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gündüz devam eden deneylerimizde hep yan yana olduğumuz ve artık bir aile haline
geldiğimiz Ece TAVUKÇUOĞLI, Utku HORZUM, Alper KURŞUNEL ve Feyza Gül ÖZBAY’a
teşekkür ederim. Tez çalışmamda verdiği büyük emeklerden dolayı, çalışma
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ÖZET
Yöyen-Ermiş D., CXCL Kemokin Öncül Dizelerinden Türevlenen Küçük Peptit
Moleküllerinin

İmmün

Düzenleyici

Etkisinin

Değerlendirilmesi,

Hacettepe

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Programı
Doktora Tezi, Ankara, 2019. Peptit yapılı küçük moleküller pek çok fizyolojik sürecin
düzenlenmesinde ve hücrelerarası iletişimin sağlanmasında rol alır. Bu çalışmada,
bilinen 17 adet insan CXCL kemokin öncül dizilerinden türevlenen küçük peptit
molekülleri rasyonel ve özgün bir algoritma ile irdelemiş, bu dizilerden türevlenen
küçük peptit molekülleri belirlenmiş ve in vitro kullanıma uygun olacak ve
sentezlenmesi mümkün peptitler (15 molekül) seçilmiştir. İlgili küçük peptit
moleküllerinin periferik kan immün hücrelerinin çeşitli uyaranlar altında
aktivasyonunu, çoğalmasını ve sitokin sentezini nasıl etkilediği araştırıldı. İmmün
düzenleyici etki gösterme olasılığı olan CXCL kemokin öncül dizilerinden türevlenen
küçük peptit molekülleri saptandı. En yüksek etkiye sahip olduğu belirlenen üç
molekül (Pep8, Pep14 ve Pep17-2) floresan ile işaretli olarak sentezletildi ve hangi
immün hücre tipleri ile daha çok etkileştikleri hakkında bilgiler edinildi. Çalışmamız
sonucunda elde edilen pek çok peptit türevinin immün yanıtları farklı açılardan ve
farklı hassasiyette etkileyebileceği sonucuna varıldı. Bu küçük peptit moleküllerinin
en çok miyeloid hücreler ile etkileşim gösterdiği belirlendi. Bu etkileşim
kapasitelerinden dolayı akut miyeloid lösemi (AML) hücrelerini hedeflemede
kullanılabilecek adaylar olduğu düşünüldü. AML hücre hatlarının özellikle monositik
alt-tipi olan THP-1 hücre hattı ile Pep14 arasında en yüksek etkileşim görüldü. Genel
olarak peptitler olgunlaşma düzeyi daha ileride bulunan CD11byüksek hücreler ile daha
çok etkileşim gösterdi. İlgili peptitlerin endositoz mekanizmaları da değerlendilmiş
olup, reseptör aracılı girişin yanı sıra diğer endositoz mekanizmalarını da
kullanabildikleri belirlendi.
Anahtar kelimeler: Peptitler, kemokinler, immün sistem, inflamasyon, immün
düzenlenme, Akut Miyeloid Lösemi (AML).
Bu çalışma TÜBİTAK 1001 programı kapsamında desteklenmiştir (Proje no. 113Z061).
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ABSTRACT
Yoyen-Ermis D., Immune Modulatory Effects Of The Small Peptide Molecules
Derived From CXCL Chemokines, Hacettepe University Graduate School Of Health
Sciences, Tumor Biology And Immunology Program, Doctor Of Philosophy Thesis,
Ankara, 2019. Peptide structured small molecules function in the regulation of a
variety of physiological processes and intercellular communication. In this study,
precursor sequences of known 17 CXCL chemokine molecules were analyzed through
a rationalistic and genuine algorithm. Small peptide molecules derived from these
precursor sequences were determined and those (15 out of 17 molecules) which are
appropriate for synthesis and in vitro testing were selected. The effects of these
molecules on activation, proliferation and cytokine synthesis of immune cells in
peripheral blood were assayed in the presence of various stimulants. Small peptide
molecules derived from CXCL chemokine precursors (11 molecules) were determined
with a potential to modulate immune responses. Three molecules (Pep8, Pep14,
Pep17-2) determined to possess the highest impact were synthesized and labeled
with fluorescein and data were gathered on their interaction with specific types of
immune cells. In conclusion, our study was demonstrated that many peptide
derivatives synthesized affect the immune responses in different aspects and various
sensitivities. These small peptide molecules interacted with especially myeloid cells.
These interaction capacities of small peptide molecules were considered to be
candidates for targeting acute myeloid leukemia (AML) cells. The highest interaction
between peptides and AML cell lines was observed between Pep14 and THP-1, which
is a monocytic subgroup of AML cell lines. We observed that CD11bhigh cells more
prone to uptake these peptides compared to CD11blow ones. These small peptides
specific endocytosis mechanisms were evaluated and it was observed that they can
use all endocytic pathways.
Keywords: Peptides, chemokines, immune system, inflammation, immune
regulation, Acute Myeloid Leukemia (AML).
This study was supported by TUBITAK 1001 program (Project no.113Z061).

ix

İÇİNDEKİLER
ONAY SAYFASI

iii

YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI

iii

ETİK BEYAN

v

TEŞEKKÜR

vi

ÖZET

vii

ABSTRACT

viii

İÇİNDEKİLER

ix

SİMGELER ve KISALTMALAR

xii

ŞEKİLLER

xv

TABLOLAR

xx

1. GİRİŞ

1

2. GENEL BİLGİLER

4

2.1. Doğal İmmünite Ve İnflamasyon

4

2.2. Miyeloid Hücre Gelişimi
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3.15. Hücre Yüzey Floresan Işımasının Söndürülmesi (Quenching)

54

3.16. Endositoz İnhibitörlerinin Toksik Olmayan Dozlarının Belirlenmesi

54
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Hücrelerin Olgunluk Düzeyi İle İlişkisi.
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Kaveol-aracılı endositoz mekanizması (3)’den uayarlanmıştır.
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2.10.

Makropinositoz yolu ile kargoların endositozu.
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Fagositoz yolu ile antijenin hücre içine endositozu.
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Kemokin öncül peptit dizisi içerisinde yer alan endopeptidaz kesim
bölgelerinin dağılımı görülmektedir. Oklar farklı endopeptitaz kesim
bölgelerini göstermektedir.
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Gradyan (gradient) yoğunluk ayrımı ile elde edilen Ficoll 1077 ve Ficoll
1119 fazlarına yoğunlaşan hücre fraksiyonunun şematik gösterimi.
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İki fazlı ficoll gradyan (gradient) yoğunluk ayrımı ile elde edilen
hücrelerin MACS veya FACS yöntemi kullanılarak ayrımlaştırılması
sonucu saflık düzeylerini gösteren temsili akım sitometri grafikleri.

42

MTT deneyi ile uygun optik yoğunluğun elde edilmesi amacıyla
periferik kan hücre sayısının optimizasyonu
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Akım sitometri analizlerinde kullanılan genel kapılama stratejisini
gösteren temsili resim
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İlgili sitokinlerden A) IL-10, B) TGF-β, C) IFN-γ, D) TNF-, ve E) IL-4
konsantrasyonlarını hesaplayabilmek için ‘’lineer model’e’’ uygun
olarak belirlenen standart eğriler.

51

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

PKM hücrelerinin morfolojik dağılımına göre akım sitometri analizleri
sırasında kullanılan kapılar gösterilmiştir. İlgili popülasyonların sınırları
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3.8.

arasında özellikle mesafe bırakılmış ve böylelikle morfolojik açıdan
mümkün olan en homojen hücreler analize dâhil edilmiştir.

53

Tez çalışması kapsamında kullanılan endositoz inhibitörlerinin etki
ettiği yolakların şematik gösterimi.
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4.1.

Öncül peptit dizilerinden türevlenen küçük peptit moleküllerin tasarım
aşamasında tüm CXCL kemokinler için çizilen hidrofobisite.
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4.2.

CXCL kemokinlerin bilgisayar yazılımları kullanılarak ve/veya literatür
taraması sonucunda total öncül peptit dizilerine ait endopeptidaz/
proteaz kesim bölgeleri belirlenmiş ve birlikte gösterilmiştir.
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4.3.

CXCL öncül dizilerinden türevlenen küçük peptit moleküllerinin 25 nM,
0,25 μM, 2,5 μM, 25 μM son konsantrasyonda 24, 48 ve 96 saat
boyunca periferik kan lökositlerinin canlı hücre miktarı üzerindeki
etkisi.
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4.4.

CXCL öncül dizilerinden türevlenen küçük peptit moleküllerinin 250 μM
son konsantrasyonda 24, 48 ve 96 saat boyunca periferik kan
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76
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hücre hattı ile 16 saatlik inkübasyonu sonucunda etkileşimlerini
gösteren floresan mikroskopi görüntüleri.
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serumsuz ortam, 37C sıcaklık ve 25 M konsantrasyonunda inkübasyon
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saat inkübe edilmiştir. Floresan söndürme için tripan mavisi kullanılmıştır.
Grafiklerde analiz için ortalama floresan yoğunluk (OFY) değerleri
kullanılmıştır.
120

xx

TABLOLAR
Tablo

Sayfa

4.1.

CXCL kemokin öncül peptit dizilerinden tasarlanan ve öngörülen tasarım
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1. GİRİŞ
Kemokinler organizmada gerçekleşen birçok biyolojik süreçte önemli rollere
sahiptir. Özellikle inflamasyonun başlamasında ve çeşitli dokuların homeostazında
merkez rolleri bulunmaktadır. Lenfositlerin ve lökositlerin inflamasyon alanına göçü,
aktivasyonları, olgunlaşmaları, çoğalmaları, degranülasyon ve anjiyogenez gibi
süreçlerde doğrudan veya dolaylı olarak görev alırlar. Kemokinler, 8-12 kD yapısındaki
heparin bağlayan proteinler olup %20-70 oranında homoloji gösteren aminoasit
dizilerine sahiptirler. Yapılarında bulunan sistein (Cys, C) aminoasitlerinin bulunduğu
molekülün N-terminal ucundaki yerleşim pozisyonlarına göre farklı alt gruplara
sınıflandırılmıştır. Kemokinler bu özelliklerine göre 4 ana gruba ayrılmaktadır. Bu
çalışmada ele alınan alfa (α) kemokinlerin, yapılarında bulunan ilk 2 sistein
rezidüsünün arasında tek bir aminoasit yer alır (Sistein-X amino asit-Sistein) ve CXC
ligand (CXCL) kemokin olarak isimlendirilirler. CXCL kemokinler öncül proteinler
olarak salgılanırlar ve özellikle erken immün yanıtlarda lökositleri inflamasyon
bölgesine yönlendirirler veya immün hücrelerin fizyolojik koşullar altında dolaşımına
aracılık ederler. Bu kemokinlerin düzeylerinin inflamatuvar hastalıklarda belirgin
olarak arttığı gösterilmiştir.
Hücre-içi veziküllerde depolanmış veya hücre dışı ortama salgılanmış öncül
proteinler (pro-proteinler), immün aktivasyon gibi hızlı yanıt verilmesi gereken
biyolojik süreçlerde önemli rol oynar. İnflamatuvar koşullar altında immün
hücrelerden veya hasarlı dokulardan salgılanan proteazlar pro-proteinlerin öncül
peptit dizilerini keser ve onlara biyoaktivite kazandırır. Proteazlar tarafından
koparılan küçük peptit dizilerinin immün sistem hücreleri üzerinde etkisi
olabileceğine dair örnekler mevcuttur. Kemokinlerden kesilen öncül peptitlerin ise
işlevi konusunda herhangi bir veri bulunmamaktadır. Çalışmamızda literatürdeki bu
açığı tamamlamak adına CXCL kemokinlerden kesilen öncül peptitlerin immün sistem
üzerine olan olası etkileri araştırılmıştır.
Bu tez çalışması ile insan CXCL kemokin öncül dizilerinden türevlenen küçük
peptit molekülleri özgün bir algoritma ile belirlendi ve immün hücre yanıtları üzerine
olan etkileri, bu yanıtları ne yönde etkiledikleri değerlendirildi. Bu kapsamda immün
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aktivasyon belirteçleri, hücre proliferasyonu, sitokin salımı, floresan mikroskopi
küçük peptit moleküllerin hücre içine alımının doğrulanması ve endositoz inhibitörleri
ile yapılan deneylerde hücre içine alımların netleştirilmesi gerçekleştirilmiştir. CXCL
kemokin öncül peptit dizilerinden türevlenen küçük peptit moleküllerin tasarımı için
sekiz aminoasitten uzun olma, nötral pH’da pozitif şarj taşıma, amfipatiklik, polar
ortamda çözünme (hidrofobik aa. oranının ≤55% olması) özellikleri kullanılmış ve
istenilen küçük moleküllerin peptit dizisi belirlenerek başarı ile sentezletilmiştir. İlgili
peptitlerin yapısı ve saflığı NMR ve HLPC yöntemleriyle doğrulanmıştır. İlgili
peptitlerin immün hücrelerin aktivasyonu, çoğalması ve sitokin üretimine olan etkileri
değerlendirilerek sentezlenen 15 peptitten 11’inin herhangi bir parametreyi etkilediği
görülmüştür.
Genel olarak peptitlerin (Pep1E, Pep7, Pep8, Pep8E, Pep9, Pep11, Pep12,
Pep14, Pep17-2) varlığından en çok etkilenen yüzey belirteci CD86 olarak
bulunmuştur. İlgili yüzey belirtecinin profesyonel antijen sunucu hücrelerin
yüzeyinde bulunması ve T lenfosit yanıtlarını desteklemesi söz konusu olduğundan
adaptif immün yanıtlara ek bir katkı sağlandığı yönünde yorumlanmıştır. Genel olarak
peptitlerin (Pep1E, Pep7E, Pep8, Pep11, Pep12, Pep14, Pep17-2) varlığından en çok
etkilenen proinflamatuvar sitokin IFN-γ olarak bulunmuştur. IFN- γ’nın T lenfosit ve
NK hücre yanıtlarına işaret etmesi ile adaptif immün yanıtların modüle edildiği
yönünde yorumlanmıştır. Genel olarak peptitlerin (Pep7, Pep8, Pep11, Pep12)
varlığından en çok etkilenen anti-inflamatuvar sitokin TFG-β olarak bulunmuştur.
TGF-β’nın özellikle IFN-γ gibi proinflamatuvar sitokinlerin yüksek düzeyde salgılandığı
bazı koşullarda tespit edilmesi bu sitokinin geri-besleme mekanizması olarak arttığını
düşündürmüştür.
Tüm bu sonuçlara göre, Pep8, Pep14 ve Pep17-2 küçük molekülleri immün
yanıtları en çok etkileme kapasitesine sahip peptitler olarak değerlendirilmiştir. Pep8,
Pep14 ve Pep17-2’nin miyeloid hücreler (özellikle monositler) ile etkileştiği
görülmüştür. Pep8’in ise B ve NK hücreleri ile diğer peptit moleküllerine kıyasla daha
fazla bağlandığına dair bulgular elde edilmiştir. Pep17-2 ise en çok monositler ile
etkileşim göstermiştir. Pep14, monositik hücreler ile diğer peptitlere kıyasla en çok
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etkileşen küçük peptit molekülü olarak belirlenmiştir. Pep8, Pep14 ve Pep17-2’nin
miyeloid hücreler ile yüksek etkileşim kapasitelerinin bulunması nedeni ile ilgili
peptitlerin akut miyeloid lösemi (AML) hücrelerini hedefleyebileceği düşünüldü. Bu
nedenle FITC işaretli Pep8, Pep14 ve Pep17-2’nin AML hücre hatları (KG-1, Kasumi-1,
HL-60, THP-1 ve U937) ile etkileşim deneyleri yapıldı. Monositik hücrelerle en çok
etkileşim kapasitesine sahip Pep14’ün, AML hücre hatları içinde en çok monositik altgrup olarak kabul edilmiş THP-1 hücre hattı ile etkileştiği görülmüştür. Ayrıca, Pep8,
Pep14 ve Pep17-2’nin AML hücre hatlarının CD11b belirtecini yüksek düzeylerde
taşıyan alt-grupları ile daha çok etkileşebildiği görüldü. Literatürde küçük peptit
moleküllerinin hücre içine alımda birçok endositik yolağı veya direk alım yolağını
kullanabileceği gösterilmiştir. Bazı peptitler için bir yolak seçici olabilmesine rağmen
hücre içine alımda genel olarak tüm endositoz mekanizmanın kullanılabilmesi veya
peptitin hücre içine direk alımının da gerçekleşiyor olması, hücreye bu peptidin
alınmasında

bir

avantaj

olarak

değerlendirilebilmektedir.

Çalışmamızda

odaklandığımız ilgili üç peptitin genel olarak tüm endositoz ve doğruda alım
mekanizmalarını kullanabildiği görülmüştür. Sadece KG-1 hücre hattında özellikle
Pep8 ve Pep14’in kaveol-aracılı endositoz mekanizması ile spesifik olarak alınabildiği
dikkat çekmiştir.
Bu tez çalışması sonucunda elde edilen bulgular CXCL yapısında bulunan ve
proteolitik kırpılma ile serbest bırakılan kısa peptit moleküllerin immün sistemi
etkileyebilecek kapasiteye sahip olduğunu göstermiştir. Bu bulgu immün sistem
biyolojisinin anlaşılmasına katkı sağlayacak niteliktedir. Küçük peptit moleküllerinin
terapötik veya diyagnostik kullanım alanı bulunduğu bilinmektedir. Çalışmamızda
Pep8, Pep14 ve Pep17-2 ile AML hücrelerinin hedeflenebileceğine dair umut verici
sonuçlar elde edilmiştir. Böylelikle ilgili peptitler, immün yanıtların düzenlenmesine
katkıda bulunan veya inflamatuvar süreci güçlendiren peptit dizilerinin olmasının yanı
sıra içlerinden bazıları özellikle kanser hücrelerini hedeflemede ve belki de spesifik
kargo taşınmasında kullanılabilecek güçlü adaylar olarak değerlendirilebilecektir.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. Doğal immünite ve inflamasyon
Vücuttaki ilk savunma mekanizması aslında patojenlerin girişini önlemek
üzere şekillenmiştir. Epitelyal yüzeylerden üretilen anti-mikrobiyal kimyasallar ve
doku bütünlüğünün sıkı organizasyonu ile patojenlerden korunma sağlanır. Bu
bariyerlerin aşılması durumunda doğal immün sistem yabancı mikroorganizmaları
sahip oldukları patojen-ilişkili moleküler motifler (pathogen-associated molecular
pattern, PAMP) sayesinde tanır. Hasarlı hücreleri ise hasar-ilişkili moleküler motifler
(damage-associated molecular pattern, DAMP) içermesi ile ayırt eder. Doğal immün
sistemin verdiği bu ilk yanıt ile inflamasyon süreci başlar. Patojenlere, yabancı ve
hasarlı hücrelere, özelleşmiş motif veya moleküllere karşı immün yanıt oluşturulur.
Doğal immün sistemin başlıca hücresel bileşenleri monositler, makrofajlar,
nötrofiller, bazofiller, eozinofiller, mast hücreleri, doğal öldürücü hücreler (natural
killer, NK), doğal lenfoid hücreler (innate lymphoid cells, ILC) ve dendiritik hücrelerdir.
Hem doğrudan yanıt vererek hem de edinsel immün sistemi uyararak inflamatuvar
yanıtı kontrol ederler. İnflamasyon sırasında hücre göçü ve hareketliliği büyük önem
taşır ve kemokin adı verilen proteinler bu süreçte rol oynar (4, 5).
Doğal bağışıklık, filogenetik olarak bağışıklık sisteminin en eski kısmıdır. Tüm
çok hücreli organizmalarda enfeksiyonlardan korunmak ve patojenlerle başa çıkmak
için ko-evrim sırasında geliştirilmiştir. Defensinlerin yanı sıra katelisidinler,
kompleman sistemi, sitokinler ve kemokinler de doğal immünitenin diğer humoral
bileşenleridir. Katelisidinler karboksi terminalinde antimikrobiyal bir bölge içeren
katyonik peptitlerdir. Öncül protein olan ‘’katelisidin antimikrobiyal peptit 18’’
(cathelicidin antimicrobial peptide18, CAP18) nötrofillerden üretilen proteazlar
tarafından kesime uğrayarak aktif şekli LL-37’ye dönüşür. Bu form deride bakteri,
mantar ve viral yanıtlarda; ayrıca yara iyileşmesinde görev alır (5, 6). Kompleman
sistemi ise proteolitik kaskadların aktive olması ile çalışan bir sistemdir. Kompleman
aktivasyonunun başlaması farklı bileşenlerin tanınması (mikrobiyal yüzeyde bulunan
proteinler veya mannoz ile direk etkileşim, mikrobiyal yüzey ile antikor aracılı
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etkileşim) ile olduğundan klasik, alternatif ve lektin yolağı olmak üzere üç tipi vardır.
Aktivasyon yolu farklı olsa da tüm yolaklar membran saldırı kompleksinin (membran
attack complex, MAC) oluşması ile hücre veya bakterinin ortadan kaldırılmasını
sağlar.

Kompleman

sistemi

de

proteolitik

kesimler

sonucunda

proteinlerin/enzimlerin aktivasyonu zimojen prensibi ile çalışır (5, 7). Doğal immün
sistemin sitokin bileşenleri, inflamasyonun desteklenmesi veya sonlandırılması,
immün hücrelerin aktivasyonu veya inhibisyonu, viral replikasyonun engellenmesi,
edinsel immün sistemin uyarılması ve hücre göçü gibi birçok süreci yönlendirir. Tümör
nekroz faktörü (TNF)-, transforming büyüme faktörü (transforming growth factor,
TGF)-, İnterlökin (İL)-1, İL-12, İL-10, İL-6, İL-15, İL-18, İL-23, İL-27, tip I interferon ve
kemokinler doğal immün sistemin başlıca sitokinleridir. (5, 8). Makrofajlar ve
dendiritik hücreler tarafından üretilen TNF-, özellikle makrofajlar tarafından
nonglikoliz tip II membran protein formunda homotrimer olarak sentezlenir.
Membran ilişkili metallaproteinazlar ile membran-bağlı TNF- kesilerek, polipeptit
fragmentleri ortaya çıkar. Bu polipeptit zincirlerinden üç tanesi ve olgun TNF-
proteini üçgen piramit şekli oluşturarak dolaşıma katılır. Piramit yapının alt kısmı ile
reseptör interaksiyonu gerçekleşir. Bu nedenle bir ligand, üç reseptör ile aynı anda
etkileşebilir. TNF-, TNF süperailesine ait TNRF I, TNRF II ve CD40 molekülleri ile
etkileşerek, TNF reseptör ilişkili faktörlerin (TNF reseptör associated factors) TNF
reseptörlerinin sitoplazmik domaininde birikmesini sağlar. Etkileşim sonrasında
iletilen sinyal ile, NF-B ve AP-1 transkripsiyon faktörleri aktive olur. Özellikle TNFR I
ve TNF- etkileşimi sonrasında görülen kaspaz aktivasyonu ile hücrenin apoptoza
gittiği bildirilmiştir. İnflamasyon sırasında makrofajların aktivasyonuna sebep olan
PAMPs, DAMPs, TLRs ve NLRs ile TNF gen ekspresyonu uyarılarak, NF-B aktivasyonu
sağlanır. İnflamasyonun başlayabilmesi ve normal seyri için fizyolojik şartlarda
dolaşımda bulunan lökositlerin ve plazma proteinlerinin inflamasyon alanına
yönlendirilmesi gerekir. Hücrelerin ve ilgili proteinlerin inflamasyon bölgesine
ulaşması kan damarlarındaki geçirgenliğin artması, kan akışının hızlanması ve
lökositlerin damar endoteline daha iyi tutunması ile sağlanır. İnflamasyon alanına
yönelen hücreler yabancı mikroorganizmaların ortadan kaldırılması, doku tamiri ve
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inflamasyonun sınırlandırılmasına katkıda bulunur. İnflamasyon alanına ilk giden
hücre grubu nötrofilleri, monositler takip eder (9). İnflamatuvar süreçlerde TNF-, İL1 ile CXCL1 ve CCL2 kemokinlerinin salımını uyararak, nötrofil ve monositlerin
inflamasyon alanına yönlendirilmesinde rol oynar. Ayrıca, İL-1 ve İL-6 sitokinleri ile
beraber kemik iliğini uyararak, nötrofil gelişimini uyarır (10). Akut inflamasyon kısa
sürede etkinleşerek mikroorganizmalara karşı korunmada önemli bir basamağı
oluşturur. Kronik inflamasyon ise genellikle enfeksiyonun yok edilemediği veya
sınırlandırılamadığı durumlarda inflamatuvar yanıtların uzaması ile ortaya çıkar. Doku
hasarında, monosit ve lenfosit gibi hücrelerin aşırı birikimi görülür. Kronik
inflamasyon bölgesinde genellikle anjiyogenez, doku yeniden şekillenmesi (tissue
remodelling) ve fibrozis de izlenir (4, 5). İnflamasyon, kontrol altında tutulması
gereken kritik bir süreçtir. Vücuda giren mikroorganizmalar kontrol altına alınamaz
ise kan dolaşımına geçerler ve septik şok denilen tablo görülür. Bu süreci kontrol
eden, esas kritik sitokinin de TNF- olduğu kabul görmektedir.
İnflamatuvar yanıtların sınırlandırılması hem doğal immün sistem hem de
edinsel immün sistem tarafından kontrol edilir. Aktive dendritik hücreler ve
makrofajlardan salgılanan İL-1, TNF- ve İL-12 gibi faktörler İL-10’nun salımını uyarır.
İL-10 immün baskılayıcıdır ve bu negatif geri besleme mekanizması ile inflamasyon
sonlanmaya başlar (11) (abbas). İL-10, dendiritik hücreler, T yardımcı (T helper, Th)1,
Th2, T düzenleyici (T regulatory, Treg), B düzenleyici (B regulatory, Breg) ve aktive
makrofaj hücrelerinden salındığı bilinen heterodimerik sitokin ailesinin bir üyesidir.
Reseptörü, interferon reseptörlerinin de dahil olduğu tip II sitokin reseptörüdür. JAK1
ve TYK2 Janus ailesi kinaz ile sinyal transducer ve aktivatör transkripsiyon (STAT)3
aktivasyonunu sağlarlar. Aktive makrofajlar ve dendiritik hücreler İL-12 sitokini
üreterek, IFN-’nın salımını indüklerler. İL-10, İL-12 salımını engelleye ilk sitokin olarak
tanımlanmış olup, immün regülasyonu destekler. İL-10, kostimülatör molekül ve MHC
II ekspresyonunu da bloklayarak immün aktivasyonu engeller. İmmün regülasyoda rol
alan bir diğer önemli sitokin ise, TGF-’dır. Bu sitokin ilk olarak tümör prognozunu
destekleyen bir sitokin olarak tanımlanmış olup, özellikle FOXP3+ periferal Treg
hücrelerinin dönüşümünü ve İL-10 salımı yapmasını sağlar. Özellikle TGF-1, CD4+
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yardımcı T hücreler, aktive makrofajlar, tip-II regülatör karaktere sahip makrofajlar
(M2), intestinal epitelyal hücreler ve diğer birçok hücreden salınır. Bu sitokin, inaktif
öncül protein olarak sentezlenir, golgide proteolitik kesime uğrar ve homodimer
formunu kazanır. TGF-1, latent formda sekrete olur ve ekstraselüler kesime
uğramasının ardından ilgili reseptörüne bağlanır. TGF-, bağırsağın lamina propria
bölgesinde dendiritik hücreler tarafından üretilir ve immünoglobülin (Ig) M pozitif B
hücreleri uyararak IgA üretmelerini sağlar. TGF-, özellikle bağırsak mukozasında
kommensal bakterilere karşı gelişecek immün yanıtın engellenmesi ve inflamasyonun
sınırlandırılmasında İL-10 ile beraber önemli rol oynar. Bağırsak mukozasında bulunan
Treg hücreleri tarafından üretilen TGF- sitokini, makrofaj ve Treg kaynaklı İL-10
sitokini sayesinde inflamasyon sınırlandırılır ve bağırsakta kommensal bakterilere
karşı yanıt geliştirilmez. Akciğerlere özgü makrofajlar olan alveolar makrofajlar, dalak
ve karaciğerdeki makrofajlardan farklılık gösterip İL-10 ve TGF- sitokinlerini üretirler.
Bu makrofajların ayrıca zayıf fagositik kapasitedir. İmmün baskılayıcı bu özellikleri
sayesinde T hücre yanıtlarını ve CD103+ dendiritik hücrelerin antijen sunma
kapasitesini engellerler. İmmün korunaklı bölgelerde inflamatuvar yanıtın
oluşmaması veya kontrol altında tutulması çok kritiktir. Gözün anterior bölmesinde
bulunan nöropeptitler, -melanosit-stimüle edici hormonlar, vazointestinal peptitler,
somatostatinler ile immün regülatör ortamın karakteri sabit tutulmaktadır. Ayrıca,
TGF-, PD-L1 ve FasL ile aktive olabilmiş T hücrelerin inhibisyonu ve ortadan
kaldırılması sağlanır. Testis de ise leyding, sertolli ve peritubular hücrelerden üretilen
TGF- sitokini bu immün korunaklı bölgede inflamasyonun kontrolünde en kritik
sitokindir (5, 11, 12).
İmmün yanıtların kontrol altında tutulmasında kostimülasyon da oldukça
kritik bir kontrol noktasıdır. T hücrelerin aktivasyonu sonucu üzerlerinde sitotoksik Tlenfosit ilişkili protein (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein, CTLA)-4
koinhibitör molekülü artış göstermeye başlar ve CD28’e CD80/CD86’ya göre daha
yüksek afinite göstererek T hücre aktivasyonunu inhibe eder (13). Aktive olmuş T
hücrelerin üzerinde ifade olmaya başlayan bir diğer baskılayıcı molekül ise PD-1’dir.
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Özellikle IFN- uyarımı sonrasında efektör hücreler üzerinde çıkan PD-L1 molekülü ile
eşleşir ve T hücrelere güçlü bir inhibisyon yanıtının iletilmesini sağlar (5, 14).
2.2. Miyeloid hücre gelişimi
Miyeloid hücrelerin farklılaşması (miyelopoez) sırasında ilk olarak miyeloid
öncül hücrelerden megakaryoblast, proeritroblast ve miyeloblast öncül hücreleri
oluşur. Bir sonraki farklılaşma aşamasında bu hücreler olgunlaşarak sırasıyla;
megakaryosit, eritrosit ve granülositik veya monositik hücrelere dönüşür.
monosit/dendiritik hücre öncüllerinden dendritik hücre ve makrofajlar oluşurken,
granülositik öncüller nötrofilleri, bazofilleri veya eozinofilleri oluşturmak üzere
farklılaşırlar. Miyeloid hücrelerin farklılaşması kemik iliğindeki özelleşmiş bölgeler
olan nişlerde gerçekleşir ve olgunlaşmasını tamamlayan hücre kemik iliğinden çıkarak
dolaşıma girer (15-17).
Monositik hücrelerden monoblast olarak adlandırılan en immatür hücre,
nükleusun hücrenin büyük bir kısmını kapladığı ve sitoplazmasında granül ve/veya
vokuol bulundurmayan bir morfolojiye sahiptir. Bir sonraki farklılaşma düzeyine
geçtiği zaman nükleus hafif girintili ve büyük olup sitoplazma daralır ve promonosit
olarak isimlendirilir (Şekil 2. 1).
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Şekil 2.1. Kemik iliğinde fizyolojik koşullarda monosit olgunlaşma basamaklarının
(sırasıyla monoblast, promonosit ve monosit) yüzey belirteçleri ile ilişkisi,
(Wood, B.L., 2007’den uyarlanmıştır)
Hücre en olgun düzeyine ulaştığı zaman ise, monositik hücre karakterine özgü
at-nalı şeklinde, lobüle veya yuvarlak bir nükleusa sahip olup, hücre sitoplazmasında
vokuol bulundurur ve sitoplazmik projeksiyonlara sahiptir. Bu farklılaşma sırasında
CD34 yüzey belirtecinde olgunlaşma düzeyi arttıkça azalma görülürken; CD64, CD154,
CD11b, CD36, CD14 ve CD4 yüzey belirteçlerinin ekspresyonu artar. CD16 özellikle
olgun monositlerde eksprese olan bir belirteçtir (Şekil 2. 1) (18, 19).
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Şekil 2.2. Kemik iliğinde fizyolojik koşullardaki nötrofil olgunlaşma basamaklarının
(sırası ile miyeloblast, promiyelosit, miyelosit, metamiyelosit, band
hücresi ve nötrofil) yüzey belirteçleri ile ilişkisi, (Wood, B.L., 2007’den
uyarlanmıştır)
Miyeloblastik farklılaşma aşamasında bulunan nötrofiller CD45, CD34, CD117,
CD13 ve CD33 belirteçlerini taşıyan, yuvarlak nükleuslu ve azürofilik granül taşıyan
sitoplazmaya sahip hücrelerdir. Promiyelositik farklılaşma aşamasında hücre
nükleusunda hafif girinti gözlenir ve eksentirik yerleşimlidir. Sitoplazmada
promiyelositik aşamadaki hücrelere göre daha fazla azürofilik granül bulunur (Şekil 2.
2). CD34 ekspresyonunda ise kayıp gözlenir. Miyelositik farklılaşma basamağına
geçen hücreler CD117 ekspresyonlarını kaybedip, CD11b, CD11c, CD66a ekspresyonu
kazanırlar ve sitoplazmalarında sekonder granüller oluşmaya başlar. Nükleus oval
veya yuvarlak şekillidir. Metamiyelositler de miyelositler gibi sekonder granüller taşır
ve nükleusları genellikle oval şekillidir. Bu hücrelerde CD35 ve CD87 ekspresyonu
görülmeye başlar. Band hücresine farklılaşıldığı zaman nükleus band formunda ve
bazen katlanmış şekilde görülür. Sitoplazmada halen sekonder granüller
bulunmaktadır ve hücre yüzeyinde CD64 ekspresyonu kaybolmuştur. Son farklılaşma
basamağına geçen olgun nötrofil polimorfonükleer lökosit olarak da adlandırılır.
Nükleusları karakteristik ve segmentli olup, 2-5 adet loba sahiptir. CD13, CD11b,
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CD66b, CD15, CD65 ve CD16 yüzey belirteçlerinin ekspresyonu bu hücrelerde oldukça
yüksektir (Şekil 2.2.) (18, 19).
Kemik iliğinde olgunlaşan monosit veya nötrofil hücreleri dolaşıma katılır.
Fakat, kronik inflamasyon ve kanser gibi sistemik patolojilerde kemik iliği etkilenir ve
farklı matürasyon düzeylerindeki miyeloid hücreler olgunlaşmalarını tam olarak
tamamlayamadan dolaşıma çıkarlar. İmmatür miyeloid hücreler genellikle immün
yanıtları baskılama yönünde fonksiyon gösterir. Bu nedenle miyeloid-kökenli
baskılayıcı hücreler (myeloid-derived suppressor sells, MDSC) olarak isimlendirilirler
(20, 21).
Miyeloid lösemiler farklı olgunlaşma basamaklarında bulunan miyeloid
hücreleri yansıttığı için bu kanser tipinin hücre hatları miyeloid hücre çalışmalarında
model olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, bu hücreler sınırsız çoğalma ve in vitro
farklılaşma kapasitesine sahiptir (22, 23). Özellikle, THP-1 hücre hattı literatürde en
çok kabul gören monositik hücre hattıdır (24). Bunun dışında KG-1, Kasumi-1, HL-60
ve U937 de farklı olgunlaşma basamaklarını yansıtan AML hücre hatlarıdır. KG-1 ve
Kasumi-1 miyeloblastik hücre kategorisinde yer alan M0 farklılaşma düzeyindeki
hücrelerdir (25). HL-60, M2/M3 düzey farklılaşmaya sahip olup, in vitro miyeloid
farklılaşma çalışmalarında sıklıkla tercih edilir (26). Bu hücrelerin dimetil sülfoksit
(DMSO) (27) ve all-trans retinoik asit (ATRA) (28) ile nötrofil benzeri; phorbol 12myristate 13-acetate (PMA) ve 1,25dihidroksi vitamin D3 (D3) ile monosit/makrofaj
benzeri; n-Butyrate veya orta dereceli alkali koşullarda (pH 7.6-7.8) ise eozinofilik
hücrelere dönüştürülebildiği bildirilmiştir (29). U937 ise en ileri düzeyde farklılaşmaya
sahip histiyositik hücre hattıdır (28, 30).
2.3. Kemokinler
2.3.1. Kemotaksis
Hücreler, algılanan uyaranların en düşük seviyede olduğu bölgeden en yoğun
olduğu bölgeye doğru yönlenmek üzere hareket eder. Bu süreç ‘kemotaksis’ olarak
isimlendirilir (31, 32). Özellikle immün sistem hücrelerinin hareketi ve fonksiyonlarını
göstereceği alanlara yönlendirilmesinde önemli görevler görür. Lökositlerin
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inflamasyon alanına göç etmesi ve vücuttaki lenfosit trafiğinin düzenlenmesi
kemoatraktan moleküller aracılığıyla sağlanır (1).
Hücreler özelleşmiş reseptörleri ile kemoatraktanları algılayarak derişimin
yüksek olduğu kısımlara doğru hareket ederler (32). Kemoatraktan derişiminden
bağımsız olarak etki görülmesi ’’adaptasyon’’ aşamasıdır. Farklı kemokinler aynı
düzeyde etki oluşturur ve sinyal hızla sonlandırılır. Hücrelerin etkinliği zayıf
kemoatraktan sinyallerini çoğaltarak düşük derişimli bölgeden yüksek olduğu bölgeye
doğru göç etmesi ise ‘’amplifikasyon’’ aşamasıdır. (1). Hücreler ortamda
kemoatraktan proteinler bulunmadığı zaman polarize hale geçmezler ve hareketsiz
fazda bulunurlar. Kemoatraktan sinyalin alınması ile hücre içi aktin iskeletinde
yeniden düzenlemeler gerçekleşir ve polarizasyon başlar (1) (Şekil 2.3.). Hücredeki
aktin/miyozin şekillenmesinin bu uzay-zamansal düzlemde yeniden organizasyonu ile
pseudopod oluşumu gerçekleşir. Polarizasyonun gerçekleştiği yönde, farklı motilite
ve adezyon proteinleri ile etkileşen F-aktin filamentlerinde dallanmalar oluşur ve uzar
(33). F-aktin filamentleri ile etkileşen lateral psödopodların genişlemesini önler ve
hücrenin ucunun geri çekilmesine izin verir. Bu sayede bazı proteinler ise hücre göçü
ve polarizasyonu etkin şekilde gerçekleşir. Bu organizasyon ile hücrenin ‘’arka’’
kısmında hücre korteksi oluşarak, migrasyon sırasında hücreye dayanıklılık ve göç
yeteneği sağlar (Şekil 2.3) (1).

