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SĐMGELER VE KISALTMALAR 

 

ACN   Asetonitril  

AIF   Apoptozu uyaran faktör 

APAF   Apoptotik proteazı etkinleştiren faktör 

Bcl-2   B cell lymphoma/ leukemia-2 geni 

BH   Bcl-2’ye benzer 

Ca   Kalsiyum 

CAD   Kaspazın etkinleştirdiği deoksiribonükleaz 

CE   Kapiller elektroforez 

Ced   Caenorhabditis elegans hücre ölüm geni 

DD   Ölüm ucu 

DED   Ölüm oluşturan bölge 

DISC   Ölümü başlatan sinyalleme yapısı 

DR   Ölüm reseptörü 

EDRF  Endotelyum kaynaklı gevşetici faktör 

eNOS    Endothelyal nitrik oksit sentaz 

FAD   Flavin adenin dinükleotid 

FADD    Fas’a bağlı ölüm bölgesi 

FMN   Flavin mononükleotid 

H4B   Tetrahidrobiyopterin 

ICAD     CAD Baskılayıcısı 

IFN-α   Đnterferon- α 

IkB   Đnhibitör kappa B 

IKK   Đnhibitör kappa B kinaz 

IL   Đnterlökin 

IS                               Đnternal standat 

iNOS   Đndüklenebilir nitrik oksit sentaz 

JAK   janus kinaz 

JNK   c-Jun N-ucu Kinazı 

K2HPO4   Di-potasyum hidrojen fosfat 

KBr                  Potasyum bromür 
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kDa   Kilodalton 

KH2PO4                                 Potasyum di-hidrojen fosfat 

KNO3   Potasyum nitrat  

kV                              Kilovolt 

LiCl   Lityumklorür  

LPS   Lipopolisakkarit  

mM   Milimolar 

mtNOS  Mitochondrial nitric oxide synthase 

NADP   Nikotinamid adenin dinükleotid fosfat 

NaNO2                       Sodyum nitrit 

NaOH   Sodyum hidroksit  

NEDA                        Naftiletilendiamin  

NF-kB   Çekirdek kappa B faktörü 

nm   nanometre 

nNOS   Nöronal nitrik oksit sentaz 

NO   Nitrik oksit 

NOS    Nitrik oksit sentaz 

O-H3PO4          Orto fosforik asit 

PBS                            Fosfat buffer saline 

PKC   Protein kinazC 

STAT     Signal transducer and activator of transcription 

SULF   Sülfanilamit 

tBid     Kesik Bid 

TNF     Tümör nekroz faktör 

TNFR     Tümör nekroz faktör reseptörü 

TRADD    TNFR’e bağlı ölüm bölgesi 

TRAF     TNF reseptörü ile ilişkili faktör 

TRAIL    TNF’yle ili şkili apoptozu uyaran bağ 

µM   Mikromolar 

µA                              Mikroamper 
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1.GĐRĐŞ 

1.1.Nitrik Oksit 

1980’lerde ABD’de Furchgott ve Zawadzki, organ banyosunda, izole arter 

preparatlarında asetil kolinin oluşturduğu gevşemenin, kesinlikle endotele bağımlı 

olduğunu ve bu etkinin labil bir faktörle sağlandığını deneysel çalışmalarıyla 

ispatlamışlar ve buna "Endotel kaynaklı gevşetici faktör (endothelium-derived 

relaxing factor " EDRF) ismini vermişlerdir (Furchgott, 1980; Rapoport ve Murad, 

1983). 1987’de EDRF’nin nitrik oksit (NO) olduğu gösterilmiş, 1992 yılında ise NO 

‘SCĐENCE’ dergisi tarafından yılın molekülü olarak seçilmiştir (Koshland, 1993) ve 

Murad ve arkadaşları  fizyoloji ve tıp alanında nitrik oksitin fizyolojik ve patolojik 

olaylardaki rolünü ortaya koymuş ve 1998 yılında Nobel Tıp Ödülüne layık 

görülmüşlerdir (Torreilles,  2001; Vodovotz ve ark., 2004). 

Nitrik oksit, hayvan hücrelerinde, hücre içi kimyasal haberci olup, sahip olduğu pek 

çok özellik bakımından oldukça ilginç bir moleküldür. NO’in etkileri, üretildiği yere 

olduğu kadar, miktarına da bağlıdır. Yarılanma ömrü 3- 5 saniye olan NO,  hücre 

zarından kolayca geçer, etkisini kısa sürede gösterir ve sonra hızla metabolize olarak 

nitrit ve/veya nitrata dönüşür, bu nedenle etkisini bölgesel olarak gösterir (Torreilles,  

2001). 

Son yıllarda NO’nun fizyolojik ve patolojik etkileri ile ilgili çok sayıda çalışma 

yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalarda NO’in memeli sinyal iletiminde, damarların 

gevşemesinde, damar içinde platelet kümelenmesi ve endotel hücrelerine lökosit 

yapışmasının önlenmesinde, barsaktaki kasların gevşemesinde, bağışıklık 

mekanizmasında zararlı mikroorganizmalara karşı vücudu savunmada, hücre 

çoğalmasında rolü olduğu açıklanmıştır (Torreilles, 2001; Smutzer, 2001, Aktan ve 

ark., 2003). Buna karşılık NO, patofizyolojik şartlar altında yüksek miktarlarda 

üretilmesini takiben süperoksit anyonu ile birleşerek, fazla miktarda doku hasarından 

sorumlu bir bileşik olan peroksinitrit oluşturur (Torreilles,  2001). Ayrıca yüksek 
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miktarda üretilen NO’in nekrotik bozukluklara ve apoptozise (Crouser ve ark., 2000), 

mitokondrideki elektron taşıma zincirinin demir içeren enzimlerinin inaktivasyonuna, 

septik şok durumunda gözlenen düşük tansiyona neden olan  önemli haberci molekül 

olduğu sonucuna varılmıştır (Torreilles,  2001; Julou-Schaeffer ve ark., 1990). 

1.2.  Nitrik Oksit Sentezi 

Vücutta NO sentezi, nitrik oksit sentaz olarak adlandırılan bir enzim ailesi tarafından 

katalizlenir. Nitrik oksitin sentezi için kullanılan öncül biyomolekül L-Arjinindir. 

Nitrik oksitin L-Arjininden sentezi, nitrik oksit sentaz enzimi ile 2 basamakta 

gerçekleşir (şekil 1.1). Tepkimenin ilk basamağında arjininin guanido nitrojeni (Nω) 

hidroksillenerek Nω-Hidroksi arjinin (N-OH-Arjinin ) oluşur (Marletta ve ark., 

1998; Mori ve Gotto, 2004). Enzime sıkı bağlı olan bu ara ürün ikinci aşamada 

sitrulin ve nitrik oksite çevrilir. (Alderton ve ark., 2001; Mayer ve Hemmens,  997). 

Bu yol için ko-substrat olarak oksijen, elektron kaynağı olarak da NADPH kullanılır. 

NO oluşumu esnasında elektronlar, NADPH’dan flavinlere ve hem grubuna transfer 

edilir. Bu elektron transferi NOS (Nitrik oksit sentaz)’a oksijen bağlanmasını sağlar 

ve L-arjininin L-sitruline katalizlenmesi gerçekleşir (Stuehr ve ark.,1991; Lane ve 

Gross, 2000).  

 

 

 

Şekil 1.1. NO’un L-arjinin’den sentez aşamaları 
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NOS izoformları yapısal ve fonksiyonel bakımdan farklı olan, N-terminal oksijenaz 

ve C-terminal redüktaz bölgesi içerirler (şekil 1.2). NADPH, FAD ve FMN için 

bağlanma alanları enzimin redüktaz ucunda yer alır. Tetrahidro biyopiterin (H4B) ve 

L-arjinin için bağlanma bölgeleri de enzimin oksijenaz bölgesinde bulunur 

(Sennequier ve Stuehr, 1996; Lane ve Gross, 2000).  

Nitrik oksit sentezi için ana elektron taşıyıcı NADPH olup, aynı anda iki elektron alır 

ve verir. Enzimin redüktaz bölgesinin prostetik grupları olan FAD ve FMN ise 

herbiri ikişer olmak üzere toplam 4 elektronu, NADPH’dan alır ve hem grubuna 

verirler. Flavin koenzimleri, NO sentezi için elektron havuzu olarak görev yapar. 

Nitrik oksit sentezi için elektronların redüktaz bölgesinden, oksidaz bölgesi 

üzerindeki hem grubuna aktarılması gerekir. Bu kenetlenme kalmodulin tarafından 

kontrol edilir. Enzime kalmodulin bağlı değilse, elektronlar hem grubuna değilde 

başka bir elektron alıcısına (oksijen, ferrisiyanid, sitokrom c gibi) aktarılır. Böylece 

NO sentezlenirken, bir kısım elektronların hem dışına kaymasıyla  süperoksit sentezi 

söz konusu olabilir. Hücrede hem NO hem de süperoksitin bu şekilde sentezi ile 

hidroksil radikali kadar reaktif bir tür olan peroksinitrit oluşur. Süperoksitin ne kadar 

oluşacağı, ortamdaki arjinin miktarı tarafından belirlenir. Ortamda arjinin eksikliği 

olursa, akan elektronlar NO sentezi yerine süperoksit yapımında kullanılırlar (Li ve 

Poulos, 2005; Kılınç, 2003). 

NOS enzimlerinin oksidaz bölgelerine bağlanan H4B ise, enzimin dimerizasyonu ve 

arjinin bağlanması için uygun konformasyonu sağlamasına yardımcı olmaktadır 

(Guix ve ark., 2005; Li ve Poulos, 2005). 
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Şekil 1.2.  NOS enziminin yapısı (Cardiovascular DRG, 2006) 

Nitrik oksit sentazların, NO sentezini katalizlemeleri için ligandları bağlayıp uygun 

şekilde katlandıktan sonra alt birimlerin dimer oluşturmaları gerekir. Dimer oluşumu 

sırasında, her iki altbirimin oksidaz bölgeleri saç tokası gibi birbirine geçer. Enzim 

bu konformasyonda iken her alt birimin oksidaz bölgesi diğer alt birimin redüktaz 

bölgesi ile etkileşim durumundadır. Aktif enzimde nitrik oksit sentezi için, bir alt 

birimin redüktaz bölgesi elektronlarını FMN aracılığı ile yakın pozisyonda 

bulunduğu diğer altbirimin hem-demirine aktarır. Bu şekilde oksidaz ve redüktaz 

bölgeleri arasında elektron transferi gerçekleşir (Li ve Poulos, 2005). 

1.3.  Nitrik Oksit Sentaz (NOS) 

NOS enzimleri,  %50-60 homoloji göstermelerine rağmen,  doku tipine bağlı olarak 

farklı alt ünitelerden meydana gelir. NOS’un şimdiye kadar izole edilen üç izoformu 

bulunmaktadır. Bu üç izoformun N-ucu bölgesindeki oksijenaz bölgeleri birbirlerine 

benzerlik gösterirken, C-ucu redüktaz bölgesi farklılık gösterir. C uç olarak 

gösterilen bölgedeki farklılığa dayanarak NOS’nin üç farklı izoformu tanımlanmıştır: 

Endotelyal NOS (eNOS, NOS I), Đndüklenebilir NOS (iNOS, NOS II), Nöronal NOS 

(nNOS, NOS III) dır (Aktan, 2004; Guix ve ark., 2005; Li ve Poulos, 2005).  



 

    

15

eNOS ve nNOS enzimlerini kodlayan genlerin transkripsiyonu iNOS 

transkripsiyonundan farklı şekillerde düzenlenmektedir. eNOS ve nNOS 

transkripsiyonu sürekli aktif olduğundan bu enzimler hücrede sürekli bulunur. iNOS 

enzimini kodlayan genin transkripsiyonu ise gelen dışsal ve içsel uyarılara bağlı 

olarak düzenlenir (Taylor, 1998; Titheradge, 1999). 

