71

PTGS1

-1,56
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Şekil 4. 59. CSC ile uyarılan epitel hücrelerde ifadesi değişen genlerin scatter plot
grafiği

Şekil 4. 60. CSC uyarılan epitel hücrelerde ifadesi değişen genlerin heatmap analizi

CSC uyarımı sonrası anlamlı artış tespit edilen genlerin birbirleri ile etkileşimi ve
fonksiyonları Şekil 4.61’de gösterilmiştir.
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Şekil 4. 61. Epitel hücrelerinde CSC uyarımı sonrası ifadesi artan genlerin
GeneMANIA (http://genemania.org) analiz programı sonuçları
CSC ile uyarılan epitel hücrelerde antioksidan cevapta yol alan PTGS2 ve TTN
genleri ifadesi artmıştır (Şekil 4.60). ROT metabolizmasında yer alan SFTPD geni 5
katlık bir artış göstermiştir. Süproksit metabolizmasında yer alan NOX4 ve NOX5
gen ifadesinde yaklaşık 2 katlık bir azalma tespit edilmiştir. MB gen ifadesinde ise 7
katlık bir azalma tespit edilmiştir.

159

4.13.2 CSC ile uyarılan fibroblast hücrelerinde oksidan ve antioksidan
yolaklarda yer alan genlerin ifadesinin belirlenmesi
CSC ile uyarılan fibrobast hücrelerinde oksidan ve antioksidan yolaklarda yer alan
ve ifadesi değişen genler çizelge 4.7’de verilmiştir. İfadesi değişen genleri scatter
plot grafiği Şekil 4.62 ve heatmap grafiği 4.63’de verilmiştir.
Çizelge 4. 7. CSC ile uyarılan fibroblast hücrelerinde ifadesi değişen genler
FİBROBLAST
50 µg/ml CSC; 5 dakika
Gen ismi Gen ifadesinde artış Gen ismi Gen ifadesinde azalma
ALB

3,96

GPX5

-3,76

CYBB

2,01

MBL2

-3,47

DUOX2

1,90

NCF1

-5,54

MB

5,21

SEPP1

-1,60

NOS2

3,34

SPINK1

-2,08

NOX5

9,18

SRXN1

2,55

TTN

5,32

Şekil 4. 62. CSC ile uyarılan fibroblast hücrelerinde ifadesi değişen genlerin scatter
plot grafiği
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Şekil 4. 63. CSC ile uyarılan fibroblast hücrelerinde ifadesi değişen genlerin heatmap
analizi
CSC uyarımı sonrası anlamlı artış tespit edilen genlerin birbirleri ile etkileşimi ve
fonksiyonları Şekil 4.64’te gösterilmiştir.

Şekil 4. 64. Fibroblast hücrelerinde CSC uyarımı sonrası ifadesi artan genlerin
GeneMANIA (http://genemania.org) analiz programı sonuçları
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CSC ile uyarılan fibroblast hücrelerinde antioksidan cevapta rol alan genlerden ALB,
CYBB, DUOX2, SRXN1 ve TTN gen ifadelerinde artış tespit edilmiştir. Gen
ifadesinde en çok artış NOX5 geninde tespit edilmiştir (Şekil 4.63.)
4.13.3 CSC ile uyarılan endotel hücrelerinde oksidan ve antioksidan yolaklarda
yer alan genlerin ifadesinin belirlenmesi
CSC ile uyarılan endotel hücrelerde oksidan ve antioksidan yolaklarda yer alan ve
ifadesi değişen genler çizelge 4.8’de verilmiştir. İfadesi değişen genleri scatter plot
grafiği Şekil 4.65 ve heatmap grafiği 4.66’da verilmiştir.
Çizelge 4. 8. CSC ile uyarılan endotel hücrelerinde ifadesi değişen genler
ENDOTEL
50 µg/ml CSC; 5 dakika
Gen ismi Gen ifadesinde artış