Şekil 2.3. Kemotaksis sırasında hücre iskeletinde meydana gelen değişimler. A)
hücrenin kemoatraktan moleküllere yönelimi sırasında polarize faza geçişi
A, arka; Ö, ön. (1)’den uyarlanmıştır.
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2.3.2. Kemokin ailesi
Kemoatraktan proteinlerin en geniş ailesini kemokinler oluşturur. Özellikle
inflamasyon süreçlerinde ve doku homeostazında önemli fonksiyonlara aracılık
ederler. Lökositlerin göçü, aktivasyonu, olgunlaşması, çoğalması ve degranülasyonu
gibi süreçlerde doğrudan veya dolaylı olarak görev alırlar. Kemokinler, 8-12 kD (~70–
90 amino asit) (1) ağırlığında heparin bağlayan proteinlerdir ve %20-70 oranında
homolojiye sahiptir. Amino ucuna (N-terminal) yakın ilk sistein (Cys, C) amino asidinin
yerleşim pozisyonuna ve sayısına göre dört alt grup altında incelenebilir: Tek sistein
içeren “C”, ardışık iki sistein içeren “CC”, iki sistein arasında herhangi başka bir amino
asit içeren “CXC” veya iki sistein arasında herhangi başka üç amino asit içeren “CX3C”
kemokin yapıları belirlenmiştir (34) (Şekil 2.4.).

Şekil 2.4. Kemokin alt-gruplarının sınıflandırılması. C, cysteine; X, diğer amino
asitler; COOH, karboksi uç; NH2, amino uç. (Kohidal, L’dan uyarlanmıştır)
Günümüzde insan ve farede tanımlanmış kemokin ailesine üye 51 molekül
belirlenmiştir (2). Bunların büyük bölümü CC (30 adet) ve CXC (18 adet) grupları
altında yer alır (Şekil 2.5). Fonksiyonel açıdan kesin bir ayrım yapılamamakla birlikte;
CXC kemokinler akut inflamasyon sırasında polimorfonükleer lökositler gibi hızlı yanıt
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oluşturan doğal immün sistem hücrelerinin göçünde daha etkin rol oynayabilir (35,
36).
Üretim dinamiğine bağlı olarak, “homeostatik veya sürekli üretilen” ve
“inflamatuvar veya üretimi uyarılan” şeklinde de sınıflandırılmaktadır. Homeostatik
CXC kemokinler (örneğin, CXC Ligand (CXCL)12, CXCL13) fizyolojik koşullar altında
gelişimsel hücre trafiğini ve immün gözetim sırasındaki lökosit seyrini düzenler.
Enfeksiyon veya yara iyileşmesi sırasında bu kemokinlerin düzeyinde artışlar
görülebilir. İnflamatuvar kemokinler ise (örneğin, CXCL1-CXCL11) genellikle fizyolojik
koşullarda salgılanmazlar. Ancak, doku hasarı, enfeksiyon gibi inflamatuvar
uyaranların varlığında hızla salgılanarak lökosit göçüne neden olurlar (1, 34-36).
Kemokinler etkilerini membranı 7 kez geçen G-protein-ilişkili hücre yüzey
reseptörlerine (7 transmembrane G protein-coupled receptor, GPCR) bağlanarak
gösterirler. Toplam 20 kemokin reseptörü tanımlanmıştır (37) (Şekil 2.5.). Bazı
kemokin reseptörleri sadece belirli bir tip immün hücrede bulunurken, bazılarına
yaygın olarak rastlanır (36). G-protein ilişkili hücre yüzey reseptörleri aracılı sinyal
iletimi hücre içinde bir çok proteini etkiler ve hücre için adeta bir pusula görevi görür.
Hücre bu sayede en küçük kemoatraktan derişimindeki değişimleri algılayabilir.
Kemokinlerin G-protein ilişkili hücre yüzey reseptörlerine bağlanması ile heteromerik
G proteininin G ve G alt-üniteleri birbirinden ayrılır. Serbestlenmiş G, Ras
proteininin hücrenin (ön tarafına) polarizasyon yönüne toplanmasını sağlar. Bu
sayede uyarılan diğer sinyal yolakları aktin polarizasyonunu düzenler ve hücre
hareketlenir (1).
Kemokinlere ek olarak, nötrofilleri inflamasyon alanına yönlendiren, NFormyl-L-methionyl-L-leucyl-L-phenylalanine (fMLP), kompleman faktör C5a, platelet
aktive edici faktör (PAF) de kemotaksisi uyarır (38-40).
2.4. İnflamasyon ve CXCL kemokinler
Kemokin alt-grupları içinde, iki sistein amino asidinin arasında herhangi başka
bir amino asit içeren grup “CXC” kemokinler olarak isimlendirilmiştir. CXCL
kemokinler korunmuş ilk sistein aminoasidinden önce ELR (Glu-Leu-Arg) motifinin
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varlığına göre iki alt sınıfa ayrılır (34, 41). CXCL kemokinler ve reseptörleri lökositlerin
enfeksiyon ve inflamasyon alanına doğru yönlenmesini sağlayan kritik rehberlerdir.
Birçok hastalıkta CXCL kemokin ve reseptör düzeyinin kan, doku, ve vücut sıvılarında
artış gösterdiği bildirilmiştir (42, 43). Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH)
CXCL10 ve reseptörü CXCR3’ün ifadesinin arttığı ve bu sebeple havayolu duvar ve
lümeninde makrofaj, CD8+ T hücre ve nötrofil birikiminin daha fazla olduğu
bildirilmiştir. Ayrıca, inflamasyon alanında biriken bu nötrofillerin CXCL5 ve CXCR2’yi
arttırarak da yeni nötrofil birikimine destek olduğu da yayınlanmıştır (44). CXCL
kemokinler kronik inflamasyon nedeniyle doku hasarı ağır seyreden nörodejenaratif
hastalıklarda da artış gösterebilir. Örneğin, multipl sklerozda beyin ve omurilikte
gelişen lezyonlarda T hücre, B hücre, monosit ve makrofajların perivasküler
infiltrasyonu görülür. Demiyelinize beyin lezyonlarında CXCL10 ve CXCR3 + T
hücrelerin eş zamanlı olarak bulunduğu gösterilmiştir. (42). Sedef hastalığında ise,
deri lezyonlarında CXCL1, CXCL2, CXCL5, CXCL8, CXCL9, CXCL10 ve CXCL12
düzeylerindeki artışın hastalık patogenezi ile doğrudan ilişkili olabileceği
belirtilmektedir (45).
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Şekil 2.5. Kemokin reseptörleri ve tanımlanmış ligandları.
cCKR konvansiyonel kemokin reseptörü (conventional chemokine receptor); CCL, CC kemokin ligandı
(CC chemokine ligand); CCR, CC kemokin reseptörü (CC chemokine receptor); CX3CL, CX3C kemokin
ligandı (CX3C chemokine ligand); CX3CR, CX3C kemokin reseptörü (CX3C chemokine receptor); CXCL,
CXC kemokin ligandı (CXC chemokine ligand); CXCR, CXC kemokin reseptörü (CXC chemokine
receptor); ACKR, atipik kemokin reseptörü (atypical chemokine receptor); ADM, adrenomedullin
(2)’den uyarlanmıştır.
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CXCL kemokinler akut ve kronik inflamasyon bölgesinde en yüksek düzeye
ulaşır. Vasküler bozukluklar, kanser ve otoimmünite dahil pek çok inflamatuvar
hastalıkta CXCL kemokin düzeylerinin arttığı bildirilmiştir (11). Kanser gelişimi ve
hastalığın ilerleyişinde lökosit trafiği ve kemotaksis büyük öneme sahiptir. CXC
kemokinler ve reseptörleri tümör büyümesini, anjiyogenezi düzenleyerek, tümöre
özgü immün yanıtları aktive ederek ve tümör hücresinin proliferasyonunu otokrin
veya parakrin yollarla uyararak destekler (41). Birçok kanser tipinde özellikle akciğer
ve kemik iliğine yapılan metastazda kemokinlerin rol oynayabildiği bilinmektedir.
Meme ve mide kanserinde tümör hücrelerinin CXCR4’ü oldukça yüksek düzeyde
taşıdığı ve lenf düğümü, kemik iliği ve akciğerlerde ise bu reseptörün özgül ligandı
olan CXCL12’nin artmış olduğu bildirilmiştir. (41, 46). ELR motifi taşımayan CXCL
kemokinler anjiyostatik etki gösterirken, bu motife sahip kemokinler anjiyogenezini
destekler. Ayrıca, ELR+ CXCL8’in anjiyogenezi desteklemesinin yanı sıra, kanser-ilişkili
nötrofiller tarafından matriks metalloproteinaz (MMP)9 salgılanmasını uyardığı
gösterilmiştir (41). ELR motifi bulunmayan bir kemokin olan CXCL10 lenfositlerin
üzerindeki CXCR3 reseptörü ile etkileşerek kansere karşı etkisini artırabilir (47).
Ayrıca, CXCL9, CXCL10 ve CXCL11 hem anjiyostatik etki gösterebilmekte hem de NK
hücreleri ve anti-tümör T lenfositleri destekleyebilmektedir (41).
Bakteriyel enfeksiyon, iskemi-reperfüzyon hasarı ve akut glomerilonefrit gibi
akut inflamatuvar durumlarında en çok nötrofil infiltrasyonu izlenir. Özellikle CXCL8
ve nötrofillerin üzerinde bulunan CXCR1 ve CXCR2 reseptörleri aracılığıyla kemotaksis
söz konusudur. İnflamasyonun ilerleyen fazlarında makrofaj ve lenfosit infiltrasyonu
artarak kronik inflamasyon tablosu yönünde gelişir (48). Ayrıca, CXCL1, CXCL5, CXCL7
ve CXCL8 gibi kemokinler trombosit granüllerinde depolanmış halde bulunabilir. Bu
kemokinler doku hasarı ve koagülasyon bölgelerinde doğrudan serbestlenir (49).
Sonuç olarak, inflamasyon alanında proteazlar ile etkileşebilecek CXCL kemokinler,
yüksek yoğunluğa ulaşabilmektedir.
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2.5. Kemokin Biyosentezi
İnflamatuvar kemokinlerin üretilmesi ve salımı, immün yanıtların şiddetine ve
karakterine bağlıdır. Özellikle, ağır enfeksiyonlar ve doku hasarı sonucunda bu
kemokinlerin aşırı düzeyde ifadesi görülür (35, 50). İmmün sistem hücreleri
üzerlerinde taşıdıkları Toll-like reseptörler (Toll-like receptor, TLR), C-tipi lektin
reseptörleri (C-type lectin receptor, CLR), sitoplazmik nükleotid-bağlayıcı ve
oligomerizasyon bölgesi (cytoplasmic nucleotide-binding and oligomerization
domain, NOD) benzeri reseptörler (NOD-like receptor, NLR)

ve retinoik asit-

indüklenebilir gen-1 (retinoid acid-inducible gene 1, RIG-1) benzeri reseptörler (RIG1-like receptor, RLR) gibi desen tanıma reseptörleri (pattern-recognition receptor,
PRRs) ile evrimsel olarak korunmuş patojen-ilişkili moleküler motifleri (pathogenassociated molecular pattern, PAMP) tanırlar (51). Ayrıca , doku hasarı veya stres
durumunda serbestlenen ATP, RNA ve ısı şok protein (heat shock protein, HSP) 70 gibi
endojen tehlike-ilişkili moleküler desenler (danger- associated molecular pattern,
DAMP) antijen reseptörlerini uyarır. Böylece, inflamatuvar kemokinleri kodlayan
genlerin transkripsiyonu tetiklenir. Kemokinlere ait transkriptlerin stabilitesi düşüktür
ve degradasyona meyillidir. Birçok kemokin mRNA’sı 3’ translasyona uğramayan
bölgede (untranslated region, UTR) AU-zengin gen dizisi elementleri (AU-rich gene
sequence element, ARE) bulundururlar. ARE-bağlayıcı proteinler bu diziler ile
etkileşerek, deadenilasyon, decapping ve ekzonükleaz aktivitesi gibi yollarla mRNA
stabilizasyonunu değiştirir. İL-1, virüsler, bakteriyal lipopolisakkarit (LPS), fMLP gibi
birçok pro-inflamatuvar sitokin ve immün modülatör molekül kemokin transkriptinin
stabilizasyonunu sağlayabilmektedir (35). Anti-inflamatuvar sitokinler olan İL-10,
TGF-, ve glukokortikoidler kemokin transkripsiyonunu ve mRNA stabilizasyonunu
etkileyerek bu moleküllerin inflamatuvar etkilerini azaltır. (35).
Post-transkripsiyonel alternatif kırpılma (alternative splicing) veya alternatif
promotor dizilerinin kullanılması işlemi ile oluşturulan gen ifadeleri de kemokin ağının
düzenlenmesine katkı sağlar. Bu işlem sonucunda kemotaktik süreçlerde önemli
fonksiyonlara sahip bazı kemokinlerin farklı uzunluktaki izoformları sentezlenir (52).
Örneğin, CXCL12’nin alternatif kırpılma sonucu oluşan CXCL12, CXCL12, CXCL12,
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CXCL, CXCL12 ve CXCL olmak üzere altı izoformu belirlenmiştir. Bu izoformlar aynı
amino (NH2)-terminaline sahip olmalarına rağmen karboksi (COOH)-terminalinde
farklılıklar gösterir. Bu nedenle, doku dağılımı proteolitik kesim bölgeleri, reseptöre
bağlanma afiniteleri ve anti-HIV (human immunodeficiency virus, HIV) aktivitelerinde
önemli farklılıklar gözlenebilir (35, 53).
2.5.1. Kemokinlerin hücre içi taşınımı ve salımı
Yeni sentezlenen polipeptit zincirlerinin biyoaktivite kazanabilmesi için
ribozomun dışında belirli kimyasal ve yapısal modifikasyonlar genellikle enzimatik
olarak gerçekleştirilir. Bu post-translasyonel modifikasyon süreçleri iki ana grupta
incelenir. İlk aşamada proteolitik parçalanma ile polipeptit dizilerinden bazı parçalar
çıkartılır. İkinci aşamada ise, amino asit dizilerinin omurgasına müdahale edilmeksizin
yan zincirlerin kimyasal modifikasyonu gerçekleştirilir (54).
İnflamatuvar uyaranlar altında çeşitli sinyal yolaklarının aktive olması ile
kemokin geninin ifadesi tetiklenir. Kemokin salımı için mRNA seviyelerinin optimal
düzeye çıkması ve post-transkripsiyonel işlemlerin tamamlanması gereklidir (55, 56).
Kemokin salımının klasik (canonical) endoplazmik retikulum ve golgi yolağı aracılığıyla
gerçekleştiği gösterilmiştir. Farklı uyaranlar varlığında üretilen kemokinlerin farklı
yolakları, vezikülleri, granülleri ve organelleri kullanır (55, 56). Örneğin, makrofajlar
ekzositoz granüllerinden yoksundur ve bunun yerine geridönüşümlü endozomal
salgılama yolağını kullanır. Mast hücreleri de makrofajlar gibi bir salgılama yolağı
kullanır ancak anafilaktik degranülasyondan daha farklı bir mekanizma kullandığı
gösterilmiştir. Nötrofiller kemokin serbestleme kapasitesi oldukça yüksek hücrelerdir
(56). Nötrofillerin, CXCL2’yi pre-protein olarak salgı vezikülleri ve tersiyer granüller
içerisinde depoladıktan sonra salıverdiği gösterilmiştir (57). Ayrıca, nötrofillerde YXX
motifini taşıyan proteinler için özel bir salgılama yolağı mevcuttur. Bu motif, aktivatör
protein (AP)-3/AP-4 kompleksi ile etkileşir. YXX motifi ile AP-3 etkileşmesi
neticesinde proteinlerin; geri dönüşümlü endozomlardan, geç endozom, lizozom ve
ilgili organellere taşınımı gerçekleşir. AP-4 ile YXX motifi etkileşimi ise, proteinlerin
trans-golgi network (TGN)’den endozomlara veya direk lizozomlara gitmesini sağlar.

20

CXCL2 ve CXCL8 gibi YXX motifi taşımayan kemokinlerin bu adaptör proteinlere
bağlanmadan salgılandığı yayınlanmıştır. (57). Eozinofillerde ise kristaloid granüller
bulunur ve hücre dışına, klasik ekzositoz, bileşik ekzositoz, parçalı degranülasyon veya
sitoliz yolaklarından biri ile salgılama yapılır. Eozinofiller, CXCL1, CCL13, CCL11 ve
CCL3’ü sadece kristaloid granülleri içinde depolar. Diğer taraftan, CCL5’i hem
kristaloid granüllerinde hem de salgılama veziküllerinde barındırır (58).
2.5.2. Kemokinlerin post-translasyonel modifikasyon ile biyoaktivite
kazanması
Hücre dışına bırakılan proteinler pre-pro-protein şeklinde salgılanır. Bu yapıda
amino terminalinden itibaren sinyal peptit, pro-peptit ve olgun peptit dizilerinin
ardışık şekilde sıralanır. Sinyal peptit kesildikten sonra kalan pro-peptit yapısı
moleküler şaperon da olarak isimlendirilmektedir (Şekil 2.6.). Pro-peptit şekli genel
olarak proteinin doğru katlanmasını sağlayan post-translasyonel düzenleyici olarak
kabul görmektedir (59, 60). Pro-peptit dizileri proteinin yapısal organizasyonunu,
oligomerizasyonunu, lokalizasyonunu, sınıflanmasını, enzimatik aktivitesi ve
stabilizasyonunu doğrudan etkiler. Son yıllarda bu pro-peptitlerin başka görevlerinin
de olabileceği yönünde buluşlar mevcuttur. Fonksiyonel olarak iki sınıf altında
incelenirler. Sınıf I pro-peptitler, ‘’intramoleküler şaperonlar’’ olarak protein
katlanmasını kolaylaştırır. Örneğin, kimotripsinojen ve proelastaz 2 pro-peptitleri
disülfit bağları ile ilişkili kalır ve bu proteinlerin doğru katlanmasından ziyade
stabilizasyonunda görev alır (61). Kaspaz-8’in pro-peptit kısmı TNF resöptörü ile
etkileşerek c-Jun N-terminal kinaz (JNK) sinyal yolağını aktive edebilir. Benzer, şekilde
K vitaminine bağımlı proteinlerin pro-peptitleri karboksilaz için birincil bağlanma
bölgesini teşkil eder. Bu pro-peptitin bulunmadığı durumda faktör XI veya protein C
ifadesinin gerçekleşmediği görülmüştür. Matriks metalloproteinaz (MMP) propeptitlerinde ise korunmuş halde bulunan sistein aminoasitleri, bu enzimlerin inaktif
halde kalabilmesi için kritiktir. Proteazom ünitesi olan katepsin C’nin pro-peptit yapısı
bu proteinin katlanmasını ve oligomerizasyonunu sağlar (59).
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Şekil 2.6. Pre-pro-proteinin genel yapısı. Pre-pro-peptit yapısının uğradığı kesimlerin
ardından, sinyal peptit, pro-peptit ve olgun protein formlarının ortaya
çıkışını gösteren şematik resim.
Tüm bu örnekler pro-peptitlerin doğrudan veya dolaylı olarak yapısal
organizasyonlarda görev aldığı ve protein fonksiyonlarını etkileyebilen önemli posttranslasyonel düzenleyiciler olduklarına işaret etmektedir. Pro-peptit kısımlarının
birbirinden bağımsız proteaz ailelerinde korunmuş olması, bu peptitlerin evrimsel
olarak korunmuş olabileceğini ve biyolojik sistemlerdeki öneminin kritik olduğunu
düşündürmektedir (62).
İmmün sistemde hücre-içi veziküllerde depolanmış veya hücre-dışı ortama
salgılanmış pro-peptit, immün aktivasyon gibi hızlı yanıt verilmesi gereken biyolojik
süreçlerde önemli rol oynar. İnflamatuvar koşullar altında immün hücrelerden veya
hasarlı dokulardan salgılanan proteazlar pro-proteinlerin pro-peptit dizilerini keser ve
onlara biyoaktivite kazandırır (5).
Kemokinlerin matriks metalloproteinazlar (MMP) tarafından kesilmesinin
nötrofillerle etkileşimlerini arttırdığına dair bulgular mevcuttur. MMP9, CXCL1 ve
CXCL8’i keserek, bu kemokinlerin nötrofillere olan afinitesini arttırırken, CXCL5 ve
CXCL8’in MMP8 tarafından kesilmesi, bu kemokinleri nötrofillerin üzerinde bulunan
CXCR2 etkileşimi için anahtar ligand haline getirmektedir (63).
Kemokinlerin proteazlar tarafından kesilmesi sonucu her zaman aktif protein
ortaya çıkmaz. CXCL kemokinlerinin ELR motifi taşıyan alt-gruplarının bu motif
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sayesinde reseptör-ligand etkileşimini sağlayabildiği bilinmektedir. MMP12’nin özgül
olarak bu kemokinlerin ELR motiflerini keserek uzaklaştırdığı ve nötrofillerin
kemotaksisini engelleyebilmektedir. MMP2 ise, CCL7’yi N-terminal ucundaki
motiflerden keserek CCR1, CCR2 ve CCR3 ile bağlanmasıda bir fark yaratmazken,
kemotaktik sinyallerin iletilmesini engellediği bilinmektedir. MMP1 ve MMP3’ün de
aynı şekilde CCL2, CCL8 ve CCL3’yi kestikten sonra bu moleküllerin bağlanmasında bir
fark yaratmazken, sinyal iletimini inhibe ettiği görülmüştür (63). Patojenler tarafından
üretilen serin proteazlar, C5a peptidaz ve Streptococcus pyogenes-ilişkili serin proteaz
(SpyCEP) gibi enzimler de, özellikle CXCL kemokinleri keser ve nötrofil kemotaksisinin
azalmasına neden olur (64).
‘’Pro’’ halinde bulunan bir proteinin kesiminde meydana gelen sorunlar
biyoaktivitesini doğrudan etkiler. Nötrofillerin bağ dokulardaki göçü sırasında granül
içeriği boşalır. Ortama bıraktıkları proteinlerin çoğu anti-mikrobiyal ve matriks bozucu
aktiviteye sahiptir. Spesifik granül eksikliği olan hastalarda, monositlerin
ekstravazasyonu ve (LL37 ve -defensinin pro-protein) CAP18 formu üretimi bozulur
(63, 65).
CCL3, monosit ve makrofajlar tarafından üretilen ve monositler üzerinde
bulunduğu bilinen CCR1 reseptörüne afinitesi en yüksek liganddır. Nötrofil serin
proteazlar CCL6, CCL9, CCL15 ve CCL23’ün amino terminalinde kesimler yaparak
CCR1’e (CCL3’e kıyasla) çok daha yüksek afinite ile bağlanan kemokinler yaratır (63,
66).
Kemerin, CXC ve CC gibi klasik kemokinlerden yapısal olarak farklılık gösteren
kemotaktik bir moleküldür. Bu molekülün de tıpkı kemokinlerde olduğu gibi farklı
enzimler ile kesimleri sonucunda biyoaktivitesinin farklılık gösterdiği bilinmektedir.
Kemerin molekülünün amino terminalinde bulunan lizin rezidülerinin plazmin kesimi
sonucunda bu molekülün biyoaktivitesinin artış gösterdiği görülmüştür. Ayrıca, olgun
kemerin molekülünün karboksi terminaline bir adet lizin amino asidi eklenmesi ile
kemotaktik aktivitenin arttığı görülürken, amino ucuna uygulanan aynı işlem herhangi
bir biyoaktivite değişikliğine neden olmamıştır (67). Bu molekülün özellikle karboksi
terminali birçok enzim tarafından kesime uğrar ve immün sistemi aktive veya regüle
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edici etkiler ortaya çıkar. Katepsin G, elastaz ve triptaz gibi enzimlerin karboksi uçtaki
kesimleri sonrasında ortaya çıkan yeni küçük peptit moleküllerinin farklı düzeylerde
kemoatraktan özelliklerinin bulunduğu bilinmektedir (67). Örneğin, kemik iliği kökenli
hücreler hariç vücuttaki birçok hücreden salımı gerçekleştirilen Chem23 pro-proteini,
immün hücreler tarafından üretilen elastaz ve katepsin G gibi serin proteazlar
tarafından kırpılarak biyoaktivite kazanır (63, 68). Bir serin proteaz olan mast hücre
kimaz, kemerinin aktif bir formu olan pro-peptidi (chem21-157) başka bir pro-peptide
(chem21-154) dönüştürerek kemotaksisi inhibe eder ve böylece immün regülasyon
sağlanır. (67). Bir çok pro-peptit molekülünün alternatif enzim kesimleri sonucunda
biyoaktivitesinin değiştiği bu örneklerle desteklenmektedir.
İnsan nötrofil kemoatraktan protein olarak tanımlanmış olan CXCL8 (İL-8)
proteini de amino ve karboksi terminallerinden farklı kesimlere uğramakta olup,
ortaya çıkan CXCL8 protein varyantlarının farklı biyolojik aktiviteler gösterdiği
bilinmektedir (69). Amino terminalinden beş adet amino asit kesilip çıkarıldığı zaman
(AVLPR) ortaya çıkan CXCL8 protein varyantı, in vivo ve in vitro koşullarda nötrofillerin
kemotaksisini arttırmıştır (69). Periferik kan mononükleer hücreleri (PKMH)’nin
lipopolisakkarit (LPS), konkanavalin A (ConA) ve IFN- ile uyarımı sonucunda, CXCL8
proteinin amino ucuna bazı amino asitlerin eklendiği veya farklı amino asit
bölgelerinden kesime uğradığı görülmüştür. Bu uyarımlar sonucunda CXCL8 (-2-77),
CXCL8 (2-77) ve CXCL8 (3-77) protein varyantları ortaya çıkmıştır (69). Dermal
fibroblastların İL-1 ve TNF- uyarımı sonucunda CXCL8’in amino ucuna iki aminoasit
eklenmesi sonucunda CXCL8 (-2-77) varyantı süpernatanda tespit edilebilmiştir (70).
Fakat, alternatif enzimatik kesime uğramış CXCL8 (2-77) ve CXCL8 (3-77) varyantları
bulunamamıştır. Sekrete olmuş CXCL8 proteinin, CXCL8 (-2-77), CXCL8 (2-77) ve
CXCL8 (3-77) formlarının oluşumunun CD13/aminopeptidaz kontrolünde oluştuğu
düşünülmektedir (71). CXCL8 proteinin bu alternatif formlarının güçlü bir kalsiyum
sinyali iletebildiği ve nötrofil kemotaksisini arttırdığı bilinse de, CXCR1 ve CXCR2
reseptör etkileşimlerinde bir fark göstermediği bilinmektedir (69). CXCL8 proteinin
karboksi terminalindeki alfa-heliks bölgesindeki amino asit diziliminin Helicobacter
pylori’den kökenlenmiş antimikrobiyal bir peptit olan Hp (2–20) ile büyük benzerlik
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gösterdiği fark edilmiş ve CXCL8’in bu bölgesi sekanslanarak Hp (2–20) peptidi ile
karşılaştırılmıştır. İlk etapta, biyoinformatik analiz programları ile benzerlik gösterdiği
düşünülen peptit sekansı değerlendirilmiş ve bu peptidin amfipatik özelliğinin
oldukça yüksek olduğu, sahip olduğu amino asit kompozisyonun da biyolojik etki
gösterebileceği öngörülmüştür. CXCL8 kemokinin karboksi terminalinden köken alan
bu peptit molekülünün, olgun CXCL8 de mevcut olmayan antibakteriyal etkiye sahip
olduğu görülmüştür. Fakat, nötrofillerde pro-inflamatuvar sitokinlerin üretimi ve
kemotaksisi arttırmadığı görülmüştür. Bu durum, CXCL8 kemokinin ELR motifini
taşıması ve bu peptitdin bu motiften yoksun oluşu ile açıklanabilmektedir (72).
2.5.3. Alternatif kesimler sonucu açığa çıkan küçük peptit moleküllerinin
biyoaktif özellikleri
Hücre-dışı ortamda bulunan küçük peptitler büyük oranda pro-proteinlerin
proteolitik olarak kırpılması ile ortaya çıkar. Koparılan bu öncül peptit dizilerinin ise
genellikle işlevsiz olduğu varsayılır. Bu nedenle, bu kısa peptitlerin olası fonksiyonu
üzerine yapılmış az sayıda çalışma vardır. Ancak, özellikle immün yanıtlar sırasında
açığa çıkan pro-peptit dizilerinin önemli biyolojik etkilerinin olabileceğine dair çeşitli
örnekler bulunmaktadır (5). İmmün sistem bileşenleri vücuda giren yabancı
mikroorganizmalara karşı hızlı bir şekilde yanıt verir. Öncül yapıda salgılanmış immün
proteinler özellikle erken inflamatuvar yanıtlara aracılık eder. Bu proteinler
Iinflamasyon, doku tamiri veya koagülasyondan sorumlu enzimler (endopeptidazlar)
sayesinde biyoaktif hale geçerler (35, 73). Kemokinler, bazı sitokinler, mikrobisidal
peptitler ve kompleman proteinleri hücre-dışı ortamda ve dolaşımda öncül proteinler
olarak bulunurlar. Bu aracı moleküller inflamatuvar yanıtlar sırasında kritik rol
oynarlar (5). Dolaşımda bulunan diğer öncül yapıdaki proteinlerden farklı olarak,
kompleman proteinleri zimojen özelliktedir. Yabancı mikroorganizma ile doğrudan
veya dolaylı olarak etkileşen kompleman proteinleri proteolitik aktivite kazanır. Bu
sayede, ortamdaki diğer kompleman proteinlerinin öncül peptitleri kesilir ve
mikrobisidal biyoaktivite kazanmaları sağlanır (5).
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Kompleman proteinlerinden ayrılan küçük moleküler ağırlıklı peptitler farklı
immünolojik süreçlerde aktivite gösterir. C3a, C5a ve C4a peptitleri doğal immün
sistem hücrelerinin kemotaksisine aracılık ederek, granülositlerin degranülasyonunu
ve fagositozu kolaylaştırır (74, 75). Bu moleküller özgül reseptörlerine bağlanarak,
immün yanıtlar sırasında sitokin üretimini ve lenfositlerin canlılığını da etkiler. C3a’nın
karboksipeptidaz enzimi ile işlenmesi sonucunda oluşan asetilasyon uyaran protein
(acetylation stimulating protein, ASP) ise adipogenezi uyarır (76). Küçük kompleman
peptitleri, proteolitik kırpılma sonrasında açığa çıkan öncül peptit dizilerinin ne denli
önemli işlevlere sahip olabileceğine dair iyi bir örnek oluşturur.
İmmün hücreler ve epitelyal hücrelerden sürekli olarak vücut sıvılarına
salgılanan küçük mikrobisidal peptitler de inaktif öncüller şeklinde sentezlenir.
Defensin ve kateklisidinler bu peptitler arasında yer alır (5). Bu anti-mikrobiyal
moleküllerin amino-ucunda yer alan öncül peptit dizisi farklı bölgelerden kesilebilir.
Farklı uzunlukta (12 amino asit (aa.) – 50 aa.) ve farklı afiniteye sahip biyoaktif molekül
türevleri açığa çıkar. Bu peptitler pozitif yüke sahiptir (net yük ≥ +1) (77). Hem
mikroorganizmalar ile etkileşerek onları öldürürler hem de immün hücreler için
düzenleyici, uyarıcı veya kemotaktik bir faktör olarak görev görürler. Ancak, bu kısa
peptitlere ait özgül reseptörlerin varlığı kesin olarak gösterilememiştir. Bilinen bazı
reseptörler ile (örneğin, kemokin reseptörleri) etkileşebildiklerine dair bulgular vardır
(78). Mikrobisidal peptitlerin farklı reseptör ve ligandlar arasındaki ilişkiyi
etkileyebilecekleri de düşünülmektedir. Mikrobisidal peptitler, kısa peptit dizilerinin
immün sistem yanıtlarını etkileme kapasitesine sahip olabileceğine dair önemli
örnekler oluşturmakla birlikte kemokinler ile de yapısal benzerlik gösterirler (79).
2.6. Küçük peptitlerin hücreler ile etkileşimi
Bazı proteinlerin proteazlar tarafından kesilmeleri sonucunda küçük peptit
dizilerinin ortaya çıkabildiği ve özgül yanıtları etkileyebildiği görülmüştür (5). Bu
peptitlerden bazılarının ise hücreye girişi, hücre içine alımı ve/veya taşıdıkları özel
motifler ile hücreler ile etkileşebildikleri gösterilmiştir. Hücreleri özgül olarak
hedefleyebilen bu peptitler ile tasarlanmış farmasötik kimya ve teknoloji ürünleri
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sayesinde anti-sense oligonükleotit, siRNA, bazı gen dizileri, kemoterapötik ajanlar,
anti-proliferatif bileşikler ve anjiyogenez inhibitörleri gibi terapötik ajanlar
taşınabilmektedir (80, 81).
Literatürde tanımlanmış küçük peptit dizileri genel olarak ‘’hücreye penetre
olan peptitler’’ (cell-penetrating peptides, CPPs), antimikrobiyal peptitler ve
hedefleyici peptitlerdir (80). Temel olarak hücre membranına lokalize olan ve hücre
içine girebilen küçük peptitlerdir. Bu sayede hem kendi biyolojik etkileri
gösterebilmekte, hem de konjuge edildikleri kargoyu taşıyabilmektedirler (80-82).
CPP’lerin hücre içine alımı düşük sıcaklıklarda bile gerçekleşebilir ve bu da
temel mekanizmanın endositoz olmadığını, enerji bağımlı olmayan mekanizmalar ile
de bu peptitlerin alınabildiğini göstermektedir. Genel olarak doğrudan translokasyon
veya endositoz mekanizmaları ile enerji ve reseptör-bağımsız olarak alımları
gerçekleşir. CPP’ler aminoasit dizilerinde farklılıklar gösterebilen ama genellikle bazik
aminoasitlerden (lizin ve arginin) zengindirler. Bazı durumlarda amfipatik alfa-sarmal
yapılar da gösterebilmektedir. Özellikle, HIV-1 tat proteini, Drosphilla Antennapedia
proteininden türevlenen peptitler ve sentetik Pep-1 peptidi çok iyi karakterize
edilmiştir ve birçok kargoyu neredeyse tüm hücre tiplerine taşıyabildiği gösterilmiştir
(81, 83).
CPP’ler fosfolipid ve diğer membran bileşenleri ile doğrudan etkileşerek
peptidin hücre membranına fiksasyonu sayesinde hücre içine alınabilmektedir.
Endositozdan-bağımsız mekanizmlara ek olarak, bu peptitlerin hücre içine
alınmasında kaveol-aracılı endositoz, makropinositoz ve klatrin-aracılı endositoz
mekanizmalarının da oldukça etkin olabildiği gösterilmiştir. Bu yolaklardan hangisinin
tercih edileceğinde peptit dizisi belirleyicidir (81, 83).
CPP’lerin hücre içine alınmasında hücre yüzeyinde bulunan heparan sülfat
proteoglikanlar (HSPG) da önemlidir. Bu peptitler ile yüzey proteoglikanlarının
birleşmesi

hem

translokasyonu

desteklemekte

hem

de

bazı

endositoz

mekanizmalarını aktive edebilmektedir. Doğrudan translokasyon mekanizmları halı
modeli (carpet model), ters dönmüş misel model (inverted micelle model), tahta fıçı
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modeli (barrel stave model) ve halkasal por modeli (toroidal pore model)
mekanizmaları ile açıklanmaktadır (Şekil 2.7.) (81, 83).
Peptitlerin hücre membranı ile etkileşimi sonucunda lipid çift tabaka
bozularak tersine çevrilmiş altıgen yapıların (misellerin) oluşumuna yol açabilir. Bu
kararsız fazın oluşması sayesinde peptit hücre içine alınabilmektedir. Özellikle
Antenapedia

homeodomain-derived

peptide

(pAntp) molekülü

bu

şekilde

taşınabilmektedir (84). Ayrıca, bu geçiş modeli lipid çift tabakası boyunca küçük
hidrofilik bir peptidin enerji gerektirmeden translokasyonu için kabul edilebilir bir
açıklama sağlar. Fakat bu model yüksek moleküler ağırlığa sahip bir biyomolekül ile
konjuge edilmiş bir peptidin geçişini açıklamak için yetersizdir. Anti-mikrobiyal
peptitler ve toksinlerin geçişi için ise tahta fıçı modeli veya halkasal por modelleri
daha geçerlidir. Hücreye penetre olan küçük peptit moleküllerinin hücre içine alım
mekanizmaları bu modeller ile açıklanabilmektedir.