1.3.1. Endotelyal NOS (eNOS- NOS I) 

Đlk kez endotel hücrelerinde tanımlanan e-NOS enzimi, 1294 aminoasitten oluşan 

135kDa molekül ağırlığında ve % 90 oranında zarda bulunan bir izoform olup, 

7.kromozomda lokalize olmuştur. Esas olarak endotel ve kalp kası hücrelerinde 

bulunmakla beraber , insan nöronal hücrelerinde (Guix ve ark., 2005; Rosselli ve ark., 

1998; Abe ve ark., 1997), insan T hücreleri (Reiling ve ark., 1996), insan ve sıçan 

astrositlerinde (Colasanti ve ark., 1998; Iwase ve ark., 2000), insan kemik iliği 

hücreleri, osteoklastları, osteoblastları( Helfrich ve ark., 1997), insan deri 

fibroblastları (Wang ve ark., 1996), sıçan kardiak miyositleri (Balligand ve ark., 

1995) ve sıçan hepatositlerinde de (Zimmermann ve ark., 1996) eNOS enzimi 

bulunmuştur.  Kalsiyum/kalmodulin bağımlı bir enzim olan eNOS hücre içi Ca2+ 

derişimini artıran agonistler tarafından aktive edilir. (Bogdan, 2001). Angiotensin II  

ve östrojen eNOS transkripsiyonunu arttırır (Navar ve ark., 2000; Goetz ve ark., 

1999; Forstermann ve ark., 1998). eNOS’un ürettiği NO’in fizyolojik 

konsantrasyonu pikomolar seviyededir (Anggard, 1994). 

Kardiyovasküler sistemde, eNOS’un genellikle koruyucu bir etkisi vardır. 

Damarlardaki endotel hücrelerindeki eNOS tarafından üretilen NO, vazodilatör 

olarak görev yapmakta, kan akışı ve basıncını düzenlemektedir. Ayrıca eNOS, beyin 

kan akışını koruyarak beyine kanın az gitmesini önler (Huang ve Lo 1998), 

pıhtılaşmayı inhibe eder. NO’un sentezindeki değişim, hipertansiyon, diyabet ve kalp 

rahatsızlıklarında belirgindir (Moncada, 1999; Wever, 1998; Lioyd-Jones ve Bloch, 

1996).  
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1.3.2.  Đndüklenebilir NOS (iNOS, NOS II) 

Đlk defa makrofajlardan izole edilen bir izoform olan iNOS, farklı türlerde 130-131 

kDa molekül ağırlığında, sitoplazmik bir proteindir. iNOS geni, 17. kromozom 

üzerindedir. iNOS, membrana bağlı olabileceği gibi sitozolik formda da bulunur 

(Guix ve ark., 2005; Smutzer, 2001; Rosselli ve ark., 1998). iNOS aktivitesi, 

Ca2+’dan bağımsız olup uyarana bağlı olarak uzun süreli NO üretebilir (Guix ve ark., 

2005; Matthias ve ark., 2005; Aktan, 2004; Smutzer, 2001; Rosselli ve ark., 1998 ). 

Ca2+ bağlı NOS’lar NO’yu pikomolar seviyede üretirken, iNOS nanomolar sevide 

üretmektedir (Anggard, 1994).  

NO bağışıklık sisteminin bir düzenleyicisidir. Makrofaj kökenli NO, hedef hücreleri 

pasifleştiren ya da öldüren moleküldür. Bu etki birçok azot ve oksijen ara ürünleri ile 

gerçekleşir. Fagosit NADPH oksidaz, NO ile birleşerek peroksinitrit ve bir çok 

toksik ürün oluşturan süperoksiti üretir. Bu ara ürünler, DNA zincirlerinin 

deaminasyonu sonucu kopması gibi DNA’yı etkileyen birçok olaya neden olabilir. 

Ayrıca, reaktif azot, elektron kopararak veya bağ yaparak proteinlerin modifikasyonu 

ve metal içeren enzimlerin inaktivasyonu meydana gelir. Bu değişiklikler 

proteinlerin birçok metabolik enziminin ve membran taşıyıcılarının etkilenmesine 

yol açar. NO’nun bu şekildeki sitotoksik etkisi, kanser hücrelerini de etkiler (Albino, 

1998). 



 

    

17

1.3.2.1. iNOS Tarafından NO’nun Sentezinin Regülasyonu 

iNOS enzimi normal olarak vücutta sentezlenmez, lipopolisakkaritlerce (LPS), 

sitokinler (IFNγ , IL-1, TNF-α gibi ) ile uyarıldığı zaman aktif hale geçer ve uzun 

süreli etkisini gösterir. LPS, IFNγ , IL-1 ve TNF-α en önemli fizyojik 

indükleyicilerdir. iNOS aktivasyonu transkripsiyon, transkripsiyon sonrası, 

translasyon, translasyon sonrası düzeyde kontrol edilir (Aktan, 2004). 

 Uyarıcı ve hücre tipine bağlı olarak, farklı sinyal yolakları, transkripsiyonel 

faktörleri aktive edebilir. Bu yolakta yer alan aktivatörler arasında, protein kinaz C, 

tirozin kinaz, Janus kinazlar, raf-1 protein kinaz, mitojen aktive protein kinazlar 

(MAP Kinaz), inhibitörler arasında ise , protein tirozin fosfataz, fosfoinozit-3-kinaz 

sayılabilir. iNOS geninin promotör bölgesi, bir çok transkripsiyonel faktör bağlanma 

bölgesi içerir. NF-kB, STAT ailesi gibi transkripsiyonel faktörler, bu bölge ile 

etkileşen önemli yapılardır (Lathi ve ark., 2002; Momose ve ark., 2000). 

Ökaryotik hücrelerde çok sayıda indüklenebilir genlerin aktivasyonu, transkripsiyonu 

aktive eden protein aracılığı ile gerçekleşir. Bu transkripsiyon faktörlerinden birisi de 

NF-kB (Nükleer faktör kappa B)’dir. Hücrelerin LPS, IFNγ , IL-1 ve TNF-α ile 

karşılaşması NF-kB’nin aktivasyonuna neden olur (şekil 1.3). 
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   Şekil 1.3.  NF-kB ve JAK/STAT sinyal yolağının aktivasyonu (Aktan, 2003) 

 

NF-kB dimerik yapıda protein olup, DNA’ya bağlanan proteinlerden olan p50 ve p65 

alt yapılarını içerir. Fizyolojik koşullarda NF-kB, hücre sitoplazmasında inhibitör 

protein olan IkB (indikatör kappa B) tarafından inaktif halde tutulur (Huang ve ark., 

1998; Obermeier ve ark., 1999; Marks-konczalik ve ark., 1998; Aktan, 2004). IkB 

proteini, NF-kB’nin çekirdeğe girişini engeller. NF-kB’nin aktivasyonu için inhibitör 

altbirimden dimerin ayrılması gerekir. Sitokinlerle uyarılan sinyal iletim yolu ile 

aktive olan IkB Kinaz (IKK) tarafından IkB/NF-kB kompleksi, fosforile edilir. 

IkB’nin fosforilasyonu, bu proteinin proteolitik olarak yıkımına ve NF-kB’nin 

serbest kalmasına yol açar. Serbest NF-kB çekirdeğe geçerek iNOS genini aktive 

eder ve NO sentezlenir (Şekil 1.3). H2O2, IkB degredasyonunu artırır ve NF-kB’nin 

aktivasyonunu sağlarken, aksine laktasistin IkB degredasyonunu bloke eder ve iNOS 

indüksiyonunu önler (Bowie ve O’Neill, 2000; Musial ve Eissa, 2001 ). 
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Diğer bir iNOS geninin aktivasyon mekanizması da Jak-STAT sinyal yolağı 

üzerinden olan mekanizmadır. Hücrelerin IFN-γ’a maruz kalması,  STAT-1’i aktive 

eden jak-1, jak-2 , janus kinazların aktivasyonuna neden olur. JAK, STAT’ları 

fosforile ederek aktivasyonunu sağlar. Fosforillenen STAT’ların, dimerizasyonu 

gerçekleşir ve çekirdeğe geçerek IRF-1’i aktive eder iNOS gen ekspresyonu sağlanır. 

Sitokin sinyalleme supresörü (SOCS-1), IL ve sitokinler tarafından aktive edilen Jak-

STAT sinyal yolağının negatif regülatörüdür. SOCS-1’in aşırı üretilmesi bu yolağı 

inhibe eder (Aktan, 2004; Chong ve ark., 2002). 

1.3.3.  Nöronal NOS (nNOS, NOS III) 

nNOS, ilk kez beyinde 160-161 kDa molekül ağırlığında, sitoplazmik bir protein 

olarak tanımlanmıştır. 12. kromozom üzerinde lokalize olmuştur ve 29 ekzon 

tarafından kodlanır. Bu enzim periferik ve merkezi sinir sistemi nöronlarında, kas ve 

akciğer epitellerinde bulunur (Guix ve ark., 2005; Smutzer, 2001; Forstermann, 

1998; Kone,1999). N-Terminal bölgelerinin farklılığından dolayı nNOS’un 4 alt 

izoformu daha tanımlanmıştır. Bunlar nNOSα (160kDa),  nNOSß (136 kDa),  nNOSγ 

(125 kDa),  nNOSµ (165 kDa)’dur (Guix ve ark., 2005). 

Ca2+’a bağımlı bir enzim olan nNOS geni, hücre içi Ca2+ ‘nın geçici bir süre artması 

kalmodulinin enzime sıkı bir şekilde bağlanmasına sebep olur. nNOS kısa zamanda 

NO’yu meydana getirerek uygun sinyal aktivasyonunu oluşturur. nNOS’un ürettiği 

NO’in fizyolojik konsantrasyonu pikomolar seviyededir (Anggard, 1994). 

Beyinde NO, davranış ve hafızanın oluşumu gibi olaylarda rol alan bir 

nöromodülatördür. Periferik sinir sisteminde ise NO, kas kontrolü, gastrointestinal 

hareket nöroendokrin fonksiyonunda nörotransmitter olarak görev yapar. Đskelet 

kaslarında ise NO, kas kasılmasının düzenlenmesinde sinyal iletici olarak görev 

yapar (Green ve Chabrier, 1998; Forstermann, 1998; Kone,1999 ). 
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Ayrıca nNOS aktif değişimi, Huntingon hastalığı, Parkinson hastalığı, AIDS, 

Alzheimer’s hastalığı, Đskemi ve inme’nin temelini oluşturan nöronların tahrip 

olayının nedenlerinden birini oluşturur (Guix ve ark., 2005; Smutzer 2001; Huang ve 

Lo, 1998; Christopherson ve bredt, 1997; Bolanos ve Almeida, 1999). 

1.3.4.  Mitokondrial NOS (mtNOS) 

Mitokondri iç membranıyla ilişkili olan konstitif izoformdur. Sıçanda karaciğer, 

böbrek, barsak, testis, dalak, kalp, kas ve beyin dokularında bulunmaktadır. 

Mitokondrideki NO’in etkileri mt NOS tarafından kontrol edilir. mtNOS ve 

sentezlenen NO’nun fonksiyonu hakkındaki bilgiler henüz yeterli değildir (Elfering 

ve ark., 2002; Guix ve ark., 2005 ). 

1.4.  Nitrik Oksit Sentaz  Đnhibitörleri ve Donörleri 

NOS inhibitör ve donörleri, NOS enzimlerinin katalitik yapılarının tanımlanması ve 

NO bağımlı biyolojik fonksiyonların aydınlatılmasında önemli katkılar sağlanmıştır. 

NOS izoformları normal koşullarda ve hastalıklarda, farklı dokularda birbirinden 

farklı amaçlarla NO sentezlerler. Bu nedenle izoformlara özgül inhibitörlerin 

kullanımı, hastalığın tedavisi sırasında komplikasyonlara neden olmaması için 

önemlidir. 