Gen ismi

Gen ifadesinde azalma

ALB

2,01

EPX

-1,53

APOE

4,59

SFTPD

-1,53

CYBB

3,37

HSP90AA1

-1,57

DUOX1

2,20

SLC7A11

-1,63

DUOX2

1,54

EPHX2

3,77

GPX5

3,09

LPO

2,52

MB

1,66

MBL2

11,42

MPO

1,80

MT3

2,78

NOS2

4,01

SEPP1

2,91

SOD3

3,10

LHPP

1,52

TXN

1,58
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Şekil 4. 65. CSC ile uyarılan endotel hücrelerinde ifadesi değişen genlerin scatterplot
grafiği

Şekil 4. 66. CSC ile uyarılan endotel hücrelerinde ifadesi değişen genlerin heatmap
analizi
CSC ile uayrımı sonrası ifadesi artan genlerin birbirleri ile etkileşimi ve fonsiyonları
Şekil 4.67’de gösterilmiştir.
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Şekil 4. 67. Endotel hücrelerinde CSC uyarımı sonrası ifadesi artan genlerin
GeneMANIA (http://genemania.org) analiz programı sonuçları
CSC ile uyarılan endotel hücrelerinde LPO,DUOX2, GPX5,DUOX1, MPO, MT3,
CYBB, SOD3, APOE ve ALB gen ifadelerinde artış tespit edilmiştir (Şekil 4.66). Bu
genler antioksidan cevapta yer almaktadır. Buna göre endotel hücrelerinin CSC
uyarımına karşı antioksidan cevabı diğer yapısal hücrelere göre daha etkindir.
Özellikle primer antioksidan kategorisinde yer alan SOD3 gen ifadesinde 3 kat artış
tespit edilmiştir. Literatürde sigara dumanı ektraktının fare mikrovasküler endotel
hücrelerinde SOD3 gen ifadesini arttırdığı belirtilmiştir [441]. GenMANIA analiz
sonuçlarına göre hücrede oksidatif stres cevabı oluşmasının yanıda, inflmatuvar
cevapta yer alan genlerin ifadesinde de artış tespit edilmiştir (Şekil 4.67).
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4.13.4 CSC ile uyarılan eosinofil hücrelerinde oksidan ve antioksidan
yolaklarda yer alan genlerin ifadesinin belirlenmesi
CSC ile uyarılan eosinofil hücrelerinde oksidan ve antioksidan yolaklarda yer alan
ve ifadesi değişen genler çizelge 4.9’da verilmiştir. İfadesi değişen genleri scatter
plot grafiği Şekil 4.67 ve heatmap grafiği 4.68’de verilmiştir.
Çizelge 4. 9. CSC ile uyarılan eosinofil hücrelerinde ifadesi değişen genler
EOSİNOFİL
20 µg/ml CSC;30 dakika
Gen ismi Gen ifadesinde artış Gen ismi Gen ifadesinde azalma
APOE

3,29

AOX1

-1,86

DUSP1

1,90

CYGB

-1,84

EPHX2

1,66

DUOX1

-1,85

GSR

1,78

MB

-7,49

KRT1

1,79

NOS2

-1,96

SFTPD

-4,50

TTN

-2,03

FHL2

-3,29

Şekil 4. 68. CSC uyarılan eosinofil hücrelerinde ifadesi değişen genlerin scatterplot
grafiği
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Şekil 4. 69. CSC ile uyarılan eosinofil hücrelerinde ifadesi değişen genlerin heatmap
analizi
CSC ile uyarımı sonrası ifadesi artan genlerin birbirleri ile etkileşimi ve fonsiyonları
Şekil 4.70’de gösterilmiştir.

Şekil 4. 70. Eosinofil hücrelerinde CSC uyarımı sonrası ifadesi artan genlerin
GeneMANIA (http://genemania.org) analiz programı sonuçları
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CSC ile uyarılan eosinofil hücrelerinde oksidatif stres cevabında yer alan KRT1,
GSR, DUSP1 ve APOE gen ifadeleri artmıştır. Özellikle APOE geni 3 katlık bir artış
göstermiştir. Bunun yanında MB gen ifadesinde ise 7 katlık bir azalma tespit
edilmiştir (Şekil 4.69).
4.13.5 CSC ile uyarılan monosit hücrelerinde oksidan ve antioksidan yolaklarda
yer alan genlerin ifadesinin belirlenmesi
CSC ile uyarılan monosit hücrelerde oksidan ve antioksidan yolaklarda yer alan ve
ifadesi değişen genler çizelge 4.10’da verilmiştir. İfadesi değişen genleri scatter plot
grafiği Şekil 4.71 ve heatmap grafiği 4.72’de verilmiştir.
Çizelge 4. 10. CSC ile uyarılan monosit hücrelerinde ifadesi değişen genler
MONOSİT
100 µg/ml CSC;2 saat
Gen
Gen ismi