Şekil 2.7. Peptit moleküllerin hücre membranından alım mekanizmaları (Sara
Trabulo et al., Pharmaceuticals 2010)dan uyarlanmıştır.
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Peptit veya peptit ile konjuge edilmiş biyomoleküller hücre ile etkileştikten
sonra membranda geçici porlar oluşur ve peptitlerin oligomerizasyonu ile yüzük
benzeri bir yapı oluşur. Tahta fıçı modelinde peptitlerin membrana girişi sırasında
amfipatik helikslerin hidrofobik yüzeyi membranda buunan fosfolipidlere ait alifatik
zincirler ile etkileşir. Bu sayede, peptitler amfipatik alfa-heliks yapıya bürünürler.
Halkasal por modeli de büyük oranda tahta fıçı modeline benzer ancak, peptitler
fosfolipid tabakasının polar grupları ile etkileşir. Halı modelinde peptit veya peptit ile
konjuge edilmiş biyomoleküller membran üzerinde geniş bir alana bağlanmıştır ve
membranın destabilizasyonuna neden olur. Bu nedenle fosfolipid çift tabaka daha
büyük ölçüde yeniden organize edilir. Bu modeller bazen ortak mekanizmaları
paylaşsalar da önemli farklılıkları bulunmaktadır: i) Ters dönmüş misel modelinde
peptitler membranın yüzeyi ile ilişkiliye geçen lipid çift tabakaının hidrofobik kısmı ile
doğrudan etkileşmez. ii) Halkasal por ve halı modelinde membran fosfolipidlerinin
büyük ölçüde yeniden organizasyonu söz konusudur. iii) Tahta fıçı modeli membran
bütünlüğünün en çok korunduğu modeldir. iv) Halkasal por modelinde membran
konveks bir şekil alırken, ters dönmüş misel modelinde konkav bir yapı gözlenir (Şekil
2.7) (81, 83).
Hücreye penetre olan peptitlerin hücre içine alımındaki bir diğer mekanizma
da endositozdur. Endositoz; fagozistoz, makropinositoz, klatrin-aracılı endositoz ve
kaveol-aracılı endositoz gibi farklı mekanizmaları kapsar. Bu mekanizma ile hücre
içine biyomoleküller, toksinler ve hatta diğer hücreler de alınabilmektedir. Yapılan ilk
çalışmalarda hücreye penetre olan peptitlerin alım mekanizmalarının doğrudan
translokasyon olduğu ileri sürülse de endositoz mekanizmalarının da kullanıldığı
gösterilmiştir (85, 86). İnsan immün yetmezlik virüsü tip-1 (human immunodeficiency
virus type 1, HIV-1) Tat peptidi altı arjinin ve 2 lizin rezidüsüne sahiptir
(47YGRKKRRQRRR57). Hücrelere zarar vermeden ilgili kargonun taşınması için
tasarlanmış ve hücreye penetre olabilen en bilindik küçük peptit dizisidir. Bu peptit
dizisinin kargoyu taşıması için farklı modifikasyonları geliştirilmektedir. Glutatyon-Stransferaz (GST)-tat yeşil floresan protein (green fluorescent protein, GFP) peptitleri,
Tat-peptidinin modifiye edilmesi ile geliştirilmiş bir hücreye penetre olabilen küçük
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peptit dizisidir. Hücreye kaveol-aracılı mekanizmalar ile alınır (87). Tat-peptit ve tatHA2 füzyon peptidi ise makropinositoz ile hücre içine alınır (88). Bazı peptitler tek bir
yol ile hücre içine alınırken, bazıları ise aynı anda birçok endositoz mekanizmasını
kullanabilmektedir. pAntp, Drosophila’nın

gelişim

biyolojisinde etkili olan

Antennapedia proteininin homeodomain üçüncü sarmalına karşılık gelen bir
peptitdir. pAntp, tat ve yapısından bulundurduğu dokuz adet arginin ile karakterize
katyonik bir peptit olan nona-arginine peptide R9 peptitleri makropinositoz, klatrinaracılı endositoz ve kaveol-aracılı endositoz mekanizmalarını eş zamanlı olarak
kullanabilir. Antp peptidi klatrin-aracılı yolağı Tat peptidi ise genel olarak daha çok
tercih ederken, konsantrasyonunun yüksek olduğu durumda endositozdan bağımsız
yollar da devreye girebilmektedir (81, 85).
Farklı sıcaklıklar, konsantrasyon ve inkübasyon süreleri de peptitlerin hücre
içine alım mekanizmalarında farklılık yaratabilir. Ayrıca, peptit ve konjuge olduğu
kargonun

katyonik

veya

amfipatik

olması

da

alım

mekanizmasını

değiştirilebilmektedir. Katyonik bir molekül taşıyan peptitler makropinositoz ile
alınırken, amfipatik bir peptide kargo yüklendiği zaman klatrin-aracılı endositoz
yolunun seçilebildiği raporlanmıştır (81, 83, 89).
2.7.Endositoz
Plazma membranının dış tabakası, her bir hücrenin çevresiyle iletişim kurduğu
bir alan olup, çevreden gelen sinyallere cevap vermek için özelleşmiştir. Bu yüzeyin
bileşimi hücre tarafından sıkı bir şekilde düzenlenir ve kontrol edilir (86). Ökaryotik
hücrelerde çeşitli kargo moleküllerinin plazma membranından sitoplazmaya küçük
membran kesecikleri (60-120 nm) ile taşınmasına endositoz adı verilir. Bu kargolar,
transmembran proteinler, hücre-dışı ligandlar, besinler, küçük peptitler veya
nanopartiküller olabilir. Endositoz yolu ile alınan kargo hücredeki sinyal yolaklarının
aktivasyonu ve düzenlenmesi, mitoz, hücre adezyonu, kemotaksis, antijen sunumu
gibi bir çok biyolojik süreçte etki gösterebilir (86). Hem endositozda hem de
ekzositozda hücre membranı, hücre ve çevresi arasındaki etkileşimleri tanır ve
hassas bir şekilde kontrol eder. Örneğin, transmembran reseptörler ile ligandın
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hücre içine alımı ve sonrasında reseptörün tekrar membrana geri dönüşü
özelleşmiş mekanizmalarla kontrol edilir (86). Neredeyse tüm ökaryotik hücreler,
sürekli olarak plazma membranlarının bazı kısımlarını küçük pinositik (endositik)
kesecikler halinde hücre içine alırlar. Plazma membranının bu alımı hücre tipleri
arasında değişiklik gösterir. Örneğin, makrofajlar her saatte kendi plazma
membranının %3'ünü hücre içine alır. Endositoz ile içeri alınan aynı miktarda zarın,
hücre yüzeyine ekzositoz ile geri dönüşümü sağlandığı için bu alım sırasında hücrenin
yüzey alanı ve hacmi değişmeden kalır (86, 90)
2.7.1. Klatrin-aracılı endositoz (Clathrin-mediated endocytosis)
Klatrin-aracılı endositozda, kargo veziküller aracılığı ile hücre içine alınır ve bu
süreçte birçok transmembran protein rol oynar. Bu veziküller klatrin kaplı olukların
oluşması ile şekillenir. Hücre içine alınacak kargoların çeşitliliği nedeni ile paketlenme
sırasında kargoya uygun adaptör ve aksesuvar proteinlerin biraraya gelmesi söz
konusudur. Klatrin kaplı veziküllerin biyogenezi en iyi sinir uçlarında karakterize
edilmiştir. Aksiyon potansiyeline yanıt olarak nörotransmiterlerin klatrin-aracılı
endositoz sistemi ile endositozu ve sinaptik vezikül komponentlerinin yeniden
dolaşımı (recircularization) prototipik model olarak kullanılır. Klatrin-aracılı endositoz
sırasında öncelikle, klatrinin poligonal bir kafes oluşturarak klatrin kaplı çukurları
oluşturması, bu çukurların invajinasyonu ve daha sonra veziküllerin membrandan
ayrılması şeklinde genel bir yol izlenir (Şekil 2.8).
Klatrin tek başına plazma membranında kavislenmeyi başlatamaz. Klatrin
kaplı veziküllerde en çok bulunan protein klatrin ve heterotetramerik bir protein olan
adaptör protein (AP)-2’dir. AP-2’nin  alt-ünitesi Klatrinin N-terminal ucu ile etkileşim
halindedir. Ayrıca,  alt-ünite AP-2’yi hem plazma membranına hedefler hem de
AP180, (amfifizin) ve DPF (Asp-Pro-Phe) veya DPW (Asp-Pro-Trp) motifleri içeren
endositik proteinler ile etkileşimlerde yer alır. AP-2’nin 2 alt-ünitesi ise ‘’klatrin box
motif’’ olan LLNLD (Leu-Leu-Asn-Leu-Asp) ile etkileşir (91) Bu proteinlere ek olarak
bir çok aksesuar protein klatrin-kaplı veziküllerin oluşumuna katılabilir. Ancak, bu
proteinler klatrin kaplı çukurların oluşumunda etkili iken veziküllerde bulunmazlar.
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Şekil 2.8. Klatrin-aracılı endositoz mekanizması. (Richard Tourdot, Ravi
Radhakrishnan, Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and
Haematology)’den uyarlanmıştır.
Klatrin kaplı çukurların oluşumundan önce, ilk olarak membranda bir
kavislenme gerçekleşir. Bu yapı fosfotidilinositol (PIP)-2 ve epsin proteini ile membran
deformasyonuna sebep olur. Böylece, özellikle ubikitinlenmiş kargo klatrine bağlanır
(86). Çukur oluşumunda özellikle AP-2, AP180, epsin ve klatrin molekülleri görev
alırken; invajinasyonda, endofilin ve Rab5 yardımı ile çukur derinleşir. Böylece, kargo
reseptörüne bağlanmış olan ligand hücre içine alınmaya başlar. Çukur
tamamlandıktan sonra plazma membranından dinamin ve aktin proteinleri sayesinde
kesilir ve klatrin kapılı vezikül hücre içine alınmış olur (Şekil 2.8) (91, 92).
2.7.2 Kaveol-aracılı endositoz (Caveolae-mediated endocytosis)
Kaveol-aracılı endositoz ve kaveol-aracılı endositik kesecikler en net elektron
ve konfokal mikroskopi ile ayırt edilebilir. Kaveol, çoğu omurgalı hücre tipinin plazma
membranında

bulunur.

Özellikle

kolesterol,

glikosfingolipidler

ve

glikozilfosfatidilinozitol (GPI) içeren membran proteinleri tarafından zengin olan
plazma membranındaki lipid raftlar kaveol-aracılı endositozun geliştiği yerler olarak
düşünülmektedir
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Şekil 2.9. Kaveol-aracılı endositoz mekanizması (3)’den uayarlanmıştır.
Kaveol-aracılı endositozda özellikle folik asit, albümin, otokrin motilite
faktörü, alkalin fosfotaz, laktozil seramid, gangliyozid-bağlı kolera toksini, SV40
virüsü, polioma virüsü, echovirus1, human immün yetmezlik virus, solunum sinsisiyal
virüs ve FimH-ifade eden bakterilerin alındığı bilinmektedir (93). Kaveol aracılı
endositozda, klatrin-aracılı endositozdan farklı olarak aktin filamentleri baskın
proteinlerdir. Hücre membranı ile temas eden kargo sonucunda aktin filamentleri
parçalanarak monomerik aktin yapısına indirgenir ve kaveol çukurunun etrafını
kaplarlar. Ayrıca, bu yapıya fosfotrozinler de katılır. Çukur oluşturulduktan sonra
vezikül dinamin tarafından kesilerek plazma membranından ayrılır. Hücre içine
alındıktan sonra etrafındaki monomerik aktinler tekrar birleşerek aktin filamantleri
plazma membranına taşınır ve fosfotrozinler vezikülden ayrılır (Şekil 2.9) (3).
2.7.3 Makropinositoz
Makropinositoz, pratik olarak tüm hayvan hücrelerinde aktifleştirilebilen
klatrinden bağımsız bir endositoz mekanizmasıdır. Çoğu hücre tipinde sürekli olarak
çalışmaz; ancak, büyüme faktörleri, integrin ligandları, apoptotik hücre kalıntıları ve
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bazı virüsler dahil olmak üzere özgül kargolar tarafından hücre yüzeyi reseptörü
aktivasyonuna yanıt olarak sınırlı bir süre için uyarılır.

Şekil 2.10. Makropinositoz yolu ile kargoların endositozu (Viralzone sitesinden
uyarlanmıştır).
Makropinositozu uyaran ligandlar karmaşık bir sinyal yolağını aktive eder ve
bu da aktin dinamiğinde değişikliğe neden olur. Böylece, kırışıklık (ruffle) olarak
adlandırılan hücre yüzeyi uzantıları oluşur. Kırışıklıklar kendi içerisine katlanarak
plazma membranında yaklaşık 100 nm boyutunda bir yapı oluştur ve kargo hücre
içine alınır. Hücre içine alınmış makropinozomlar 0,2 m çapından büyüktür.
Makropinozomlar olgunlaştıktan sonra ya plazma membranına yeniden döner ya da
geç endozom/lizozomlara yönlendirilirler. Bu mekanizma esasen makrofaj ve
dendritik hücrelerde oldukça etkindir ve antijenlerin hücre içine alınmasında kullanılır
(Şekil 2.10) (94). Antijen hücre içine veziküller ile alınır ve sonrasında bu veziküller
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lizozom ile birleşerek antijenin küçük peptitlere parçalanması sağlanır. Endoplazmik
retikulumda sentezlenmiş MHC sınıf II proteinleri ile bu küçük peptit fragmentleri
yine vezikül içinde birleştirilerek hücre yüzeyine taşınır ve CD4+ yardımcı T hücrelere
sunulur. MHC sınıf I proteinlerinin endositoz mekanizmaları da benzer olup sadece
küçük peptit parçaları ve MHC molekül kompleksinin oluşması endoplazmik
retikulumda gerçekleşir (5).
2.7.4 Fagositoz
Fagositoz, immün sistemin özelleşmiş hücreleri tarafından gerçekleştirilebilen
bir endositoz mekanizmasıdır. Evrimin erken dönemlerinde ortaya çıkmış olan bu
mekanizmayı tek hücreli canlılar besini hücre içine almak amacıyla kullanırken,
vasküler sistemin gelişmesi ve yüksek organizmaların oluşmasının ardından
organizmanın savunma mekanizmasında etkili olmaya başlamıştır (95). Boyutları
0.5m’den daha büyük partiküllerin hücre içine alınmasında rol oynar.
Nötrofil ve makrofajlar üzerinde bulunan Fc reseptörler, kompleman
reseptörleri, çöpçü (scavenger) reseptörler, CD36, Dektin-1, CD206 veya CD169
mikroorganizmaları tanır (96, 97). Bu tanıma mikroorganizmaların yüzeyinin kimyasal
kompozisyonuna, hidrofobik karakterine ve sahip olduğu yüke bağlıdır (98). İmmün
sistemin patojenik bakterilere karşı üretmiş olduğu antikorlar mikroorganizmanın
yüzeyinde bulunan özelleşmiş proteinler ve karbonhidratlara bağlanır. Opsonizasyon
adı verilen bu olay ile makrofajlar bakteriyi tanıyarak fagosite edebilirler. Ayrıca,
doğal immün sistemin bileşeni olan kompleman yapıları da opsonizasyonu sağlar ve
fagositozu başlatır. Bazı bakterilerin sahip olduğu karbonhidrat içeren özelleşmiş
kapsül yapıları fagosite edilmelerini engelleyerek evrimsel bir kaçış mekanizması
sağlamaktadır (98).
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Şekil 2.11. Fagositoz yolu ile antijenin hücre içine endositozu

Fagositoz, plazma membranında kortikal F-aktin bozulması gerçekleşmesi ve
eş

zamanlı olarak

membranın

Fc

reseptör

ve kompleman

reseptörleri

mikroorganizmanın tanındığı bölgeye doğru lateral yönde hareket etmesiyle başlar.
F-aktinler polimerize G-aktin monomerlerinden oluşmuş sarmal filamentlerdir. Bu
aktinlerin nükleasyonu ve polimerizasyonu ile hücre dışına doğru sitoplazmik
projeksiyonlar oluşur ve antijenik cismi sararlar. Polimerizasyonun tamamlanmasının
ardından fagozom kapanır ve hücre içine alınır. Sitozolde fagozom ile lizozom
birleşmesi olur ve bu vezikül fagolizozom adını alır. Fagolizozomda bulunan reaktif
oksijen türleri (reactive oxygen species, ROS), nitrik oksit (NO) ve lizozomal enzimler
ile mikroorganizma sindirilerek yok edilir (Şekil 2.11) (96, 97).
Fagositoz

ile

alınan

her

mikroorganizma

fagolizozomda

inhibe

edilememektedir. Mycobacterium leprae ve bir protozoon cinsi olan Leishmania
fagositik veziküllerde aktif olarak büyüyebilmektedir. Fagositer hücrelerin
lizozomlarının sahip olduğu asiditeyi inhibe ederek bu hayatta kalma adaptasyonunu
kazanmışlardır (98).
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3. GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma 13.02.2013 tarihinde, 2013/03 toplantı ve GO13/111-23 karar no
etik izni ile 2014-2019 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü
Temel Onkoloji Anabilim Dalı’nda gerçekleştirilmiştir.
3.1. Çalışmada Kullanılan Malzemeler
Bu tez kapsamında kullanılan kimyasal ve biyolojik malzemeler firmalarına
göre aşağıda sıralanmıştır. Fosfat tamponlanmış tuz çözeltisi (PBS) (ICN Biomedicals,
ABD); Penisilin-Streptomisin, RPMI 1640 (Lonza, Belçika); Fötal Buzağı Serumu (FBS)
(Biological Industries, İsrail); Ficoll 1.077 g/ml (Biochrom, Almanya); Ficoll 1.119 g/ml
(Sigma,ABD); Karboksifloresan süksinimidil ester (CFSE) (Invitrogen, ABD); FACS Flow,
Cell Wash (BD, ABD); Anti-insan CD3 (klon: HIT3α) monoklonal antikor (eBioscience,
ABD); Anti-insan CD28 (klon: 28.2) monoklonal antikor (Biolegend, ABD);
Lipopolisakkarit (LPS), Tripan mavisi (Sigma, ABD); HL-60, Kasumi-1, THP-1 (ATCC,
ABD); U937, KG-1 (Dr.Yulia Nefedova, The Wistar Institute, Philadelphia, ABD,
tarafından sağlanmıştır); Dimetil sülfoksit (DMSO) (OriGen Biomedical AB, İsveç);
peptit dizileri (liyofilize), FITC-işaretli küçük peptit dizileri (liyofilize) (Lifetein, ABD); 3(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyltetrazolium

bromür

(MTT);

N,N

dimetilformamid (DMF); sodyum dodesil sülfat (SDS); Klorpromazin hidroklorür
(CPZ);

Amilorid

hidroklorür

hidrat

(AHH);

Formaldehit,

4',6-Diamidino-2-

Phenylindole, Dihydrochloride (DAPI) (Sigma, ABD); anti-insan HLA-DR (klon: G46-6),
anti-insan CD69 (klon: FN50); anti-insan CD154 (klon: TRAP1); anti-insan CD25 (klon:
M-A251); anti-insan CD3 (klon: SK7 (Leu-4)); anti-insan CD16 (klon: B73.1); anti-insan
CD56 (klon: MY31, NCAM16.2); anti-insan CD45 (klon:2D1 (HLe-1)); anti-insan CD19
(klon: SJ25C1); anti-insan CD14 (klon: M5E2); izotipik kontrol Ig G1/G1 (klon:
X40/X40) (BD, ABD); anti-insan CD80 (klon: 2D10); anti-insan CD86 (klon: IT2.2); antiinsan CD66b (klon:G10F5) ; TNF-, IFN-γ, IL-4, TGF-β, IL-10 ELISA kitleri (Biolegend,
ABD); FITC-Transferrin, (Life Technologies, ABD). Metil-beta siklodekstrin (Methylbeta-cyclodextrin, M-CD) (Prof. Dr. Erem Bilensoy, HÜEF, Farmasötik teknoloji AD,
tarafından sağlanmıştır).
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3.2. Hazırlanan Tampon ve Çözeltiler
PBS Çözeltisi: Steril PBS tablet 100 mL başına bir adet olacak şekilde dH2O’ya
eklenerek (1X) çözüldü ve otoklavlanarak sterilize edildi. Oda sıcaklığında (25°C)
muhafaza edildi.
Amonyum-Klorür-Potasyum (ACK) eritrosit parçalama tamponu: Amonyum
klorür (NH4Cl), Potasyum hidrojen karbonat (KHCO3) ve Sodyum EDTA (Na2EDTA) son
konsantrasyonları sırasıyla 150mM, 10mM, 0,1mM olacak şekilde 1L dH2O ile çözüldü
ve ph 7.2-7.4 aralığına ayarlandı. Tampon çözelti 4°C’de saklanmıştır.
Tam RPMI 1640 Hücre Kültürü Ortamı: L-glutamin içeren RPMI 1640 üzerine
son konsantrasyonu %10 v/v olacak şekilde FBS (ısı-inaktive), %1 v/v olacak şekilde
penisilin/streptomisin eklendi ve 4°C’de saklandı.
Anti-insan CD3 Monoklonal Antikor (mAb) Çözeltisi: Stok konsantrasyonu
1 mg/mL olan anti-CD3 (klon: HIT3a) mAb’u son konsantrasyonu 2 μg/mL olacak
şekilde serum içermeyen RPMI 1640 besi yeri içerisinde steril koşullarda seyreltildi.
Alikotlanarak
-20°C’de saklandı.
LPS Çözeltisi: LPS steril şartlarda tartılarak, stok solüsyon 1 mg/mL
konsantrasyonda olacak şekilde RPMI 1640 ile çözüldü ve alikotlandı. Stok çözeltiden
100 μl alınıp 1 mL’ye tamamlanarak 100 μg/mL konsantrasyonunda ara stok
oluşturuldu. Stok ve ara stoklar -20°C’de saklandı.
Karboksifloresan Süksinimidil Ester (CFSE) Çözeltisi: CFSE tuzu (50ug) üzerine
18 ul DMSO eklenerek çözüldü ve -86°C’de saklandı.
MTT 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromür çözeltisi:
MTT steril koşullarda tartıldı. Toz kimyasal, 5 mg/mL konsantrasyonda olacak şekilde
1X steril PBS ile çözüldü ve 4°C’de karanlıkta saklandı. Final konsantrasyonu 1 mg/mL
olacak şekilde deneylerde kullanıldı.
Sodyum dodesil sülfat (SDS)/Dimetilformamid (DMF) solüsyonu: Saflık
yüzdesi ≥99 olan DMF, dH2O ile %45 v/v olacak şekilde seyreltildi. SDS tartılarak
%45’lik DMF içinde %23 konsantrasyonda olacak şekilde çözüldü. Hidroklorik asit
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(HCl) veya sodyum hidroksit (NaOH) ilavesi ile pH=4.7’ye ayarlandı. Oda sıcaklığında
(25°C) muhafaza edildi.
Sentetik peptit çözeltileri: Liyofilize halde satın alınan peptitler dH2O ile 5 mM
konsantrasyonda olacak şekilde çözüldü. Sürekli dondurup çözme işlemine maruz
bırakmamak amacıyla küçük hacimlerde alikotlanarak -86oC’de saklandı. Distile su ile
tam olarak çözünmediği gözlenen peptitlerin stok çözeltisi %10-25 oranında
dimetilsülfoksit (DMSO) içeren dH2O ile hazırlandı. Çözülen peptitler -20 oC veya +4
oC’de

saklanmıştır.
Klorpromazin hidroklorür çözeltisi: Steril şartlarda tartıldı ve 50 mg/mL

olacak şekilde dH2O ile çözülerek stok hazırlandı. Ana stoktan 5 mM
konsantrasyonunda serumsuz besiyeri ile ara-stoklar hazırlanmıştır. Tüm stoklar 4
oC’de

saklandı.
Amilorid hidroklorür hidrat çözeltisi: Steril şartlarda tartıldı ve 50 mg/mL

olacak şekilde DMSO ile çözülerek stok hazırlandı ve 4 oC’de saklandı.
Metil-beta siklodekstrin çözeltisi: Steril şartlarda tartıldı ve 50 mg/mL olacak
şekilde dH2O ile çözülerek stok hazırlandı. Çözelti 4 oC’de saklandı.
Tripan mavisi çözeltisi: Steril ortamda tartım sonrasında 1X PBS ile % 0.4’lük
çözelti hazırlandı ve 0.22 m’lik filtreden geçirildi. Oda sıcaklığında (25°C) muhafaza
edildi.
Serum fizyolojik izotonik çözeltisi (SF): Sodyum klorür tuzu %0.9
konsantrasyonunda dH2O çözülmüştür. Çözelti 4 oC’de saklandı.
3.3. CXCL kemokinlerine ait öncül peptit dizilerinin belirlenmesinde
kullanılan tasarım algoritması
İlgili kemokin molekülünün amino ucu ile korunmuş CXC veya ELR motiflerine
kadar olan peptit dizisi Amerika Birleşik Devletleri National Center for Biotechnology
Information (NCBI) veribankasında kayıtlı referans protein dizileri kullanılarak
belirlendi. Öncül peptit dizileri içerisinde yer alan endopeptidaz tanıma bölgeleri SIB
Bioinformatics Resource Portal (ExPASy); Lifetein peptide property calculator ve
Innovagen peptide property calculator yazılımları kullanılarak değerlendirildi. CXCL
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kemokinlerin proteolizi hakkındaki literatür (68, 71, 99-116) kullanılarak öncül peptit
dizilerinin olası endopeptidaz kesim bölgeleri bulundu (Şekil 3.1) Öncül peptitlerin
nötral pH’da taşıdıkları net yük, izoelektrik nokta, hidrofobisite ve çözünürlük
özellikleri yukarıda belirtilen bilgisayar yazılımları aracılığıyla belirlendi (Tablo 4.1)
Peptit dizisinde yer alan her bir amino asidin hidrofobi veya hidrofili özellikleri için
“Janin Hidrofobisite” eğrisi oluşturuldu (117). (Şekil 4.1).

Şekil 3.1. Kemokin öncül peptit dizisi içerisinde yer alan endopeptidaz kesim
bölgelerinin dağılımı görülmektedir. Oklar farklı endopeptitaz kesim
bölgelerini göstermektedir.
CXCL kemokin öncül dizilerinden türevlenen küçük peptit dizileri belirlenirken
özgün bir algoritma kullanılmıştır. Buna göre; i) in vivo koşullarda proteoliz sonucunda
açığa çıkan kısa peptitler ile benzerliğin sağlanması için, öncül peptit türevlerine ait
başlangıç ve bitiş amino asitleri endopeptidaz kesim bölgelerine yakın tutulmuştur ii)
Dizilerin özgüllüğünün korunması için, öncül peptit türevlerinin uzunluğu >8 amino
asit (aa.) olması tercih edilmiştir. iii) Hücre yüzeyi ile iyi etkileşebilmeleri için,
peptitlerin nötral pH’daki net yükü pozitif değerlikte olmalıdır. iv) Peptitlerin suda iyi
çözünebilir olması için, hidrofobik amino asit oranı ≤%55 olmalıdır. v) Hem çözünür
hem de hücre yüzeyi ile iyi derecede etkileşebilmesi için belirlenen peptitler tercihen
amfipatik özellikte olmalıdır. Bu çalışmada, tasarlanan küçük peptit molekülleri “Pep”
olarak

kısaltılmış

isimlendirilmiştir.

ve

türevlendikleri

kemokine

ait

numara

kullanılarak
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3.4. Küçük peptit moleküllerinin sentezi ve çözülmesi
Tasarım algoritmasına uygun olduğu belirlenen peptit dizileri LifeTein (ABD)
firmasına solid faz peptit sentez (solid phase peptide synthesis, SPPS) yöntemi ile
sentezletilmiştir. Tasarlanan peptit dizileri, amino terminalinden asetillenmiş olacak
şekilde, 5.1 – 6.0 mg miktarda sentezlenerek liyofilize halde alınmıştır. Üretici firma
tarafından sağlanan yüksek-performanslı sıvı kromatografisi (high-performance liquid
chromatography, HPLC) ve kütle spektrofotometri analizleri sonucunda peptit
dizisinin saflığı ve doğru şekilde sentezlenmiş olduğu teyit edilmiştir. Peptitler (5mM)
steril dH2O ile çözülmüştür. dH2O ile tam olarak çözünmediği gözlenen peptitler ise
%10-25 oranında dimetilsülfoksit (DMSO) içeren dH2O ile çözülmüştür. Peptit
çözeltileri son konsantrasyonları 500 μM, 50 μM, 5 μM, 0.5 μM ve 50 nM olacak
şekilde serumsuz hücre kültür ortamı içerisinde seyreltilmiştir ve ara stoklar/çalışma
çözeltileri oluşturulmuştur. Çözülen peptitler alikotlanarak -86°C’de saklanmıştır.
3.5. İnsan periferik kan mononükleer (PKM) ve polimorfonükleer (PMN)
hücre izolasyonu
Sağlıklı bireylerden yaklaşık 10 mL periferik venöz kan EDTA’lı (mor kapaklı)
tüplere alındı. Toplanan kan steril ortam korunarak 1:1 oranında RPMI 1640 ile
seyreltildi. Seyreltilen kan, dibine 2 mL Ficoll 1.119 g/mL koyulmuş 15 mL’lik tüplere
yayıldı. Kan yayılırken sabit hızda ve Ficoll’e karışmamasına dikkat edilerek eklendi.
Yayılan kan, santrifüj (400xg, 25 dk, 20°C) edildi. Santrifüjden sonra Ficoll ile plazma
arasında kalan lökositler pastör pipeti yardımıyla 50 mL hacimdeki tüp içerisine
toplandı. Hücrelerin üzerine 30-35mL 1X PBS çözeltisi eklenerek yıkandı (1800 rpm, 5
dk, 20°C). Süpernatan atılarak hücreler tam RPMI 1640 hücre kültürü ortamı içinde
süspanse edildi.
PMN ve PKM hücrelerinin ayrıştırılması için ise iki katmanlı Ficoll ayrımlanması
kullanıldı. Sağlıklı bireylerden elde edilen periferik venöz kan örnekleri 1:1 oranında
RPMI 1640 kültür ortamı ile seyreltildi. Ficoll 1,119 g/mL 15 mL’lik falkonların dibine
duvarlara değmemesine dikkat edilerek 3 mL hacimde koyuldu. Üzerine yavaş yavaş
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3 mL Ficoll 1,077 g/mL eklendi. En üst kısma ise seyreltilen kan dikkatlice yayıldı.
Kanlar santrifüj (400xg, 25 dk, 25°C) edildikten sonra elde edilen iki hücre fazı pastör
pipeti yardımıyla toplandı (Şekil 3.2). Hücreler 1X PBS çözeltisi eklenerek yıkandı
(1800 rpm, 5 dk, 25°C) ve izotonik solüsyon (SF veya 1X PBS) içinde süspanse edildi.
Elde edilen hücre süspansiyonlarında eritrosit bulaşmış olması durumunda üzerine 10
mL soğuk (4°C) ACK eritrosit parçalama çözeltisi eklendi. Hücrelerin bulunduğu tüpler
alt-üst etme manevrası ile 10 dakika boyunca karıştırıldı. İnkübasyonun sonunda
hücrelerin üzerlerine tam RPMI 1640 hücre kültürü ortamı eklenerek santrifüjlendi
(1800 rpm, 5 dk, 25°C). Bu işlem iki kez tekrarlanarak hem hücreler yıkandı hem de
tampon ve eritrosit debrisi uzaklaştırıldı. Hücreler izotonik çözelti (SF veya 1X PBS)
içinde yeniden süspansiyon haline getirildi.