L-arjinin analogları, (Arjinin guanido grubuna küçük kimyasal grupların takılması ile 

hazırlanan grupları) NOS enzimlerinin inhibitörleri grubunu oluştururlar. Daha 

büyük alkil grubu içeren analogları da sentezlenmiştir. Bunlar , L-NMA (L-N-Metil-

arjinin), L-NNA (L-N-Nitro-arjinin), L-NAME (L-NNA-metil ester ), L-NNA (N-

amino arjinin), L-SMTC (S-Metil-L-Tiyositrulin)’dir. Bu analoglar, genellikle tek 

izoform için seçici değildirler, üç izoformu da inhibe ederler. L-NMA, arjinin 

bağımlı makrofajların sitotoksisitesini önler. Makrofajlarda NOS sentezlendikten 
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sonra aktivitesi kontrol edilemez ve lokal olarak NO derişimini artırabildiğinden, L-

NMA ile yapılan bu çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır (Kılınç, 2003). 

NO donörleri ise, NO organik nitrovazodilatörleridirler ve etkilerini oluşturabilmeleri 

için önce NO’ya dönüşmeleri gerekmektedir. Gliseril trinitrat (nitrogliserin) gibi 

organik nitratlar veya nitritler NO salınımında kullanılmakta, S-nitroso-glutatyon 

gibi S-nitroso bileşikleri, hem NO ürünleri için deneysel bir araç olarak 

kullanılmakta hemde tedavilerde geniş kullanım alanları bulunmaktadır. Organik 

nitratlar veya nitritler ve S-nitroso bileşikleri, glukoz veya gliserol karbonhidratlar ve 

glutatyon gibi tiyoller ile peroksinitrit reaksiyonlarından oluşabilmektedirler (Kılınç, 

2003). 

1.5.  Nitrik Oksit Tayin Yöntemleri 

Canlılardaki spesifik moleküllerin tanımlanması ve miktarlarının tayini normal ve 

patolojik durumlardaki değerlerinin belirlenmesi çoğu kez hayati öneme sahiptir. Söz 

konusu moleküller, düşük derişimde ve kısa ömürlü iseler, tayin yöntemi daha da 

önem kazanır. Özellikle vücutta sinyal iletiminde rol alan moleküllerin tayininde, 

düşük derişimleri ve kısa ömürleri nedeniyle güçlüklerle karşılaşılmıştır. Bu 

özelliklere sahip nitrik oksit molekülü içinde özgül analitik yöntemler geliştirilmi ştir 

(Ridnour ve ark., 2000; Gharavi ve El-Kadi, 2003;). 

NO yarılanma ömrü çok kısa olduğundan, bu durum bazal koşullarda NO ölçümünü 

güçleştirmektedir. NO, her ne kadar elektrokimyasal ve kemilüminesans gibi 

yöntemler ile direkt olarak ölçülebilse de, hızlı ve basit bir yöntem olarak çoğu 

örnekte NO metabolizmasının dayanıklı son ürünleri olan nitrit (NO2
 -) ve nitrat 

(NO3
-) miktarlarının ölçülmesi de sıklıkla kullanılmaktadır.  

NOS enzimleri aracılığı ile oluşan NO biyolojik dokularda bir dizi reaksiyona girer. 

Bunlardan nitrit ve nitrat oluşumu ile ilgili olan reaksiyonlar aşağıda gösterilmiştir; 

(Ridnour ve ark., 2000; Gharavi ve El-Kadi, 2003;). 
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Reak 1:  2NO + O2 → 2NO2 

              2NO2 ↔ N2O4 

              N2O4 + 2OH- → NO2
- + NO3

- + H2O 

Reak 2:  NO2 + NO → N2O3 

               N2O3 + 2OH- → 2NO2
- + H2O 

 

1.5.1.  NO’in Kemilüminesans Yöntemi ile Ölçülmesi 

Gaz formundaki NO için en uygun yöntem olan kemilüminesans yöntemi’nin esası 

NO gazının bir diğer gaz olan ozon(O3) ile tepkimesine dayanır. Ozonun, NO ile 

tepkimesinde uyarılmış durumundaki nitrojen dioksit (NO2) oluşur. Uyarılmış 

NO2’in normal formuna dönerken yaydığı foton, kemilüminesans yöntemi ile ölçüme 

olanak sağlar. 

NO + O3              NO2
* + O2 

NO2
*                    NO2 + ışık 

Kemilüminesans yöntemi ile NO tayini hızlı, duyarlı ve güvenilirdir. Fakat yine de 

zaman ve maliyet faktörleri nedeniyle, rutin NO tayini için tercih edilmeyen bir 

yöntemdir (Ridnour ve ark., 2000; Gharavi ve El-Kadi, 2003;). 

1.5.2.  Kolorimetrik Yöntemler 

Aerobik sulu çözeltilerde NO, hızla oksijen ile tepkimeye girerek reaktif türler 

oluşturur. NO’in bu reaktif ürünlerinin kimyasal bileşiklerle tepkimeleri, 

kolorimetrik tayine olanak sağlar. Oksijenli ortamda ferrosiyanid, NO-bağımlı 

tepkimeler sonucu ferrisiyanide oksitlenir. Sülfanamid ve 2, 2' –azinobis (3-

etilbenztiyazolin-6-sülfonik asit ) (ABST), NO varlığında nitrozasyona uğrayarak 

renkli bileşikler oluştururlar (Kılınç, 2003). 
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1.5.3.  Griess Yöntemi (Nitrozatif Yöntem SULF/NEDA) 

NO metabolizmasının incelenmesi için sadece nitrit miktarlarının ölçümü sıklıkla 

kullanılsa da, bu reaksiyonlar sonucunda nitratın da oluştuğu ve biyolojik sistemlerde 

nitritin hem demiri içeren proteinler varlığında nitrata okside olduğu da 

unutulmamalıdır. Fizyolojik koşullarda NO yaklaşık 3:2 oranında nitrit ve nitrata 

okside olmaktadır. Oksijenlenen çözeltilerde nitritin nitrata dönüşümü oldukça 

yavaştır. Bütün bunlar ile birlikte, nitrit ve nitratın oluşum oranları değişken ve 

örneğe de bağlı olduğundan, NO metabolizmasının derecesinin en iyi göstergesi nitrit 

ve nitratın ikisinin birden (NOx olarak ifade edilir) ölçülmesi ile elde edilen 

sonuçlardır (Gharavi ve El-Kadi, 2003)  

Nitrit vücut sıvılarında nitrattan daha az konsantrasyonda bulunduğundan, çoğu 

durumda NOx nitrat konsantrasyonlarını ifade eder. Bazı çalışmalarda "nitrit ve 

nitrat" ölçüldüğü halde, sıklıkla yanlış olarak sonuçlar "nitrit" olarak ifade 

edilmektedir; araştırıcılar bu durumun karışıklığa neden olduğunu belirtmekte ve 

terminolojiye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar (Ridnour ve ark., 2000; 

Dejam ve ark., 2004; Gharavi ve El-Kadi, 2003; Ellis ve ark.,1998 ; Titheradge, 

1998 ). 

Griess yöntemi, nitritin asidik ortamda primer bir aromatik amin ile (sülfanilamit) 

diazotizasyonu ve N-(1-naftil)etilendiamin hidroklorit (NED) ile mor renkli bir azo 

ürünü oluşturması esasına dayanır. Griess reaksiyonu, nitrit iyonlarına duyarlı 

olduğundan, ortamdaki nitratın nitrite indirgenmesi in vivo olarak oluşan NO’nun 

gerçeğe yakın miktarlarda ölçümüne olanak tanımaktadır. Diğer yandan, Griess 

yönteminin submikromolar düzeyde NO ölçümü için uygun olmadığı, ancak, nitrit ve 

birlikte bulunan nitroksitlerin ölçümü için en uygun ölçüm yöntemi olduğu da 

düşünülmektedir (Ridnour ve ark., 2000; Gharavi ve El-Kadi 2003;). Griess yöntemi 

ile duyarlılık yönteminin 0.1-1 µM kadar olduğu bildirilmiştir (Nagana, 1999). 
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1.5.4.  Nitrik Oksitin Florometrik Tayini 

Kolorimetrik yöntemlere göre daha hassas olması nedeniyle, NO tayini için 

florometrik yöntemler de geliştirilmi ştir. Florometrik yöntemlerde en çok kullanılan 

bileşik, 2,3-diaminonaftalendir (DAN). Aromatik diamino bileşiği olan 

diaminonaftalen, reaktif nitrojen oksit türleri ile nitrozasyona uğradığında yoğun 

floresan özelliği olan 2,3-naftotriazol’ ü (NAT) oluşturur. Bu florometrik yöntemle, 

ortamda oluşan NO’in %80’mi ölçülebilir. Naftotriazololün floresansı 375nm 

eksitasyon ve 415 emisyon özelliklerinden yararlanılarak ölçülür ve 10nM 

derişimdeki NO’in tayinine olanak verir (Kılınç, 2003). 

1.5.5.  EMR Spektroskopisi ile Tayini 

Birçok paramagnetik molekül, elektron magnetik rezonans spektroskopisi (EMR) ile 

tayin edilebilir. Bu spektroskopi yöntemi elektron paramagnetik rezonans (EPR) 

veya elektron spin rezonans (ESR) olarakta bilinmektedir. Serbest nitrik oksitin sulu 

çözeltilerde EMR spektrumu yoktur. NO kısa ömürlü bir bileşik olduğundan, EMR 

yöntemi ile tayini için NO’i bağlayan ve stabilize eden kompleks yapıdaki 

paramagnetik moleküller kullanılır. Kullanılan başlıca moleküller; Hem-Fe(II), 

Demir (II) kompleksleri, Endojen Fe(II)- Tiyoller’dir (Kılınç, 2003). 

1.5.6.  Oksihemoglobin Yöntemi ile Tayini 

NO, oksihemoglobin ile tepkimeye girerek nitrat ve methemoglobin oluşturur. 

Methemoglobinin oluşumu, spektrofotometrik olarak izlenir. Oksihemoglobin veya 

oksimiyoglobinin kullanılabildiği bu yöntem, NO tayinlerinin standart 

yöntemlerinden biridir. 

Hemoglobin veya Miyoglobin,  görünür alanda yaygın bir absorbsiyon spektrumuna 

sahiptirler  ve farklı oksidasyon düzeylerindeki absorbsiyonları dalga boyuna bağlı 
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olarak değişir. Nitrik oksitin deoksihemoglobin ile tepkimesiyle oluşan nitrozil 

hemoglobin, 560 nm’deki absorbsiyon azalması ile spektroskopik olarak izlenebilir. 

Nitrik oksit ve nitrik oksitten kaynaklanan oksidanların oluşumu, ortamdaki 

hemoglobin veya miyoglobinin absorbsiyon spektrumları izlenerek incelenebilir 

(Archer, 1993; Murphy ve Noack, 1994; Kılınç,2003). 

1.5.7. Gaz Kromotografisi (GC) ile Tayini 

Gaz halindeki bir molekül olan NO’in, gaz kromotografi ile tayin edilmesi 

yöntemidir, fakat duyarlılğı çok düşüktür ve maliyet sorunu nedeniyle tercih 

edilmemektedir (Archer, 1993). 

1.6.  Kapiller Elektroforez 

Kapiller Elektroforez (Capillary Electrophoresis = CE), kimyasal bileşiklerin 

ayrılmaları ve tayinlerinde kullanılmak üzere geliştirilmi ş yeni bir yöntemdir. Son 

yıllarda, bu yöntemin kullanılması ile birçok alanda ve çok sayıda araştırma 

yapılmıştır. Sözü edilen yöntemin; yüksek seçicilik, hızlı ayırım,  kapilerlerinin uzun 

ömürlü olması, az miktarda numune ve reaktiflere gerek duyulması, tayin sınırlarının 

oldukça düşük düzeylere kadar inebilmesi, ucuz olması, otomasyona uygunluk gibi 

pek çok üstünlükleri bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, kapiller elektroforez 

tekniklerinin, ilerideki yıllarda birçok yöntemin yerini alacağı düşünülmektedir (Li , 

1994). 