ifadesinde

Gen
Gen ismi

ifadesinde

artış

Gen
Gen ismi

artış

ifadesinde
azalma

BNIP3

1,80

PTGS2

6,66

APOE

-1,72

CYGB

1,65

SEPP1

1,81

DHCR24

-1,81

DUOX1

1,72

SOD2

1,53

EPX

-8,37

DUOX2

3,66

SQSTM1

3,20

GCLC

-1,80

DUSP1

7,68

SRXN1

5,80

GSTZ1

-1,61

FTH1

3,09

TTN

7,60

RNF7

-2,39

GPX5

3,40

AKR1C2

3,23

BAG2

-2,33

HSPA1A

41,76

GCLM

2,59

KRT1

3,11

HMOX1

48,19

MB

1,87

HSP90AA1

2,88

MBL2

7,27

LHPP

2,72

MT3

2,78

NQO1

1,97

NOS2

2,11

SLC7A11

2,74

NOX4

2,60

SPINK1

5,87

NOX5

4,17

TXNRD1

1,53

BNIP3

1,80

167

Şekil 4. 71. CSC uyarılan monosit hücrelerinde ifadesi değişen genlerin scatter plot
grafiği

Şekil 4. 72. CSC ile uyarılan monosit hücrelerinde ifadesi değişen genlerin heatmap
analizi
CSC ile uayrımı sonrası ifadesi artan genlerin birbirleri ile etkileşimi ve fonsiyonları
Şekil 4.73’de gösterilmiştir.
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Şekil 4. 73. Monosit hücrelerinde CSC uyarımı sonrası ifadesi artan genlerin
GeneMANIA (http://genemania.org) analiz programı sonuçları
Monosit hücrelerinin CSC ile uyarılması sonucu diğer hücrelere göre daha fazla gen
ifadesinde artış tespit edilmiştir. Özellikle oksidatif stres cevabında yer alan
HSPA1A ve HMOX1 geninde sırasıya 41 ve 48 katlık bir artış tespit edilmiştir
(Çizelge 4.10). Yine oksidatif stres cevabında yer alan DUSP1 ve MBL2 gen
ifadelerinde de 7 katlık bir artış belirlenmiştir. 8 saat ve 24 saat % 3-10 CSC ile
uyarılmış THP-1 monosit hücrelerinin inflmatuvar transkriptomunun çıkarıldığı bir
çalışmada HSPA1A gen ifadesinde 14 kat, HMOX1 gen ifadesinde 25 kat, DUSP1
gen ifadesinde 5 kat artış tespit edilmiştir [442]. Bulgularımız literatür ile uyumludur.
THP-1 hücelerinde 2 saatlik CSC uygulamasının hücrenin oksidatif stres cevabını
etkinleştirdiğini göstermektedir. Ayrıca primer antioksidan kategoride yer alan
GPX5 ve SOD2 gen ifadelerinde de artış tespit edilmiştir. qPCR deneylerinde
kullanılan array de oksidatif stres yolağı aktivite imza genleri AKR1C2, GCLM,
HMOX1,HSP90AA1,LHPP,NQO1,SLC7A11,SPINK1 ve TXNRD1 ifadesinde de
artış saptanmıştır.
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5. YORUM
Tez çalışması kapsamında astım patogenezinde rol alan inflamatuvar hücreler ve
hava yolu yapısal hücrelerinde oksidatif stres artışına karşı antioksidan savunma
mekanizmasının verdiği cevabın araştırılması hedeflenmiştir. Tez çalışmasının
hipotezi doğrultusunda astımın farklı fenotiplerden meydana gelen bir hastalık
olduğu düşünülerek patogeneze katılan değişik hücrelerde oksidatif hasara verilen
antioksidan yanıtın da farklı olacağı öngörülmüştür. Bu amaçla, astım patogenezinde
rol alan inflamatuar (eozinofil, monosit) ve yapısal hücrelerde (bronş epitel hücresi,
endotel hücre ve fibroblast) oksidatif stres uyarılmış ve uyarım sonucu vermiş olduğu
oksidan ve antioksidan yanıt belirlenmiştir. Oksidatif stresin uyarımı için literatürde
sıklıkla kullanılan sigara dumanı kondensatı ve tert-butil hidroperoksit kullanılmıştır.
Hiyerarşik oksidatif stres modeline göre hücrelerin oksidatif strese karşı cevabı üç
aşamadan (Birinci aşama antioksidan cevabın oluşması, ikinci aşama inflamatuvar
cevabın oluşması ve üçüncü ve son aşama sitotoksisite ve ölüm) oluşmaktadır.
Hiyerarşik model göz önünde bulundurularak oksidan uyarım sonrası hücrelerde
ölüm ve sitotoksisitenin gözlenmediği ve anlamlı serbest radikal artışının olduğu doz
ve zamanı tespit edebilmek için canlılık/sitotoksisite testleri ve total oksidan
ölçümleri yapılmıştır. MTT testi, LDH testi, EtBr/Kalsein AM canlı/ölü hücre
boyama, Kaspaz aktivite ölçümü ve total oksidan ölçümü sonrası her hücre ve
uygulanan iki farklı oksidan uyarıcı için uygun doz ve zamana karar verilmiştir. Her
hücre için farklı olan bu koşullarda hücreler yine uyarılarak total antioksidan durumu
ve primer antioksidan kategoride yer alan SOD’lar, GPx’ler ve Katalaz enzim
aktiviteleri ölçülerek hücrenin vermiş olduğu antioksidan yanıt protein düzeyinde
araştırılmıştır. Tez çalışmasının son aşamasında ise hücreler belirlenen koşullarda
uyarıldığında değişen gen ifadesinin belirlenmesi için qPZR array yöntemi
kullanılmıştır. Bu yöntem ile antoksidan ve oksidan yolaklarda yer alan 84 adet gen
ifadesi belirlenmiştir. Tez çalışması sırasında takip edilen akış şemeası Şekil 4.74’te
özetlenmiştir.
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Şekil 4. 74. Deney akış şeması

Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar aşağıda listelenmiştir.


Tez çalışmasında hipotez ile uyumlu olarak astım patogenezine katılan
hücrelerde aktive olan antioksidan mekanizmalar ve oksidan mekanizmalar
hücreden hücreye değişiklik göstermektedir.



Hücreler farklı oksidan uyaranlarına karşı farklı yanıtlar vermiştir.



TBHP doz ve zamana bağlı olarak hücre canlılığı üzerine etki etmektedir.



Tez çalışması kapsamında kullanılan 0,1-100 µg/ml CSC ile 2 saatlik
inkübasyon koşullarında hücre canlılığı doz ve zamana bağlı bir etki
gözlenmemiştir.
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TBHP ile uyarıma karşı en hassas hücre insan akciğer mikrovasküler endotel
hücresidir. 15. dakikada % hücre canlılığında düşüş gözlenmiştir.



MTT testi sonucuna göre % canlılığı en fazla olan hücreler eosinofil (Eol-1)
ve monosit (THP-1) hücreleri gözükmesine rağmen, % canlılıktaki bu artış
oksidan uyarımı karşısında mitokondriyel aktivitenin artmış olabileceği
şeklinde yorumlanmıştır.



Nekrotik hücre ölümünün değerlendirildiği LDH testinde ise TBHP
uyarımına karşı en hassas hücrelerin endotel ve fibroblast olduğu
düşünülmüştür.



CSC

uyarımı

sadece

fibroblast

hücrelerinde

1

µg/ml

ve

üstü

konsantrasyonlarda 1 saatte LDH salınımına yol açmıştır.


EtBr/Kalsein AM canlı/ölü boyama sonuçlarına göre TBHP literatür ile
uyumlu olarak doz ve süre artışı ile birlikte hücrelerde morfolojik
değişikliklere neden olmuştur.



EtBr/Kalsein AM canlı/ölü hücre boyama sonuçlarına göre TBHP
uygulamasına karşı en hassas hücrenin endotel olduğu düşünülmüştür.