Şekil 3.2. Gradyan (gradient) yoğunluk ayrımı ile elde edilen Ficoll 1077 ve Ficoll
1119 fazlarına yoğunlaşan hücre fraksiyonunun şematik gösterimi.

3.6. Lökosit alt-tiplerinin saflaştırılması
Sağlıklı donörlerden faz ayrımı prensibine göre toplanan lökositler manyatikaktive hücre saflaştırılması (magnetic-activated cell sorting, MACS) yöntemi (Şekil 3C)
veya floresan-aktive hücre saflaştırılması (fluorescence activated cell sorting, FACS)
yöntemi (Şekil 3B) ile alt tiplerine ayrılmıştır. Nötrofiller ise, iki fazlı ficoll ayrımı
(1,119g/mL üzerine 1,077g/mL ficoll solüsyonu yayılması ile oluşturulan sistem)
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sonucu 1,119 g/mL ficoll üzerinde kalan hücreler (Şekil 3.3A) toplanıp, 1X PBS ile
yıkandıktan sonra (1800 rpm, 5 dakika) elde edilmiştir. Elde edilen hücrelerin saflığı
akım sitometrik immünfenotipleme ile doğrulanmıştır. Saflığın en az %96 olduğu
durumda deneylere devam edilmiştir (Şekil 3.3).

Şekil 3.3. İki fazlı ficoll gradyan (gradient) yoğunluk ayrımı ile elde edilen hücrelerin
MACS veya FACS yöntemi kullanılarak ayrımlaştırılması sonucu saflık
düzeylerini gösteren temsili akım sitometri grafikleri.
A) İki fazlı Ficoll ayrımlanması sonucunda 1.077 g/mL Ficoll üzerinde kalan PKMH’lerden MACS
yöntemi ile saflaştırılan monositik hücrelerin MACS öncesi ve sonrası saflık düzeylerini gösteren temsili
akım sitometri histogramları. B) İki fazlı ficoll gradyan (gradient) yoğunluk ayrımı sonucunda1.077 g/mL
Ficoll üzerinde kalan PKMH’lerden MACS yöntemi ile monositik hücreler ayrıştırıldıktan sonra geriye
kalan hücrelerden FSC-A/SSC-A kapılama yöntemi ile lenfositik hücreler saflaştırılmıştır. Saflaştırma
öncesi ve sonrası hücre dağılımlarını gösteren temsili akım sitometri grafiği C) İki fazlı ficoll gradyan
(gradient) yoğunluk ayrımı sonucunda 1.119 g/mL ficoll üzerinde kalan hücrelerin anti-insan CD66b
antikoru ile işaretlenerek, saflık yüzdeleri kontrol edilmiştir. Saflık yüzdelerini gösteren akım sitometri
grafikleri. Kırmızı kesikli çizgi izotipik kontrolü belirtmektedir ve sağında kalan alan pozitif olarak
alınmıştır. (PKMH; periferik kan mononükleer hücreleri).
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3.6.1 Manyetik-aktive hücre ayrımlaması (Magnetic-activated cell sorting,
MACS)
Monositik hücrelerin saflaştırılması için manyetik ayrımlama kiti (EasySep™
Human CD14 Positive Selection Kit, Stem Cell Technologies, ABD) kullanıldı. Ficoll
1.077g/mL fazından toplanan PKM hücrelerine serum içermeyen kültür ortamında ilk
olarak CD14 yüzey belirtecini tanıyabilen ‘tetramerik antikor kompleks’ çözeltisi
eklendi. Hafif bir karıştırmanın ardından 25°C, 10 dakika inkübasyona bırakıldı.
İnkübasyonun sonunda dekstran kaplı manyetik partiküller hücrelerin üzerine
eklenerek CD14 yüzey molekülüne bağlanan tetramerik antikor kompleksine
bağlanması sağlandı (25°C, 3 dk.). İnkübasyon sonunda hücrelere yaklaşık 2,5 ml
EasySep™ çözeltisi eklenerek karıştırıldı ve hücrelerin bulunduğu tüp EasySep™
mıknatısa yerleştirilerek inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonunda tüp mıknatıstan
ayrılmadan süpernatan dökülüp başka bir tüpe toplandı. Bu tüpe toplanan bu
hücreler ise lenfositik hücrelerin ayrıştırılması amacıyla (Bkz. Bölüm 3.6.2) kullanıldı.
Bu işlem üç kez tekrarlanarak CD14-pozitif monositlerin manyetik boncuklar
sayesinde tüp içerisinde kalması sağlandı. Hücreler serumsuz RPMI 1640 hücre kültür
ortamı ile yıkanarak (1800 rpm, 5 dk.) yeniden süspanse hale getirildi. MACS ile
saflanştırılma sırasında hücreler agrege olmaya yatkın oldukları için dikkatlice pipetaj
yapılarak tek tek düşmeleri sağlandı. Elde edilen monositik hücrelerin saflığı ise akım
sitometri analizi ile CD14 boyaması yapılarak belirlenmiştir (Şekil 3.3C).
3.6.2 Floresan-aktive hücre ayrımlaması (fluorescence-activated cell
sorting, FACS)
Ficoll 1,077g/mL fazından toplanan PKM hücrelerinden MACS yöntemi ile
monositik hücrelerin elde edilmesinden sonra geriye kalan hücreler 1X PBS ile yıkandı
(1800 rpm, 5 dk., 25°C) ve serumsuz besiyeri ile yeniden süspansiyon haline getirildi.
Hücre süspansiyonu 40 m’lik por açıklığına sahip süzgeçten geçirilerek agrege olan
hücreler uzaklaştırıldı. İlgili hücreler akım sitometri (FACS Aria II, BD Biosciences, ABD)
ve analiz programı kullanılarak (FACS Diva V8.0.1, BD Biosciences, ABD) saflaştırıldı.
Sadece ilgilenilen hücre popülasyonunu saf olarak elde etmek için genel olarak cihazın
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kullanma kılavuzundaki yönergeler izlendi. Cihazın hücreleri saflaştırabilmesi için
gereken ince ayar BD FACS Accudrop Boncukları (BD Biosciences, ABD) kullanılarak
yapıldı. Bu ayarlama sonrasında; hücrelerin doğru pozisyonda tüplere toplanabilmesi,
damlaların akış sıklığı ve aralarındaki boşluk, ilk ve son kopan damlaların pozisyon ve
büyüklüğü gibi hücre ayrımlama verimliliği için gereken diğer ayarlamalar yapıldı.
Saflaştırılmak için hedeflenen hücreler seçilirken, ilk olarak forward scatter-area (FSCA) ve forward scatter-height (FSC-H) grafiği çizilerek diagonal alana düşen hücreler
seçildi. Bu kapılama ile ‘doublet discrimination’ yapıldı. Bu alandan seçilen
hücrelerden bir kapılama daha yapılarak, side scatter-area (SSC-A) ve forward scatterarea (FSC-A) dağılımına göre hücre grafiği çizildi. Bu grafik ile hücrelerin sahip
oldukları boyut (FSC-A) ve granül (SSC-A) yoğunluğu görüldü. Saflaştırılmak istenilen
hücrenin bu özelliklere göre nerede yer aldığı bilindiği için, saflaştırma grafiği daha
özelleşmiş bir alandan seçildi ve yanlış hücrelerin atılabilme riski en aza indirgendi.
Deneylerde kullanılacak hücre popülasyonları boyut/granülite paternlerine göre
saflaştırıldı. Hücrelerin saflaştırıldıktan sonra toplanacakları tüplere tam RPMI 1640
tam hücre kültür ortamı koyuldu. Saflaştırılan bu lenfosittik hücreler ilgili deneylerde
kullanıldı (Şekil 3.3B).
3.7. Hücre sayımı
Tam kültür oramı içindeki hücreler pipetaj yapılarak iyice süspanse hale
getirildi. Süspansiyondan 10 μL alınarak 10 μL tripan mavisi çözeltisi ile karıştırıldı. Bu
karışım Fuchs- Rosenthal lamı üzerine koyularak, hücrelerin kapiller etki ile lam-lamel
arasında yayılması sağlandı. Her sayım için lam üzerinden 4 alan rastgele seçildi ve bu
bölgelere düşen tripan mavisi ile boyanmayan canlı hücreler sayılarak aritmetik
ortalaması alındı. Kullanılan lamın sayım haznesindeki karelerin boyutu 0,1 mm x 0,1
mm, lam ile lamel arasındaki uzaklık ise 0,1 mm’dir. Bu nedenle hücrelerin sayıldığı
her alan 0,1 mm3’e (0,1 μL’ye) karşılık geldiğinden sayılan hücrelerin aritmetik
ortalaması on ile çarpıldı. Elde edilen değer, sulandırma katsayısı olarak iki ile çarpıldı
ve mL başına düşen hücre sayısı hesaplandı. Tripan mavisi ile boyanmayan hücreler
canlı olarak kabul edilip sayıldı.
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Hücre konsantrasyonu =

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎü𝑐𝑟𝑒 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝑥2 𝑥10000
𝑠𝑎𝑦𝚤𝑙𝑚𝚤ş 𝑘𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
(3.1.)

3.8. Hücre kültürü
Sıvı azot tankından alınan KG-1, Kasumi-1, HL-60, THP-1, U937 hücreleri
37°C’ye önceden ısıtılmış su banyosunda bulunan içi sterik dH2O ile dolu behere
alındı. Tam çözünmeleri beklemeden hücrelerin bulunduğu tüpler alkollenerek
laminer akım kabinine alındı. Üzerlerine önceden 37°C’ye ısıtılmış tam RPMI kültür
ortamı pastör pipeti ile eklendi. Hücreler hızlı bir şekilde donduruldukları tüplerden
yeni tüplere alındı ve santrifüj edildi. Santrifüj sonrası süpernatan hızlıca uzaklaştırıldı
ve taze tam RPMI 1640 hücre kültür ortamında hücreler yeniden süspanse edildi.
Hücreler öncelikle 25 cm2‘lik hücre kültür kabına aktarıldı. Kültür kabını doldurdukları
zaman besiyeri ile beraber 75 cm2‘lik kültür kaplarına alınarak tam RPMI 1640 hücre
kültür ortamında büyütüldü. Hücreler istenilen yoğunluğa ulaştığında (~1x106
hücre/ml) pasajlanarak ilgili deneylerde kullanıldı. Pipetaj yapılarak hücrelerin
homojen olarak dağılması sağlandı. Kültür ortamının yarısı atıldı ve yeni tam RPMI
kültür ortamı eklenerek pasajlama gerçekleştirildi. Pasajlama haftada iki kez
gerçekleşti ve hücre kültürünün devamlılığı sağlandı. Hücrelerin pasaj sayısı 7-10
defadan fazla devam ettirilmedi. Bu pasaj sayısına ulaşan hücreler atılarak her
defasında yeni hücreler açıldı. Hücreler 37°C’de, nemli ve %5 CO2 içeren inkübatörde
(Thermo Scientific, Hera Cell 150i, ABD) muhafaza edildi.
3.9. MTT yöntemi ile canlılık analizleri
Sağlıklı bireylerden periferik kan (PK) hücreleri steril ortamda izole edilerek
tam RPMI 1640 hücre kültür ortamına alındı (Bkz. Bölüm 3.5). Hücrelerin üzerlerine
50 uL hacimde MTT (son konsantrasyon 1mg/mL olacak şekilde) eklendi ve 4 saat
boyunca 37°C, %5 CO2 içeren inkübatörde inkübe edildi. İnkübasyon sonunda
kuyulara 80 L SDS/DMF lizis tamponu eklenerek 12-15 saat boyunca etüvde (37°C,
%5 CO2) inkübe edildi ve oluşan formazan kristallerinin iyice çözünmesi sağlandı.
İnkübasyon sonunda hücre canlılığı spektrofotometrik analiz sonucu absorbans
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değerleri (OD) elde edildi. MTT ile canlılık analizinin tutarlı sonuç elde edilmesi için
570 nm (OD570) dalga boyunda elde edilecek değerin 1,2-1,5 aralığında olmasına
dikkat edilmelidir. Bu amaçla öncelikle periferik kan hücreleri doksan altı kuyulu
plaklara farklı miktarlarda ekilerek MTT deneyi yapıldı ve optimum OD değerini veren
hücre sayısı belirlendi (Şekil 3.4).

Şekil 3.4. MTT deneyi ile uygun optik yoğunluğun elde edilmesi amacıyla periferik
kan hücre sayısının optimizasyonu (Med., tam RPMI 1640 hücre kültür
ortamı).
Çeşitli konsantrasyonlarda hazırlanan (250 nM-250 µM konsantrasyon
aralığında) peptitlerle ile inkübe edilen hücreler için kontrol koşulu sadece tam RPMI
1640 hücre kültür ortamı eklenen koşul idi. DMSO içeren ortamda hazırlanan
peptitler için ise, kontrol olarak DMSO içeren tam RPMI 1640 hücre kültür ortamı
kullanıldı. MTT analiz sonuçları için hücre %canlılık hesaplaması yapıldı.
Hücre
𝑃𝑒𝑝𝑡𝑖𝑡 𝑢𝑦𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑚𝚤ş 𝑘𝑢𝑦𝑢𝑐𝑢𝑘𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑂𝐷 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤 𝑥 100
canlılık =
Tam RPMI 1640 hücre kültür ortamı eklenmiş kuyucukların OD ortalaması
yüzdesi

(3.2)
3.10. PKM hücrelerinin uyarılması
PKM hücreleri sayılarak 100 uL tam RPMI 1640 hücre kültürü ortamı içinde
2x105 hücre/kuyu olacak şekilde 96 kuyucuklu U-taban plakalara ekildi. Üzerine, 100
uL hacimde serumsuz RPMI 1640 besiyeri içinde peptitler (son konsantrasyon 25 μM)
varlığında, LPS (1 μg/mL) veya anti-CD3 (25 ng/mL)/anti-CD28 (1 μg/mL) monoklonal
antikorları; veya allojenik miyeloid hücre hattı THP-1 (1750 hücre/kuyu) ve anti-CD3
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(25 ng/mL) eklenerek 24 saat boyunca uyarıldı. Kontrol olarak uyarılmamış hücreler,
peptit olmadan uyarılmış hücreler veya final %6.66 v/v DMSO içeren kültür ortamında
tutulan hücreler kullanıldı.
3.11. Akım sitometri analizleri
İnflamasyona aracılık eden immün hücrelerinin aktivasyon düzeylerini
belirlemek için çeşitli yüzey belirteçlerinin düzeyindeki değişimler analiz edilebilir.
CD80 ve CD86 özellikle profesyonel antijen sunucu hücrelerde ve monositlerde artış
gösterir. Bu belirteçler T hücreler üzerinde bulunan CD28 reseptörü ile etkileşim
gösteren kostimülatör yüzey molekülleridir ve T hücreye ikinci sinyalin iletilmesini
sağlarlar (118). Majör Doku uygunluk kompleksi (Major Histocompatibility Complex,
MHC) sınıf-II de yine profesyonel antijen sunucu hücrelerde bulunur ve T hücre
reseptörü ile etkileşim göstererek bu hücrelere ilk sinyalin iletilmesini sağlar. CD25,
CD69 ve CD154 ise aktivasyonla artış gösteren T hücre yüzey belirteçleridir (119).
CD25, IL-2 için oluşan reseptör kompleksinin alt-birimlerinden birisidir. T hücrelerin
erken aktivasyon dönemlerinde ifade olur ve uzun süre hücre yüzeyinde kalır. CD25,
CD4+ düzenleyici T hücreler (regulatory T cell, Treg) üzerinde de görülmektedir (120,
121). CD69, T hücre yüzeyinde beliren en erken aktivasyon belirteci olarak kullanılır
(122). CD154 (CD40L) erken dönem aktivasyonu işaretlerken, özellikle yardımcı T
hücreler üzerinde belirir. CD154 ifadesi genellikle kısa süreli ve geçicidir. CD154 ile
etkileşen ve CD40 reseptörünü taşıyan makrofajlar, B hücreler ve endotel
hücrelerinin etkinliğini artırır. CD154 ile etkileşen bu hücrelerin CD80, CD86 ve HLADR düzeyinde de artışlar görülür (123, 124). Bu nedenle PKM hücrelerinin aktivasyon
seviyelerini belirlemek amacı ile bu belirteçlerin düzeyi çalışmamızda kullanılmıştır.
Hücre kültür plaklarına alınan PKM hücreleri yukarıda belirtilen çeşitli
uyaranlar varlığında 24 saat inkübe edildi ve akım sitometri tüplerine toplandı.
Santrifüj edilerek (1800 rpm, 5 dk., 20°C) kültür ortamı uzaklaştırıldı. Hücre pelleti 1X
PBS içerisinde süspanse edildi. Akım sitometri tüplerine 100’er μL dağıtılarak
üzerlerine anti-HLA-DR, anti-CD80, anti-CD154, anti-CD25, anti-CD86 ve anti-CD69
yüzey belirteçlerine karşı monoklonal antikorlar ve izotipik kontrol antikorları
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(IgG1/G1) uygun konsantrasyonlarda (10ug/mL) eklendi. Tüpler vortekslenerek
inkübasyona (45 dk, 4°C, karanlık) alındı. İnkübasyon süresinin sonunda 1.5 mL Cell
Wash (BD Biosciences, ABD) çözeltisi eklenerek santrifüj (1800 rpm, 5 dk, 4°C) edildi
ve süpernatan atıldı. Tüplere 150 μL Cell Wash eklendi, vortekslendi ve hücreler
FACSAria II akım sitometri (BD) cihazında değerlendirildi.
İlgili belirteç için pozitif olan hücrelerin yüzdesi belirlenirken ilk olarak tek tek
düşen hücreler kapılanmıştır. Bunun için forward scatter (FSC)-A ve FSC-H grafiğinden
diagonal alanda saçılım gösteren hücreler analiz edildi (doublet discrimination). Bu
hücrelerden granülarite (side scatter-area, SSC-A) ve boyutları (FSC-A) göz önünde
bulundurularak yeni bir grafik daha çizilmiş ve ilgilenilen hücreler yeniden kapılandı.
Bu genel kapılama stratejisinin ardından antikorların konjuge edildiği renkleri
gösteren histogram veya nokta saçılım grafikleri çizilerek (Şekil 5) ilgili hücrelerin
yüzdesi veya gerektiğinde ortalama/ortanca floresan yoğunlukları (mean/median
fluorescence intensity, MFI) hesaplanmıştır.

Şekil 3.5. Akım sitometri analizlerinde kullanılan genel kapılama stratejisini gösteren
temsili resim
Birden fazla antikor ile aynı anda yapılan boyamalarda konjuge renklerin
birbiri ile karışabileceği göz önüne alınarak dağılım incelenmiş ve gerektiğinde renkler

49

birbirinden ayrıştırılmıştır (kompansasyon). Özgül olmayan bağlanma oranı izotipik
kontrol antikorlarının kullanıldığı örnekler ile değerlendirildi. İzotipik kontrole göre
alınan kapılardan pozitif hücre yüzdeleri FACS Diva (BD) yazılımı kullanılarak
belirlendi.
3.12. Karboksi floresan süksinimidil ester (Carboxyfluorescein succinimidyl
ester, CFSE) boyama ile hücre çoğalma analizi
PKM hücreleri 1x106 hücre/mL olacak şekilde 50 mL’lik tüplerde serumsuz
RPMI1640 eklenerek süspanse edildi. Hücreler su banyosunda kısa bir süre (5 dk,
37°C) bekletildikten sonra 5 μM (1 μl CFSE/mL) final konsantrasyon olacak şekilde
CFSE eklendi. Dikkatli ve yavaşça karıştırıldıktan sonra, su banyosunda inkübasyona
(15 dk, 37°C) bırakıldı. Yıkama işlemi için 30-35 mL soğuk tam RPMI 1640 hücre
kültürü ortamı eklendi ve beş dakika boyunca buz içerisine gömülerek inkübe edildi.
Hücreler 2 kez tam RPMI 1640 hücre kültürü ortamı ile santrifüj (1800 rpm, 5 dk, 4°C)
yapıldı ve yıkama tekrarlandı. Süpernatan atıldıktan sonra 4x105 hücre/mL olacak
şekilde tam RPMI 1640 hücre kültürü ortamı eklenerek hücreler süspanse edildi. CFSE
işaretleme sırasında tüm işlemler karanlıkta gerçekleştirildi. CFSE işaretlenmiş PKM
hücreleri (4x105 hücre/mL) ve peptitler (son konsantrasyon 25 μM) varlığında,
lipopolisakkarit (LPS, 1 μg/mL); anti-CD3 (25 ng/mL)/anti-CD28 (1 μg/mL) monoklonal
antikorlar; veya allojenik miyeloid hücre hattı THP-1 (17500 hücre/mL) ve anti-CD3
(25 ng/mL) ile 96 saat boyunca uyarıldı. İnkübasyon süresinin sonunda PKM
hücrelerinin çoğalması üzerine olan etkileri CFSE boyasının seyrelme düzeyine göre
değerlendirildi. İlgili analizler FACSAria II akım sitometri (BD) cihazında
değerlendirildi. Ayrıca, inkübasyonun sonunda ko-kültürlerden süpernatanlar
toplanarak -86°C’de saklandı.
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3.13. Enzim ilintili immün test (Enzyme Linked Immunosorbent Assay,
ELISA) deneyleri
TNF-, IFN-γ, IL-4, TGF-β ve IL-10 sitokinlerinin düzeyleri küçük peptit
moleküllerinin

varlığında

96

saat

boyunca

uyarılan

PKM

hücrelerinin

süpernatanlarından analiz edilmiştir. Analizler ELISA kitlerinin tedarik edildiği üretici
firmanın önerilerine göre plak okuyucu (Spectramax Plus, Molecular Devices, ABD) ile
renk değişimi değerlendirilerek yapılmıştır.
ELISA deneyinde kullanılacak supernatanlar buz üzerinde çözülerek hafifçe
vorteklendi. ELISA kitlerinin içinden çıkan bileşenler deneye başlamadan önce oda
sıcaklığına getirildi. Standart eğri oluşturmak için kullanılan tüm standartlar ve ilgili
örnekler ortalaması alınmak üzere duplike çalışıldı. Her sitokin için kitin önerdiği
aralıklarda standartlar seri dilüsyon yapıldı ve sitokin konsantrasyonunu ölçmek için
kullanılacak okumayı veren standart eğri oluşturuldu (Şekil 3.6A-E). Hiç standart
eklenmeden okuması alınmak üzere blank koşulu (sadece assay solüsyonu eklenen
koşul) da deneye dahil edildi. ELISA deneylerinde kullanılan doksan altı kuyucuklu
plaka ilgili sitokine bağlanmak üzere tasarlanmış yakalama antikoru (capture
antibody) ile kaplanmış durumdaydı.
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Şekil 3.6. İlgili sitokinlerden A) IL-10, B) TGF-β, C) IFN-γ, D) TNF-, ve E) IL-4
konsantrasyonlarını hesaplayabilmek için ‘’lineer model’e’’ uygun olarak
belirlenen standart eğriler.
Özgül olmayan antijen-antikor bağlanmasını önlemek adına örnekler veya
standartlar eklenmeden önce plaka dört defa yıkama solüsyonu (wash buffer) ile
yıkandı. Kuyucuklar iyice kuruduktan sonra, örnekler veya standartlar eklenerek iki
saat boyunca oda sıcaklığı ve karanlıkta orbital dönüş (500rpm) yaparak inkübasyona
bırakıldı. Özgül olmayan antijen-antikor bağlanmasını önlemek adına plaka dört defa
yıkama solüsyonu (wash buffer) ile yıkandı. Kuyular iyice kuruduktan sonra tespit
antikoru (detection antibody) eklendi. Plaka, bir saat boyunca oda sıcaklığı ve
karanlıkta orbital dönüş (500rpm) yaparak inkübasyona bırakıldı. Yıkama işlemi
tekrarlanarak, kurutulmuş kuyulara Avidin- Horseradish peroxidase (HRP) solüsyonu
eklendi. Plaka, yarım saat boyunca oda sıcaklığı ve karanlıkta orbital dönüş (500rpm)
yaparak inkübasyona bırakıldı. Yıkama ve kurutma işleminin ardından, TMB (3,3', 5,5;-
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tetramethylbenzidine) substrat solüsyonu eklenerek 20 dakika boyunca oda sıcaklığı
ve karanlıkta plaka inkübe edildi. İnkübasyonun sonunda durdurma solüsyonu (stop
solution) eklenerek plakalar yarım saat içinde 450 nm dalga boyunda okundu. Kitlerin
önermesi durumunda, absorbans düzeltmesi (correction) yapılarak artefaktların
oluşturmuş olduğu yanlış ışıma sinyali deney dışı tutuldu (570nm-450nm).
3.14. Küçük Peptit moleküllerinin miyeloid hücreler ile etkileşim analizi
Lökosit yanıtları üzerinde en belirgin etkiye sahip olduğu belirlenen küçük
peptit moleküllerin amino-terminali FITC ile işaretli olacak şekilde sentezletilmiştir
(LifeTein, ABD).
Liyofilize haldeki sentezlenmiş FITC-işaretli peptitler steril dH2O ile 5 mM
konsantrasyonda olacak şekilde çözülmüştür. Taze olarak izole edilen lökositler 1X
PBS ile süspanse edildi (1x106/ml) ve farklı konsantrasyonlarda (25, 50, 100, 200 μM)
FITC-işaretli peptitler ile yarım saat inkübe edildi. İnkübasyon sonunda 1.5 ml
CellWash (BD Biosciences, ABD) çözeltisi eklenerek santrifüj (1800 rpm, 5 dk, 4°C)
edildi. Süpernatan atılarak hücreler 150 ul CellWash ile süspanse hale getirildi ve akım
sitometri cihazı ile analizler gerçekleştirildi. Total lökositler ile gerçekleştirilen
analizlerde granülositik, monositik ve lenfosittik hücrelerin morfolojik dağılımına göre
analiz kapıları alındı. (Şekil 3.7). Kontrol olarak herhangi bir peptit ile inkübe
edilmemiş hücrelerin otofloresan değerleri kullanıldı.
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Şekil 3.7. PKM hücrelerinin morfolojik dağılımına göre akım sitometri analizleri
sırasında kullanılan kapılar gösterilmiştir. İlgili popülasyonların sınırları
arasında özellikle mesafe bırakılmış ve böylelikle morfolojik açıdan
mümkün olan en homojen hücreler analize dâhil edilmiştir.
Küçük peptit moleküllerinin hangi lökosit tipi ile özgül olarak etkileştiğini
göstermek amacı ile etkileşim deneyleri immün fenotiplendirme analizleri ile birlikte
tekrarlandı. FITC-işaretli peptitler ve PE, PerCP veya APC floresan işaretli monoklonal
antikorlar eş zamanlı olarak lökositler üzerine eklenerek inkübe (30 dakika, oda
sıcaklığı, karanlık) edildi. T lenfositler, anti-CD3; B lenfositler, anti-CD19; doğal
öldürücü hücreler, anti-CD16/56; monositler, anti-CD14 monoklonal antikorları ile
işaretlendi. Negatif kontrol olarak izotipik kontrol antikorlar ile inkübasyon
gerçekleştirildi. Akım sitometri analizi ile öncelikle ilgili lökosit popülasyonu kapı
içerisine alındı ve daha sonra FITC düzeyi değerlendirildi.
Akut miyeloid lösemi hücre hatları farklı olgunlaşma basamaklarında bulunan
miyeloid hücreleri çalışmak için kullanılan model hücrelerdir (22, 23). KG-1, Kasumi1, HL-60, THP-1 ve U937 akut miyeloid lösemi hücre hatları serumsuz RPMI 1640
besiyeri içerisinde107hücre/mL olacak şekilde U tabanlı polistren tüplere koyuldu.
FITC-işaretli küçük peptit molekülleri; 25 uM, +4°C ve 37°C sıcaklıklarda; 30, 240, 480
ve 960 dakika boyunca AML hücre hatlarının üzerine eklenerek inkübe edildi.
İnkübasyonun sonunda, hücreler 1X PBS ile yıkandı (1800 rpm, 5 dk, 25°C) ve
bağlanmayan peptitler uzaklaştırıldı. Akım sitometri ile analiz edildi.
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3.15. Hücre yüzey floresan ışımasının söndürülmesi (quenching)
FITC-işaretli peptitlerin hücre ile etkileşimleri sonrasında yüzeye yapışan
moleküllerin hücre içine alınanlardan ayrımlanması için hücre yüzeyinden
kaynaklanan floresanlarının söndürülmesi (quenching) aşaması gerçekleştirilmiştir
(125). Primer lökositler ve AML hücre hatları küçük peptit molekülleri ile belirlenen
süre ve sıcaklıklarda inkübe edildikten sonra santrifüjlenerek (1800 rpm, 5 dakika,
25°C) süpernatanlar uzaklaştırıldı. Hücreler 1X PBS ile 150 L hacimde tekrar
süspanse edilerek üzerlerine 150 L %0,4’lük tripan mavisi çözeltisi eklendi. Yıkama
işlemi yapılmaksızın 30 dakika içinde akım sitometri ile analizleri gerçekleştirildi.
3.16. Endositoz inhibitörlerinin toksik olmayan dozlarının belirlenmesi
Kaveol-aracılı endositoz yolağını bloklamak için metil beta-siklodekstrin;
klatrin-aracılı yolak inhibisyonu için kloropromazin ve makropinositozu engellemek
için amilorid ajanları kullanılmıştır (126) (Şekil 3.8). İlk olarak bu inhibitörlerin hücreler
üzerindeki toksik olamayan konsantrasyonlarını belirlemek amacı ile kloropromazin
için 11.25, 22.5, 45, 90, 180, 360 uM; MB-siklodekstrin için 0,15, 0,3, 0,6, 1,25, 2,5, 5,
10 ve 20 mg/mL; amilorid için 0,3, 0,6, 1,25, 2,5, 5, 10, 20 mM konsantrasyonları test
edildi. İmmün hücreler ve AML hücreleri (107 hücre/mL) olacak şekilde U tabanlı
polistren tüplere serumsuz besiyeri içinde eklendi. Üzerlerine inibitörler eklenerek
1,5 saat, 37°C sıcaklıkta, CO2’li inkübatörde bekletildi.
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Şekil 3.8. Tez çalışması kapsamında kullanılan endositoz inhibitörlerinin etki ettiği
yolakların şematik gösterimi.
İnkübasyonun sonunda 1X PBS ile yıkanarak (1800 rpm, 5 dakika, 25°C)
inhibitörler uzaklaştırıldı. Hücreler serumsuz besiyeri ile 100uL hacimde yeniden
süspanse hale getirilerek propidyum iyodür (PI) (son konsantrasyon 50 ug/mL) canlılık
boyası eklendi. Kısa bir inkübasyonun ardından (5 dakika, 25°C, karanlık) hücreler 1X
PBS ile (1800 rpm, 5 dakika, 25°C) yıkanarak hızlıca akım sitometrik canlılık analizi
gerçekleştirilmiştir. Her bir hücre için doza bağlı ölüm grafiği çıkarılarak hücrelerin
%80’in üstünde canlılık gösterdiği derişim ile çalışmaya devam edilmiştir.
3.17. Küçük peptit moleküllerinin hücre içine alım yollarının belirlenmesi
Endositoz inhibitörlerinin toksik olmayan dozlarının belirlenmesinin ardından
lökositler ve AML hücreleri (107 hücre/mL) U tabanlı polistren tüplere serumsuz
besiyeri içinde eklendi. Üzerlerine inibitörler eklenerek 1,5 saat, 37°C sıcaklıkta, CO2’li
inkübatörde bekletildi. İnkübasyonun sonunda 1X PBS ile yıkanarak (1800 rpm, 5 dk,
25°C) inhibitörler uzaklaştırıldı. Hücreler serumsuz besiyeri ile 100 uL hacimde
yeniden süspanse hale getirilerek üzerlerine FITC-işaretli peptit molekülleri eklendi.
Sağlıklı donörlerden elde edilen lökositler ve AML hücreleri için 30 dakika, 4, 8 ve 16
saatlik peptit inkübasyonları hem 37°C hem de +4°C sıcaklıkta gerçekleştirildi. Akım
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sitometri analizleri gerçekleştirilirken hücreler doğrudan analiz edilmesinin yanı sıra
floresan söndürme işlemi de yapıldı.
3.18. Floresan mikroskopi
Lökositler ve AML hücreleri FITC-işaretli küçük peptit molekülleri ile sırasıyla
4 saat ve 16 saat boyunca 37°C’de inkübe edildi. İnkübasyonun sonunda hücreler 1X
PBS ile iki defa yıkanarak (1800 rpm, 5 dk, 25°C) bağlanmayan peptitler uzaklaştırıldı.
Preparat başına 105 hücre düşecek şekilde serum fizyolojik ile yeniden süspanse hale
getirildi. Hücreler cytospin yöntemi (Hettich Unıversal 320, Almanya) ile 50 RCF hızda
3 dakika boyunca lamlara yapışması sağlanmış, 150 RCF hız ve 1 dakika boyunca
santrifüjlenerek de kurutulmuştur. Hücrelerin nükleuslarını boyamak için 4',6Diamidino-2-Phenylindole,

Dihydrochloride

(DAPI)

boyası

kullanıldı.