1.6.1. Yöntemin Temeli 

Kapiller elektroforez, klasik elektroforezin bir uzantısı olarak ele alındığında; 

çalışma ve ayırma ilkelerinin belli ölçülerde benzer olduğu görülmektedir. Her iki 

yöntemde de elektriksel bir alan altında ve iletken bir ortamda (genellikle sulu bir 

ortam) yüklü parçacıkların ya da moleküllerin hareketleri söz konusu olmasına karşın, 
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kapiller elektroforezde, elektroozmotik hareketliliği denilen ikinci bir hareketlilik 

daha vardır. Kapiller Elektroforez düzeneği  şematik olarak Şekil 1.4’ de basitçe 

gösterilmiştir. 

 

 
                    Şekil 1.4.  Kapiller elektroforez düzeneğinin şeması (Haupt, 2006). 

 

Şekil 1.4,’den görülebileceği gibi, bir tüpün iki ucu, farklı kaplardaki tampon çözelti 

içerisine daldırılmış ve tamponlar bir güç kaynağına bağlanmıştır. Kapiller 

içerisindeki yüklü veya yüksüz parçacıklar elektrisel alan uygulandığı andan 

başlıyarak iki hız parametresinin etkisi altında kalacaklardır. Bunlar; “elektroozmoz” 

ve “elektroforetik” etkilerdir.  

1.6.2. Elektroozmotik Akı ş 

Ergitilmiş silika yüzeyinin negatif yüklü olması, içerisindeki çözeltinin sürekli 

pozitif yüklenmesine yol açar. Elektrotlar arasına potansiyel uygulandığında pozitif 

yüklenmiş çözelti katoda doğru akar. Böylece, anoddan katoda doğru sürekli bir akış 

vardır.  
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1.6.3.  Elektroforetik Hareketlilik 

Elektriksel etki altındaki  farklı büyüklük ve yükteki parçacıklar, farklı hızlara sahip 

olarak hareket etmektedirler. Bu durumda, eksi yüklü parçacıkların anoda, artı yüklü 

parçacıkların katota doğru akacakları, nötral moleküllerin ise bu alandan 

etkilenmeyecekleri açıktır.  

1.6.4.  Moleküllerin Birbirlerinden Ayrılmaları 

Kapiller içerisindeki tampon çözelti ve nötral moleküller de “elektroosmoz” dan 

dolayı bir “elektroosmotik akış”  göstereceklerdir. Bu akışın yönü de, normal 

koşullarda, negatif elektroda doğrudur. Farklı elektroforetik hareketliliklere sahip 

olan yüklü parçacıklar zıt yüklü elektroda doğru farklı hızlarda hareket ederek 

ayrılacaklardır. Hem elektroosmotik akış hem de elektroforetik hareketliliğe bağlı 

olarak, bir bileşke kuvvetin etkisi ile bu ayrılmanın nasıl olacağı da basit bir şekil  

üzerinde gösterilmiştir (Şekil 1.5).  

 
          Şekil 1.5.  Elektroforezdeki ayrılmanın basit bir gösterimi (Haupt,2006) 
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Kapiler Elektroforezin gelişim sürecinde ayırmaların daha etkin ve seçici olması, 

istenmeyen termal ve konvektif diffüzyon etkilerinin azaltılması ve net piklerin 

eldesi yönündeki yaklaşımlar, kullanılan tüpün (ya da borunun) çapının azaltılması 

ile ortadan kaldırılabileceği bulunmuştur. Bu durum ise, ayırma ortamı olarak bir 

kapilerin kullanılması anlamına gelmektedir. Başlangıçta 1 cm dolayındaki kolonlar 

yerine, bugün 25 - 75 µm iç çapında, 30 - 100 cm boyunda, özel olarak fused silika 

ile kaplanmış kapilerler kullanılmaktadır. 

1.6.5.  Kapiller Elektroforez’de Önemli Parametreler: 

Kapiller elektroforez’deki çalışmalar üzerinde etkili olabilecek parametrelerin 

başlıcaları şunlardır: 

1.6.5.1. Kapiler Seçimi 

Kullanılacak kapilerin çapı ve uzunluğu, yüksek seçicilik ve ayırma üzerinde etkili 

olmaktadır. Genellikle 50- 75 cm uzunluktaki kapillerler iyi seçicilik gösterirler ve 

yaygın olarak kullanılırlar. Boy ise 30 - 80 cm arasında değişmektedir. 

1.6.5.2. Tampon Seçimi 

 Tamponların seçimi maddenin çözünürlüğüne ve numune bileşenlerine bağlı olarak 

yapılır. Tampon pH’ ının değişimi madde ile kapiler çeperi arasındaki etkileşmelerin 

yanısıra, iyon hareketlilikleri üzerinde de etkili olmaktadır. Genellikle 20 - 40 mM 

derişimde tamponların kullanılması önerilmektedir. En çok kullanılan tampon 

sistemleri de, sitrat, borat, asetat, fosfat, tris (hidroksimetil) amino propan ve glisin 

sistemleridir. 
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1.6.5.3. Voltaj ve Akım 

 Optimal koşullarda ayırım sağlanması için gerekli voltajın seçimi, genellikle 

deneme-yanılma yolu ile yapılır. 70 cm lik bir kapiler için 21 kV dan başlanır. Bu 

durumda alan şiddeti 300 volt /cm dir.  

1.6.6.  Kapiller Elektroforez Türleri:  

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisinde olduğu gibi, CE’de de pek çok teknik 

geliştirilmi ştir. Bunlardan başlıcaları şunlardır: 

• Kapiler Zon Elektroforezi(CZE) (Lauer ve McManigill, 1986) 

•  Miselli Elektrokinetik Kapiler Kromatografi (MEKC) (Terabe ve ark., 1984) 

•  Kapiler Jel Elektroforezi ( CGE) (Guttman ve ark., 1992) 

• Kapiler Đsoelektrik Odaklama ( CIEF) (Hjerten ve ark., 1987) 

• Kapiler Đsotakoforez ( CITP) (Stehle ve ark., 1986) 

Çalışmanın amacı ve maddenin doğasına göre bu tekniklerden biri ya da birkaçı 

seçilebilir.  

1.6.7.  Dedektörler: 

Duyarlılığın arttırılmasında, kullanılan detektörlerin rolü çok fazladır. Bu nedenle 

pek çok detektör sistemleri kullanılmış ve geliştirilmi ştir. En yaygın  kullanılan  

saptama teknikleri  UV-Vıs absorbsiyon (Walbroehl ve Jorgenson, 1984) ve 

fluoresans detektörler (Albin ve ark., 1992) yardımı ile yapılmaktadır. Bunların 

yanısıra, Laser temelli termo-optik detektörler (Yu ve Dovichi, 1989), refraktif 
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indeks detektörleri (Chen ve ark., 1989), fotodiod-array (Kobayashi ve ark., 1989), 

potansiyometrik (Haber ve ark., 1991), amperometrik (Sloss ve Ewing, 1993), 

kondüktometrik (Deml ve ark., 1985), kemiluminesans (Dadoo ve ark., 1994) ve 

radyoizotop detektörleri (Pentoney ve ark., 1989) de uygulama alanı bulmuşlardır. 

Ayrıca kapiller elektroforez aygıtı, kütle spektrometresi ile kombine edilerek de 

kullanılabilmektedir (Smith ve ark., 1988). Deteksiyon tekniklerinin gelişimine 

paralel olarak bazı amino asitlerin 10-21 mol düzeyine kadar tayinleri 

yapılabilmektedir (Waldron ve ark., 1990). 

1.6.8.  Klinik Uygulamalar  

1990’dan beri bir çok bilimsel makalede bazı hastalıkların teşhisinde kapiller 

elektoroforez tekniğinin kullanılması çarpıcı bir şekilde artmıştır. Bu hastalıklar 

içinde, down Sendromunun DNA tanısı  (Gelfi ve ark., 1995), adenylosuccinate lyase 

eksikliği  (Gross ve ark., 1995),  p53 tümör süpresör geninin analizi  (Oto ve ark., 

1995) sayılabilir. Diğer bilimsel makalelerde şu başlıklar altında yapılan çalışmalara 

ulaşılabilmektedir; kapiller elektroforez ile lipoprotein analizi  (Hu ve ark., 1995), 

oksalat/sitrat analizi  (Holmes, 1995), plazma nitrat/nitrit  (Ueda ve ark., 1995), 

idrardaki organik asitler  (Jariego ve Hernanz, 1996), ilaçlar  (Shihabi ve Oles, 1994), 

steroidlerin   (Abubaker ve ark., 1995) tayini, serum proteinlerinin  (Jenkins ve ark., 

1995; Jenkins ve Guerin 1995; Jenkins ve Guerin 1996), idrar proteinlerinin  (Jenkins 

ve ark., 1994; Jenkins 1997), hemoglobin varyantlarının  (Hempe ve Craver, 1994; 

Hempe ve ark.,1997), enzimlerin, beyin omurilik sıvısının (BOS) protein 

elektoroforezinde  de (Cowdrey ve ark.,1995)  kapiller elektroforez kullanılmaktadır. 

1.6.9.  Kapiller Elektroforez ile Yapılan Nitrit/ N itrat Tayini 

Tuncel ve ark., NOS inhibitörü olan L-NAME’i serum fizyolojik ile beraber ve tek 

olarak farelere enjekte etmişler ve daha sonra fareleri öldürerek aldıkları doku (kalp, 

beyin, böbrek, mide, barsak, testis, karaciğer) örneklerinde kapiller elektroforez 
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yöntemi nitrat tayini yapmışlardır.  75µm çapında, 82cm uzunlukta 43 cm’si etkin 

olan silika kaplı kolon kullanarak, -12.7v  214nm’de nitrat tayini yapmışlardır. L-

NAME uyguladıkları grupta NOS enziminin inhibisyonuyla nitrat miktarının, kontrol 

grubuna göre düştüğünü kapiller elektroforez kullananrak hızlı ve hassas bir tayin 

yöntemiyle göstermişlerdir (Tuncel ve ark., 2001). 

Miyado ve ark., Kapiller zon elektroforez kullanarak insan serumunda nitrit ve nitrat 

tayini yapmışlardır. 50 cm uzunluğunda 42.5 cm’si etkin olan 75µm çapında silika 

kaplı kolon kullanmışlardır. Farklı tampon sistemleri kullanarak yaptıkları çalışmada, 

ters elektroosmotik akışla yüksek hızda ayrılma elde etmişlerdir. Örnekleri 10 kez 

seyrelme yaptıkları halde çok duyarlı bir tayin elde etmişlerdir. Bu çalışmada, nitrit 

ve nitrat piklerini belirgin olarak ayırılması sağlanmıştır (Miyado ve ark., 2003). 

Lee ve ark., yaptıkları çalışmada, PC12 hücre serilerinde (Rat pheochromocytoma 

cell line) nitrit miktarını ölçmek için kapiller elektroforez kullanmışlardır. Bu 

çalışmada araştırıcılar optimum kapiller elektroforez perfornmansını 150mM Tris-

phosphate, 6µM hexadecyltrimethyammonium chloride tamponu pH 7.0 ve fused-

silica kolon 57cmx75µm ile sağlamışlardır. Nitrit analizini UV dedektöründe 214-nm 

dalga boyunda ve negatif potansiyel 10kV uygulayarak yapmışlardır (Lee ve ark., 

2003). 

1.7.  Apoptozis 

Canlıların yaşam döngüsünün temel unsurları doğum, büyüme, üreme, yaşlanma ve 

ölümdür. Yaşamın sürdürülmesi, organizmada yapı ve fonksiyonun fizyolojik 

gereksinimlerin belirlediği sınırlar içinde korunmasına bağlıdır. Bunun için hücre 

çoğalması ve ölümü arasında bir denge bulunması gerekir. Bu denge kaybolduğunda, 

yani çoğalandan çok hücre öldüğü ya da farklılaştığında dejeneratif hastalıklar, ölen 

ya da farklılaşandan daha fazla hücre çoğalması durumunda ise kanser ve otoimmün 

hastalıklar görülür (Mak, 2003). 
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Programlanmış hücre ölümü 1972 yılında ilk kez Kerr, Wyllie ve Currie tarafından 

ortaya atılmıştır. Farklı insan ve sıçan dokularının elektron mikroskobik 

görüntülerden yola çıkarak sitoplazmik baloncukların oluşması ve bunların fagosite 

edilmesi şeklinde 2 basamaktan oluşan "büzülmüş nekroz" u Kerr ve arkadaşları 

APOPTOZĐS olarak isimlendirmişlerdir. Apoptozis yunanca bir kelime olup anlamı 

ağaçtan düşen yaprak veya çiçekten ayrılan petal anlamına gelir. Apoptozis, 

embriyogenezde, metamorfozda, poliferasyon/homeostaziste, immün sistemin 

regülasyonu ve fonksiyonunda, hasarlı hücrelerin ortamdan uzaklaştırılmasında rol 

oynayan fizyolojik bir ölümdür (Geske, 2001).  