TBHP uygulama sonrası endotel hücrelerde büzüşme ve yüzeyden ayrılma
gibi hücresel ölüm ile ilişkilendirilebilecek durumlar 15. dakika 0,25 mM’dan
itibaren gözlenmiştir.



TBHP uygulama sonrası EtBr/Kalsein AM boyama sonuçları MTT ve LDH
testi ile uyumludur.



CSC uygulama sonrası MTT ve LDH testlerinde belirgin bir ölüm gözükmese
de hücrelerdeki morfolojik değişiklikler EtBr/Kalsein AM boyama sonrası
tespit edilmiştir.



CSC doz ve zaman artışına bağlı olarak hücrsel morfolojik değişiklikler
özellikle yapısal hücrelerde gözlenmiştir.



Eol-1 ve THP-1 hücrelerinde CSC doz artışına karşı ölü hücre sayısı artmakla
birlikte canlı hücre sayısındaki fazlalık, hücre canlılığının yüksek olduğunu
göstermiştir.
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TBHP uyarımına karşı serbest radikal üretimi doz ve zamana bağlı olarak
artış göstermiştir.



TBHP uyarımı ile en erken 15. dakikada 0,05 mM ve 0,125 mM ile sırasıyla
fibroblast ve monosit hücrelerinde istatistiksel olarak anlamlı total oksidan
artışı tespit edilmiştir.



Litertürde THP-1 monosit hücrelerinin oksidatif stres uyarımına karşı dirençli
olduğu bildirilmiştir. Tez çalışmasında kullanılan THP-1’in diğer hücrelere
kıyasla daha yüksek dozda ROT üretimi arttırması, antioksidan kapasitesinin
yüksek olmasından kaynaklanabilir.



TBHP ile artan doz ve sürelerde uyarım sonrası en uygun doz ve zamanın
BEAS-2B epitel hücresi için 0,05 mM 1 saat, CCD-16Lu Fibroblast hücresi
için 0,05 mM 1 saat, akciğer mikrovasküler endotel hücre hattı için 0,125 mM
30 dakika, Eol-1 eosinofil hücre hattı için 0,05 mM 30 dakika ve THP-1
monosit hücre hattı için 0,25 mM 30 dakika olmasına karar verilmiştir.



CSC uyarımı sonrası total oksidan ölçümünde doz ve zamana bağlı bir artış
saptanmamıştır.



Düşük doz ve kısa süreli CSC uyarımında hiçbir hücrede anlamlı bir serbest
radikal artışı saptanamamıştır.



CSC uyarımı sonrası en erken 5. dakikada 50 µg/ml CSC uyarımında epitel,
fibroblast ve endotel hücrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış
saptanmıştır.



Özellikle monosit hücrelerinde 2 saat sonunda en yüksek doz olan 100 µg/ml
konsanrasyonda anlamlı bir artış saptanmıştır.



CSC ile artan doz ve sürelerde uyarım sonrası en uygun doz ve zamanın
BEAS-2B epitel hücresi için 50µg/ml 5 dakika, CCD-16Lu Fibroblast hücresi
için 50µg/ml 5 dakika, akciğer mikrovasküler endotel hücre hattı için
50µg/ml 5 dakika, Eol-1 eosinofil hücre hattı için 20µg/ml 30 dakika ve THP1 monosit hücre hattı için 100 µg/ml 2 saat olmasına karar verilmiştir.



Her hücre için belirlenen doz ve zamanda apoptotik hücre ölümünün
olmadığını tespit edebilmek için çoklu kaspaz-3,kaspaz-8,kaspaz-9 aktivite
ölçümü yapılmıştır.
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Hem TBHP hem de CSC için belirlenen koşullarda kaspaz aktivitesi tespit
edilmemiştir. Yöntemin doğruluğunu tespit edebilmek için hücreler 10 µM
Kamptotesin ile 2 saat inkübe edilmiştir. Literatürde apoptozu indüklediği
belirtilen kamptotsin hücrelerde kaspaz aktivitesini arttırmıştır.



TBHP ile oksidan uyarım sonrası epitel, fibroblast ve eosinofil hücrelerinin
total antioksidan kapasitelerinde artış tespit edilmiştir.