Son

konsantrasyon 750 nM olacak şekilde serum fizyolojik ile seyreltilmiş DAPI boyası,
lama yapıştırılmış hücrelerin üzerine damlacık halinde koyuldu ve 20 dakika inkübe
edildi. 1X PBS ile bir kere yıkandıktan sonra %4 formaldehit çözeltisi ile 20 dakika
boyunca bekletilerek fikse edildi. Fiksasyonun ardından iki kez 1X PBS ile yıkanan
hücreler en az yarım saat havada kurutuldu. Entellan damlatılarak, lamel ile hava
almayacak şekilde kapatılan örneklerin floresan mikroskopi (OlympusBX51, Tokyo,
Japonya) analizleri gerçekleştirildi. Örneklerin DAPI ve FITC kanalında ayrı ayrı
görüntüleri alındı. Görüntüler Fiji Image J programında analiz edilerek farklı
kanallardan elde edilen görüntüler örtüştürüldü.
3.19. İstatistiksel analizler
Veriler en az üç bağımsız deney yapılarak elde edilmiştir. Elde edilen verilerin
özellike ve dağılımlarına göre ANOVA, Mann-Whitney ve Student’s t-testi kullanılarak
analizler yapıldı. Analiz sonucunda P<0,05 (*) ve P<0,01 (**) olarak hesaplanan
sonuçlar, istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Ortalaması alınan değerler
standart sapma (standard deviation, SD) veya ortalamanın standart hatası (standard
error of the mean, SEM)
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4. BULGULAR
4.1. CXCL kemokinlere ait öncül peptit dizilerinin in silico analizler ile
tasarlanması
Küçük

peptit

moleküllerinin

belirlenmesi

aşamasında,

insan

CXCL

kemokinlerine ait diziler, öncelikli olarak National Center for Biotechnology
Information (NCBI) protein veri tabanı kullanılarak elde edildi. İnsanda CXCL15’e ait
bir ortolog protein tespit edilmemiş olması nedeniyle (127), CXCL1-CXCL14, CXCL16
ve CXCL17 (toplam 16 adet kemokin) analizlere dahil edildi. CXCL4 ve CXCL17
kemokinlerinin sahip olduğu amino asit dizilimin nedeni ile olası iki adet küçük peptit
dizisinin biyoaktif olabileceği düşünülerek tasarlandı. Biyolojik aktivite kazanmış
olgun kemokinler için karakteristik CXC veya ELR motifine kadar olan protein bölgeleri
SIB Bioinformatics Resource Portal (ExPASy), Lifetein peptide property calculator,
Innovagen peptide property calculator yazılımları kullanılarak Janin hidrofobisite
eğrileri oluşturuldu (Şekil 4.1A). Bu eğriler kullanılarak öncül kemokin bölgelerinin
amfipatik özelliğe sahip kısımları belirlendi. Bu bölgelerin yine aynı yazılım
kullanılarak izoelektrik noktaları grafiğe döküldü (Şekil 1B). Proteinlerin translasyon
sonrası organel ve hücre membranlarına transferini sağlayan sinyal dizisi ile örtüşen
hidrofobik bölgeler (genellikle ilk 24-28 aa.) dışarıda tutuldu

Şekil 4.1 ‘’Devam’’
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Şekil 4.1 ‘’Devam’’
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Şekil 4.1 ‘’Devam’’
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Şekil 4.1. Öncül peptit dizilerinden türevlenen küçük peptit moleküllerin tasarım
aşamasında tüm CXCL kemokinler için çizilen hidrofobisite A) ve
izoelektrik nokta B) grafikleri gösterilmiştir. A) CXCL kemokinlerin total
öncül peptit dizilerine ait Janin hidrofobisite eğrileri. Küçük peptit tasarım
algoritmasına en uygun olduğu belirlenen bölgeler kesikli mavi kutu ile
işaretlenmiştir. Seçilen küçük peptitlere ait amino asit dizisi kırmızı ile
yazılmıştır. B) İlgili CXCL kemokine ait total öncül peptit dizilerinin (1.
pozisyondaki metiyonin aa.’dan CXC veya ELR motifine kadar olan bölge)
ve seçilen küçük peptitlere ait izoelektrik nokta grafiği verilmiştir. pH 7’de
izlenen net şarj değeri mavi kutu içerisine alınmıştır.
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En az 8 aa. Uzunluğa sahip olacak şekilde farklı peptit dizileri seçilerek;
peptitlerin, hücre yüzeyi ile iyi etkileşebilmeleri için, nötral pH’daki net yükü (Şekil 1B)
analiz edildi. Bazı kemokinlere ait öncül protein bölgelerinde yer alan aminoasit
kompozisyonu nedeniyle, pozitif şarj taşımayan ve/veya polar ortamda çözünmeyen
peptit dizileri de elde edildi. Tasarlanan küçük peptit molekülleri “Pep” olarak
kısaltılmış ve türevlendikleri kemokine ait numara kullanılarak isimlendirilmiştir.
Örneğin, CXCL7’den türevlenen küçük peptit molekülü “Pep7”; CXCL7’den türevlenen
ve ELR motifini taşıyan peptit molekülü ise “Pep7+ELR” olarak ifade edilmiştir.
Öncül peptitler kemokinlerin salgılanmasından sonra proteolitik kesilme
işlemine uğramaları sırasında serbestlenir (35). Bu nedenle, proteolitik enzim
(endopeptidaz) tanıma bölgeleri SIB Bioinformatics Resource Portal (ExPASy) –
Peptide Cutter ve Proteolysis Map (PMAP) bilgisayar yazılımları ve/veya literatür
bilgileri (Bkz Yöntem) kullanılarak belirlendi (35, 68, 71, 99-103, 105-116) ve CXCL
kemokin dizilerine ait öncül peptit kısımları bu açıdan da doğrulandı (Şekil 42).

Şekil 4.2 ‘’Devam’’
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Şekil 4.2. CXCL kemokinlerin bilgisayar yazılımları kullanılarak ve/veya literatür
taraması sonucunda total öncül peptit dizilerine ait endopeptidaz/proteaz
kesim bölgeleri belirlenmiş ve birlikte gösterilmiştir. Farklı renkteki kesikli
veya düz oklar farklı enzimlere ait kesim bölgelerine işaret etmektedir.
CXCL kemokinlerinden türevlenen ve çalışmada kullanılan ilgili küçük
peptit sekansları kırmızı ile yazılmıştır.
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Tasarlanan peptit moleküllerine bilgisayar yazılımları kullanılarak, kimyasal
formül, izoelektrik nokta, polar ortamda çözünme (hidrofobik aa. %) ve moleküler
ağırlık parametreleri hesaplandı. İlgili parametreler hem öncül protein bölgelerinin
içerdiği total peptit dizilerini hem de bu bölgelerden türevlenen küçük peptit
molekülleri için kıyaslandı (Tablo 4.1).
Tablo 4.1. CXCL kemokin öncül peptit dizilerinden tasarlanan ve öngörülen tasarım
algoritmasına en uygun küçük peptit moleküllerin özellikleri

Tablo 4.1 ‘’Devam’’
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Tablo 4.1 ‘’Devam’’
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CXCL4, CXCL6 ve CXCL16 kemokin öncül bölgelerinde bazik aminoasit
bulunmaması ve CXCL13 kemokin öncül bölgesinde ise, net yükün nötral olması
nedeniyle pozitif şarj taşıyan peptitler tasarlanamamıştır (Şekil 4.1 ve Tablo 4.1).
CXCL5 öncül protein bölgesinin merkezinde yer alan hidrofobik aminoasit miktarının
yüksek olması nedeniyle polar ortamda çözünme kapasitesi düşük ve amfipatik
olmayan peptitler tasarlanabilmiştir (Şekil 4.1 ve Tablo 4.1). Bu beş kemokin için
taranan küçük peptit moleküllerinin çalışma kapsamı dışında tutulmasına karar
verildi. CXCL17 öncül peptit bölgesinden ise küçük peptit moleküllerinin tasarım
algoritmasına uygun iki farklı peptit dizisi belirlenebildi. Endopeptidazlar tarafından
en yoğun tanınan bölgesinin CXC motifine yakın olmasına rağmen, bu bölgenin asidik
aminoasitlerce zengin olması (Şekil 4.1) nedeniyle bu kısıma tasarlanan CXCL17
kökenli peptitlere de yer verilmiştir. ELR motifi, kemokinlerin özgül reseptörlerine
bağlanmasında önemlidir (128, 129). Bazı kemokinlerin endopeptidaz tanıma
bölgelerinin ELR dizisi içerisinde yer aldığı görülmüştür (Şekil 4.2). Bu nedenle, CXCL1,
CXCL7 ve CXCL8 kemokinleri için ek olarak ELR motifini de içeren peptit dizileri
tasarlanmıştır (Şekil 4.1 ve Tablo 4.1).
Tablo 4.2. CXCL kemokinlerinden türevlenen küçük peptit dizilerinin sentez bilgileri
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Sonuç olarak, tasarım algoritmasına uygun olduğu düşünülen peptit dizileri
(toplam 15 adet) sentezletilmek üzere seçimiştir. Tasarlanan peptit dizileri, amino
terminali asetile olacak şekilde, 5,1 – 6,0 mg miktarda ve liyofilize olarak sentezletildi.
Peptit dizisinin saflığı (Tablo 4.2) ve doğru şekilde sentezlenmiş olduğu, üretici firma
tarafından sağlanan yüksek-performanslı sıvı kromatografisi (high-performance liquid
chromatography, HPLC) ve kütle spektrofotometri analizleri sonucunda teyit
edilmiştir.
4.2. Belirlenen CXCL öncül dizilerinden türevlenen küçük peptitlerin
periferik kan hücrelerinin canlılığına etkisi
Sentezlenen küçük peptit moleküllerinin periferik kan (PK) hücre canlılığı
üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla, hücreler 25 nM, 0,25 M, 2,5 M, 25 M
konsantrasyonlarda peptitler ile 24, 48 ve 96 saat boyunca inkübe edildi (Şekil 4.3).
Kontrol olarak ise, aynı koşullarda sadece tam RPMI 1640 içerisinde, peptitlerin
çözüldüğü ortam eklenerek inkübe edilen hücreler kullanıldı.
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Şekil 4.3 ‘’Devam’’
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Şekil 4.3 ‘’Devam’’
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Şekil 4.3. CXCL öncül dizilerinden türevlenen küçük peptit moleküllerinin 25 nM,
0.25 μM, 2.5 μM, 25 μM son konsantrasyonda 24, 48 ve 96 saat boyunca
periferik kan lökositlerinin canlı hücre miktarı üzerindeki etkisi. (Knt., tam
RPMI 1640 hücre kültür ortamı veya peptitlerin çözündüğü ortam
eklenmiş tam RPMI 1640 hücre kültür ortamı ile inkübe edilmiş hücreler).

Canlılık analizleri sonucunda 250 nM-25 µM konsantrasyon aralığında kullanılan
peptitlerin 96 saat boyunca bile PK lökositlerinin canlılığına ciddi ölçüde zarar
vermediği görüldü (Şekil 4.3). Bu inkübasyonlar sonucunda en düşük canlılık oranı
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%75-80 aralığında görülmüştür. Bu sonuçlardan yola çıkarak, peptit konsantrasyonu
250 µM’a çıkarılarak canlılığın bozulup bozulmadığına dair deneyler tekrarlanmıştır
(Şekil 4.4). Bu yüksek konsantrasyonda bile hücre canlılığının yüksek oranda
korunduğu (96 saatlik inkübasyon sonrasındaki canlılık %65-96) görülmüştür. CXCL
öncül dizilerinden türevlenen peptit moleküllerinin belirgin bir toksisitesinin
bulunmadığına kanaat getirildi. Bu nedenle, ilgili küçük peptit moleküllerinin PK
hücreleri ile LD50 değerinin hesaplanmasının gerekliliği ortadan kalkmıştır. Belirlenen
en yüksek non-toksik konsantrasyon olan 25 µM kullanılarak immün aktivasyon
deneyleri ile devam edildi.

Şekil 4.4. CXCL öncül dizilerinden türevlenen küçük peptit moleküllerinin 250 μM
son konsantrasyonda 24, 48 ve 96 saat boyunca periferik kan
lökositlerinin canlı hücre miktarı üzerindeki etkisi. (Kontrol, tam RPMI
1640 hücre kültür ortamı ile inkübe edilmiş hücreler; DMSO, DMSO içeren
tam RPMI 1640 hücre kültür ortamı ile inkübe edilmiş hücreler).
4.3. CXCL öncül dizilerinden türevlenen küçük peptit moleküllerinin
periferik kan mononükleer hücrelerinin aktivasyonuna etkileri
Periferik kan mononükleer (PKM) hücreleri CXCL öncül dizilerinden
türevlenen küçük peptit moleküllerinin (son konsantrasyon 25 µM) varlığında, LPS;
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anti-CD3/CD28 antikoru veya allojenik miyeloid hücre hattı THP-1 ve anti-CD3 ile 24
saat boyunca uyarılmıştır. CXCL öncül dizilerinden türevlenen küçük peptit
moleküllerinin PKM hücrelerinin aktivasyonu üzerine olan etkileri HLA-DR, CD80,
CD154, CD25, CD86 ve CD69 belirteçlerinin düzeyi ile değerlendirilmiştir.

Şekil 4.5. PKM hücrelerinin süspansiyon fraksiyonunda LPS, anti-CD3/anti-CD28
veya allojenik miyeloid hücre hattı (THP-1)/anti-CD3 ile yirmi dört saat
uyarımının etkisi. HLA-DR, CD80, CD154, CD25, CD86 ve CD69 düzeyleri
akım sitometri analizi ile değerlendirilmiştir. (uyarımsız, sadece tam RPMI
1640 besiyerinde; uyarımlı, LPS, anti-CD3/anti-CD28 veya allojenik
miyeloid hücre hattı (THP-1)/anti-CD3; uyarımlı DMSO, uyarımlı koşula
%6,66 DMSO eklenerek oluşturulan deney koşulu).
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Yirmi dört saat boyunca uygulanan LPS uyarısının, uyarımsız kontrol koşuluna
kıyasla PKM hücrelerinin özellikle süspansiyon fraksiyonunda yer alan bileşenlerinde
aktivasyon belirteçleri üzerinde belirgin bir fark oluşturmadığı gözlemlenmiştir (Şekil
4.5, üst panel). Anti-CD3/CD28 veya allojenik miyeloid hücreler THP-1/anti-CD3
uyarısı ile aktivasyon koşullarında, T lenfosit aktivasyon belirteçleri olan CD25 ve
CD69 düzeylerinde belirgin bir artış gözlenmiştir. DMSO varlığında uyarılan
hücrelerde ise CD86 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış görülmese de artış
trendi göze çarptı (Şekil 4.5, orta ve alt panel).
İlgili uyarım koşulları altında eş zamanlı olarak CXCL öncül dizilerinden
türevlenen küçük peptit molekülleri PKM hücrelerinin üzerine eklenmiş ve yirmi dört
saat inkübasyonun ardından, aktivasyon belirteçlerinin düzeyindeki değişim analiz
edildi (Şekil 4.6 ve Şekil 4.7).
Toplam 15 adet CXCL öncül peptit dizilerinden türevlenen küçük molekül
arasından Pep1, Pep3, Pep7, Pep8, Pep9, Pep10, Pep11, Pep12, Pep14, Pep17-1,
Pep17-2, Pep1+ELR ve Pep8+ELR’in farklı uyarım koşulları altında aktive edilen PKM
hücreleri üzerinde, farklı aktivasyon belirteçlerinin düzeyini etkilediği görüldü.
LPS ile uyarılan PKM hücrelerinin yüzeyinde; Pep3, Pep7, Pep8, Pep9, Pep10,
Pep11, Pep12, Pep14, Pep17-1, Pep1+ELR ve Pep8+ELR CD86 pozitifliğini anlamlı
düzeyde artırırken; Pep10, Pep12, Pep17-1 ve Pep1+ELR CD69+ hücrelerin yüzdesinde
de artışa neden oldu (Şekil 4.6A ve Şekil 4.7A). Pep14 ise, kontrol olarak kullanılan
DMSO varlığında LPS ile uyarılmış PKM hücrelerine kıyasla HLA-DR pozitifliğini
azaltırken, CD154+ ve CD25+ hücre yüzdesini anlamlı düzeyde artırdı (Şekil 4.6A ve
Şekil 4.7A).
Anti-CD3/CD28 antikorlarının eklenmesi ile uyarılan PKM hücrelerinin
yüzeyinde; Pep8, Pep9, Pep17-2, Pep1+ELR ve Pep8+ELR CD86 pozitifliğini anlamlı
düzeyde artırırken; Pep14 varlığında ise CD86+ hücrelerin oranında görülen artış
engellendi. Pep9 varlığında HLA-DR artışı görüldü. Pep14 ise CD86’da azalmaya neden
olurken CD154+ hücrelerin yüzdesini artırdı (Şekil 4.6B ve Şekil 4.7B).

76

Anti-CD3 ve THP-1 miyeloid hücrelerinin varlığında uyarılan PKM hücrelerinin
yüzeyinde; Pep8+ELR ile CD86 pozitifliğinde artış, Pep1 ile CD69 pozitifliğinde azalma,
Pep14 ile CD154 pozitifliğinde ise artış gözlendi (Şekil 4.6C ve Şekil 4.7C).

Şekil 4.6. CXCL öncül dizilerinden türevlenen küçük peptit moleküllerinin 25 μM son
konsantrasyonda uygulandığı koşullarda, A) LPS, B) anti-CD3/anti-CD28 ve
C) THP-1/anti-CD3 varlığında 24 saat PKM süspansiyon kısmında
zenginlenen hücrelerinde HLA-DR, CD80, CD154, CD25, CD86 ve CD69
düzeyleri akım sitometri ile değerlendirilmiştir. Kontrol olarak peptit
molekülleri uygulanmayan kontrol hücreler tam kültür ortamında veya
%6,66 DMSO içeren kültür ortamında uyarılmıştır. (Pep14 için DMSO’lu
kontrol kullanılmıştır). (*P<0,05).
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Genel olarak, CD80 ifadesi herhangi bir koşulda değişmezken, CD86 ve CD69
ifadesi ise küçük peptit moleküllerinin varlığından en çok etkilenen belirteçler olarak
saptandı. Farklı uyarım koşulları, aktivasyon belirteçlerinin ifade kinetiğini farklı
düzeyde etkilemektedir. Buna rağmen, Pep14 ve Pep8+ELR, uygulanan tüm
aktivasyon koşullarında en az bir aktivasyon belirtecinin düzeyinde değişime neden
oldu. Pep14, özellikle CD154 düzeyini artıran tek peptit molekülü idi (Şekil 4.6 ve Şekil
4.7).

A)

Şekil 4.7 ‘’Devam’’
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B)

Şekil 4.7 ‘’Devam’’
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C)

Şekil 4.7. PKM hücrelerinde HLA-DR, CD80, CD154, CD25, CD86 ve CD69 düzeylerini
en çok etkileyen CXCL öncül dizilerinden türevlenen küçük peptit
moleküllerini içeren koşullara ait temsili akım sitometri histogramları
verilmiştir. Uyarımsız kontrol, kontrol, DMSO içeren kontrol, Pep9, Pep12,
Pep14, Pep17-1 ve Pep17-2 koşullarına ait sonuçlar temsili olarak
gösterilmektedir. CXCL öncül dizilerinden türevlenen peptit
moleküllerinin 25 μM son konsantrasyonda uygulandığı koşullarda, A)
LPS, B) anti-CD3/anti-CD28 ve C) THP-1/anti-CD3 varlığında 24 saat
boyunca inkübe edilen PKM hücrelerinde HLA-DR, CD80, CD154, CD25,
CD86 ve CD69 düzeyleri akım sitometri ile değerlendirilmiştir. Kontrol
olarak peptit molekülleri uygulanmayan kontrol hücreler tam kültür
ortamında veya %6,66 DMSO içeren kültür ortamında uyarılmıştır. Boş
histogram izotipik kontrol antikor ile inkübe edilen hücreleri, dolu
histogram (gri) ise özgül antikor ile işaretlenen hücreleri göstermektedir.
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4.4. CXCL öncül dizilerinden türevlenen küçük peptit moleküllerinin
periferik kan mononükleer hücrelerinin çoğalması üzerine etkileri
Periferik kan mononükleer (PKM) hücreleri, CXCL öncül dizilerinden
türevlenen küçük peptit molekülleri (son konsantrasyon 25 µM) varlığında, LPS; antiCD3-CD28 veya allojenik miyeloid hücre hattı THP-1 ve anti-CD3 ile 96 saat boyunca
uyarıldı. İnkübasyon süresinin sonunda PKM hücrelerinin çoğalması üzerine olan
etkileri değerlendirildi.
Akım sitometri analiz sonuçlarında hücrelerin total proliferasyon veya bazı
koşullarda >2 duplikasyon yüzdeleri değerlendirildi. THP-1 hücre hattı PKM
hücrelerinde T hücrelere güçlü bir kostimülasyon sinyali iletmek için kullanılan uyarıcı
idi. Akım sitomeri analiz sonuçlarında da genel resme bakıldığında THP-1/anti-CD3
koşulunda hücrelerde tüm koşullarda total proliferasyonun yüksek olduğu görüldü
(Şekil 4.8). Fakat, hücre çoğalma hızının değerlendirilebildiği iki duplikasyondan
büyük proliferasyon yüzdesine bakıldığı zaman koşullar arasındaki fark ortaya çıktı
(Şekil 4.8 ve Şekil 4.9A).
CXCL öncül dizilerinden türevlenen küçük peptit moleküllerinden özellikle
Pep7, Pep8, Pep17-2 ve Pep14’ün farklı uyarım koşulları altında aktive edilen PKM
hücrelerinin çoğalma düzeyini etkilediği görüldü (Şekil 4.8 ve Şekil 4.9).
LPS uyarısının PKM hücrelerinin çoğalması üzerinde uyarımsız kontrol
hücrelerine göre belirgin bir fark oluşturmadı (Şekil 4.8 ve Şekil 4.9A). CXCL öncül
dizilerinden türevlenen küçük peptit molekülleri varlığında da PKM hücrelerinin
çoğalması üzerinde de belirgin bir etkisi olmadığı (çoğalan hücre %2-7.5) görüldü.
Diğer taraftan, özellikle T lenfositlerin çoğalmasını destekleyen anti-CD3/CD28 (%311) veya THP-1/anti-CD3 (>2 duplikasyon çoğalan hücre %7-45) uyarıları ile PKM
hücrelerinin daha yüksek düzeyde çoğaldığı gözlendi (Şekil 4.8).
Anti-CD3/anti-CD28 antikorlarının eklenmesi ile uyarılan PKM hücrelerinin
Pep7, Pep14 ve Pep17-2 varlığında çoğalması anlamlı seviyede azaldı. Bu etki Pep14
varlığında oldukça belirgin bir düzeyde idi (Şekil 4.8 ve Şekil 4.9). Anti-CD3 ve THP-1
miyeloid hücrelerinin varlığında uyarılan PKM hücrelerinin total çoğalan hücre
yüzdesi %90-97 arasında gerçekleşti. Bu nedenle, küçük peptit moleküllerinin
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etkisinin ortaya çıkarılabilmesi için proliferasyon hızı hakkında bilgi veren son iki
duplikasyon yüzdesi hesaplandı. Buna göre, Pep8 ve Pep9 varlığında çoğalma hızı
anlamlı derecede yüksek bulundu. Pep14 ise yine PKM çoğalmasını belirgin düzeyde
engelledi (Şekil 4.8 ve Şekil 4.9C).

Şekil 4.8. CXCL öncül dizilerinden türevlenen küçük peptit moleküllerinin 25 μM son
konsantrasyonda uygulandığı koşullarda, A) LPS, B) anti-CD3/CD28 ve C)
THP-1/anti-CD3 varlığında 96 saat boyunca inkübe edilen CFSE işaretli
PKM hücrelerinde çoğalma düzeyleri akım sitometri ile değerlendirildi.
Kontrol hücreler tam kültür ortamında veya %6,66 DMSO içeren kültür
ortamında uyarılmıştır. (*P<0,05, n=3). THP-1/anti-CD3 koşulunda son iki
hücre duplikasyonu eşik değer olarak alınmış ve ileri düzeyde (>2
duplikasyon) çoğalan hücre yüzdesi buna göre hesaplanmıştır. (K, kontrol;
D, DMSO kontrol). Grafiklerde yer darlığı nedeni ile peptitlere ait
numaralar verilmiştir (örneğin “Pep1” yerine “1” yazılmıştır). ELR motifini
içeren peptit dizileri “E” ile belirtilmiştir. (*P<0,05, n=3).
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Şekil 4.9. CXCL öncül peptit dizilerinden türevlenen küçük moleküllerin
uygulanmadığı koşullarda uyarılmamış, uyarılmış veya %6.66 DMSO içeren
kültür ortamında uyarılmış kontrol PKM hücrelerinde çoğalma düzeyleri
akım sitometri analizi ile değerlendirilmiştir. Uyarım koşulları olarak LPS
veya anti-CD3/anti-CD28 veya allojenik miyeloid hücre hattı (THP-1)/antiCD3 96 saat boyunca hücrelere uygulanmıştır. Temsili akım sitometri
histogramları verilmiştir.
THP-1/anti-CD3 koşulu güçlü bir uyarım koşulu olduğu için çoğalma farkını
yakalamak için PKM hücrelerinin iki duplikasyon sonrası çoğalma yüzdeleri alındı.
PKM hücrelerinin Pep8 varlığında çoğalma hızının arttığı (kontrol çoğalan hücre %26;
Pep8 %45), Pep14 ile de düşüş gösterdiği (DMSO kontrol çoğalan hücre %22; Pep14
%7) görüldü (Şekil 4.8 ve Şekil 4.9).
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4.5. CXCL öncül peptit dizilerinden türevlenen küçük moleküllerin periferik
kan mononükleer (PKM) hücrelerinden üretilen salgılanan sitokin
düzeyleri üzerine etkileri
İnflamatuvar yanıtların düzenlenmesinde kritik rol oynayan TNF-, İFN-γ, İL-4,
TGF-β ve İL-10 sitokinlerinin düzeyleri, küçük peptit moleküllerinin varlığında uyarılan
PKM hücrelerinden toplanan süpernatanlarda analiz edilmiştir. Bu uyarımlar için,
allojenik miyeloid hücre THP-1 ve anti-CD3 en güçlü T hücre uyarıcı koşul olarak ve
LPS en güçlü doğal immünite uyarıcısı olarak tercih edildi.
TGF-β üretiminde, THP-1/anti-CD3 uyarım koşulunda Pep8, Pep11, Pep12
molekülleri varlığında (kontrol, 4,7; Pep8 10; Pep11 14,3; Pep12 14,9 pg/mL), LPS
uyarımında ise Pep7, Pep11 ve Pep12 molekülleri varlığında (kontrol 12,4; Pep7 24,5;
Pep11 36,5; Pep12 26,1 pg/mL) kontrole göre anlamlı düzeyde artış gözlendi (Şekil
4.10A).
İL-10, THP-1/anti-CD3 ile uyarılan PKM hücrelerinde Pep8 ve Pep1+ELR
molekülleri varlığında artış gösterdi (kontrol 90,8; Pep8 129,7; Pep1+ 116,2 pg/mL).
LPS uyarımı ile sadece Pep14’ün DMSO-kontrol grubuna kıyasla IL-10 artışına (DMSO
kontrol 195,3; Pep14 326 pg/mL) neden olduğu belirlendi (Şekil 4.10B).
TNF-α, THP-1/anti-CD3 ile uyarılan PKM hücrelerinde Pep8, Pep14, Pep17-2,
Pep7+ELR molekülleri varlığında artış gösterdi (kontrol 285; Pep8 676; Pep14 381;
Pep17-2 427; Pep7+ELR 463,8). TNF-α düzeyinde ise LPS uyarımı ile küçük peptit
molekülleri varlığında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir değişim saptanmadı
(Şekil 4.10C).
İFN-γ, THP-1/anti-CD3 uyarım koşulunda çok yüksek düzeyde (6-7 ng/mL)
sentezlendiği görülürken; Pep8, Pep17-2, Pep7+ELR ve Pep14 varlığında ise, en
yüksek düzeylere ulaştı (2,2 ng/mL). LPS uyarım koşulunda ise, IFN-γ peptitlerin
varlığından en çok etkilenen sitokin idi. LPS varlığında Pep8, Pep12, Pep14, Pep1+ELR
ve Pep7+ELR kontrole göre belirgin IFN-γ azalmasına neden olurken (kontrol 391.8;
DMSO kontrol 362,5; Pep8 172; Pep12 216,3; Pep14 93; Pep1+ELR 228,5; Pep7+ELR
210,8), Pep10, Pep11, Pep17-2 varlığında ise bu sitokinin üretiminde anlamlı
derecede artış (Pep10 542; Pep11 698; Pep17-2 473) saptandı (Şekil 4.10D).
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İL-4 gerek kontrol koşullarında gerekse CXCL öncül dizilerinden türevlenen
peptit moleküllerinin varlığında, uyarılan PKM hücrelerinden oldukça düşük düzeyde
(<6 pg/mL) salgılandı. İL-4 üretiminde küçük peptit moleküllerinin varlığında ise
anlamlı bir değişiklik görülmedi (Şekil 4.10E).
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Şekil 4.10 ‘’Devam’’
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Şekil 4.10. PKM hücreleri tarafından farklı koşullarda salgılanan TNF-, İFN-γ, İL-4,
TGF-β ve İL-10 sitokinlerinin düzeyleri. CXCL öncül dizilerinden
türevlenen küçük peptit moleküllerinin (25M) 24 saat boyunca
uygulandığı THP-1/anti-CD3 ve LPS uyarımı koşullarında A) TGF-β, B) İL10, C) TNF-α, D) İFN-γ ve E) İL-4 düzeyleri ELISA ile değerlendirilmiştir.
Kontrol hücreler tam kültür ortamında veya %6.66 DMSO içeren kültür
ortamında uyarıldı (C, kontrol; D, DMSO kontrol). Grafiklerde yer darlığı
nedeni ile peptitlere ait numaralar verilmiştir (örneğin “Pep1” yerine “1”
yazılmıştır). ELR motifini içeren peptit dizileri “E” ile belirtilmiştir. aCD3,
T hücre reseptörünü uyarmak için kullanılan antikor; THP-1, akut
monositik hücre hattı; LPS, lipopolisakkarit. (*P<0.05, **P<0.01, n=3).
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Özellikle, bu küçük peptit moleküllerinin PKM hücrelerinin çoğalmasına olan
etkilerinden ziyade, aktivasyon belirteçlerine ve sitokin sentezi üzerine olan
etkilerinin daha belirgin olduğu gözlendi. Hem anti-inflamatuvar hem de proinflamatuvar sitokin sentezinin bazı küçük peptit moleküller tarafından etkilendiği
görüldü. PKM hücrelerinin çoğalması, aktivasyon belirteçlerinin düzeyi ve sitokin
sentezi üzerine en çok etki gösteren CXCL kemokin öncül dizilerinden türevlenen
küçük peptit molekülleri Pep1, Pep1+ELR, Pep7, Pep7+ELR, Pep8, Pep8+ELR, Pep9,
Pep11, Pep12, Pep14, Pep17-2 olarak belirlendi. Pep7 ve Pep7+ELR hariç diğer
moleküllerin aktivasyon belirteçlerinin düzeyini değiştirirken; Pep7, Pep8, Pep14 ve
Pep17-2 immün hücrelerin proliferasyon yeteneğini etkiledi. Sitokin üretimi ise, Pep7,
Pep7E, Pep8, Pep11, Pep12, Pep14, Pep17-2 moleküllerinin varlığında değişim
gösterdi (Şekil 4.11).

Şekil 4.11. PKM hücreleri üzerinde gerçekleştirilen uyarım çalışmalarında CXCL
kemokin öncül dizilerinden türevlenen küçük peptit molekülleri arasında
aktivasyon, çoğalma ve/veya sitokin üretimini anlamlı düzeyde etkileyen
peptitler kümeler halinde gösterilmiştir. Kırmızı ile yazılan peptitlerin her
üç parametreyi de etkilediği belirlenmiştir. Turuncu ile yazılan peptitlerin
ise en az iki farklı parametreyi değiştirdiği gösterilmiştir.
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4.6. Pep8, Pep14 ve Pep17-2 küçük peptitlerinin immün hücreler ile
etkileşimi
İmmün hücre yanıtlarını en çok etkilediği belirlenen peptitler Pep8, Pep14 ve
Pep17-2 küçük peptit moleküllerin amino-terminali fluorescein isothiocyanate (FITC)
ile işaretli olacak şekilde yeniden sentezletildi.
Total periferik kan lökositleri ile FITC işaretli ve peptitler farklı
konsantrasyonlarda 30 dakika boyunca oda sıcaklığı ve karanlıkta serumsuz besiyeri
ile bir arada tutuldu. Granülositik, monositik ve lenfositik hücreler ilk etapta
morfolojik dağılımına göre analiz edildi (Şekil 4.12A). Otofloresan değerlerine göre
monositik ve granülositik hücrelerde belirgin ışıma artışı olduğu belirlendi. Lenfositik
hücrelerde ise düşük floresan yoğunluğa sahip ışıma gözlendi (Şekil 4.12B).

Şekil 4.12. Floresan işaretli Pep8, Pep14 ve Pep17-2 küçük peptit moleküllerinin
(25M) total lökositler ile 30 dakika boyunca oda sıcaklığında ve
karanlıkta inkübasyonunun ardından izlenen etkileşimini gösteren temsili
akım sitometri grafikleri. A) Lökositlerin morfolojik dağılımına göre akım
sitometri analizleri sırasında kullanılan kapılar gösterilmiştir. İlgili
popülasyonların sınırları arasında özellikle mesafe bırakılmış ve böylelikle
morfolojik açıdan mümkün olan en homojen hücreler analize dâhil
edilmiştir. B) A’daki nokta saçılım grafiğinde işaretlenen hücrelerin
floresan düzeyini gösteren akım sitometri histogramları verilmiştir.
Kesikli çizgi kontrol hücrelerin otofloresan düzeyini göstermektedir.
(Yeşil, lenfositik hücreler; mavi, monositik hücreler; mor, granülositik
hücreler).
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kapasitesinin de arttığı görüldü. Ancak, özellikle Pep17-2-FITC hücreleri oldukça
yüksek düzeyde işaretlediği gözlemlendi. Pep17-2-FITC en çok monositik hücreler ile
etkileşirken, bunu granülositik hücre popülasyonları takip etti. Pep8-FITC ve Pep14FITC ise lökositler ile benzer düzeylerde etkileşmekteydi (Şekil 4.13). Genel olarak,
ilgili peptitlerde 25 µM konsantrasyonda birbirine yakın sonuçlar alınması nedeni ile
bu konsantrasyonun diğer deney koşullarında da kullanılmasına karar verilmiştir.

Şekil 4.13. Farklı konsantrasyonlarda Pep8-FITC, Pep14-FITC ve Pep17-2-FITC küçük
peptit molekülleri ile karanlık, oda sıcaklığı ve serumsuz ortamda inkübe
edilen total lökositlerin etkileşim sonuçları (n=3). (OFY, ortalama floresan
yoğunluğu; K, kontrol PKM+PMN hücreleri). Pep17-2 moleküllerinin
floresan yoğunluğunun özellikle monositik hücrelerde 100 ve 200 µM’de
oldukça yüksek olması nedeni ile diğer hücrelerin sonuçlarının daha iyi
görülebilmesi için y-ekseni 6000 değerini maksimum olarak alan ek bir
grafik de gösterilmiştir.
Daha sonra, Pep8, Pep14 ve Pep17-2 küçük peptit moleküllerinin
mononükleer lökositler ile ne kadar özgül bir etkileşimde bulunduğu işaretleme
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sırasında peptit moleküllerinden kopabilecek serbest floresan moleküllerin özgülolmayan boyanmalara neden olup olmadığı sınandı. Bu amaçla, hücreler 30 dakika
boyunca +4°C’de peptitler (25 M) ile inkübe edildi. Hem bağlanma kinetiği
yavaşlatılmış hem de endositoz kapasitesi +4°C ile yavaşlatılmış hücrelerde Pep14FITC, Pep8-FITC ve Pep17-2-FITC oda sıcaklığına göre daha düşük floresan yoğunluğu
gösterdi. Bu sonuç hücre etkileşiminin endositoz ile ilgili ve özgül olabileceği yönünde
bilgi vermiştir (Şekil 4.14).