Programlı hücre ölümü, bazı durumlarda mitoz bölünme için gereklidir. Kurbağa 

kuyruğunun metamorfozu sırasında rezorpsiyona uğraması, apoptosis ile olur. 

Fetusun el ve ayak parmakları aralarındaki perdelerin ortadan kalkması yine apoptoz 

ile gerçekleşir. Menstrüasyon başlangıcında, uterusun ölü iç tabakasının atılması ve 

beyindeki nöronlar arası sinapsların oluşumu, fazla hücrelerin apoptoz ile yok 

edilmesiyle meydana gelir (Gitendra ve Victor, 1999; Srivastava ve ark., 1999 ). 

1.7.1.  Apoptozisin Morfolojik Özellikleri 

Apoptoz, dokuda belli bir bölgedeki tüm hücreleri etkilemek yerine dağınık olarak 

tek tek hücrelerde ortaya çıkar ve tipik olarak yangısal değişiklikler yoktur. 

Bir hücrenin apoptotik olarak dokudan ayrılması, sistematik olarak gerçekleşir. 

Öncelikle ölen hücrenin sitoplazmik kontraksiyonu sonucu diğer hücrelerle 

bağlantısı kesilir, mikrovilluslar gibi özel yüzey yapıları kaybolur ve düzgün sınırlı 

hale gelir (Kerr ve ark.,1994; Cummings ve ark., 1997). Apoptotik hücrelerde, hücre 

sitoplazma ve nükleusu belirgin olarak kondanse olmaya başlar, nükleus ve nükleer 

zar yapıları bozulur. Kromatin kondensasyonu (pycnosis), nükleus parçalanması 

(karyoherxis) gerçekleşirken diğer organellerin yapıları aynı kalır ve sitoplazmanın 

boğumlanması sonucu apoptotik cisimcikler oluşur. 



 

    

33

Apoptoziste bu morfolojik değişikliklere ilave olarak pek çok biyokimyasal olay da 

gerçekleşmektedir. Apoptozis’in en belirgin moleküler belirteci DNA’nın 

parçalanmasıdır. DNA, ilk önce yaklaşık 50kb’lık ve ilerleyen süreçlerde ~180bç’lik 

internükleozomal parçalara ayrılır. Apoptozisin ilk aşamalarında, plazma 

membranının sitoplazmaya bakan yüzeyinde yer alan fosfotidilserin (PC)’in, plazma 

membranının dış yüzeyine salınması, makrofajlar ve diğer profesyonel olmayan 

fagositer hücrelerce "beni ye" sinyali olarak algılanır. Bu şekilde apoptotik 

cisimciklerin komşu hücrelerce fagosite edilmesiyle ölen hücre uzaklaştırılmış olur 

(Şekil 1.6) (Gupta, 2001; Bleacley ve ark., 2001; Denecker ve ark., 2001). 

 Defektif apoptoz sonucu, kanser, otoümmün hastalıklar, viral enfeksiyonlar; artmış 

apoptozda ise, Myelodisplastik sendrom, nörodejeneratif hastalıklar, AIDS, kalp 

hastalıkları, yaşa bağlı atrofiler ortaya çıkar. 

 

 
Şekil 1.6. Apoptozis sırasında hücrede meydana gelen değişiklikler (Genetics Home Reference, 2005) 
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1.7.2.  Apoptozisin Moleküler Mekanizması 

Yüksek etkinlikteki apoptosisin mekanizması oldukça sıkı kontrol altında olup çoklu 

faktörlerin karşılıklı etkileşimini gerektirir. Apoptotik sinyal ağının komponentleri 

genetik olarak kodlanmakta ve ölüme neden olan uyarıcılar aracılığıyla aktive olurlar. 

Apoptozis süreci, DNA hasarına genlerin yanıtı, hücre membranı tarafından ölüm 

sinyallerinin alınması (Fas ligandı) ve hücreye doğrudan proteolitik enzim girişi 

(granzim) olmak üzere üç farklı şekilde işleyebilir (Israels ve Israels, 1999). 

Apoptozisin genetik mekanizması ilk kez Caenorhabditis elegans isimli kurtçuğun 

gelişim aşamalarında belirlenmiştir. C elegans’ın gelişim sürecinde 1090 somatik 

hücre oluşmaktadır; fakat 131 hücre ölmektedir. Bu programlı hücre ölümünü 

gerçekleştiren genler, araştırıcılar tarafından ced-3 ve ced-4 olarak tanımlanmıştır. 

Bu genlerden biri ya da her ikisi de mutasyona uğradığı zaman bu 131 hücre 

yaşamaya devam etmektedir (Fadeel ve ark.,1999; Kaipia ve Hsueh, 1997 ). Ced-3 

geni bir sistein proteazı şifrelemektedir ve memelilerdeki sistein proteazlardan ICE 

(Interleukin-1 b-Converting Enzyme)’ye benzemektedir. Ced-4 ise kalsiyuma bağlı 

bir proteini şifrelemekte ve memelilerde apaf-1 ile homoloji göstermektedir. Ced-

9'un insandaki homoloğu olan Bcl-2 proto-onkojen gen ailesi ise apoptozu 

durdurmaktadır (şekil 1.7) (Alberts ve ark., 1994; Kaipia ve Hsueh, 1997; Ashkenazi 

ve Dixit., 2001 ).    
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                    Şekil 1.7. Ced genlerinin memelilerde bulunan karşılığı (Alberts ve ark., 1994) 

 

 Apoptozun regülasyonu nematodlardan insana kadar çoğu aynı gen kontrol süreci ile 

oldukça sıkı bir biçimde korunmaktadır. Ölüm sinyali, gen ekspresyonu ile 

düzenlenebilmesine rağmen, süreç genotoksik hasar (kemoterapi, radyasyon vb) veya 

sitokinlerin olmaması gibi (eritropoietin vb) farklı uyaranlarla harekete geçirilebilir. 

DNA tek veya çift iplik parçaları ve nükleotit azlığı, DNA-bağlı transkripsiyon 

faktör p53 ile başlayan bir dizi olayı aktive eder ve hücre apoptotik yola girer (Israels 

ve Israels 1999). 

Apoptozis, 2 temel mekanizma üzerinden gerçekleşmektedir. Đçsel ve dışsal yol 

olarak tanımlayacağımız bu mekanizmaların bazı hücrelerde birlikte işlediğide 

gösterilmiştir. Her iki yolla gerçekleşen apoptoziste de farklı moleküler 

mekanizmalar sonucu kaspazlar (Caspases= cysteinyl aspartate spesific proteinases) 

aktive olmakta ve hücre ölümü gerçekleşmektedir (Grupta, 2001). 

Dışsal yol, pro-apoptotik sinyalin hücre yüzeyinde bulunan reseptörlere, spesifik 

ligandların bağlanması ile başlamasıdır. Dışsal yol ile pro-apoptotik sinyal iletimi, 

ölüm reseptörleri (DR= Death receptors) üzerinden gerçekleşir. DR üzerinden gelen 

sinyaller, kaspazları aktifleştirerek ölüm meydana gelir. Hücre- hücre, hücre matriks 

ili şkisini düzenleyen reseptörlerden gelen farklı uyarıların nükleusa iletilmesi ile 

Apoptozis Apoptozis 
 

Apoptozis 
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hücre ölümü başlatılabilir. TNF ailesi, hücre yüzey reseptörlerinin ligantlar yolu ile 

aktive edilmesi ile uyarılır . Hücre ölümünü düzenleyen mekanizmaların belki de en 

iyi anlaşılmış örneği sitokine bağlı dış apoptoz yoludur. TNF-α, TNF ile ilişkili 

apoptosis uyarıcı ligantlar (TRAIL) ve Fas ligantları bazı maliyn ve normal 

hücrelerde kendilerine özgü reseptörlerle birleşerek ölüme neden olurlar. TNF ailesi 

reseptörler (TNF-R1/CD120a, TNF-R2, DR3/Wsl-1/Tramp, DR4/Trail-R1, 

DR5/Trail-R2, CAR-1) ve Fas (CD95/APO1) reseptörü belli bir aminoasit dizilimi 

ve homolojiyi paylaşırlar (Baud ve Karin 2001; Porter,1999). Bu proteinlerin hücre 

dışı kısımları, ligand bağlanması için önemlidir. Sitoplazmik kısımlarının 

kıyaslanması, bu moleküllerde kısmen korunmuş olan bir ölüm bölgesinin (DD) 

bulunduğunu gösterir. Bu bölgeler apoptozun başlaması için gerekli olan sitoplazmik 

sinyal proteinlerinin bağlandığı yerlerdir. Duyarlı ligandların bağanmasıyla üç TNFR 

ya da Fas molekülü kompleks oluşturmak üzere bir araya gelir ve TNFR ve Fas 

trimerlerinin sitoplazmik bölümleri sırasıyla TRADD ve FADD/Mort-1 adlı adaptör 

proteinlere bağlanırlar. Bu adaptör proteinlerin  yapımı apoptozu uyarabilmektedir. 

Bu proteinlerin hem DD hem de proteazların, ölüm oluşturan bölgesine (DED) 

bağlanan, protein etkileşme bölgesi vardır. Reseptörlerin sitoplazmik kısımları, 

adaptör proteinler ve proteazlar, bir "Ölümü Başlatan Sinyalleme Kompleksi 

(DISC)" oluşturur. Proteazların aktivasyonu apoptotik sinyali başlatır (Öniz, 2004 ; 

Bazzoni ve Beutler, 1996; King ve Cidlowski,1998 ). 

Đçsel yolla apoptozisin başlaması ise, büyüme faktörlerinin yokluğu, radyasyon, 

kemoterapötik ajanlar tarafından olabilir. Đçsel yollarla hücre ölümünün 

başlamasında merkezi rolü üstlenen organel mitokondridir. Matriks, matriksi 

çevreleyen iç zar, membranlar arası boşluk ve bunu çevreleyen dış membran olmak 

üzere farklı iki kompartmandan oluşan mitokondride, apoptosizde rol alan pek çok 

molekül lokalizedir. Đç membranda, normal fizyolojik koşullarda membran 

potansiyelinin korunmasında sorumlu olan, ATP-sentaz, ETS (elektron transport 

zinciri), Adenin nükleotit taşıyıcıları (ANT) bulunmaktadır. Mitokondrial 

potansiyelin korunmasında oldukça önemli rolü olan protein Bcl-2 de, iç membranda 

lokalize olmuştur. Dış membranda voltaj-bağımlı anyon kanalları lokalize olurken 

membranlar arası boşlukta sitokrom c, prokaspazlar, adenil kinaz-2, apoptosis 
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indükleyen faktör (AIF) proteinlerini içermektedir. Membran geçirgenliğindeki 

değişikler sonucu mitokondriden sitokrom c salınımı apoptozisin temel aşamasıdır. 

Dış ve iç membran potansiyelleri  bcl-2 ailesi tarafından kontrol edilmektedir. 

Apoptotik sinyali takiben 1-2 saat içinde sitokrom c salınımı gerçekleşmektedir. 

Sitokrom c salınımını takiben apoptotik protezı-aktive eden faktör (Apaf-1)’in ve 

prokaspaz 9’un katılmasıyla Apoptozom kompleksi oluşur. Buda kaspaz 3’ü aktive 

ederek apoptozis başlatılmış olur (Grupta, 2001; Zimmermann ve ark., 2001). 