CSC ile uyarım sonrası ise sadece eosinofil hücrelerinin total antioksidan
kapasitesi artarken, epitel, fibroblast ve endotel hücrelerinde azalma tespit
edilmiştir.



Bu durum eosinofil hücrelerinin oksidan uyarılara karşı güçlü bir antioksidan
yanıt oluşturabileceğini düşündürmüştür.



Monosit hücrelerinde hem TBHP hem de CSC uyarımlarında total
antioksidan kapasitede bir değişiklik tespit edilmemiştir. Bu durum THP-1
hücrelerinin

güçlü

bir

redoks

homeostazına

sahip

olabileceğini

düşündürmüştür.


SOD aktivitesi incelendiğinde TBHP ile uyarımda epitel, fibroblast ve
eosinofil hücrelerinde aktivite artarken, endotelde azalma tespit edilmiştir.
Monosit hücrelerinde anlamlı değişiklik saptanmamıştır.



CSC uyarımı sonrası SOD aktivitesinde sadece eosinofil hücrelerinde artış
tespit edilmiştir. Endotel hücrelerinde SOD aktivitesi azalırken, epitel,
fibroblast ve monosit hücrelerinde değişiklik saptanmamıştır.



TBHP uyarımı sonrası sadece eosinofil hücrelerinde katalaz aktivitesi
artarken, diğer hücrelerde anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır.



Bazal katalaz aktivitesi en yüksek olan hücre THP-1 olarak saptanmıştır.
Litertürde monositlerin aşırı miktarda katalaz ifade ettiği belirtilmiştir.



CSC uyarımı sonrası ise yine eosinofil hücrelerinde katalaz aktivitesinde
anlamlı artış saptanırken, epitel ve endotel hücrelerinde azalma tespit
edilmiştir.

Monosit

ve

fibroblast

saptanmamıştır.
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hücrelerinde

anlamlı

değişiklik



TBHP uyarımı sonrası epitel ve eosinofil hücrelerinin GPx aktivitesinde
anlamlı bir artış saptanırken, diğer hücrelerde anlamlı bir değişiklik
olmamıştır.



CSC uyarımı sonrası hiçbir hücrede GPX aktivitesinde anlamlı değişiklik
saptanmamıştır. Eosinofil hücrelerinde kontrole göre yaklaşık 2 kat artış olsa
da istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.



TBHP ile uyarılan hücrelerde oksidan ve antioksidan yolaklarla ilgili gen
ifadesi incelendiğinde epitel, fibroblast, endotel ve eosinofil hücrelerinde
antioksidan cevap ve oksidan cevap ile ilişkili yolakların aktive olduğu
anlaşılmaktadır.



Monosit hücrelerinde antioksidan yanıt ile ilgili sadece TTN ve TPO gen
ifadeleri artmıştır.



TBHP ile uyarılan hücrelerde DUSP1, GPX5 ve LPO genlerinin monosit
hariç diğer hücrelerde çoğunlukla ortak ifade edilen genler olduğu tespit
edilmiştir. Bu genler oksidatif strese cevap olarak ifade edilen genlerdir.



Özellikle DUSP1 ve GPX genlerinin astım ile ilişkilendirilmiş olması, bu
genlerin terapötik olarak yol gösterici olabileceğini düşündürmektedir.



GPX5 ve LPO genlerin ifadelerindeki artış TBHP’in bir peroksidaz
olmasından kaynaklanabilir.



GENEMANİA analiz sonuçlarına göre DUSP1, HMOX1, PTGS2 genleri
birlikte ifade edilmektedir. Hem epitel hem de fibroblast hücrelerinde bu
genlerin ifadelerinde artış tespit edilmiştir.



Birlikte ifade olan DUOX2, LPO ve NOS2 gen ifadelerinin de endotel ve
eosinofil hücrelerinde arttığı tespit edilmiştir.



TBHP ile uyarılan hücrelerde AOX1, MBL2, SEPP1, SOD1 gen ifadeleri ise
çoğunlukla azalmıştır.



CSC ile uyarılan hücrelerde epitel hücre hariç, diğer hücrelerde antioksidan
aktivite ve oksidatif stres cevabı ile ilişkili yolaklar aktive olmuştur.