Şekil 4.14. Pep8-FITC, Pep14-FITC ve Pep17-2-FITC küçük peptit moleküllerinin
(25M) +4°C, karanlık, serumsuz besiyeri ve oda sıcaklığına (OS) lökositler
ile etkileşimi. Üst panelde temsili akım sitometri histogramları (yeşil,
lenfositik hücreler; mavi, monositik hücreler; mor, granülositik hücreler),
alt panelde ortalama floresan yoğunluklarındaki (OFY) değişimi gösteren
grafikler verilmiştir (n=3).
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Pep8, Pep14 ve Pep17-2 küçük peptit moleküllerinin hangi lökosit tipi ile
etkileştiğini net olarak göstermek amacı ile etkileşim deneyleri, immün
fenotiplendirme analizleri ile tekrarlandı. Fluorescein işaretli peptitler ve turuncukırmızı (PE, PerCP veya APC) floresan molekülleri ile işaretli monoklonal antikorlar, eş
zamanlı olarak total lökositler ile inkübe edildi. T lenfositler, anti-CD3; B lenfositler,
anti-CD19; doğal öldürücü (natural killer, NK) hücreler, anti-CD16/56; monositler,
anti-CD14 monoklonal antikorları ile işaretlendi. Akım sitometri analizi ile öncelikle
ilgili lökosit popülasyonu kapı içerisine alındı ve daha sonra fluorescein düzeyi
değerlendirildi (Şekil 4.15).
Her üç peptit için de CD3+ T lenfositlerin (Şekil 4.15A ve Şekil 4.16) en az,
CD14+ monositlerin (Şekil 4.15D ve Şekil 4.16) ise en çok etkileşim olan hücre grubu
olduğu doğrulandı. Hatta Pep14-FITC molekülünün lenfoid hücreler olan T, B ve NK
hücreleri ile monositlere kıyasla oldukça düşükdüzeyde etkileştiği görüldü (Şekil 5.15
ve Şekil 4.16). Pep8-FITC ise NK hücreleri, B hücreleri ve monositleri ile iyi düzeyde
işaretledi. Pep17-2-FITC’de yapılan ilk deneyleri doğrular nitelikte, özgül lökosit alttiplerinin de en çok etkileştiği (OFY düzeyi en yüksek) peptit molekülü olarak
belirlendi (Şekil 4.15 ve Şekil 4.16). Diğer taraftan, yine, CD14+ monositlerin Pep17-2
ile oldukça belirgin düzeyde bağlandığı sonucuna varıldı (Şekil 4.15D ve Şekil 4.16).
Monositik hücreler dışında diğer hücre alt-tipleri ile de anlamlı düzeylerde
etkileşebilen peptit molekülü Pep8-FITC oldu. T lenfositler ile etkileşim göstermediği
görülen bu peptit B lenfositler ve NK hücreler ile etkileşebildi. Monositler ile etkileşim
en yüksek düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bulundu (Şekil 4.15 ve Şekil 4.16). Akım
sitometri analizlerinde peptit uygulamasını takiben özelleşmiş PKM hücre alt-tipleri
özgül antikorlar ile işaretlendi. Bu antikor ile pozitif boyanan hücreler kapılandıktan
sonra FITC kanalında peptitin yaptığı ışıma analiz edildi (Şekil 4.15). Bu değerlendirme
sonrasında FITC işaretli her üç peptit arasından Pep8-FITC molekülünün mositik
hücreler ile en yüksek etkileşim gösteren peptit olduğu görüldü (Şekil 4.15 ve Şekil
4.16).

Şekil 4.15. Pep8-FITC, Pep14-FITC ve Pep17-2-FITC küçük peptit moleküllerinin özgül periferik kan mononükleer (PKM) hücre alt-tipleri
ile etkileşim analizleri. FITC işaretli peptitler PKM hücreleri ile 25M, karanlık, oda sıcaklığı, serumsuz ortam, 30 dakika
inkübe edildikten sonra A) T lenfositler, anti-CD3-PerCP, B) doğal öldürücü (NK) hücreleri, anti-CD16/56-PE, C) B lenfositler,
anti-CD19-APC, D) monositler, anti-CD14-PE monoklonal antikorları ile işaretlendi. Akım sitometri analizi ile öncelikle ilgili
lökosit popülasyonu kapı içerisine alındı ve daha sonra peptitler ile işaretlenmiş fluorescein pozitif hücreler belirlendi. Solüst panelde P6 kapısı izotipik antikor ile boyamaya göre alınmıştır. Sol-alt ve sağ panellerde ilgili özgül lökosit popülasyonu
kırmızı ile görülmektedir. Sağ panellerde peptitler ile iyi düzeyde etkileşen hücre grubu “hi” olarak kare içerisine alınmıştır.
A, B, ve C grafiklerinde lenfoid hücreler kapı alındı. D grafiğinde ise, monositik hücreler kapılandı.
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Şekil 4.16. T, NK, B hücreleri ve monositlerin Pep8-FITC, Pep14-FITC ve Pep17-2-FITC
küçük peptit molekülleri (25 M) ile 30 dakika, karanlık, oda sıcaklığı ve
serumsuz ortam etkileşim sonuçları (n=3, *P<0,05, **P<0,01). (OFY,
ortalama floresan yoğunluğu; Mo., monosit).
4.7. Pep8, Pep14 ve Pep17-2 küçük peptitlerinin lökositler ile zaman ve
sıcaklığa bağlı etkileşimi
Periferik kan lökositleri üzerine Pep8-FITC, Pep14-FITC ve Pep17-2-FITC küçük
peptitlerinin (25 M) hücre içine alım kapasitesinin zamana bağlı değişimini görmek
için lökositler ile farklı zamana aralıklarında (7,5, 15, 30, 60, 120, 240, 480, 960 dakika)
inkübasyonlar tam RPMI 1640 hücre kültür ortamında, +4°C, oda sıcaklığı ve 37°C’de
gerçekleştirildi (Şekil 4.17).
Her üç peptit de tüm sıcaklık ve zaman aralıklarında en az lenfositik hücreler
ile etkileşti (Şekil 18). Faklı sıcaklıkların denendiği bu deney koşulunda +4C’de, Pep8
ve Pep14’ün Pep17-2’ye göre lenfositik hücrelerce daha çok etkileştiği görülse de bu
fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Ayrıca, bu hücrelerin zamana bağlı ilgili üç
peptiti alımında da anlamlı fark görülmedi (OFY; P8, 7,5 dakika 1188±300 - 16 saat
1961±819; P14, 7,5 dakika 1041±173 -16 saat 1616±388; P17-2, 7.5 dakika 735±254
– 16 saat 1051±429) (Şekil 4.17). Oda sıcaklığında (OS) (OFY; P8, 1391±479-1718±349;
P14, 1139±337-1603±463; P17-2, 732±391-1326±125) ve 37C’de (OFY; P8,
1565±200-1544±107; P14, 1262±563-2367±307; P17-2, 1140±456-1303±506)
gerçekleştirilen deneylerde, her üç peptitin de benzer düzeylerde lenfositik
hücrelerle etkileştiği ve zamana bağlı olarak bir farklılığın olmadığı görüldü (Şekil
4.17).
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Zamana bağlı peptit etkileşim analizlerinde kullanılan %10 serum içeren tam
RPMI 1640 hücre kültür ortamında ise, her üç peptitin +4C ve oda sıcaklığında
zamana bağlı monositik ve nötrofilik hücrelerle etkileşiminin benzer düzeylerde
olduğu görüldü (Şeki 18). Sıcaklık koşullarından 37C’de, zamana bağlı olarak
nötrofilik hücrelerin özellikle Pep8-FITC (OFY; 8 saat 4772±1163 – 16 saat
39195±2468) ve Pep17-2-FITC’yi (OFY; 8 saat, 4312±2657 – 16 saat 37123±713) (Şekil
4.17) monositik hücrelere (OFY; P8 8 saat, 5040±896 – 16 saat 24544±6730; P14, 8
saat 3894±1919 – 16 saat 4567±980; P17-2, 8 saat 4190±2851 – 16 saat 17143±1331)
göre daha fazla aldığı görüldü (Şekil 4.17).
Nötrofilik hücre grubunun tam RPMI 1640 hücre kültür ortamında peptitler ile
etkileşiminin arttığı görülse de, bu fark ancak on altıncı saatte belirgin hale geldi (Şekil
18).

Ayrıca, bu %10 serum içeren ortamda monositik hücrelerin peptitler ile

etkileşimlerinin daha düşük olduğu görüldü. Serumun peptit-hücre etkileşimindeki
yarattığı bu farkı daha net görmek için, deneyler serumsuz tam RPMI 1640 hücre
kültür ortamında da 30 dakika, 4 saat ve 8 saat inkübasyonlarla tekrarlandı (Şekil
4.18).
Serumsuz ortam ve %10 serum içeren ortamlar kıyaslandığında, genel tablo
%10 serum varlığında peptit alımının daha düşük olduğunu gösterdi (Şekil 4.18).
Ayrıca, serumsuz ortamda ilgili peptitlerin en çok monositik hücreler ile etkileştiği de
teyit edildi (Şekil 4.18). Pep8-FITC ve Pep14-FITC monositik hücreler ile benzer ve
yüksek düzeyde etkileşirken (Şekil 4.18), Pep17-2-FITC’nin monositik hücrelere olan
ilgisi daha düşük idi (Şekil 4.18C). Serumsuz besiyeri koşulunda monositik hücrelerin,
Pep8-FITC’yi hücre içine alımı dördüncü saatten sonra daha çok artarken, Pep14-FITC
ve Pep17-2-FITC’nin dördüncü saatten sonra hücre içine alımında bir artış görülmedi
(Şekil 4.18). Pep8-FITC, Pep14-FITC ve Pep17-2-FITC’nin %10 serum içeren ortamda
zamana bağlı olarak hücre içine alımı artış gösterirken (Şekil 4.18), Pep14’ün özellikle
dördüncü saatten sonra hücre içine daha çok alındığı görüldü (Şekil 4.18).
Monositlerin peptitler ile etkileşimi genel olarak serum koşulundan etkilenmemiştir
(Şekil 4.18).

95

Granülositik hücreler ile peptit moleküllerinin etkileşimi en yüksek serumsuz
besiyeri koşulunda görüldü. Serumsuz besiyeri ve tam besiyeri koşullarındaki
etkileşim farkı dördüncü saatte kapanmış olup, inkübasyonun sekizinci saatinde
özellikle Pep14-FITC ile nötrofillerin etkileşiminin serumsuz koşullarda daha fazla
olduğu görüldü (Şekil 4.18B).
Serumsuz ortam ve %10 serum içeren ortamlar kıyaslandığında, tüm zaman
aralıklarında lenfositik hücrelerin özellikle Pep17-2-FITC’yi daha az aldığı görüldü
(Şekil 4.18C). Pep14 serumsuz ortamda, tam besiyeri ortamı ile kıyaslandığında
lenfositler ile daha çok etkileşim gösterdi. Pep14’ün özellikle serumsuz ortamda
hücre etkileşiminin daha yüksek olduğu görüldü (Şekil 4.18B).

Şekil 4.17. Total lökositler 25uM konsantrasyonda Pep8-FITC, Pep14-FITC ve Pep172-FITC küçük peptit molekülleri ile zaman ve sıcaklığa bağlı etkileşim
sonuçları. Deneyler %10 serum içen RPMI 1640 hücre kültür ortamında
gerçekleştirildi. (n=3, *P<0,05, **P<0,01). (OFY, ortalama floresan
yoğunluğu; OS., oda sıcaklığı; dk., dakika, sa.,saat).
Akım sitometri analizleri ile elde edilen OFY değerleri hem hücrenin
yüzeyindeki hem de içindeki floresan ışıma değerlerini vermektedir. Çalışmamızda
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değerlendirdiğimiz FITC işaretli üç küçük peptit molekülünün hücrenin yüzeyine
yapışıp vereceği sinyalleri engellemek için floresan söndürme (quenching) işlemi
sonrasında da deneyler yapıldı. Bu işlem sonrasında beklenildiği üzere OFY
değerlerinde genel bir düşüş görüldü (Şekil 4.18). Floresan söndürme yapılan %10
serum içeren ortamlar kıyaslandığında, özellikle monositik hücrelerde OFY
değerlerinin söndürme yapılmayan koşullara göre daha düşük olduğu görüldü (Şekil
4.18). Granülositik ve lenfositik hücrelerde OFY değerlerinde azalış trendi görülse de,
anlamlı fark görülmedi (Şekil 4.18). Serumsuz ortamda, lenfositik hücrelerin özellikle
Pep14-FITC ile etkileşimini gösteren OFY değerleri floresan söndürme yapılan koşulda
daha düşük görülürken (Şekil 4.18), monositik hücrelerdeki bu sonuç Pep17-2-FITC
etkileşiminde izlendi (Şekil 4.18). Granülositik hücrelerde floresan söndürme işlemi
OFY değerlerinde anlamlı farklılığa neden olmadı (Şekil 4.18).

Şekil 4.18. Pep8-FITC, Pep14-FITC ve Pep17-2-FITC küçük peptit moleküllerinin
serumsuz besiyeri, tam besiyeri (%10 serum içeren RPMI 1640 ortamı)
ve farklı inkübasyon sürelerinde (30 dakika, 4 saat, 8 saat) lökositler ile
etkileşimi. Grafiklerde analiz için ortalama floresan yoğunluk (OFY)
değerleri kullanılmıştır. Quench, hücre yüzeyine yapışmış floresanların
söndürülmesi (dk., dakika; sa., saat; hc., hücreler) (n=3).
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4.8. Pep8, Pep14 ve Pep17-2 küçük peptitlerinin periferik kan lökositleri ile
etkileşiminin floresan mikroskopi doğrulaması
Pep8, Pep14 ve Pep17-2’nin periferik kan lökositleri ile etkileşim analiz
sonuçlarına göre (Bkz. Bölüm 4.7) floresan mikroskopi çalışmaları yapıldı. Akım
sitometri yöntemi ile değerlendirilen etkileşim için için ilgili peptitler periferik kan
total lökositler üzerine ekilmiş ve monositik, granülositik ve lenfositik hücreler
kapılanarak analizler gerçekleştirilmişti. Floresan mikroskopi analizlerinde ise
saflaştırılan lökosit alt-tipleri ile peptit etkileşim analizleri gerçekleştirildi.
Akım sitometri analizlerini doğrular nitelikte, her üç peptitin sırasıyla en çok
monositik ve granülositik hücreler ile etkileştiği floresan görüntüleri ile de desteklendi
(Şekil 4.19, Şekil 4.20 ve Şekil 4.22). Lenfositik hücreler ile etkileşimin çok zayıf olduğu
izlendi (Şekil 4.21 ve Şekil 4.22).
Monositik hücrelerin, en çok Pep14 peptitini hücre içine aldığı ve veziküller ile
örtüşen şekilde depoladığı görüldü (Şekil 4.19B ve Şekil 4.22B). Pep8 molekülü de
veziküllerde birikme görüntüsü verdi (Şekil 4.19 ve Şekil 4.22). Floresan mikroskopi
analiz sonuçlarında Pep17-2’nin ise büyük çoğunlukla monositik hücrelerin yüzeyinde
biriktiği doğrulandı (Şekil 4.19 ve Şekil 4.22).
Granülositik hücrelerin, akım sitometri analizini doğrular nitelikte en çok Pep8
ve Pep14 molekülleri ile etkileşmiş olduğu görüldü. İlgili peptitlerin hem hücre
yüzeyinde, hem de hücre içinde birikti (Şekil 4.21 ve Şekil 4.22).
Lenfositler, her üç peptit ile de en az etkileşen hücre grubu olarak floresan
mikroskopi görüntüleri ile doğrulandı (Şekil 4.20 ve Şekil 4.22).
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Şekil 4.19. Pep8-FITC, Pep14-FITC ve Pep17-2-FITC küçük peptit moleküllerinin
monositler ile 8 saatlik inkübasyonu sonucunda etkileşimlerini gösteren
floresan mikroskopi görüntüleri. Peptitler 25M, serumsuz besiyeri,
karanlık ortam ve 37C’de inkübe edilmiştir.
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Şekil 4.20. Pep8-FITC, Pep14-FITC ve Pep17-2-FITC küçük peptit moleküllerinin
lenfositik hücreler ile 8 saatlik inkübasyonu sonucunda etkileşimlerini
gösteren floresan mikroskopi görüntüleri. Peptitler 25M, serumsuz
besiyeri, karanlık ortam ve 37C’de inkübe edilmiştir.

Şekil 4.21. Pep8-FITC, Pep14-FITC ve Pep17-2-FITC küçük peptit moleküllerinin
granülositler ile 8 saatlik inkübasyonu sonucunda etkileşimlerini
gösteren floresan mikroskopi görüntüleri. Peptitler 25M, serumsuz
besiyeri, karanlık ortam ve 37C’de inkübe edilmiştir.
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Şekil 4.22. Pep8-FITC, Pep14-FITC ve Pep17-2-FITC küçük peptit moleküllerinin
monositik, lenfositik ve granülositik hücreler ile 8 saatlik inkübasyonu
sonucunda etkileşimlerini gösteren floresan mikroskopi görüntüleri.
Peptitler 25M, serumsuz besiyeri, karanlık ortam ve 37C’de inkübe
edilmiştir.
4.9. Pep8, Pep14 ve Pep17-2 peptit moleküllerinin lösemi hücre hatları ile
miyeloid hücre etkileşimi
Miyeloid olgunlaşma düzeyi düşükten yükseğe doğru, KG-1, Kasumi-1, HL-60,
THP-1 ve U937 akut miyeloid lösemi (AML) hücre hatları ile FITC işaretli küçük
peptitler serumsuz ortamda 16 saat boyunca ve 37C sıcaklıkta bir araya getirildi
(Şekil 4.23).
Peptitlerin, zamana bağlı hücre içine alımlarının araştırmak için 30 dakika, 4
saat, 8 saat ve 16 saatlik inkübasyon süreleri belirlendi. Hücrelerin yüzeyinden ziyade
hücre içene aldıkları peptit düzeylerini belirlemek için floresan söndürme (quenching)
koşulu da eş zamanlı olarak çalışıldı. KG-1, Kasumi-1, HL-60, THP-1 ve U937 AML hücre
hatlarının özellikle sekiz saatlik peptit inkübasyon koşullarında hem serumsuz besiyeri
hem de serumsuz kültür ortamı+floresan söndürme koşulunda ilgili her üç peptiti de
hücre içene daha fazla aldığı görüldü (Şekil 4.24).
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Serumsuz besiyeri ortamında, KG-1 hücre hattında 8. saate kadar Pep8
molekülü hücre içine daha fazla alınırken, 16. Saatten sonra bu peptitin alımı, Pep172’nin alımı ile eşitlendi. Serumsuz besiyeri+hücre dışındaki floresan söndürme
koşullarında ise, KG-1 hücre hattında Pep17-2 daha az alınırken, Pep8’in hücre içine
Pep14 kadar iyi girdiği görüldü. Pep14 molekülü her iki koşuld da KG-1 hücreleri ile
en çok etkileşen küçük peptit molekülü idi ve 16. saatte istatistiksel olarak anlamlı
düzeye ulaştı (Şekil 4.24).

Şekil 4.23. Farklı olgunlaşma düzeyine sahip miyeloid hücreleri modellemek için
kullanılan AML hücre hatlarının FITC-işaretli peptit molekülleri ile etkileşim
deneylerine ait temsili akım sitometri grafikleri. Tek tek düşen hücreleri
belirlemek için kullanılan kapılama stratejisi boyut (FCS-A) ve granülarite
(SSC-A) özelliklerine göre homojen dağılım gösteren hücrelere ait temsili
görüntüleri. FITC-işaretli ilgili peptit molekülü ile etkileşme düzeyini
gösteren temsili akım sitometri histogramları. Kırmızı kesikli çizgi
otofloresan eşiği göstermektedir.
Kasumi hücre hattı Pep8 molekülünü 8. sekizinci saatte hücre içine belirgin
düzeyde almış ve 16. saatte Pep17-2-FITC molekülü de en az Pep8-FITC kadar hücreler
ile iyi etkileşim gösterdi. (Şekil 4.24). Pep14 molekülü 8. Saatten sonra diğer peptitlere
göre hücreler ile en çok etkileşim göstermiş olup, KG-1 hücrelerine göre Kasumi-1
hücreleri ile etkileşmiştir (Şekil 4.24).
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HL-60 hücre hattında serumsuz besiyeri koşulunda Pep14-FITC hücre içine en
çok alınan peptit molekülü idi. Dördüncü ve 8. saatlerde diğer peptitlere göre hücre
içine alımı istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Pep8-FITC ve Pep17-2-FITC ise benzer
düzeylerde hücre içine alındı ve zamana bağlı olarak artış yönünde değişim gösterdi
(Şekil 4.24). Serumsuz besiyeri ve floresan söndürme koşulunda Pep8-FITC’nin alımı
Pep17-2-FITC’ye göre daha fazla görüldü ve yine en çok alınan peptit molekülü Pep14FITC idi. Her üç peptit molekülü için de zamana bağlı etkileşimde artış izlendi (Şekil
4.24).
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Şekil 4.24. Pep8-FITC, Pep14-FITC ve Pep17-2-FITC küçük peptit moleküllerinin
miyeloid hücre hatları ile serumsuz besiyeri içerisinde hücre membranı
yüzeyindeki floresan ışımanın söndürüldüğü (quenching) veya kontrol
koşullarında 30 dakika, 4 saat, 8 saat, 16 saat boyunca inkübe edildi.
37C’de inkübe edildi. Akım sitometri ile saptanmış ortalama floresan
yoğunluk (OFY) değerlerinin zamana bağlı değişimi verilmiştir. (dk.,
dakika) (*P<0.05, **P<0.01, n=3).
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Küçük peptit moleküllerinden özellikle Pep14-FITC’nin, 16. Saatte THP-1 hücre
hatlarında diğer hücre hatlarına kıyasla en yüksek düzeyde hücre içine alındığı
belirlendi (Şekil 4.24). Bu alım hem kontrol hem de floresan söndürme yapılan
koşullarda tespit edildi (Şekil 25). Pep14 molekülünün hücreler ile etkileşimi serumsuz
besiyeri koşulunda etkileşimi diğer peptitler ile kıyaslandığında 8. Saatten itibaren
istatistiksel olarak anlamlı bulundu ve bu fark 16. Saatte oldukça belirginleşti (Şekil
4.24). Pep17-2-FITC hücreler ile en az etkileşim gösteren peptit idi. Pep8-FITC ise
zamana bağlı artan etkileşim gösterdi (Şekil 4.24).
Hem kontrol hem de floresan söndürme koşullarında AML hücre hatları ile en
çok etkileşim gösteren peptit molekülü Pep14-FITC oldu (Şekil 4.24). Bu molekül en
az KG-1 ve Kasumi-1 hücre hattı ile etkileşirken, en çok etkileşim gösterdiği hücre hattı
THP-1 oldu. Pep14-FITC molekülü serumsuz besiyereri ortamında HL-60, THP-1 ve
U937 hücre hatlarında zamana bağlı olarak hücre içine alımı diğer peptitlere göre tüm
zaman aralıklarında en yüksek olan küçük peptit molekülü idi. KG-1 ve Kasumi-1 hücre
hatlarında ise, 8. Saate kadar Pep8-FITC molekülü daha yüksek seyreder iken, 16.
saatte Pep14-FITC molekülünün hücre içine alımında ciddi fark gözlendi (Şekil 4.24).
Floresan söndürme yapılmış tüm zaman aralıkları ve AML hücre hatlarında akım
sitometri analizlerinde OFY değeri en yüksek olan peptit molekülü Pep-14 oldu (Şekil
4.24).
U937 hücre hattında serumsuz besiyeri koşulunda 4. saatten itibaren Pep14FITC’nin etkileşimi diğer peptitlere göre istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdi. En
çok etkileşim 16.saatte görüldü. Pep8-FITC ve Pep17-2-FITC molekülleinin U937
hücreleri ile etkileşimi benzerdi. Serumsuz besiyeri ve floresan söndürme koşulunda
ise, Pep14 yine en belirgin ışımayı veren peptit molekülü oldu. Pep8 de belirli bir
düzeyde etkileşim gösteren peptit oldu ve bu etkileşim istatistiksel olarak anlamlı
bulundu (Şekil 4.24).
Pep8-FITC, Pep14-FITC ve Pep17-2-FITC’nin AML hücre hatları ile etkileşimine
dair yapılan akım sitometri analizleri ile elde edilen sonuçlar floresan mikroskopi ile
de doğrulandı. AML hücre hatları ile en çok etkileşim gösteren peptitin Pep14-FITC
olduğu belirlendi. Bu etkileşimin en belirgin olduğu hücre hattı ise THP-1 monositik
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hücre hattı oldu (Şekil 4.28 ve Şekil 4.30). AML hücre hatları ile en az etkileşim
gösteren peptit ise Pep17-2-FITC idi. Bu peptit hücre içinde düşük düzeylerde
belirlendi ve veziküler dağılıma yönelik bir görüntü izlenmedi (Şekil 26-30). Pep8-FITC
molekülünün genel olarak tüm AML hücre hatlarında etkileşimi orta düzeylerde
gözlendi.

Şekil 4.25. FITC-işaretli Pep8, Pep14 ve Pep17-2 küçük peptit moleküllerinin KG-1
hücre hattı ile 16 saatlik inkübasyonu sonucunda etkileşimlerini gösteren
floresan mikroskopi görüntüleri. İnkübasyonlar 37C’de, serumsuz
besiyeri içinde ve 25M konsantrasyonda peptit ile gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 4.26. FITC-işaretli Pep8, Pep14 ve Pep17-2 küçük peptit moleküllerinin Kasumi1 hücre hattı ile 16 saatlik inkübasyonu sonucunda etkileşimlerini
gösteren floresan mikroskopi görüntüleri. İnkübasyonlar 37C’de,
serumsuz besiyeri içinde ve 25M konsantrasyonda peptit ile
gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 4.27. FITC-işaretli Pep8, Pep14 ve Pep17-2 küçük peptit moleküllerinin HL-60
hücre hattı ile 16 saatlik inkübasyonu sonucunda etkileşimlerini gösteren
floresan mikroskopi görüntüleri. İnkübasyonlar 37C’de, serumsuz
besiyeri içinde ve 25M konsantrasyonda peptit ile gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 4.28. FITC-işaretli Pep8, Pep14 ve Pep17-2 küçük peptit moleküllerinin THP-1
hücre hattı ile 16 saatlik inkübasyonu sonucunda etkileşimlerini
gösteren floresan mikroskopi görüntüleri. İnkübasyonlar 37C’de,
serumsuz besiyeri içinde ve 25M konsantrasyonda peptit ile
gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 4.29. FITC-işaretli Pep8, Pep14 ve Pep17-2 küçük peptit moleküllerinin U937
hücre hattı ile 16 saatlik inkübasyonu sonucunda etkileşimlerini gösteren
floresan mikroskopi görüntüleri. İnkübasyonlar 37C’de, serumsuz
besiyeri içinde ve 25M konsantrasyonda peptit ile gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 4.30. FITC-işaretli Pep8, Pep14 ve Pep17-2 küçük peptit moleküllerinin KG-1,
Kasumi-1,HL-60, THP-1 ve U937 hücre hattı ile 16 saatlik inkübasyonu
sonucunda etkileşimlerini gösteren floresan mikroskopi görüntüleri.
İnkübasyonlar 37C’de, serumsuz besiyeri içinde ve 25M
konsantrasyonda peptit ile gerçekleştirilmiştir. Image J analiz
programıyla görüntü analizleri yapılmıştır. Mavi kanalda DAPI ve yeşil
kanalda FITC ışımalarının ayrı ayrı elde edilmesinden sonra, kanallarının
örtüştürülmesii ile elde edilen görüntüdür.
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Pep8-FITC, Pep14-FITC ve Pep17-2-FITC en çok etkileşim gösteren hücre
hattının THP-1 monositik hücre hattı olarak belirlenmesinin ardından, peptit
etkileşimlerinin zamana bağlı değişimini görüntülemek amacıyla 0, 7.5, 15, 30, 60,
120, 240, 480 dakika periyotlarında inkübasyon yapıldı ve floresan mikroskopi ile
görüntüleri alındı (Şekil 4.31). Pep14-FITC’nin veziküller dağılımı 120. Dakikada
izlenmeye başladı ve 240. dakikada sitoplazmada yaygın bir dağılım belirlendi. En
yüksek depo miktarı 480. dakikada görüldü (Şekil 4.31B ve Şekil 4.32B). Pep14-FITC
ve Pep17-2-FITC, 7.5 dakikada hücre içine alınmaya başlanmış, Pep8-FITC’nin hücre
içine alımı ise 15. dakikada görüntülenebilmiştir (Şekil 4.31A ve Şekil 4.32A).
Pep-8-FITC molekülün 15. dakika, Pep14-FITC ve Pep17-2FITC molekülün 7.5.
dakikadan itibaren hücre içine alınmaya başlağı ve 4. Saatten itibaren en yüksek
düzeylere ulaştığı görülmüştür. THP-1 AML hücre hattı ile en çok etkileşim gösteren
Pep14-FITC’nin (Şekil 4.24) 2. saatte diğer peptilere nazaran hücre içine daha çok
alındığı görüldü (Şekil 4.31B ve Şekil 4.32).
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Şekil 4.31 ‘’Devam’’

113

Şekil 4.31 ‘’Devam’’
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Şekil 4.31. FITC-işaretli A) Pep8, B) Pep14, C) Pep17-2 küçük peptit moleküllerinin
THP-1 monositik AML hücre hattı ile serumsuz besiyeri, 37C, 25M
konsantrasyonda ve floresan söndürme yapılmadan 0, 7.5, 15, 30, 60,
120, 240 ve 480 dakika periyodlarında inkübasyonu sonunda alınan
floresan mikroskopi görüntüleri.

Şekil 4.32. FITC-işaretli Pep8, Pep14 ve Pep17-2 küçük peptit moleküllerinin THP-1 monositik AML hücre hattı ile serumsuz besiyeri,
37C, 25M konsantrasyonda ve floresan söndürme yapılmadan, 0, 7.5, 15, 30, 60, 120, 240 ve 480 dakika inkübasyonu
sonucunda alınmış örtüştürülmüş DAPI ve FITC boyamalarını gösteren floresan mikroskopi görüntüleri.
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4.10. Pep8, Pep14 ve Pep17-2’nin miyeloid hücrelerle etkileşim
kapasitesinin hücrelerin olgunluk düzeyi ile ilişkisi.
AML hücre hatları, içerisinde farklı olgunlaşma basamaklarında bulunan hücre
blastlarını bulundururlar (22). Miyeloid hücrelerin olgunlaşma düzeylerinin CD11b
yüzey moleküllerinin yüzdesi ile pozitif korelasyon gösterdiği bilinmektedir (130).
Buna göre, AML hücre hatları ile peptitler inkübe edildikten sonra CD11b’yi yüksek ve
düşük düzeylerde taşıyan hücreler kapılandı ve bu kapılara düşen hücrelerin OFY
değerleri analiz edildi.
Tüm hücre hatlarınca CD11b yüzey belirtecini yüksek düzeylerde taşıyan
hücrelerin düşük düzeylerde taşıyanlar ile kıyaslandığında ilgili peptitler ile
etkileşimlerinin daha fazla olduğu görüldü (Şekil 4.33).

Şekil 4.33. KG-1, Kasumi, HL-60, THP-1 ve U937 AML hücre hatları ile Pep8, Pep14
ve Pep17-2 küçük peptit moleküllerinin 4 saatlik inkübasyonu
sonucunda, CD11b yüzey belirtecini yüksek veya düşük taşıyan hücre altgrupları ile serumsuz ortam, 37C sıcaklık ve 25 M konsantrasyonunda
inkübasyon sonrası peptit etkileşimini gösteren akım sitometri grafikleri.
Grafiklerde analiz için ortalama floresan yoğunluk (OFY) değerleri
kullanılmıştır. (*P<0.05, **P<0.01, n=3).
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Özellikle Pep14 küçük peptit molekülünün tüm hücre hatlarının CD11b’yi
yüksek düzeyde taşıyan alt-populasyonu ile daha iyi etkileştiği görüldü (Şekil 4.33). Bu
fark özellikle HL-60 başta olmak üzere sırasıyla, Kasumi-1 ve THP-1 hücre hatlarında
görüldü. Kasumi-1 hücre hattında, Pep8’in de CD11byüksek hücrelerle daha çok
etkileştiği görüldü (Şekil 4.33). Bu etkileşimi sırasıyla, HL-60; THP-1; U937 ve KG-1
takip etti.
Genel olarak Pep17-2-FITC molekülü AML hücre hatlarında diğer peptitlere
kıyasla en düşük etkileşim gösteren molekül idi (Şekil 4.24 ve Şekil 4.30). Fakat,
Kasumi-1 ve HL-60 AML hücre hatlarınin CD11b molekünü yüksek düzeylerde
bulunduran hücrelerinde diğer hücre hatlarının bu popülasyonu kıyaslandığında daha
çok etkileşim gösterdi (Şekil 4.33). KG-1 ve U937 hücre hatlarında CD11b belirtecini
yüksek düzeylerde bulunduran popülasyonun bu peptit molekülü ile etkileşimi ise
diğer AML hücre hatlarına göre daha düşük idi (Şekil 4.33).
4.11. Pep8, Pep14 ve Pep17-2 küçük peptit moleküllerinin hücre içine alım
mekanizmalarının araştırılması
Küçük peptit moleküllerinin translokasyon, makropinositoz, klatrin-aracılı ve
kaveol-aracılı mekanizmalar ile hücre içine alınabildiği bilinmektedir (81). Pep8,
Pep14 ve Pep17-2’nin miyeloid hücrelerce alımının nasıl mekanizmalar aracılığı ile
olduğunu belirlemek için çeşitli endositoz inhibitörleri ile deneyler yapıldı.
İlk etapta inhibitörlerin KG-1, Kasumi-1, HL-60, THP-1 ve U937 hücre hatları
üzerinde toksik olmayan endositoz inhibitör dozları belirlendi. Reseptör aracılı
endositoz yolağını inhibe eden klorpromazin hidroklorür (KPZ) için 11.25-360 uM;
kaveol-aracılı endositoz yalapını inhibe eden metil-beta siklodekstrin (MB-SD) için
0.15-20 mg/mL ve makropinositozu inhibe eden amilorid hidroklorür hidrat çözeltisi
(AHH) için 0.3-20 mM arasında konsantrasyonlarda AML hücrelerine uygulanarak
toksik olmayan ajan miktarı belirlendi (Şekil 4.34). KPZ için 11.25 uM’dan başlayarak
iki katlık artışlar ile 360 uM’a kadar konsantrasyon aralığında sitotoksisite (hücre ölüm
yüzde) grafiği çizildi (Şekil 35). Seçilen konsantrasyon aralığında bazı hücreler için
non-toksik doz belirlenemedi. Bu nedenle, HL-60 için 90, 120, 150, 180 uM, THP-1 ve
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U937 için 180, 210, 240, 270, 300, 330 ve 360 uM konsantrasyon aralığında yeniden
doz bağlı ölüm analizleri tekrarlandı (Şekil 4.34). Böylece, her hücre hattında
kullanılmak üzere üç farklı inhibitörün toksik olmayan dozları belirlendi (Tablo 4.3).

Şekil 4.34. Endositoz yolaklarını inhibe etmek için kullanılan A) klorpromazin
hidroklorür (KPZ), B) metil-beta siklodekstrin çözeltisi (MB-SD) ve C)
amilorid hidroklorür hidrat (AHH) çözeltilerinin KG-1, Kasumi-1, HL-60,
THP-1 ve U937 hücre hatlarında toksik olmayan konsantrasyonu için
hücreler 1,5 saat, serumsuz besiyeri, 37C sıcaklıkta ilgili ajanlar ile
inkübe edildi ve akım sitometrik propidium iyodür (PI) canlılık analizi
yapıldı. PI+ hücre yüzdeleri analiz edilerek, yüzde ölüm grafikleri
çizilmiştir. (n=3).
Tablo 4.3. Klorpromazin hidroklorür, metil-beta siklodekstrin, amilorid hidroklorür
hidrat çözeltilerinin AML hücre hatları toksik olmayan konsantrasyonları.