Apoptozisin regülasyonu Bcl-2/Bax gen ailesi ile sağlanır (Israels ve ısraels, 1999; 

Chao ve Korsmeyer, 1998). Bu ailenin 20 üyesi tanımlanmıştır (Renehan, 2001); 

bunlardan bazıları Bcl-2, Bcl-xL, Bcl-w, Boo, Mcl-1 gibi apoptoz inhibitörüdür 

(antiapoptotik), bazıları ise apoptozu uyarır ve proapoptotik genler olarak 

bilinmektedir. Bu proapoptotik genler: Bax (Bax, Bak ve Bok) ve BH3 (Bik, Blk, 

Hrk, BNIP3, Bad, Bid gibi) olmak üzere iki alt aileye sahiptirler (Budihardjo ve 

Oliver 1998). Bcl-2/Bax gen ailesinin ürünleri, mitokondri ve çekirdek zarlarının 

yanısıra endoplazmik retikulum zarının üzerinde de yer alırlar ve homodimer ya da 

heterodimerler şeklinde kompleks halinde etkindirler (Tomatır, 2003; Hetts, 1998; 

Israels ve ısraels, 1999) 

 Apoptozisi başlatan en önemli mekanizmalar fiziksel olaylar (γ- ya da uv radyasyon), 

DNA alkilasyonu (mitomisin-C ile karşılaşma), topoizomeraz II aktivitesinin 

değişmesi, reaktif oksijen türleri ya da mitoz defektleri ile oluşan DNA hasarı olarak 

görünmektedir. Reaktif oksijen türleri ve düzenleyicileri, önemli bir başlatıcı 

etkendir.  Reaktif oksijen yapımı sonucu görülen lipid peroksidasyonu, farklı 

etkenlerin başlattığı apoptozla ilişkilidir (Hickman, 1992; Green ve Martin, 1995, 

Öniz, 2004 ). 

1.7.3.  p53’ün Rolü 

Đnsanda apoptozisin düzenlenmesi, p53 ile başlayan ve kaspazlara kadar devam eden 

bir süreçtir. Bir tümör süpresör gen olarak çalışan p53, mutasyona uğradığı ya da 
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bulunmadığı zaman hücre yaşamı uzar. Genotoksik olaylarla oluşan hücre hasarı, bir 

transkripsiyon regülatör geni olan p53'ü aktive eder. p53 protein ürünü, DNA’ya 

doğrudan bağlanarak hasarı tanıdıktan sonra, ya G1’de hücre siklusunun durmasını 

indükleyerek tamir için gerekli zamanı kazanır ya da hasar fazlaysa apoptoza 

yönlendirir. Ayrıca p53’ün Bax/Bax, Bax/Bcl-2, Bcl-2/Bcl-2 gruplarının oranlarını 

düzenlediği düşünülmektedir (Tomatır, 2003; Israels ve ısraels 1999) 

1.7.4.  Tedavide Apoptozis 

Apoptozisin bugün birçok hastalığın hücre ölümü ya da yaşamı ile ilgili olduğu 

bilinmektedir. Bu nedenle apoptotik sürece müdahale ederek, bunun  yeniden 

düzenlenmesi, önemli tedavi yöntemlerini gündeme getirebilir. Potansiyel tedavi 

yöntemleri üç kategoride toplanabilir; (1) gen tedavisi (p53’ün yedeklenmesi vb) (2) 

apoptoz moleküllerinin düzenleyicilerini hedefleyen moleküllerin enjeksiyonu 

(Growth faktörler ve çözülebilir FasL vb) (3) apoptozisle ilişkili genlerin ifadesini 

(ekspresyonunu) düzenleyen farmakolojik küçük moleküller (Bcl-2 vb). Bugüne 

kadar apoptoz düzeyini değiştirdiği bilinen, birçok non-steroidal antiinflamatuvar 

ilaçlar vardır. Aslında bütün sitotoksik ilaçlar ve radyoterapi programları tümör 

hücrelerinde apoptozisi başlatır, ancak apoptoza direnç geliştiğinde tedavide 

başarısızlık gözlenir. Üstelik bu tedaviler, normal hücrelerde de apoptozisi başlatır ve 

kemik iliği üzerinde olumsuz yan etkileri vardır. Bu nedenle son zamanlarda 

geliştirilen yeni birçok tedavi denemeleri, preklinikte ümit vericidir (Renehan, 2001; 

Tomatır, 2003).  



 

    

39

 
           Şekil 1.8. Apoptozisin içsel ve dışsal yolakları (Bogler ve Weller, 2002) 

1.7.5. Nitrik Oksit’in Apoptozis Üzerindeki Etkisi 

NO’in hücre tipine bağlı olarak, karsinogenez ve tümör progresyonunda önemli rolü 

olan apoptoz üzerine pro ve anti- apoptotik etkileri vardır. Yaban tip p53 ve bax 

apoptozise neden olur. Diğer yandan yaban tip p53 birikimi, NO ve iNOS sentezi 

arasındaki negatif feed-back mekanizması ile iNOS enziminin inhibisyonuna neden 

olur . Bcl-2 ise NO ile indüklenen apoptozu önler (Kim ve ark 1997; Jadeski ve ark., 

2000). 

NO, ribonükleotid redüktaz ve timidin kinaz enzimlerini inhibe ederek DNA sentezi 

ve proliferasyonu önler ve bu yolla sitotoksik etkilerini oluşturur. Ayrıca NO, ATP 

sentezine katılan diğer bazı enzimleri de inhibe edebilir. Vasküler endotelyal growth 

faktör (VEGF) sentezini artıran NO, tümör dokusunda anjiogenezisi hızlandırır. 
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Ayrıca hayvan deneylerinde NOS’un yeni damar oluşumlarını artırarak tümör 

büyümesine, kanser hücrelerinin endotelyal hücrelere yapışmasını artırarak metastaz 

oluşumuna, tümör hücre migrasyonu ile invazivliğe aracılık ettiği tesbit edilmiştir 

(Jadeski ve ark., 2000). 

NO’in aktive ettiği enzimler arasında çözünebilir guanilat siklaz ve ADP Ribozil 

Transferaz yer alır. Makrofajlardaki NO, tümör hücresi ve mikroorganizmalardaki 

Fe-S taşıyan enzimleri nitratlayarak antimikrobiyal,  antitümoral sitotoksik etki 

gösterir. Makrofaj kökenli NO tümör hücresinin DNA sentezini engeller. NO 

ferritinle reaksiyona girerek serbest demir salınımına bu da lipid peroksidasyonuna 

sebep olur (Koşay ve ark., 1996). 

Hücre içi patojenlerin ve tümör hücrelerlerinin öldürülmesi gibi nonspesifik konak 

savunma mekanizmalarında, L-Arjininden NO üretimi önemli bir basamaktır. Fazla 

miktarda NO oluşumunun sonucunda meydana gelen sitotoksisitenin apoptozu 

başlattığı saptanmıştır. NOS aktivasyonuna bağlı apoptotik hücre ölümü, tümör 

supresör p53’ün aktivasyonu, kaspazların aktivasyonu, kromatin yoğunlaşması ve 

DNA’nın parçalara ayrılmasını sağlar. NO ile ilgili metabolik yollar sadece 

sitotoksisite ile değil aynı zamanda hücre korunmasında rol oynayabilmektedir 

(Yamada, 1998). Aynı zamanda NO mitokondrial permeabiliteyi değiştirerek 

apoptozisi indüklemektedir (Yamada, 1998). 

Apoptozisden korunma sırasında, NO’un sinyal ileti sistemi, kısmen gen 

transkripsiyonu ve protein senteziyle açığa kavuşmuştur. NO oluşumu, heat-shock 

proteini, siklooksijenaz-2 ve hemooksijenaz-1 gibi apoptotik hücre ölümünü azaltan 

koruyucu proteinlerin aşırı üretimine neden olabilir (Broillet ve firestein 1996; 

Brüne,1998). Ayrıca NO’in koruyucu özellikleri, proteinlerin halkasal grup 

oluşumundan veya tiyol modifikasyonundan da ortaya çıkıyor olabilir. NO’in bazı 

diğer toksik moleküllerlede ortak yönleri vardır. Bunlar; Tümör Nekrozis Faktör 

(TNF-α)’dır ve apoptozisi hem başlatma hem de engelleme yeteneği vardır 

(Brüne,1998).  



 

    

41

NO/NOS’un tümör inhibisyonunu gösteren bir çok çalışmada ya ekzojen NO, 

donörleri yada yüksek seviyede NO üreten biyolojik sistemleri kullanmışlardır. 

Böylece devamlı ve yüksek seviyelerde NO sentezleyen makrofajlar ve endotelyal 

hücreler kanser hücrelerine karşı sitotoksiktir (Li ve ark., 1991; Albina ve Reichner 

1998) ve tümör hücrelerinin kendilerini uyararak veya iNOS genleri aktarılarak 

ürettikleri yüksek seviyedeki NO, tümör büyümesinin ve metastasın azalmasıyla 

ili şkili olduğu in vivo çalışmalarda gösterilmiştir (Dong ve ark., 1994;  Xie ve ark., 

1995; Xie ve ark., 1997; Juang ve ark., 1998). Dahası, eksojen NO donörleri 

farklılaşmayı (Magrinat ve ark.,1992 ) ve apoptosizi artırırken (Kolb, 2000) 

anjiogenezisi inhibe eder ( Pipili-Synetos ve ark., 1994).  

1.8. Amaç 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, kanser tedavisinde odaklanan apoptozis 

konusunda önemli açıklamalarda bulunulmuş ve bu mekanizma üzerinden 

antikanserojen etkili ilaçların etki mekanizmaları aydınlatılmaya çalışılmıştır. 

Antikanserojen etkili tirozin kinaz inhibitörü STI571 in kanser hücrelerini apoptozise 

götürdüğü bilinmektedir (Oetzel ve ark., 2000). Ne varki, NO düzeylerindeki 

değişim ile apoptozisin yakından ilişkili olduğu birçok çalışmada vurgulanmasına 

rağmen, STI571’in NO-bağımlı etki mekanizması henüz yeterince açık değildir 

(Inagaki ve ark., 1999). Ancak, STI571’in myeloid hücrelerde Jak2 fosforilasyonunu 

inhibe ettiği ve bununda iNOS aktivasyonunda önemli bir faktör olduğu 

bilinmektedir (Xie ve ark., 2002). Bu bilgilerden hareketle, tez çalışmamızda, 

STI571 ile apoptoza indüklenen 32Dp210 ve 32D hücre serilerinde oluşturulacak 

uygun hücre modelinde, belirli zaman aralıklarında alınan hücre süpernatantlarında 

NO düzeylerinin kapiller elektroforez yöntemi ile ölçülmesi amaçlanmıştır. 
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2.  GEREÇ ve YÖNTEM 

2.1. Deney Kurgusu 

STI571’in hücreler üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere STI571 uygulanan 

hücrelerde; 

- MTT yöntemiyle yaşayan hücre miktarı 

- Morfolojik olarak apoptotik hücre sayısı 

-Griess yöntemi ile nitrat tayini yapılmıştır. 

-Kapiller elektroforez yöntemi ile nitrat tayini yapılmıştır. 

2.2. Kullanılan Hücre Serileri 

Bu çalışmada 32D ve 32Dp210 olmak üzere iki farklı hücre serisi kullanılmıştır 

(Hücre serileri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Prof. 

Dr. Asuman Sunguroğlu tarafından sağlanmıştır.).32D, sıçan kemik iliği hücrelerinin 

uzun süre kültüre edilmesi sonucu oluşan myeloid kökenli hücre serisidir (Guinn ve 

ark., 2000). 32Dp210, BCR-ABL füzyon geni taşıyan 32D kökenli serilerdir. Hücre 

serilerinin özellikleri ve büyüme koşulları Çizelge 2.1’ de özetlenmektedir. 
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Çizelge 2.1. Hücre serilerinin özellikleri 

Hücre 

Serisi 

Özelliği Büyüme 

faktörü 

bağımlılığı 

Kültür ko şulları 

32D Yaban tip 

Fare myeloid hücre 

serisi 

IL-3 bağımlı RPMI1640+%10FCS+ %1Penicillin/

Streptomisin+%1L-Glutamine 

+  %10WEHI3BDsüpernatantı 

32Dp210 BCR/ABL p210 

füzyon geni içeren 

pGDp210 plazmiti 

ile transfekte 

edilmiş. 