CSC ile uyarılan epitel hücrelerde antioksidan cevapta yol alan PTGS2 ve
TTN genleri ifadesi artmıştır.
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CSC ile uyarılan hücrelerde DUOX2,MB,NOS2,SEPP1,TTN gen ifadesi
çoğunlukla artmıştır.



DUOX ve NOS2 ifadesinin astımda artmış olduğu bildirilmiştir. Selenyum
seviyelerinin astım hastalığı şiddeti ile ilişkilendirilmiştir. Tez çalışması
kapsamında SEPP1 geninin oksidatif stres karşıında artmış olması bu genin
antioksidan cevapta önemli olduğunu düşündürmüştür.



Birlikte ifade olan APOE, EPHX2 genlerinin endotel ve eosinfil hücrelerinde,
NOS2 ve DUOX2’nin endotel, fibroblast ve monosit hücrelerinde, MB, TTN
gen ifadelerinin ise epitel, fibroblast ve monosit hücrelerinde artış gösterdiği
tespit edilmiştir.



DUSP1 ve KRT1’in inflamatuvar hücrelerde ortak artış gösteren genler
olduğu tespit edilmiştir. Literatürde DUSP1 ve KRT1’in inflamatuvar yanıtın
düzenlemesinde rol aldığı gösterilmiştir.



2 saat 100 µg/ml CSC uygulamasının THP-1 hücrelerinde güçlü bir oksidan
stres cevabı oluşturduğu tespit edilmiştir.



CSC ile uyarılan hücrelerde endotel, eosinofil ve monosit hücrelerinde
inflamatuvar yolağın aktive olduğu tespit edilmiştir.



Tez çalışmasını literatürden farklı kılan yönü, kullanılan oksidan indükleyici
ajanların literatüre göre çoğunlukla daha düşük dozda kullanılması ve kısa
süreli inkübasyonlar ile deneylerin gerçekleştirilmesidir. Bu da hücrelerdeki
oksidan ve antioksidan cevabın oksidatif stres ile karşılaşması ile kısa sürede
aktive olduğunu (her hücrede farklılık göstermekle birlikte) göstermektedir.



Primer antioksidan kategorisinde bulunan SOD, GPX ve Katalaz gen
ifadelerinde belirgin bir artış tespit edilememiş olması, hücrelerin oksidan
stres

karşısında

antioksidan

cevabının

sadece

bu

enzimlerden

kaynaklanmadığını göstermektedir.


Hem enzimatik hem de başka türlü çok çeşitli diğer antioksidan savunma
mekanizmaları, hücrelerinin dış oksidan strese genel tepkisinde önemli
olabilir. Ayrıca, hücrenin organel kompozisyonu, fizyolojik fonksiyonu ve
hücre zarlarının bileşimi gibi diğer hücre özellikleri de oksidan strese yanıtın
her hücrede bu kadar farklı olmasının nedeni olabilir.
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Tez çalışmasının kısıtlayıcı bir yönü çalışma kapsamında hücre hatlarının
kullanılmış olmasıdır. Hücre hatlarının primer hücrenin özelliklerini
göstermeyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışmadaki bulguların
güçlendirilmesi için deneyler primer hücre hatları ile tekrarlanabilir.



Ayrıca tez çalışması astım hastalığı ile ilişkilendirilmiş olmasına rağmen
sağlıklı ve astımlı bireylerden elde edilen primer hücrelerin kullanılmamış
olması, bulguların direk olarak astım ile ilişkilendirilmesinin önüne
geçmektedir.

Tez çalışmasında kısıtlılıklara rağmen sonuç olarak elde edilen veriler, hücre
tiplerine özgün oksidan ve antioksidan cevabın belirlenmesi ile astımda artmış
oksidan kapasitenin hücresel kaynağını belirlemede ve astım alt tiplerinde gözlenen
farklı baskın hücre profilinin (eozinofilik ve nötrofilik gibi) oksidan antioksidan
denge üzerindeki etkisi yorumlamada literatüre katkıda bulunacaktır. Elde edilen
sonuçlar ışığında bozulmuş oksidan-antioksidan dengenin düzeltilmesinde hücre
temelli yeni tedavi yaklaşımları geliştirilmesinde yol gösterici olabilecektir.
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