Reseptör aracılı endositozda hücre klatrin aracılı yolağı kullanmaktadır (126).
Küçük peptit moleküllerinin hücre içine alım yollarından birisi de reseptör aracılı
yolaktır ve ilgili peptitlerin hücreye girişi için en özgül yol olarak görülür (81, 131). Bu
yolağın hücrede aktif olup olmadığını test etmek için pozitif kontrol olarak FITCtransferrin (TfR) kullanıldı. Akut miyeloid hücre hatları FITC-transferin (TfR) ile inkübe
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edildi ve hücrelerin bu molekül ile işaretlendiği görüldü (Şekil 4.35). Ortama KPZ
eklendikten sonra FITC-TfR molekülü THP-1 ve U937 reseptör aracılı girişi durdurduğu
görüldü (Şekil 4.35B). KG-1, Kasumi-1 ve HL-60 hücre hattının da FITC-TfR ile
etkileşimi KPZ ile istatistiksel anlamlı düşüş gösterdi (Şekil 4.35B).

Şekil 4.35. Reseptör aracılı endositoz mekanizmasını test etmek amacı ile pozitif
kontrol olarak kullanılan FITC-transferrin (TfR) molekülünün KG-1,
Kasumi-1, HL-60, THP-1 ve U937 hücre hatlarında klorpromazin
hidroklorür varlığında etkileşimini gösteren A) temsili akım sitometri
histogramları ve B) ortalama floresan yoğunluğu (OFY) grafikleri.
(*P<0.05, **P<0.01, n=3).
Pep8, Pep14 ve Pep17-2 peptitlerinin endositoz yolak tercihlerini tespit etmek
amacı ile 4 saat boyunca AML hücre hatları ile beraber inkübasyonları gerçekleştirildi
(Şekil 4.36). İlgili peptitlerin hücre içine alımı araştırıldığı için hücre yüzeyine tutunan
peptitlerin verdiği ışıma floresan söndürme (quenching) ile giderildi. Kimyasal
endositoz inhibisyon koşulunun kontrolü olarak +4C’de yapılan inkübasyonlar da
analizlere dahil edildi (Şekil 2.36).
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Şekil 4.36. KG-1, Kasumi-1, HL-60, THP-1 ve U937 hücre hatlarında, serumsuz kültür
ortamında Pep8-FITC, Pep14-FITC, C)Pep17-2-FITC’nin A) kontrol ve B)
floresan söndürme koşulunda kloropromazin hidroklorür, metil-beta
siklodekstrin, amilorid hidroklorür hidrat endositoz inhibitörleri ve +4C
sıcaklık koşullarında hücre etkileşimi analizleri akım sitometri ile yapıldı.
Hücreler ilgili inhibitörler ile 1,5 saat inkübe edildikten sonra yıkanıp,
küçük peptit molekülleri ile 25M konsantrasyonda, 37C sıcaklıkta 4
saat inkübe edilmiştir. Floresan söndürme için tripan mavisi
kullanılmıştır. Grafiklerde analiz için ortalama floresan yoğunluk (OFY)
değerleri kullanılmıştır. (*P<0,05, **P<0,01, n=6).
Genel olarak hem kontrol hem de floresan söndürme koşulunda tüm FITC
işaretli küçük peptit moleküllerinin +4C sıcaklık koşunda AML hücre hatları
tarafından hücre içine alımında düşüş görüldü (Şekil 4.36). Sadece, THP-1 hücre
hattının floresan söndürme koşunda Pep8-FITC ve Pep14-FITC için bu sonuç
gözlenmedi (Şekil 4.36B).
Pep8-FITC molekülünün serumsuz kültür ortamında KG-1 ve U937 hücre
hattında metil beta siklodekstrin ile OFY değerlerinde düşüş olduğu görüldü (Şekil
4.36A). Floresan söndürme koşulunda ise, KG-1 ve Kasumi-1 hücre hattının tüm
inhibitörler ile OFY değerlerinde düşüş gösterdiği, U937’nin ise amilorid hidroklorür
hidrat uygulaması sonrasında OFY değerinde düşüş olduğu görüldü (Şekil 4.36). THP-
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1 hücre hattında kontrol koşulunda Pep8-FITC molekülü herhangi bir özelleşmiş
endositoz mekanizmasını kullanmıyor gibi görünse de (Şekil 4.36A), floresan
söndürme ile bu peptitin hücre içine alım mekanizlarında reseptör-aracılı veya kaveolaracılı yolakları kullanabildiği ortaya çıkarıldı (Şekil 4.36B).
Pep14-FITC molekülü, serumsuz besiyeri koşulunda sadece KG-1 hücre hattına
metil beta siklodekstrin uygulaması sonrasında OFY değerinde düşüş görülen AML
hücre hattı oldu (Şekil 4.36B). Floresan söndürme koşulunda, tüm hücre hatlarında
bütün inhibitörler ile OFY değerlerinde düşüş görülmüş olup, istatistiksel olarak en
anlamlı sonuçlar KG-1, HL-60 ve THP-1 hücre hatlarında elde edildi (Şekil 4.36).
Pep17-2-FITC küçük peptit molekülü, diğer peptitlere kıyasla hücreler ile en az
etkileşim gösteren molekül idi. Bu peptit molekülü ve inhibitörlerin inkübasyonu
sonucunda, hücre hatlarının hiçbirinde serumsuz besiyeri koşulunda OFY değerinde
bir düşüş görülmedi (Şekil 4.36A). Fakat, serumsuz besiyeri+quench koşulunda
istatistiksel olarak en anlamlı fark tüm inhibitörler için HL-60 hücre hattında görüldü
(Şekil 4.36B). KG-1, Kasumi-1, THP-1 ve U937 hücre hattında tüm inhibitör
inkübasyonlarının sonucunda da OFY değerindeki düşüş istatistiksel olarak anlamlı
bulundu (Şekil 38F).
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5. TARTIŞMA
Peptit yapılı küçük moleküller pek çok fizyolojik sürecin düzenlenmesinde ve
hücrelerarası iletişimin sağlanmasında rol alır. Hücre-içi veziküllerde depolanmış veya
hücre-dışı ortama salgılanmış öncül proteinler (pro-proteinler), immün aktivasyon
gibi hızlı yanıt verilmesi gereken biyolojik süreçlerde önemli rol oynar. İnflamatuvar
koşullar altında immün hücrelerden veya hasarlı dokulardan salgılanan proteazlar
pro-proteinlerin öncül peptit dizilerini keser ve onlara biyoaktivite kazandırır (35, 73).
Proteazlar tarafından koparılan küçük peptit dizilerinin immün sistem hücreleri
üzerinde etkisi olabileceğine dair örnekler mevcuttur. Örneğin, kompleman
proteinlerinin proteolizi sonucunda açığa çıkan küçük peptitler (C3a, C4a ve C5a)
immün hücrelerin kemotaksisini uyarır (5). Mikrobisidal peptitler (defensinler,
kateklisidinler) ise oldukça kısa olmalarına rağmen immün hücreleri uyarabilirler ve
kemotaksise aracılık ederler. Kemokinlerden kesilen öncül peptitlerin ise işlevi
konusunda herhangi bir veri bulunmamaktadır.
Biyolojik sistemde alternatif kesimler sonucu antimikrobiyal etki gösteren
defensin ve katelisidin gibi peptitler, evrimsel olarak korunmuş sekanslar içerir.
Katelisidinlerin sinyal peptit ve olgun peptit arasında kalan sekansları organizmalarda
%60 oranında korunmuştur (132). Fakat, CXCL kemokinlerinin çalışmamızda
odaklandığımız bu bölgesi organizmalar arası farklılık göstermektedir. Bu nedenle,
çalışmada ilk etapta insan CXCL kemokinlerden türevlenen ve olası biyolojik aktiviteye
sahip peptit dizileri irdelenmek istenmiştir. Literatürde 17 adet (CXCL1–CXCL17) CXCL
kemokin

tanımlanmıştır.

Çalışmamız

insan

immün

sistem

hücreleri

ile

gerçekleştirilmiştir. CXCL15’in kemirgen alt-türlerinde bulunması ve insanda bu
kemokine ait bir ortolog proteinin henüz gösterilmemiş olması nedeniyle, CXCL1CXCL14, CXCL16 ve CXCL17 (toplam 16 adet kemokin) analizlere dâhil edildi.
Defensin ve katelisidin gibi antimikrobiyal peptitlerin Paneth, epitelyal,
kolonosit ve immün hücreler tarafından inaktif öncüller şeklinde sentezlenerek vücut
sıvılarına salındığı bilinir (5, 133). Defensinler, bitki ve memelilerde aynı üçüncül
yapıya sahip küçük katyonik peptitlerdir. (133). Bu nedenle antimikrobiyal peptitler
hücreler ile etkileşim gösterebilirler (134). Çalışmamızda kulladığımız peptitlerin de
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total yükü pozitif şarj taşıdığı için hücre etkileşimleri oldukça iyidir. Paneth hücreleri
ve nötrofillerden sentezlenen -defensinler sürekli olarak üretilir. -defensinler ise
kolonosit ve epitelyal hücreler tarafından üretilir ve uyarımı takiben dücre dışına
salınır (5, 133). Proteolitik kesimler sonucu oluşan biyoaktif ‘’olgun’’ peptit olan defensinin fare ve primatlardaki enzimatik kesim süreci farklılık gösterir. Fare Paneth
hücreleri

tarafından

eksprese

olan

matriks

metalloproteinaz

(matrix

metalloproteinase, MMP)7 bu proteinin inaktif öncül formunu keserek aktif peptit
formuna dönüştürür. İnsanlarda ise, Paneth hücreleri zimojen tripsin üretir ve öncül
-defensinin aktifleşmesini sağlar (133). Katelisidinler karboksi terminalinde
antimikrobiyal bir bölge içeren katyonik peptitlerdir. Öncül protein olan ‘’katelisidin
antimikrobiyal peptit 18’’ (cathelicidin antimicrobial peptide18, CAP18) nötrofillerden
üretilen proteazlar tarafından kesime uğrayarak aktif şekli LL-37’ye dönüşür. Bu form
deride bakteri, mantar ve viral yanıtlarda; ayrıca yara iyileşmesinde görev alır (6, 132).
Farklı organizmalardaki katelisidinlerin farklı tandem tekrarları içerdiği bildirilmiştir.
Ayrıca, bu antimikrobiyal peptitlerin yüksek miktarda triptofan amino asidi içerdiği de
bildirilmiştir (132).
Bu örneklerden feyz alan bu tez çalışmasında, “CXCL kemokinlerin
salgılandıktan sonra hücre dışında amino ucundan alternatif bölgeleden kesilmesi
sonucunda (olgun biyoaktif kemokin dışında) ortaya çıkan kısa peptitlerin immün
düzenleyici etkilerinin olduğu” hipotezi test edilmiştir.
Kemokinlerin, birçok enzim tarafından proteolitik kesime uğratılabildiği ve
ortaya bir çok alternatif peptit/protein parçacığının çıktığı bilinmektedir. Literatürde
CXCL kemokinlerin amino veya karboksi terminal kesimleri sonucunda ortaya çıkan
olgun ve biyoaktif protein kısımlarının kemotaktik etkileri araştırılmıştır (68, 99, 101103, 105-109, 112-116).
Bu tez çalışmasında, CXCL kemokin öncül dizilerinden türevlenen, uzunluğu
yaklaşık 9-25 amino asit arasında değişen küçük peptit molekülleri elde edilmiştir. Bu
peptitler olgun kemokin kesildikten sonra arda kalan küçük peptit molekülleridir ve
olası foknsiyonları ilk kez bu çalışmada araştırılmıştır. Bu amaçla, biyolojik aktivite
kazanmış olgun CXCL kemokinleri için karakteristik CXC veya ELR motifine kadar olan
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protein bölgeleri seçilmiştir. Bu bölgede yer alan amino asit dizileri özgün bir
algoritma ile polar ortamda çözünebilen ve hücre membrianı ile etkileşebilen (dolayısı
ile hücrelerin biyolojik aktivitesini etkileyebilme olasılığı bulunan) peptit dizileri
tasarlanmıştır. İlgili küçük peptitlerin biyolojik sistemlerde açığa çıkması durumunda
hücrelerle etkileşmesi, çözünürlüğü ve ortamdaki stabilitesi göz önünde
bulundurulmuştur.
Uyarılmış immün hücrelerden ve hasarlı doku tarafından üretilen proteazların
hâlihazırda inaktif formda salgılanmış CXCL kemokinlerin öncül peptitlerini keserek
biyoaktivite kazandırdığı bilinmektedir (35). Bu endopeptidazlar arasında, MMP’ler,
katepsin, elastaz, jelatinaz, triptaz, trombin gibi inflamatuvar bölgelerde aktivite
gösteren enzimler bulunur (35). CXCL kemokinlerin öncül dizilerinden türevlenen
peptitleri tasarlarken bu enzimlere ait kesim bölgeleri de incelenerek ilgili küçük
peptitlerin

inflamatuvar

süreçlerde

açığa

çıkma

ihtimalleri

göz

önünde

bulundurulmuştur.
CXCL kemokinleri ELR motifi (Glu-Leu-Arg) taşıyanlar ve taşımayanlar olarak 2
alt gruba ayrılmaktadır. Bu motif, olgun kemokin proteinlerinin özgül reseptörlerine
bağlanmasında veya daha etkin biyoaktivite göstermelerinde önemlidir (47). CXCL1,
CXCL7 ve CXCL8 kemokin öncül bölgelerinde bulunan endopeptidaz tanıma
bölgelerinin özellikle ELR dizisi içerisinde yer aldığı görülmüştür. Bu nedenle olası
biyolojik etkilerin gözden kaçırılmaması için bu kemokinlerin öncül peptit dizilerinin
ELR motifi içerenleri de sentezletilerek çalışmaya dâhil edilmiştir. ELR motifinin
bulunması ile Pep1+ELR öncül peptit dizilerinin özellikle immün aktivasyonu Pep1’e
göre daha etkin uyardığı görülmüştür. Pep7 ve Pep8’in ELR motifi taşıyan peptit
dizileri kıyaslandığında ise belirgin bir fark görülmemiştir. Pep1+ELR ile gözlenen daha
etkin uyarım, ileride bu peptitlerin olası modifikasyonlarında ELR motifinin mutlaka
dikkate alınması gerektiğini göstermiştir.
Literatürde antimikrobiyal peptitler (anti-microbial peptides, AMP), hücreye
penetre olan peptitler (cell-penetrating peptides, CPP) ve tümör hedefleyen peptitler
(tumor targeting peptides, TTP) olmak üzere genel olarak üç peptit sınıfından
bahsedilmektedir (134). Anti-mikrobiyal peptitler hücrelerde membran stabilitesi ve

125

potansiyelini bozarak por oluşumuna sebebiyet verir ve böylece apoptoz
mekanizmalarını başlatır. Hücreye penetre olan peptitler ve tümör hedefleyen
peptitler ise, çeşitli endositoz mekanizmaları ile hücre içine alınabilmektedir.
Genellikle, bu tip petitler arginin amino asidi bakımından zengindir ve doğrudan
translokasyon mekanizmasını kullanarak da hücre içine alınabilmektedir (134).
Hücreye penetre olan peptitlerden faydalanılarak hücreye gönderilmek istenen
kargolar çeşitli modifikasyonlar ile konjuge edilmektedir. Kargonun hücre içine alımı
peptit yardımı ile artırılabilmektedir (83, 134). Tümör hedefleyen peptitler ise, tümör
veya

tümör-ilişkili

damarlarda

yüksek

düzeyde

bulunan

moleküllere

bağlanabilmektedir. Terapötik amaçla kullanılabileceği öngörülen peptitlerdir.
Özelleşmiş motifleri sayesinde hedeflenmiş hücre ile etkileşirler (134). Arginin-glisinaspartik asit (RGD) peptit motifine sahip peptitler birçok integrin (α5αvβ3, αvβ1,
αvβ5, αvβ6, αvβ8, and αIIbβ3, α8β1, α4β1 α9β1) ile etkileşir. Özellikle, fizyolojik
koşullarda epitelyal hücreler ve endotelyal hücreler üzerinde düşük sevilerde ifade
edilen ancak solid tümörlerde belirgin artış gösteren αvβ3 integrin ile etkileşir. RGD
peptitler ile konjuge edilmiş kargolar (kemoterapötik, apopototik, anti-proliferatif,
radyoaktif işaretli kargolar vb. ajanlar) kanser hücrelerini daha iyi hedefleyebilir (135).
Aspargin-glisin-arginin (NGR) peptiler ise tümör-ilişkili damarlarda yüksek düzeyde
bulunan CD13/aminopeptidase N (APN) reseptörüne seçici olarak bağlanır. Bu
peptitlerin sirkülasyonu sırasında yapılarında spontan bozulmalar meydana gelebilir.
Bu bozulma sonucunda ortaya çıkan peptit türevlerinin ise RGD peptitlerinin
bağlanabildiği integrinlere bağlanabildiği görülmüştür. Bozulmalarının yarattığı bu
pozitif etki sayesinde NGR peptitler, hem tümör ilişkili damarları hedefleyebilmekte
hem de tümör hücrelerini hedef alabilmektedir (136).
Tümör hedefleyen peptitlerin sahip oldukları özel amino asit motifleri (RGD
veya NGR) ile tümör veya tümör-ilişkili damarlar ile etkileşirler. Hücre etkileşiminin
daha kuvvetli olmasını sağlayan bu motifler bu çalışmada kullanılan peptitlerde
bulunmamaktadır. Fakat, Pep9 peptit molekülünün NGR motifine benzer KGR motifi
taşıması monositlerin yüzeyinde olduğu bilinen CD13/aminopeptidase N reseptörü
ile bağlanmasını sağlayarak immün aktivatör etki göstermesini sağlamış olabilir (137).
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Aktivasyon, çoğalma ve sitokin üretimi deneylerini doğrular nitelikte, Pep14 ve
Pep17-2 küçük peptit moleküllerinin monositik hücreler ile etkileştiği görüldü.
Özellikle monositik hücrelere seçici olarak tutunabilen küçük peptit molekülü Pep14
olarak belirlendi. Literatürde RGD motifi taşıyan peptitlerin hücrelere daha etkin
tutunduğu ve hücre adezyonunu desteklediği bilinmektedir ve özellikle tümör
hedefleyici

peptitler

olarak

kullanılmaktadır.

Özellikle

tümör

ile

ilişkili

neovaskülarizasyonu hedeflemek için kullanılan RGD peptitler, biyolojik sistemlerde
fibronektin (AVTGRGDSPASSK), fibrinojen α-chain (TSYNRGDSTFESK), E.coli λreceptor (GSFGRGDSDEWTF), sindbis coat protein (GVGGRGDSGRPIM), α-lytic
protease (ACMGRGDSGGSWI) ve testis specific basic protein (KSRKRGDSADRNY)
proteinlerinin peptit dizilerinde bulunur (138). Bu peptit motifinin özellikle V3
integrini ile seçici olarak etkileşiminin keşfi ile tümör hedeflemede kullanılabileceği
ve ilgili kargo ile konjuge edilerek anjiyogenez, tümör büyümesi veya metastazını
inhibe edebileceği gösterilmiştir (139).
Pep17, RGQ; Pep 14 ise SGD ve RVD amino asit dizilimine sahip olduğu için bu
etkileşimin RGD-benzeri motife sahip olmaları kaynaklı olabileceğini düşündürdü.
Periferik kan monositleri integrin heterodimerlerinden sekiz tanesini, α1β1, α3β1,
α4β1, α5β1, αXβ2, αMβ2, αLβ2 ve αVβ3, ifade edebilmektedir (140). Bu
integrinlerden özellikle αVβ3, RGD motifine sahip peptitler için reseptör niteliği taşır
ve monositlerde de eksprese edilmektedir (135, 140, 141). RGD-benzeri iki adet
motife sahip Pep14 öncül küçük peptit molekülünün en çok monositler ile etkileşimi
bu mekanizma üzerinden açıklanabilmektedir. Pep14 öncül küçük peptit molekülü
akut miyeloid lösemi hücre hatlarından da en çok THP-1 monositik hücre hattı ile
etkileşim gösterdi. THP-1 hücre hattının da αVβ3 integrinini eksprese ettiği ve
özellikle bu integrinin uyarımı ile TNF-α sitokininin salımını gerçekleştiriği bildirilmiştir
(142). Pep14, +1 pozitif şarja sahip olup, çok da yüksek bir pozitif yüke sahip değildir.
Bu nedenle etkileşimin spesifik motif ile olabileceği daha da kuvvetlenmektedir. PKM
hücrelerinin THP-1/anti-CD3 ve LPS uyarımı sonrasında TNF-α sitokin düzeyleri ELISA
ile analiz edildiğinde, Pep14 ve Pep17-2 küçük peptit moleküllerinin varlığında sadece
THP-1/anti-CD3 koşulunda bu sitokinin kontrol hücrelere kıyasla artış gösterdiği
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görülmüştü. TNF-α’nın THP-1 hücre hattından da üretilebilmesi ve αVβ3 integrini ile
etkileşen peptitlerin bu sitokinin salımını değiştirebileceği düşünülebilir (142). Tüm
bu sonuçlar doğrultusunda, Pep14 ve Pep17-2 küçük peptit moleküllerinin hem hücre
penetre edici peptit hem de tümör hedefleyici peptit sınıfında değerlendirilebilir.
Peptitler genel olarak monositik ve nötrofilik hücrelere girmiş ve lenfositleri tercih
etmemiştir. Lenfositik hücrelerin αVβ3 integrini eksprese etmemesi de bu olasılığı
kuvvetlendirmektedir (143).
Normal hücrelerin toplam membran yükü, plazma zarının içinde bulunan
fosfatidilserin ve fosfotidiletanolamin ile birlikte zwitteriyonik fosfolipidlerin varlığı
nedeniyle daha nötrdür. Kanser hücreleri ise genellikle membran simetrisini
kaybetmiş hücreler olup, fosfatidilserinleri membranın dışında da bulundurabilir. Bu
nedenle toplam membran negatif yük artışı gösterir. Bu nedenle kanser hücrelerine
toksik etki göstermek için tasarlanan peptitlerin katyonik veya amfipatik bir yapıda
olması tercih edilmektedir. Böylece negatif membran yüküne sahip kanser hücreleri
ile iyi etkileşim gösterirler (134). Çalışmamızda tasarladığımız CXCL öncül dizilerinden
türevlenen küçük peptit moleküllerinin pH=7’deki net yüklerinin pozitif olmasına
özen gösterilmiştir. Bu sayede normal ve malignant hücreler ile etkileşime girebilir.
Fakat, CXCL kemokin ailesinin bazı üyelerinin öncül bölgesindeki endopeptidaz kesim
bölgesine denk gelen amino asit dizilerinden istenilen pozitif net yüke sahip peptit
dizisi tasarlanamamıştır. CXCL4, CXCL6 ve CXCL16 kemokin öncül bölgelerinde bazik
aminoasit bulunmaması ve CXCL13 kemokin öncül bölgesinde ise, net yükün nötral
olması nedeniyle pozitif şarj taşıyan peptitler tasarlanamamıştır. CXCL5 öncül protein
bölgesinin merkezinde yer alan hidrofobik aminoasit miktarının yüksek olması
nedeniyle polar ortamda çözünme kapasitesi düşük ve amfipatik olmayan peptitler
tasarlanabilmiştir. Bu nedenle, beş kemokin için taranan küçük peptit moleküllerinin
çalışma kapsamı dışında tutulmasına karar verilmiştir. Bu peptitler CXCL
kemokinlerinin amino ucunda bulunan sinyal peptidi ve ilgili olgun CXCL kemokinini
arasında kalan amino asit dizilerinden seçimiştir. Tüm dizi in silico analiz programları
ile değerlendirilmiş olup, CXCL kemokin öncül peptit dizilerinden türevlenen küçük
peptit moleküllerin tasarımı için sekiz amino asitten uzun olma, nötral pH’da pozitif
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şarj taşıma, amfipatiklik, polar ortamda çözünme (hidrofobik aa. oranının %≤55
olması) özellikleri kullanılmıştır. Ayrıca, bu peptitlerin endopeptidaz kesim bölgeleri
de yine yapılan literatür taramaları ile değerlendirilmiş olup proteolitik kesime
uğraması beklenilen ve biyolojik olarak açığa çıkabilecek peptit dizileri belirlenmiştir.
Peptitlerin özgün sekanslarının olabilmesi için 8 amino asitten uzun küçük peptit
sekansları sentezletilmiştir. İlgili peptitlerin hücreler üzerine sitotoksik etki
yaratmadığı ama immün parametreleri pozitif veya negatif yönde düzenlediği
görülmüştür. Özellikle üç yönlü immün modülasyon yapabilen (proliferasyon,
aktivasyon ve sitokin salımı) Pep8, Pep14 ve Pep17-2 küçük peptit molekülleri FITC ile
işaretlenerek hücre içine alım deneyleri akım sitometri ve floresan mikroskopi ile
doğrulanmıştır. Bu hücre içine alımın hangi mekanizmalar ile gerçekleştiğini
anlayabilmek, ilgili peptitlerin karakterini saptamak veya hedefleme sırasında nasıl bir
strateji izlenmesi gerekeceğini tasarlayabilmek için önemlidir. Hücre içine alım
mekanizmalarını aydınlatmak için endositoz inhibitörleri kullanılmış ve hem
endositoz mekanizmalarını kullanarak hem de doğrudan traslokasyon ile hücre içine
alınabildikleri görülmüştür. Sadece KG-1 hücre hattı seçici olarak Pep8 ve Pep14
molekülünü kaveol-aracılı hücre içine alabilmektedir. Hücre membranına zarar
vermedikleri ve sitotoksik etki göstermedikleri doğrulanmıştır. Hücre içine
alımlarında hem farklı endositoz mekanizmalarını kullanmaları hem de direk
translokasyon yapabilmeleri nedeni ile hücre penetre edici peptitler kategorine dahil
olabilecekleri söylenebilir.

CXCL kemokinlerinden türevlenen küçük peptit

moleküllerinin arginin amino asidi bakımından zengin oluşu da bu öngörüyü destekler
niteliktedir.
İmmün hücrelerin aktivasyon düzeylerini takip etmek için çeşitli yüzey
belirteçlerinin düzeyindeki değişimler takip edilebilir. CD80 (B7-1) ve CD86 (B7-2)
özellikle profesyonel antijen sunucu hücrelerde ve monositlerde artış gösterir. Bu
belirteçler T hücreler üzerinde bulunan CD28 reseptörü ile etkileşim gösteren
kostimülatör yüzey molekülleridir ve T hücreye ikinci sinyalin iletilmesini sağlarlar
(118). HLA-DR de yine profesyonel antijen sunucu hücrelerde bulunur ve T hücre
reseptörü ile etkileşim göstererek bu hücrelere ilk sinyalin iletilmesini sağlar. CD25,
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CD69 ve CD154 ise aktivasyonla artış gösteren T hücre yüzey belirteçleridir (119).
CD25, IL-2 sitokini için oluşan reseptör kompleksinin alt-birimlerinden birisidir. T
hücrelerin erken aktivasyon dönemlerinde ifade olur ve uzun süre hücre yüzeyinde
kalır. CD25, CD4+ düzenleyici T hücreler (regulatory T cell, Treg) üzerinde yüksek
düzeylerde görülmektedir (120). CD69 T hücre yüzeyinde en erken beliren aktivasyon
belirteci olarak kullanılırken; bu yüzey molekünün ekspresyonu aktive olmuş doğal
öldürücü (natural killer, NK) hücrelerde de artış gösterir (122). CD154 (CD40L) erken
dönem aktivasyonu işaretlerken, özellikle yardımcı T hücreler üzerinde belirir. CD154
ifadesi genellikle kısa süreli ve geçicidir. CD154 ile etkileşen ve CD40 reseptörünü
taşıyan makrofajlar, B hücreler, endotelyal hücreler vb. daha ileri düzeyde uyarılarak
etkinliğini artırır. CD154 ile etkileşen bu hücrelerin CD80, CD86 ve HLA-DR
ekspresyonunu da artırdığı bilinmektedir (123). İmmün sistemin hangi yönde
uyarıldığını ve aktivasyon düzeyini belirlemek için yukarıda fonksiyonları anlatılan
belirteçler sıkça kullanılmakta ve güvenilir sonuçlar vermektedir. Çalışmamızda biz de
ilgili küçük peptit moleküllerinin immün sistemi hangi yönde modüle ettiğine dair
bilgiler edinebilmek için bu yüzey belirteçlerinden yararlandık. Özellikle CD154 erken
dönemlerde artış gösteren bir aktivasyon belirteci olduğu için, ilgili peptitler ile
hücrelerin erken dönem aktivasyonunda da bir fark oluşabileceğini göz önünde
bulundurarak ko-kültür deneylerinin 24. saatinde hücreleri toplayarak akım sitometri
analizlerini gerçekleştirdik.
İmmün yanıtların nihai karakterinin anlaşılması için salgılanan sitokinlerin
değerlendirilmesi kritiktir. TNF-α ve IFN-γ pro-inflamatuvar, IL-10, TGF-β antiinflamatuvar, IL-4 ise Th2-ilişkili immün yanıtlara işaret etmektedir (5). Özellikle T
lenfositler, diğer immün hücrelere kıyasla, çoğalma kapasiteleri en yüksek hücre
grubudur. T hücreler immün yanıtların karakterlerini belirleyen esas effektör edinsel
immünite hücreleridir. Bu nedenle, finalde bu hücrelerden kaynaklanan sitokin salımı
ve T hücrelerin çoğalma düzeyleri inflamasyonun hangi yönde etkilendiği konusunda
güvenilir bilgiler elde etmemizi sağlar.
İmmün sistemin farklı uyarım koşulları altında farklı mekanizmalar ile etkinlik
gösterdiği bilinmektedir. Bu nedenle, lipopolisakkarit (LPS) ile doğal immün sistem
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elemanlarının, anti-CD3/anti-CD28 veya allojenik miyeloid hücre hattı (THP-1)/antiCD3 koşulları ile de edinsel hücre yanıtlarının uyarılması amaçlanmıştır. CD3 uyarımı
ile T hücrelerde bulunan TCR kompleksi uyarılarak ilk sinyal iletilmektedir. Bu sinyal
antijen sunumu ile gerçekleşmiş olur. İlk sinyale ek olarak antijen sunucu hücreler
tarafından T hücrelere kostimülatör sinyaller iletilir ve böylece antijen tanıma tam
olarak gerçekleşir. T hücrelerin final aktivasyonu için ise üçüncü sinyal denilen
sitokinlerin de gerekli olduğu ve böylece tam aktive olabildikleri bilinmektedir (5,
144). Çalışmamızda ikinci sinyal sağlanması için THP-1 allojenik miyeloid hücreleri
veya anti-CD28 monoklonal antikoru kullanılmıştır. Böylece T hücrelerin antijen
sunucu hücrelerden gelecek sinyalleri tanıyabilmeleri ve yanıt verebilmeleri için
gereken reseptör uyarımları yapılmıştır.
Monositler ve sınırlı bir grup B lenfosit üzerinde yer alan LPS reseptörü olan
Toll-like reseptör 4 (TLR4)’ün, tüm PKM hücrelerinin içerisinde taşınma oranı %7-10
arasında değişmektedir. LPS proje kapsamında kullandığımız genel uyarım
koşullarımız arasında yer almasına rağmen, bu antijenin hücre çoğalmasından ziyade
aktivasyon ve farklılaşma üzerinde daha etkili olduğu bilinmektedir. LPS uyarımı ile
çalışmamamızda doğal immün sistem aracılı inflamatuvar yanıtları uyarmak istedik.
Doğal immün sistem aktive olduktan sonra ilgili peptitler iinflamatuvar yanıtı hangi
yönde devam ettirecek diye anlamaya çalıştık.
Anti-CD3/anti-CD28 uyarım koşulunda her iki uyarıcı antikor da çözünmüş
olarak hücrelere eklenmiştir. Ancak, özellikle anti-CD3 antikorlarının çalışılacak hücre
kültürü kaplarına tutturulması (kaplanması) ile daha yüksek verimlilikte çoğalma
sonuçlarının elde edilebileceği bilinmektedir (ref). Allojenik miyeloid hücre hattı THP1 ve anti-CD3 koşulunda oldukça yüksek bir çoğalma kinetiği görülmesi nedeni ile
anti-CD3/anti-CD28 uyarısı tercihen çözünmüş antikorlarla yapılmıştır. Böylelikle,
düşük veya yüksek etkili çoğalma uyarıları varlığında küçük peptit moleküllerinin
PKM, özellikle T lenfosit, proliferasyonunu nasıl etkilediği araştırılabilmiştir.
Pep8 varlığında allojenik THP-1/anti-CD3 ile uyarılan PKM hücrelerinin
çoğalma kinetiğinin anlamlı düzeyde arttırdığı görüldü. Yine bu koşulda, Pep8, IL-4
hariç analiz edilen diğer tüm sitokinlerin salgılanmasını artırmıştır. Pro-inflamatuvar