Büyüme 

faktörü 

bağımsız 

RPMI1640+%10FCS+ %1Penicillin/

Streptomisin +%1L-Glutamine 

 

32D hücre serisi, %90 RPMI (%1 penicillin/streptomisin + %1 L-

Glutamin), %10’luk filtrelenmiş WEHI3BD (IL-3 kaynağı olarak) ve %10’luk Fetal 

Bovine Serum (FBS) içeren besi yerinde kültüre edilmiştir. 32Dp210 hücre 

serisi %10’luk FBS içeren RPMI besi yerinde çoğaltılmıştır. Tüm hücre serilerinin 

iki katına çıkma süresi yaklaşık 15 saattir (Guinn, 2000). Kültür, 37oC, %5 CO2 

ortamda gerçekleştirilmi ştir. Her iki-üç günde, hücreler 1:2 oranında seyreltilerek 

steril kabin içerisinde pasajlanmıştır.  
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2.3. Kullanılan Đlaçlar  

Son yıllarda lösemik hücre tedavisinde Sinyal Transdüksiyon Đnhibitörü (STI) olarak 

kullanılan ve özellikle P210bcr-abl üzerinden etkili olan STI571(Gleevec,Glivec, 

Imatinab Mesylate) kullanılmaktadır. STI571 seçici bir Bcr-Abl tirozin kinaz 

inhibitörüdür (Savyers, 2001). 

STI571 (Novartis, Basel, Đsviçre), stok solüsyonu Dimetil Sülfoksit (DMSO) 

(Applichem, A2940)’te çözülerek 2mg/ml olacak şekilde hazırlanmış ve -20 oC’de 

saklanmıştır. Apoptoza indüklenecek hücre serilerine 10µM olacak şekilde STI571 

ilacı eklenmiş, kontrol grubu olarak ilaç eklenmemiş hücre serileri ile paralel 

denemeler yapılmıştır. 

2.4. MTT [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-tetrazolium bromid] Yöntemiyle 

Canlı Hücre Miktarının Belirlenmesi  

Đlaçların uygulamasını takiben kültür ortamında yaşayan hücre düzeyi, MTT tuzunun 

metabolizasyonu sonucu oluşan formazan kristallerinin spektrofotometrik olarak 

ölçülmesinden yararlanılarak tespit edilmiştir. 6 kuyucuklu plak (6-well plate)’larda 

[Grenier, Cell Star, 6621609], 32D ve 32Dp210 hücre serilerinin 5x106 

hücre/kuyucuk olacak şekilde STI571 ile inkübe edilen hücreler ve kontroller; 0, 24, 

48 ve 72. saatlerde 96 kuyucuklu plaklara (96-well plate) alınmıştır. Kit içeriğine 

uygun olarak; 10:1(toplam besiyeri:MTT ajanı) MTT işaretleme ajanı [Roche, Cell 

Proliferation Kit I (MTT), 1 465 007] ilave edilerek 4 saat inkübe edilmiştir. Bu 

inkübasyon süresini takiben 1:1 (besiyeri : solüsyon) oranında çözücü solüsyon 

[Roche, Cell Proliferation Kit I (MTT), 1 465 007] ilave edilerek bir gece inkübe 

edilmiş, inkübasyonu takiben spektrofotometre ile  kantitasyon yapılmıştır. Arka plan 

olarak hücresiz besiyeri ve ilaç kullanılmıştır. 
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Yaşayan hücrelerin absorbans değerleri; 550nm’deki formazan ürünlerinin  

absorbans değerinden, 690nm’deki referans absorbans değeri çıkarılarak 

hesaplanmıştır. 

2.5.  Apoptotik Đndeksin Belirlenmesi 

6-kuyucuklu plaklarda, inkübe edilen hücrelerde ilacın apoptoza indüklediğinin 

göstergesi olarak apoptotik hücre sayımı yapılmıştır. 6-kuyucuklu plaklarda inkübe 

edilen hücrelerden 0, 24, 48 ve 72. saatlerde 2ml alınarak 2 kez ‘Phosphate Buffered 

Saline (PBS)’ (0,8g NaCl [Merk, K27741600], 0,034g KH2PO4 [Merk, A466171], 

0,21g K2HPO4 [Merk, 9625461], 100ml dH2O, pH=7,3) ile yıkanmış, 3:1 

Metanol:Asetik asit ile fikse edilmiştir. -20oC’de bekletilmiş soğuk ve kuru lamlara 

yayılarak preparatlar hazırlanmıştır. Daha sonra bu preparatlar %5’lik Giemsa ile iki 

dakika  boyanmış ve mikroskop altında apoptotik hücreler sayılmıştır. 

2.6.  Gries Yöntemi ile Nitrat Tayini 

Standart  eğrisi için , 6.9 g Sodyum nitrit (NaNO2) tartılarak  distile su ile çözülerek 

100ml’ye tamamlanmıştır ve artan konsantrasyonlarda hazırlanarak standart eğrisi 

çizilmiştir. 

Sülfanilamide Reaktifi; 2g Sülfanilamide,  2.3 ml ortofosforik asit (O-H3PO4) ile 

çözülüp 100ml distile suya tamamlanmıştır.  

Naftiletilendiamin (NEDA) reaktifi; 2g Naftiletilendiamin (NEDA), 2.3 ml 

ortofosforik asit (O-H3PO4) ile çözülüp 100ml distile suya tamamlanmıştır.  

Griess reaktifi; taze hazırlanan Sülfanilamide/NEDA  solüsyonları 1:1 oranında 

karıştırılarak hazırlanmıştır. 500µl örnek ve 500µl griess rektifi karıştırılarak 10 dak. 
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bekletildikten sonra oluşan renk reaksiyonu spektrofotometre de 550 nm’de 

ölçülmüştür. 

2.7.  Kapiller Elektroforez Đçin Kimyasal Maddeler 

Hidroklorik asit, sodyum hidroksit, etanol, asetonitril [Merk (Darmstadt, G)] anlitik 

ölçülerde saftırlar. 

Diğer kullanılan kimyasalların tümü analitik ölçüde saftır. 

Deneyler süresince kullanılan  iletkenlik suyu tümü camdan yapılmış apereylerde 

elde edilmiştir. 

2.8.  Aletler  

Deneyler Spektrophoresis 100 kapiler elektroforez sistemi ile gerçekleştirilmi ştir. Bu 

sistem; Modüler enjektör, yüksek voltaj güç kaynağı ve SpektraFOCUS ultraviyole 

ve görünür alan tarayıcı dedektöründen (Thermo Separation Produck) oluşmaktadır. 

Veriler OS/2 WARP (Version 3) programı altında PC 1000 (Version 2.6) ile 

işlenmiştir.  
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Şekil 2.1. Kapiller Elektroforez Cihazı 

 

Analizler, 75µm iç çaplı çıplak silika kolon (Phenomenex) kullanılarak yapılmıştır. 

Kolon 40cm etkin olmak üzere toplam 65cm uzunluğundadır. 

Çözeltilerin pH’ları P 114 model pH metre (consort) ile ölçülmüştür.  

Çözeltideki partikülleri çöktürmek için Sigma 1-2 model santrifüj aleti kullanılmıştır. 

2.9. Çalışma Elektrolitinin Hazırlanması 

Borat tamponu stok çözeltisi hazırlamak için 1.9105g Borat tartılıp Deiyonize su ile 

çözülerek  100ml’ye tamamlanmıştır (pH=8.53). 

Lityumklorür stok çözeltisi için 4.241g LiCl tartılıp deiyonize suda çözülerek 100 

ml’ye tamamlanmıştır.  

NaOH stok çözeltisi (0.1M) için 0.22g tartılıp deiyonize su ile çözülüp 50ml’ye 

tamamlanmıştır. 
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2.10.  Standat Çözeltilerin Hazırlanması 

KNO3 Stok çözeltisi için 0.5566g potasyum nitrat tartılıp deiyonize su ile çözülüp 

50ml’ye tamamlanmıştır. 

NaNO2 stok çözeltisi için 7.2 g sodyum nitrit tartılıp deiyonize su ile çözülüp 

50ml’ye tamamlanmıştır. 

KBr stok çözeltisi için 0.377g potasyum bromür tartılıp deiyonize su ile çözülüp 

100ml’ye tamamlanmıştır. O.69 ml stok KBr çözeltisinden alınarak 50ml ACN’ye 

tamamlanarak internal standart(IS) çözeltisi hazırlanmıştır.  

2.11.  Hücre Kültürü Örneklerinin Ölçüm Đçin Hazırlanması 

Hücre kültürü çalışmaları, kontaminasyonu önlemek için  steril kabin içerisinde ve 

steril malzemeler kullanılarak yapılmıştır. Belirli aralıklarla hücre kültüründen alınan 

örnekler 15’lik falkon tüpleride, 900 RPM de 10 dakika santrifüj edildikten sonra 

süpernatan kısmı alınmış, örnekler -20oC’de muhafaza edilmiştir. Örnekler ölçümden 

hemen önce çözülerek öncelikle 1: 5 suyla seyreltilip daha sonra  0.5: 1 IS ile ölçüm 

örnekleri hazırlanmış ve 4000rpm’de 5 dak. santifüj edilip ölçümler yapılmıştır. 

2.12. Đstatistiksel Analiz 

Çalışmamızda, kontrol hücrelerin başlangıç değerine göre grupların istatistiksel 

analizi ANOVA testine göre yapılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri 

“ SPSS For Windows” istatistik paket programı ile yapılmıştır. Sonuçlar, ortalama  ± 

standart sapma olarak verilmiş ve  en az üç kez tekrar edilmiştir.  
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3. BULGULAR  

 

3.1. STI571 (gleevec) Uygulanmış Hücrelerde MTT Yöntemi ile, Canlı Hücre 

Miktarının belirlenmesi 

0., 4., 6., 8., 10., 12., 24., 48. ve 72., saatlerde 10µM konsantrasyonda STI571 

(gleevec) varlığında ve yokluğunda ortamdaki canlı hücre miktarı MTT yöntemi ile 

belirlenmiştir. Sonuçlarımıza göre, STI571 (gleevec) varlığında ve yokluğunda, 24. 

saatten itibaren 32D yaşayan hücre miktarında artış meydana gelmektedir, ancak 24 

saatlik periyotta, yaşayan hücre miktarında değişim görülmemektedir. Fakat STI571 

(gleevec) uygulanan 32D hücrelerinde, kontrollerine oranla daha yavaş bir 

proliferasyon meydana geldiği tesbit edilmiştir. Buna karşılık 32Dp210 hücre 

serisinde ise, 24. saatten itibaren STI571 (gleevec), hücre ölümlerine neden olurken, 

bu serinin kontrol hücrelerinde, 24. saaten itibaren hücre sayısında artışa yol açmıştır 

(çizelge 3.1 ve grafik 3.1).  

3.2. STI571(gleevec) Uygulanan Hücrelerin Apoptotik Đndeksi 

STI571 uygulamalarını takiben 32D ve 32Dp210 hücrelerinden hazırlanan 

preparatlar, mikroskop altında gözlemlenmiş ve 1000 hücre başına  apoptotik hücre 

sayısı belirlenmiştir.   Kontrol ve STI571 uygulanan 32D hücrelerinde, 12. saatten 

itibaren ‰ apoptotik hücre oranında azalma gözlenmektedir, bu azalma istatistiksel 

olarak anlamlıdır (p<0.05). Kontrol 32Dp210 hücrelerinin apoptotik hücre miktarında 

ise anlamlı bir değişme görülmemiştir. Ancak, STI571 uygulanan 32Dp210 

hücrelerinde 24. saatten itibaren apoptotik hücre miktarında anlamlı bir artış 

görülmektedir (p<0.05) (çizelge 3.2 ve grafik 3.2). Sonuç olarak STI571, 32Dp210 

hücrelerinin hücre ölümünü indüklemekte, proliferasyonunu ise baskılamaktadır. 