131

sitokinler IFN-γ ve TNF-α’nın yanında TGF-β ve IL-10 artışının da tetiklenmesi dikkat
çekicidir. Ancak, üretilen miktar açısından IFN-γ ve TNF-α’nın çok daha yüksek
düzeydedir. TGF-β ve IL-10’un bu pro-inflamatuvar yanıta bir geri-besleme
mekanizması olarak rölatif artış göstermesi mümkündür. Bu etkiler ise ELR motifini
taşıyan Pep8+ELR küçük peptit molekülünde ise izlenmemiştir. Ancak, hem Pep8 hem
de Pep8+ELR CD86 pozitif hücre yüzdesinde artışa neden oldu. Buradan hareketle
tasarlanan Pep8 peptit dizisinin fonksiyonel olabilmesi için ELR aminoasitlerinin
varlığına ihtiyaç duymadığı hatta bu dizinin yoksunluğunda immün sistemi daha
verimli bir şekilde etkilediği sonucuna varılmıştır. Pep8 özellikle NK hücreleri, B
hücreleri ve yine en yüksek düzeyde monositler ile etkileşmiştir. Bu küçük peptit
molekülünün pek çok hücre tipi ile iyi düzeyde etkileşmesi, etkinliği sınanan diğer
moleküllere nazaran inflamasyonu uyarıcı etkisinin neden daha belirgin olduğuna
açıklık getirebilir.
CXCL8’in özgül olarak bağlandığı reseptörler CXCR1 ve CXCR2’dir. Monositler
ve granülositik hücreler her iki reseptörü de en yüksek düzeyde ifade eden
hücrelerdir. Diğer taraftan NK ve B hücrelerinin de bu reseptörleri taşıyabileceği
yönünde yayınlar mevcuttur (50). Pep8’in bu reseptörler aracılığıyla mı yoksa hücre
membranı ile alternatif (non-spesifik) etkileşimler aracılığı ile mi etkisini gösterdiği ise
araştırılmaya değer olduğu düşünülmüştür.
LPS uyarımı altında PKM hücrelerinde Pep14’ün CD25 pozitifliğini arttığı, diğer
tüm koşullarda ise CD154 pozitifliğinin artış gösterdiği görülmüştür. Ayrıca, Pep14
THP-1/anti-CD3 koşullarında pro-inflamatuvar sitokinlerden TNF-α ve IFN-γ
sitokinlerinin artışına neden olmuştur. Bu açıdan ilgili küçük peptit molekülünün
immün yanıtları destekleyici veya ilerletici tipte bir etkisi olduğu düşünülmüştür. Öte
yandan, Pep14’ün (test edilen diğer peptit türevleri gibi) en çok monositler ile
etkileşiyor olmasına rağmen, CD86 ve HLA-DR artışını desteklememesi ise immün
yanıtları doğrudan edinsel immün sistem ve T lenfosit aktivasyonunu yönünde
ilerlettiği görüşünü de ortaya çıkarmaktadır. Fakat, monositik hücreler kültür
kaplarının tabanına yapışması nedeni ile fonksiyonel analizlerde doğrudan
kullanılmamıştır; değerlendirmeler finalde T lenfositler açısından yapılmış ve edinsel
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immün sistemdeki değişimler kritik olarak değerlendirilmiştir. Hem THP-1 miyeloid
hücre/anti-CD3 hem de anti-CD3/anti-CD28 uyarımı altında immün hücre
çoğalmasının Pep14 varlığında son iki duplikasyonu azalmıştır. Son iki duplikasyon
verisi çoğalan hücre oranını değil çoğalma hızını yansıtmaktadır. Pep14 ile çoğalan
hücre oranı değişmemiş ancak çoğalma hızı azalmıştır. Miyeloid hücrelerin
aktivasyonunu belirleyen CD86 ve HLA-DR düzeyini azaltmasına ek olarak, Pep14’ün
özellikle doğal immün sistem aktivasyonunu destekleyen LPS ile daha az IFN-γ
üretimine neden olması ve IL-10 artışını desteklemesi söz konusudur. Bu IL-10’un IFNγ üretimini baskıladığı şeklinde de yorumlanabilir. CXCL14’ün M2 makrofaj
polarizasyonunu destekleyerek doğal immün sistemi negatif yönde regüle ettiği
gösterilmiştir (145). Deneylerimizden elde ettiğimiz sonuçlar da Pep14 molekülünün
edinsel immün yanıtları düzenleyici etkisi olabildiğini göstermektedir. Pep14’ün T
hücre çoğalmasını kısmen yavaşlatması ise kostimülasyon sinyallerinin azaltmasına
bağlanabilir; zira, sitokin üretimi, aktivasyon gibi diğer fonksiyonlara kıyasla
proliferasyon en güçlü kostimülasyon ile mümkündür. Daha ileri çalışmaların
yapılması ile bu durumun daha açık şekilde aydınlatılması mümkün olabilecektir.
CXCL14’ten türevlenen küçük peptit molekülü Pep14 en çok monositik hücrelerle
etkileşmesine rağmen, bu etkileşimde seçici olarak tek bir endositik yolağı
kullanmamaktadır.
CXCL14, özellikle epitelyal hücrelerden salınır. Kanserde azaldığı bilinmektedir
(146). B hücre, monosit, fibroblast, keratinosit, THP-1, monosit kökenli iDC, epitelyal
hücrelerden salınır. THP-1 hücreleri LPS ile uyarılınca CXCL14 salınımını yapar (146).
CXCL14 genel olarak nötrofil, monosit THP-1, NK, endotelyal hücreleri uyararak, bu
hücrelerin kemotaksis, farklılaşma, anjiyogenez ve anti-mikrobiyal etki göstermelerini
sağlar (146). CXCL14’ün anjiyogenezde iki yönlü etkisi bulunmaktadır. Anjiygenezi
desteklediği gibi genel inflamatuvar koşulun karaketri doğrultusunda immatür
dendiritik hücreleri aktive ederek, anti-tümör immün yanıtlar gösterdiği de
bilinmektedir. Bu etklerini hangi reseptör veya reseptörler üzerinden yaptığı henüz
literatürde tanımlanmamıştır (147).
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CXCL17 en son tanımlanan CXCL kemokin ailesi üyesidir. CXCL17’nin sinyal
peptit dizisini takiben iki farklı proteolitik işlenmeye maruz kalmasına neden olacak
bölge içerdiği bilinmektedir. Dolayısı ile çalışmamızda bu kemokin in silico olarak
değerlendirilirken iki adet peptit dizisi belirlenmiştir. Bu peptitlerden özellikle Pep 172 olarak isimlendirilen küçük peptit molekülü immün sistemle daha iyi
etkileşmektedir. Bu peptidin anti-CD3/anti-CD28 antikorlarının eklenmesi ile uyarılan
PKM hücrelerinin yüzeyinde CD86 pozitifliğini arttırdığı görüldü. Anti-CD3/anti-CD28
koşulu dışındaki tüm uyarım koşullarında IFN-γ, THP-1/anti-CD3 uyarım koşulunda ise
TNF-α artışını desteklediği belirlendi. Ancak, Pep14’e benzer şekilde, anti-CD3/antiCD28 uyarımı altında immün hücre çoğalmasının Pep17-2 varlığında son iki
duplikasyonu azalmıştır. Aktivasyon, çoğalma ve sitokin üretimi deneylerini doğrular
nitelikte, Pep17-2 özgül lökosit alt-tiplerinin de en çok etkileştiği peptit molekülü
olarak belirlendi. CD14+ monositlerin Pep17-2 ile oldukça belirgin düzeyde bağlandığı
görüldü. Literatürde RGD (Arg-Gly-Asp) motifi taşıyan peptitlerin hücrelere daha
etkin tutunduğu ve hücre adezyonunu desteklediği bilinmektedir (148). Pep17-2
peptit başlangıç dizisinde de RGD benzeri RGQ (Arg-Gly-Glu) motifi bulunmaktadır.
Monositler üzerine olan seçici ve güçlü etkisinin bu motiften kaynaklanıyor olması
muhtemeldir. Bu motife benzer bir motif Pep11 dizisinde de bulunmaktadır. Bu motif
Pep11’in son üç aminoasidine rastlayan RGR (Arg-Gly-Arg) dizisinden oluşmaktadır.
Pep11’in LPS ile uyarılan PKM hücrelerinin yüzeyinde CD86 pozitifliğini artırmıştır.
Ancak, bulgular kısmında açıklandığı üzere, Pep11’in immün hücrelere bağlanma
deneyleri gerçekleştirilmemiştir.
Pep17-2 ile alınan tüm sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, bu küçük
peptit molekülünün inflamatuvar süreçleri desteklediği ve özellikle miyeloid hücre
(monosit) kökenli hücreler üzerinden işlev gördüğü söylenebilir. Adaptif immün
yanıtları, özellikle IFN-γ üretimini ise dolaylı olarak etkilemesi söz konusu olabilir.
Kemokinler organizmada gerçekleşen birçok biyolojik süreçte önemli rollere
sahiptir. Özellikle inflamasyonun başlamasında ve çeşitli dokuların homeostazında
merkez rolleri bulunmaktadır. Lökositlerin inflamasyon alanına göçü, aktivasyonları,
olgunlaşmaları, çoğalmaları, degranülasyon ve anjiyogenez gibi süreçlerde doğrudan
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veya dolaylı olarak görev alırlar (42). Yapılarında bulunan sistein (Cys, C)
aminoasitlerinin bulunduğu molekülün N-terminal ucundaki yerleşim pozisyonlarına
göre farklı alt gruplara sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada ele alınan alfa (α)
kemokinlerin, yapılarında bulunan ilk iki sisteinin arasında tek bir aminoasit yer alır
(Sistein-X amino asit-Sistein) ve CXC ligand (CXCL) kemokin olarak isimlendirilirler
(149). CXCL kemokinler öncül proteinler olarak salgılanırlar ve özellikle erken immün
yanıtlarda lökositleri inflamasyon bölgesine yönlendirirler veya immün hücrelerin
fizyolojik koşullar altında dolaşımına aracılık ederler. Bu kemokinlerin düzeylerinin
inflamatuvar hastalıklarda belirgin olarak arttığı gösterilmiştir (11). Proteolitik kesim
ile aktif peptitlerin oluşumu biyolojik süreçlerde oldukça kritik ve evrimsel olarak
korunmuş bir süreçtir (133). CXCL kemokinlerin membran bağlı veya çözünebilir
formdaki proteazlar tarafından kesilmesi sonuncunda ilgili kemokinin aktıvitesinde
artış veya azalış olduğu bildirilmiştir (150). Amino ucundaki bu kesim sonucunda
ortaya çıkan bu etki olgun kemokinlerin biyoaktivitesi açısından değerlendirilmiştir.
Fakat, kesim sonrasında ortaya çıkan küçük peptit molekülleri ile ilgili bir bilgiye
literatürde rastlanmamıştır. Çalışmamızda araştırdığımız CXCL kemokinlerinden
türevlenmiş küçük peptit moleküllerinin biyolojik sistemlerde ortaya çıkabileceği de
düşünülmüştür.
Çalışmamız sonucunda elde edilen pek çok küçük peptit molekülünün immün
yanıtları farklı açılardan ve farklı hassasiyette etkileyebileceği sonucuna varılmıştır.
Bağışıklık sistemi biyolojisi açısından ele alındığı zaman, ilgili küçük moleküllerin
inflamatuvar yanıtlar sırasında açığa çıkma olasılığı bulunmaktadır. Ancak,
çalışmamızın kapsamında bu peptitlerin inflamatuvar bölgelerden izolasyonu veya
tespiti yapılmamıştır. Basit yapıdaki ve düşük moleküler ağırlığa sahip peptitlerin daha
stabil olduğu ve hedef dokuya daha rahat ulaştığı bilinmektedir (151). Her ne kadar
da, çalışmamızın güncel çerçevesinde spekülatif olarak yer alsa da, elde edilen
bulgular CXCL kemokinlerin proteolitik olarak işlenmesi sırasında eğer açığa
çıkıyorlarsa küçük peptit moleküllerinin immün yanıtları etkileme kapasitesinin
bulunabileceğine işaret etmektedir. Gerçekleştirilebilecek ek deneyler ile bu
hipotezin kanıtlanması immünoloji bilimine önemli bir katkı sağlayabilecektir.
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Özellikle bazı organizmalarda CXCL kemokinlerinin sinyal peptit ve olgun
peptit arasında kalan dizlerinde korunmuş sistein rezidüleri bulunur (152). Ancak,
Çalışmamızda kullandığımız insan CXCL kemokinlerinin bu bölgede mevcut
sekanslarından bizim biyolojik olarak aktif olacağını düşündüğümüz dizilerde böyle bir
korunmuş sekans bulunmamaktadır. Bu nedenle CXCL kemokinlerinden türevlenen
küçük peptit moleküllerinin farklı immün modülatör yanıtları düzenleyebildikleri
söylenebilir. CXCL kemokin proteinleri olgunlaşırken gerçekleşen kesim sonucu açığa
çıkan bu peptitler ilgili CXCL proteinin etkinliğini arttırma yönünde modüle etmek
fonksiyonu ile ortaya çıkmış olabilir. Özellikle kronik inflamasyon durumunda
ortamda çok fazla kemokin ve bu kemokinlerin kesimlerini sağlayan enzimlerin hem
inflamasyon bölgesinde bazen de sistematik olarak artış gösterdiği bilinmektedir
(102, 153-155). CXCL8, CXCL5, CXCL1 ve CXCL7 kemokinlerinin inflamatuvar
patogenezde yüksek düzeylerde bulunduğu bilinmektedir (155). Bu patogenezde
ortaya çıkan ekzozomlar ile beraber CXCL1, CXCL2, CXCL3, CXCL5, CXCL6 ve CXCL8
kemokin üretiminin indüklendiği de gösterilmiştir. Lokal inflamasyon bölgelerindeki
fibroblastlardan, CXCL13 ve CXCL16 salımı ile de lökositlerin lokal inflamasyon alanına
ektravaze olabildiği raporlanmıştır (155). Ayrıca, kronik inflamasyonda lokal bölgede
plazmin gibi proteazların da artışı patogenezler ile korele olarak saptanmıştır (153,
154). Plazmin doku yenilenmesi gibi fizyolojik düzenlemede görev almasına rağmen,
pro-inflamatuvar etkilerinden dolayı immün infiltrasyonu arttırarak doku hasarına da
sebep verebilmektedir. Aminopeptidaz N (APN/CD13) de kronik inflamasyon ilişkili
tip II bir metalloproteaz olup, endotel, epitelyal, fibroblast ve lökositlerden
sentezlenebilir. Antijen işenmesinde etkili ve antijen sunumda görev almasının yanı
sıra biyoaktif peptit modülasyonunu da sağlar (156, 157). Tip II trasnsmembran
protein olarak T hücreler aktive olunca eksprese olduğu gösterilmiştir (156).
APN/CD13 peptitlerin amino uçlarındaki genellikle alanin amino asidini seçici olarak
keser (158). APN/CD13’ün güçlü bir pro-inflamatuvar kapasiteye sahip olduğu ve
inhibe edince TGF- ve Treg hücrelerinin arttığı bilinmektedir (156). Bunun tersine,
kanserde APN/CD13 ile metastaz ve anjiyogenezin desteklendiği bildirilmiştir (157).
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CXCL8 kemokinin öncül bölgesinde bulunan ve çalışmada ilgilendiğimiz sekans
in silico analizlerimizde plazmin kesim bölgesinde yer almaktadır. Bu nedenle hem
CXCL8 kemokinin hem de plazminin özellikle inflamasyon bölgesinde beraber artışı,
Pep8 küçük peptit molekülünün çıkabilme ihtimalini düşündürmektedir. Kronik
inflamatuvar hastalıklarda özellikle CXCL8 kemokininin hem sistemik hem de lokal
olarak yüksek düzeylere ulaştığı bilinmektedir (159, 160). Akım sitometri analizlerinde
en çok monositik hücreler başta olmak üzere, T hücreler dışındaki bütün periferik kan
lökositleri ile etkileşen tek peptit Pep8-FITC idi. Kronik inflamasyon patogenezinde
makrofaj ve dendiritik hücrelerin HLA-DR ekspresyonunu yüksek düzeylerde taşıyarak
T hücreleri aktive ettiği bildirilmiştir. Deneylerimizde, Pep8 ile PKM hücrelerinde HLADR atışı görülmese de CD86 pozitifliğinde bu küçük peptit molekülü ile artış
saptanmıştır. Akım sitometri analizleri öncesi hücreler 96 kuyucuklı plakalarda inkübe
edilmiş olup, analiz öncesi pipetaj ile kuyucuklardan toplanmıştır. Bu sırada plakalara
yapışmış makrofajlar toplanamamış olduğundan deney koşullarımızda HLA-DR
molekülünde görülemeyen artış deney kaynaklı olabilir. Romatoid artrit ilişkili
inflamasyonda özellikle TNF- ve IFN- sitokini yüksek düzeylerde bulunmaktadır
(160). Çalışmamızda TNF- sitokinin en yüksek miktarlarda üretimine sebep olan
peptit molekülü de Pep8 olmuştur. Ayrıca, ko-kültürler sonrasında IFN- üretiminin
de yüksek miktarlarda bulunmasına neden olmuştur. Pro-inflamatuvar sitokinler IFNγ ve TNF-α’nın yanında TGF-β ve IL-10 artışının da tetiklenmesi dikkat çekicidir. Ancak,
üretilen miktar açısından IFN- ve TNF-α çok daha yüksek düzeydedir. Tüm bu
literatür bilgileri ve elde ettiğimiz sonuçları değerlendirdiğimizde Pep8 küçük peptit
molekülünün kronik inflamasyon alanında proteolitik kesim sonucu yüksek
miktarlarda ortaya çıkabileceği ve T lenfosit dışı hücrelere alınmasının ardından
inflamasyona

pozitif

yönde

destek

verebileceği

düşünülebilir.

Otoimmün

hastalıklarda ortaya çıkan tablolarda TGF-β ve IL-10 artışı çok görülmemekle birlikte
Pep8 ile bu sitokin salımının da tetiklenmesi ko-kültür uyarım koşullarında THP-1
hücre hattının güçlü kostimulasyon sağlaması kaynaklı TGF-β ve IL-10’un bu proinflamatuvar yanıta bir geri-besleme mekanizması olarak rölatif artış göstermesi
nedeni ile olabilir.
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Kronik inflamasyonda artış gösterdiği bilinen diğer proteazlar ise MMP’lerdir.
Özellikle MMP-1 ve MMP-13’ün kronik inflamasyonda yüksek görüldüğü bildirilmiştir.
CXCL9, CXCL10 ve CXCL11’de regüle edilemeyen inflamasyon koşullarında artış
gösterebilir. Fakat, en yüksek düzeylere ulaşan kemokin CXCL8 olarak dikkat çeker ve
immün sistemin güçlü aktivasyonuna neden olur (127, 154, 155, 161-163).
İnflamatuvar bölgeye ilk gelen immün hücreler olan nötrofiller tarafından salınan bir
çok proteaz ile kesilerek, pozitif otokrin etki ile yine nötrofillerin aktivasyonunu sağlar
(150). Ayrıca, kronik inflamatuvar hastalıklarda proteazların da yüksek aktivite
göstermesi ile (127, 155, 161) CXCL8’in aktif kesimlere uğrayabileceği ve ortaya Pep8
küçük peptit molekülünün çıkabileceği düşünülmektedir. CXCL8’in güçlü inflamatuvar
yanıtlarda kritik rol oynamasının bir nedeni de biyolojik olarak açığa çıkabilecek bu
küçük peptit molekülünün T hücre dışı tüm hücrelerle etkileşiyor olabilmesi ve bu
nedenle birçok inflamatuvar yanıtı destekleyici hücreleri uyarabilmesi olabilir. T
hücreler ile direk etkileşim gösterme de adaptif immün yanıtı miyeloid hücre aracılı
uyarabilir. Böylelikle, immün sistem alternatif kesimler ile immün yanıtı amplifiye
edebilir ve hızlı immün yanıtlar oluşturabilir.
Tüm bu literatür bilgisi hem de deney sonuçları ile Pep8’in ortamda çıkabilme
olasılığı ile immün sistemin sürekli aktif düzeyde kalabilmesi kronik inflamasyon
tablosunun devamlılığına neden olabilmektedir. Pep8’in anti-inflamatuvar sitokin
düzeylerini de yeterli miktarda artıramıyor olması inflamatuvar yanıtın aktive edici
yönde sürmesine neden olabilir.
Endositoz inhibitörleri ile yapılan deneylerde, Pep8-FITC’nin makropinositoz,
reseptör-aracılı veya kaveol aracılı yolakların hepsini kullanarak hücre içine
alınabildiğini görülmüştür. Bu nedenle kronik inflamasyonu engellemek adına
herhangi bir endositoz mekanizmasının inhibisyonu önerilememektedir.
Lösemi hücreleri vasküler endotelyal hücre yüzeyi ile etkileştikleri zaman,
endotelyal hücre kaynaklı CXCL8 bu hücrelerin apoptoz mekanizmalarını indükler.
Fakat, lösemi hücreleri eğer yüksek düzeyde APN/CD13 eksprese ediyor ise, CXCL8
aracılı apoptoza direnç gösterirler (157). Bu sonuçlar lösemi de CXCL8’den
türevlenmiş küçük peptit molekülleri olarak tanımladığımız Pep8’in hastalığın
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prognozunu ilerletebilen bir mekanizmada görev alıp alamayacağını akıllara
getirmektedir.
Bizim küçük peptitler inflamasyonu desteklediği gibi belki kontrolünü de
sağlayabilir. CXCL8’in MMP-9 ile kesiminin CXCL8’in kemotaktitk aktivitesini arttırdığı
bilinse de CXCL5 ve CXCL6’nın MMP-9 ile kesimi sonrası bu kemokinlerin
inaktivasyonu gerçekleşiyor (164).
Serum proteinlerinin peptitlerin hücre içine alımını yavaşlattığı raporlanmıştır.
Özellikle 15 dakika gibi kısa bir sürede peptitlerin serum proteinleri ile hızlıca
bağlanabildiği ve böylelikle hücre içine alımlarının azaldığı gösterilmiştir (165).
Çalışmamızda hücre alımlarında serum koşullarında da genel olarak aynı tablo ortaya
çıkmaktadır. Ancak, serum ortamı ile monositik hücrelerin ilgili peptitleri alımında
anlamlı farklar görülmez iken, nötrofillerde serum varlığında ilgili peptit alımında
dikkat çekici tutarsızlıklar görülmekteydi. Son yıllarda nötrofillerin fagositoz
mekanizması ile ilgili tanımlanan ‘’rekabete dayalı fagositoz’’ (competitive
phagocytosis) mekanizması ile aslında tutarsız olarak görülen deney sonuçları
açıklanabilmektedir. Nötrofillerin hepsinin aynı derecede fagositik kapasiteye sahip
olmadığı ve bu nedenle bazılarının daha çok bazılarının daha az fagositoz yapabildiği
gösterilmiştir (166). Bu nedenle peptit-hücre etkileşim deneyleri için en güvenilir
koşul serumsuz besiyeri ve kontrollü etkileşim gösteren hücre de monositik hücre
olarak belirlenmiştir.
Bu çalışmada, bilinen 17 adet CXCL kemokin molekülünün öncül dizileri
rasyonel bir algoritma ile irdelemiş, bu dizilerden türevlenen küçük peptit molekülleri
belirlenmiş, in vitro kullanıma uygun olacak ve sentezlenmesi mümkün peptitler
seçilmiştir. Daha sonra ilgili küçük peptit moleküllerinin periferik kan mononükleer
hücreleri üzerinde toksik etkisinin olmadığı belirlendi. AML ve sağlıklı bireylerden elde
edilmiş periferik kan lökositlerinde bir por yaratmadığı ve direk toksik etki
göstermediği floresan mikroskopi ve akım sitometri ile doğrulanmıştır. Bu nedenle
anti mikrobiyal peptit kategorinde değerlendirilemeyeceğine karar verilmiştir. Hücre
içine alımlarında hem farklı endositoz mekanizmalarını kullanmaları hem de direk
translokasyon yapabilmeleri nedeni ile hücre penetre edici peptitler kategorine dahil
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edilebileceği

öngörülmüştür.

Çalışmamızda

değerlendirdiğimiz

CXCL

kemokinlerinden türevlenen küçük peptit moleküllerinin arjinin amino asidi
bakımından zengin oluşu da bu öngörüyü desteklemiştir.
İlgili moleküllerin, immün hücrelerin çeşitli uyaranlar altında aktivasyonunu,
çoğalmasını ve sitokin sentezini nasıl etkilediği araştırıldı. İmmün düzenleyici etki
gösterme olasılığı olan CXCL kemokin öncül dizilerinden türevlenen küçük peptit
molekülleri saptandı. Çalışmamızda bu peptit dizilerinin olası immünolojik etkileri
araştırılmıştır.
Projemiz kapsamında kullanılan özgün peptit tasarım algoritması ile elde
edilen ve immün sistem üzerine birtakım etkileri olduğunu gördüğümüz 11 adet
peptit dizisi saptanmıştır. Ancak, hem çalışmamızın güvenilirliği hem de tüm
basamakların sağlam temellere dayanmasını sağlamak amacı ile, 1) araştırılan
parametrelerden (aktivasyon belirteçleri, proliferasyon veya sitokin üretimi) yalnızca
birini etkileyen peptitler dışlanmış, 2) kullanılan farklı uyarım koşullarında (LPS, antiCD3/anti-CD28 veya THP-1/anti-CD3 ile uyarım) benzer yönde yanıtların alındığı
peptit molekülleri tercihen dikkate alınmıştır. Buna göre, Pep8, Pep14 ve Pep17-2
küçük molekülleri immün yanıtları en çok etkileme kapasitesine sahip peptitler olarak
değerlendirilmiştir ve FITC molekülü ile işaretlenerek hücre etkileşim deneyleri
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen tüm sonuçlar doğrultusunda çalışmamızda, CXCL
kemokinlerin ekstrasellüler amino uç alternatif kesimleri sonucunda ortaya çıkan
küçük peptitlerin immün modulatör etkilerinin olduğu veya AML hücreleri ile yüksek
afinite ile etkileşebildiği görülmüştür.
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6. SONUÇ ve ÖNERİLER
Sonuç olarak bu çalışmada insan CXCL kemokin öncül dizilerinden türevlenen
küçük peptit molekülleri özgün bir algoritma ile belirlenerek immün hücre yanıtları
üzerine olan etkileri ve bu yanıtları ne yönde etkiledikleri değerlendirilmiştir. Ayrıca,
AML hücreleri ile etkileşebildikleri gösterilmiştir. Bu tez çalışması sonucunda varılan
başlıca sonuçlar ve bu sonuçlara dayanılarak ileride yapılması planlanan çalışmalar
aşağıda maddeler halinde verilmiştir.
1. CXCL kemokin öncül peptit dizilerinden türevlenen küçük peptit moleküllerin
tasarımı için sekiz aminoasitten uzun olma, nötral pH’da pozitif şarj taşıma,
amfipatiklik, polar ortamda çözünme (hidrofobik aa. oranının ≤55% olması) özellikleri
kullanılmış ve arzu edilen küçük moleküllerin peptit dizisi belirlenerek başarı ile
sentezletilmiştir. İlgili peptitlerin yapısı ve saflığı NMR ve HLPC yöntemleriyle
doğrulanmıştır.
2. Elde edilen peptit moleküllerinin sulu ortamda çözündüğü görülmüştür. Çözünme
problemi görülen iki molekül için ortama DMSO eklenmiş ve bu problem aşılmıştır.
3. CXCL kemokin öncül peptit dizilerinden türevlenen küçük peptit moleküllerin
yüksek konsantrasyonda (250 μM) ve uzun süreli (96 saat) inkübasyonda dahi
periferik kan lökosit hücrelerinin canlılığına zarar vermediği belirlenmiştir.
4. İlgili peptitlerin 25 μM konsantrasyonda immün hücrelerin aktivasyonu, çoğalması
vesitokin üretimine olan etkileri değerlendirilerek sentezlenen 15 peptitten 11’inin
herhangi bir parametreyi etkilediği görülmüştür.
5. Farklı immün yanıtların değerlendirilebilmesi amacı ile immün hücreler üç farklı
ajan kombinasyonu (LPS, anti-CD3/anti-CD28 ve allojenik miyeloid hücre THP1/antiCD3) kullanılarak uyarılmıştır. Aktivasyon belirteçleri ve sitokin salgılanması 24 saatlik
inkübasyonlar, hücre çoğalması için 96 saatlik uyarım tercih edilmiştir.
6. Genel olarak peptitlerin (Pep1E, Pep7, Pep8, Pep8E, Pep9, Pep11, Pep12, Pep14,
Pep17-2) varlığından en çok etkilenen yüzey belirteci CD86 olarak bulunmuştur. İlgili
yüzey belirtecinin profesyonel antijen sunucu hücrelerin yüzeyinde bulunması ve T
lenfosit yanıtlarını desteklemesi söz konusu olduğundan adaptif immün yanıtlara ek
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bir katkı sağlandığı yönünde yorumlanmıştır.
7. Genel olarak peptitlerin (Pep1E, Pep7E, Pep8, Pep11, Pep12, Pep14, Pep17-2)
varlığından en çok etkilenen proinflamatuvar sitokin IFN-γ olarak bulunmuştur. IFNγ’nın T lenfosit ve NK hücre yanıtlarına işaret etmesi ile adaptif immün yanıtların
modüle edildiği yönünde yorumlanmıştır.
8. Genel olarak peptitlerin (Pep7, Pep8, Pep11, Pep12) varlığından en çok etkilenen
anti-inflamatuvar sitokin TFG-β olarak bulunmuştur. TGF-β’nın özellikle IFN-γ gibi
proinflamatuvar sitokinlerin yüksek düzeyde salgılandığı bazı koşullarda tespit
edilmesi bu sitokinin geri-besleme mekanizması olarak arttığını düşündürmüştür.
9. Çalışmamızın güvenilirliğini ve deneysel basamakların sağlam temellere
dayanmasını sağlamak amacı ile, araştırılan parametrelerden (aktivasyon belirteçleri,
proliferasyon veya sitokin üretimi) yalnızca birini etkileyen peptitler dışlanmış ve
kullanılan farklı uyarım koşullarında benzer yönde yanıtların alındığı peptit
molekülleri tercihen dikkate alınmıştır. Buna göre, Pep8, Pep14 ve Pep17-2 küçük
molekülleri immün yanıtları en çok etkileme kapasitesine sahip peptitler olarak
değerlendirilmiştir.
10. Pep8, Pep14 ve Pep17-2’nin miyeloid hücreler (özellikle monositler) ile etkileştiği
görülmüştür. Pep8’in ise B ve NK hücreleri ile diğer peptit moleküllerine kıyasla daha
fazla bağlandığına dair bulgular elde edilmiştir. Özellikle Pep14 küçük peptit molekülü
tüm koşullarda en çok monositik hücreler ile etkileşen peptit olarak belirlenmiştir.
11. Bu proje sonucunda elde edilen bulgular CXCL yapısında bulunan ve proteolitik
kırpılma ile serbest bırakılan kısa peptit moleküllerin immün sistemi etkileyebilecek
kapasiteye sahip olduğunu göstermiştir. Bu bulgu immün sistem biyolojisinin
anlaşılmasına katkı sağlayacak niteliktedir.
12. Küçük peptit moleküllerinin terapötik veya diyagnostik kullanım alanı bulduğu
bilinmektedir. İmmün yanıtların düzenlenmesine katkıda bulunan veya inflamatuvar
süreci

güçlendiren

peptit

dizilerinin

belirlenmiş

olması

bu

açıdan

da

değerlendirilebilecek bir çıktıdır. Bu nedenle çalışmada kullanılan peptitler, monositik
hücreler ile en yüksek etkileşim düzeylerine sahip olduğu için AML hücrelerini
hedeflemede kullanılıp kullanılmayacağı test edilmiştir.
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13. AML hücreleri ile tüm peptit dizileri etkileşim gösterebilmiştir ve en yüksek
etkileşim Pep14-FITC peptiti ile görülmüştür.
14. Peptitlerin hücre içine alımında endositik yolaklar veya doğrudan translokasyon
kullanılabilmektedir. AML hücrelerine girişin bu yolaklardan bazıları ile seçici olarak
gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirlemek amacıyla endositoz inhibitörleri
kullanılarak deneyler yapılmıştır.
15. İlgili peptitler reseptör aracılı yolak dahil, tüm endositoz mekanizmalarını
kullanabilmektedir. KG-1 hücre hattında, Pep8 ve Pep14 için kaveol-aracılı endositoz
daha fazla tercih edilmektedir.
16. AML hücrelerinin özellikle CD11b belirtecini yüksek düzeyde taşıyan daha ileri
olgunlaşma basamağında bulunduğunu düşündüğümüz alt-grupları, ilgili peptitler ile
daha fazla etkileşmiştir.
17. Bu projeden elde edilen veriler ışığında, ilgili peptit moleküllerinin; in vivo
inflamasyon durumunda ortaya çıkıp çıkmadığı, etkilerini hangi mekanizmalar
aracılığı ile gerçekleştirdiği, üç boyutlu yapılarının analizi ve aktif bölgelerin tayin
edilmesi, stabilite analizlerinin yapılması gündeme gelmiştir.
18. Elde edilen peptit dizilerinin özgün bir yaklaşımla elde edilmiş olması ve AML
biyolojisinde uygulama alanı bulma (translasyon) olasılığı göz önünde bulundurularak
patent başvurusu yapılmıştır.
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horzum, Güneş Esendağlı, R. Neslihan Gürsoy, ‘’Efficacy of a novel LyP-1containing self-microemulsifying drug delivery system (SMEDDS) for active
targeting to breast cancer’’, European Journal of Pharmaceutics and
Biopharmaceutics, Eur J Pharm Biopharm. 2019 Mar;136:138-146. doi:
10.1016/j.ejpb.2019.01.017. Epub 2019 Jan 22. PMID: 30660694
2. Digdem Yoyen-Ermis, Gurcan Tunali, Ece Tavukcuoglu, Didem Ozkazanc,
Tolga Sutlu, Yahya Buyukasik and Gunes Esendagli, ‘’STAT3-mediated atypical
IFN-γ signaling modulates the PD-1 ligands in the CD11b+ subpopulation of
MDS and AML cells’’, Scientific Reports, (in submission).

3. Yoyen-Ermis, Digdem; Ozturk, Kivilcim; Kursunel, Muammer; Aydin, Cisel;
Ozkazanc, Didem; Gurbuz, Mustafa; Uner, Aysegul; Tulu, Metin; Calis, Sema;
Esendagli, Gunes "Tumor-induced myeloid cells are reduced by gemcitabineloaded PAMAM dendrimers decorated with anti-Flt1 antibody", Molecular
Pharmaceutics.

Mol

Pharm.

2018

Apr

2;15(4):1526-1533.

doi:

10.1021/acs.molpharmaceut.7b01075. Epub 2018 Mar 6.
4. Esendagli G, Yoyen-Ermis D, Guseinov E, Aras C, Aydin C, Uner A, Hamaloglu
E, Karakoc D. ‘’Impact of repeated abdominal surgery on wound healing and
myeloid cell dynamics’’ Journal of Surgical Research. March 2018 (223) 188197
5. Sevmis M, Yoyen-Ermis D, Aydin C, Bilgic E, Korkusuz P, Uner A, Hamaloglu E,
Esendagli G, Karakoc D. Murat Sevmis and Digdem Yoyen-Ermis authors
contributed equally to the study Splenectomy-Induced Leukocytosis
Promotes Intratumoral Accumulation of Myeloid-Derived Suppressor Cells,
Angiogenesis and Metastasis. Immunological Investigations. 2017 Sep 05.
46:7, 663-676, doi: 10.1080/08820139.2017.1360339
6. Sahin A, Yoyen-Ermis D, Caban-Toktas S, Horzum U, Aktas Y, Couvreur P,
Esendagli G, Capan Y. Evaluation of brain-targeted chitosan nanoparticles
through blood-brain barrier cerebral microvessel endothelial cells. J
Microencapsul. 2017 Sep 1:1-15. doi: 10.1080/02652048.2017.1375039.
7. Erdoğar N, Esendağlı G, Nielsen TT, Esendağlı-Yılmaz G, Yoyen-Ermis D,
Erdoğdu B, Sargon MF, Eroğlu H, Bilensoy E. Therapeutic efficacy of folate
receptor-targeted amphiphilic cyclodextrin nanoparticles as a novel vehicle
for paclitaxel delivery in breast cancer. J Drug Target. 2017 Jun 25:1-9. doi:
10.1080/1061186X.2017.1339194. PMID: 28581827
8. Sahin A, Esendagli G, Yerlikaya F, Caban-Toktas S, Yoyen-Ermis D, Horzum U,
Aktas Y, Khan M, Couvreur P, Capan Y. A small variation in average particle
size of PLGA nanoparticles prepared by nanoprecipitation leads to
considerable change in nanoparticles' characteristics and efficacy of

intracellular delivery. Artif Cells Nanomed Biotechnol. 2017 Jan 13:1-11. doi:
10.1080/21691401.2016.1276924. PMID: 28084837
9. Ozkazanc D, Yoyen-Ermis D, Tavukcuoglu E, Buyukasik Y, Esendagli G.
Functional exhaustion of CD4+ T cells induced by co-stimulatory signals from
myeloid leukaemia cells. Immunology. 2016 Dec;149(4):460-471. doi:
10.1111/imm.12665. Epub 2016 Sep 29. PMID: 27565576
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etkileri. 26-30 Nisan, 23. Ulusal İmmünoloji Kongresi, Antalya, PS-031, P.62.
(Türk İmmünoloji derneği bursu) (En iyi Poster ödülü)
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Baskılayıcı Hücrelerin Karşılaştırmalı Analizi” 216S264 TÜBİTAK – Sağlık
Bilimleri Araştırma Grubu (Araştırmacı), Eylül 2017 – halen

2.
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tezi (Yürütücü), Eylül 2011-Haziran 2012

16.
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