Apoptotik hücrelerin mikroskopik görünümleri ise şekil 3.1 de gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.1. 0., 4., 6., 8., 10., 12., 24., 48. ve 72. saatlerde kontrol ve 10µM  STI571(gleevec) uygulanan 32D ile 32Dp210 hücrelerinin MTT ile tespit edilen hücre 
düzeyi. 32D K: 32D kontrol hücre, 32D G: Gleevec uygulanmış 32D hücre serisi, 32Dp210 K: 32Dp210 Kontrol hücre, 32Dp210 G: Gleevec uygulanmış 32Dp210 
hücre serisi. *: p<0.05 düzeyinde başlangıç değerine göre istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 
 

 0.saat  4.saat  6.saat  8.saat  10.saat  12.saat  24.saat  48.saat  72.saat  

32D K 0,19±0,025 0,13±0,027 0,14±0,044 0,14±0,003 0,14±0, 007 0,13±0,029 0,29±0,063* 1,21±0,006* 1,22±0,013* 

32D G 0,16±0,019 0,11±0,022 0,12±0,012 0,11±0,007 0,19±0, 018 0,18±0,018 0,28±0,031* 0,68±0,035* 1,34±0,075* 

32Dp210 K 0,24±0,072 0,15±0,042 0,14±0,025 0,22±0,009 0,28±0, 042 0,20±0,029 0,55±0,053* 1,21±0,044* 1,26±0,010* 

32Dp210 G 0,28±0,038 0,15±0,026 0,14±0,036 0,11±0,031 0,11±0, 012 0,09±0,005 0,08±0,035* 0,03±0,012* 0,02±0,003* 
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Grafik 3.1. 0., 4., 6., 8., 10., 12., 24., 48. ve 72. saatlerde kontrol ve 10µM  STI571(gleevec) 
uygulanan 32D ile 32Dp210 hücrelerinin MTT ile tespit edilen hücre düzeyi. 32D K: 32D kontrol 
hücre, 32D G: Gleevec uygulanmış 32D hücre serisi, 32Dp210 K: 32Dp210 Kontrol hücre, 32Dp210 
G: Gleevec uygulanmış 32Dp210 hücre serisi. *: p<0.05 düzeyinde başlangıç değerine göre 
istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 

Çizelge 3.2. 0., 12., 24., 48. ve 72. saatlerde kontrol ve 10µM  STI571(gleevec) uygulanan 32D ile 
32Dp210 hücrelerindeki apoptotik hücre oranları. 32D K: 32D kontrol hücre, 32D G: Gleevec 
uygulanmış 32D hücre serisi, 32Dp210 K: 32Dp210 Kontrol hücre, 32Dp210 G: Gleevec uygulanmış 
32Dp210 hücre serisi. *:p<0.05 düzeyinde başlangıç değerine göre istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 0.saat  12.saat  24.saat  48.saat  72.saat  

32D K 108±15 84±12* 62±5* 51±9* 28±9* 

32D G 140±16 112±9* 109±17* 56±9* 45±7* 

32Dp210 K 122±4 128±2 133±2 126±6 130±6 

32Dp210 G 132±6 153±11 260±13* 269±31* 294±37* 
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Grafik 3.2.  0., 12., 24., 48. ve 72. saatlerde kontrol ve 10µM  STI571(gleevec) uygulanan 32D ile 
32Dp210 hücrelerindeki apoptotik hücre oranları. 32D K: 32D kontrol hücre, 32D G: Gleevec 
uygulanmış 32D hücre serisi, 32Dp210 K: 32Dp210 Kontrol hücre, 32Dp210 G: Gleevec uygulanmış 
32Dp210 hücre serisi. *:p<0.05 düzeyinde başlangıç değerine göre istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 
 

 
 
 

          
 

Şekil 3.1. STI571 uygulanan 32D (A) ve 32Dp210 (B) hücrelerinde normal ve apoptotik hücre 
fotoğrafları. Mavi renkli oklar apoptotik hücreleri, kırmızı renkli oklar ise normal hücreleri 
göstermektedir. 
 
     

A B 
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3.3. Kapiller Elektroforezin Kalibrasyonu 

Kapiller elektroforezi ile nitrit ve nitrat tayini Tuncel ve arkadaşlarının öne 

sürdükleri metoda göre yapılmıştır (Tunçel ve ark., 2001). Farklı 

konsantrasyonlardaki NaNO2 ve KNO3 çözeltilerinden hareketle standart pikler elde 

edilmiştir. Gerek kromotografik gerekse kapiller  elektroforez çalışmalarında 

doğruluk ve kesinliğin sağlanabilmesi için IS (internal standart) kullanımı oldukça 

önemli olduğundan, bu çalışmada KBr, IS olarak seçilmiştir. 

10mM borat ve %10 ACN’den oluşan pH 8.5 elektrolit sistemi kullanılarak, 0.5 s 

enjeksiyon süresinde, 17.6 kV voltaj  ve 200µA akım uygulamasıyla ve iyonların 

dedektörden geçmesiyle 214 nm’de elektroferogramlar elde edilmiştir. 2.927 x 10-4 

M KBr (IS), 1.391 x 10-5 M NaNO2, 1.468 x10-5 M KNO3’den oluşan örnek 

çözeltilerin yukarıdaki koşullardaki elektroferogramı grafik 3.3 deki gibidir. 

 

 

 

 

 

Grafik 3.3. 2.927 x 10-4 M KBr (IS), 1.391 x 10-5 M NaNO2, 1.468 x10-5 M KNO3’den oluşan örnek 
çözeltilerin yukarıdaki koşullardaki elektroferogramı .                  

IS

N
O

2

N
O

3



 

    

54

3.4. Kapiller Elektroforez Sonuçları 

Standardize edilmiş koşullarda numunelere ait elektroferogramlar çizilerek, pik 

alanları hesaplanmış ve her iki hücre serisi içinde nitrat konsantrasyonu tesbit 

edilmiştir (grafik 3.4). Hesaplanan konsantrasyonlara göre her iki hücre serisi içinde 

nitrat konsatrasyonlarında,  anlamlı bir artış yada azalma gözlenmemiştir (çizelge 3.3 

grafik 3.4). 32Dp210 ve 32D  hücre örneklerinde, STI571(gleevec) varlığında veya 

yokluğunda nitratın tayin edildiği elektroferogramları ise grafik 3.5, 3.6, 3.7 ve 3.8 

da verilmiştir. 
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Çizelge 3.3. 0., 4., 6., 8., 10., 12., 24., 36., 48. ve 72. saatlerde kontrol ve 10µM  STI571(gleevec) uygulanan 32D ile 32Dp210 hücrelerindeki kapiller elektroforez 
yöntemi ile ölçülen nitrat konsantrasyonları (µM). 32D K: 32D kontrol hücre, 32D G: Gleevec uygulanmış 32D hücre serisi, 32Dp210 K: 32Dp210 Kontrol hücre, 
32Dp210 G: Gleevec uygulanmış 32Dp210 hücre serisi. *:p<0.05 düzeyinde başlangıç değerine göre istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 0.saat  4.saat  6.saat  8.saat  10.saat  12.saat  24.saat  36.saat  48.saat  72.saat  

32D K 5,064±1,00 4,55±1,11 4,80±1,06 4,74±0,65 4,36±0,21 3,78±0,81 4,65±0,63 4,55±1,25 4,21±0,18 5,00±0,48 

32D G 4,71±0,85 4,63±0,43 4,21±0,14 4,41±1,06 4,58±0,71 4 ,23±0,73 4,43±1,09 4,39±1,25 3,16±0,65 4,15±0,51 

32Dp210 K 4,69±1,02 4,77±0,93 5,10±0,62 4,95±0,75 4,14±1,80 4 ,65±0,89 4,89±0,66 4,16±1,81 4,88±0,78 4,59±0,76 

32Dp210 G 4,57±1,10 4,07±1,59 4,16±1,54 4,20±1,49 4,31±1,72 4 ,40±1,96 4,42±0,93 4,72±0,90 5,22±1,20 5,33±1,78 
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Grafik 3.4. 0., 4., 6., 8., 10., 12., 24., 36., 48. ve 72. saatlerde kontrol ve 10µM  STI571(gleevec) 
uygulanan 32D ile 32Dp210 hücrelerindeki kapiller elektroforez yöntemi ile ölçülen nitrat 
konsantrasyonları.32D K: 32D kontrol hücre, 32D G: Gleevec uygulanmış 32D hücre serisi, 32Dp210 
K: 32Dp210 Kontrol hücre, 32Dp210 G: Gleevec uygulanmış 32Dp210 hücre serisi. *:p<0.05 
düzeyinde başlangıç değerine göre  istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafik 3.5. 32D kontrol hücre örneklerinden 0.5 s enjeksiyon süresinde, 17.5 kV voltaj 
uygulamasıyla ve iyonların dedektörden geçmesiyle 214 nm’de nitratın tayin edildiği elektroferogram. 
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Grafik 3.6. 32D gleveec hücre örneklerinden 0.5 s enjeksiyon süresinde, 17.5 kV voltaj 
uygulamasıyla ve iyonların dedektörden geçmesiyle 214 nm’de nitratın tayin edildiği elektroferogram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafik 3.7. 32DP210 kontrol hücre örneklerinden 0.5 s enjeksiyon süresinde, 17.5 kV voltaj 
uygulamasıyla ve iyonların dedektörden geçmesiyle 214 nm’de nitratın tayin edildiği elektroferogram. 
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Grafik 3.8. 32DP210 gleveec hücre örneklerinden 0.5 s enjeksiyon süresinde, 17.5 kV voltaj 
uygulamasıyla ve iyonların dedektörden geçmesiyle 214 nm’de nitratın tayin edildiği elektroferogram. 
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3.5. Nitrat Konsantrasyonu (Kapiller elektroforez yöntemi ile) /Apoptotik 

Hücre sonuçları 

24. saattan sonra hücre sayılarının standardizasyonu yapılamadığından, NO 

salınımının belirteci olarak kapiller elektroforez (kapiller elektroforez) yöntemi ile 

saptadığımız nitrat düzeylerinin, STI571 uygulamasından önce ve sonrasında 

ortamdaki apoptotik hücrelerin varlığına bağlı olarak değerlendirilmesi yapılmıştır. 

‰ apoptotik hücre oranı başına düşen nitrat konsatrasyonlarının gruplar arasındaki 

değerlendirilmesi  çizelge 3.4 ve grafik 3.9 da verilmiştir. 

 

Çizelge 3.4 0., 12., 24. ,48. ve 72. saatlerde kontrol ve 10µM  STI571(gleevec) uygulanan 32D ile 
32Dp210 hücrelerindeki kapiller elektroforez yöntemi ile ölçülen nitrat konsantrasyonları (µM) ile ‰ 
apoptotik hücre oranının karşılaştırılması. 32D K: 32D kontrol hücre, 32D G: Gleevec uygulanmış 
32D hücre serisi, 32Dp210 K: 32Dp210 Kontrol hücre, 32Dp210 G: Gleevec uygulanmış 32Dp210 
hücre serisi. *:p<0.05 düzeyinde başlangıç değerine göre  istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 0.saat 12.saat 24.saat 48.saat 72.saat 

32D K 0,047±0,008 0,046±0,014 0,075±0,004* 0,083±0,0111* 0,190±0,043* 

32D G 0,033±0,004 0,037±0,003 0,040±0,004 0,058±0,019 0,093±0,003* 

32Dp210 K 0,038±0,007 0,036±0,006 0,036±0,004 0,038±0,006 0,035±0,004 

32Dp210 G 0,034±0,008 0,029±0,015 0,017±0,004* 0,019±0,005* 0,018±0,005* 

STI571 uygulanmamış 32D hücrelerinde nitrat konsatrasyonu/‰ apoptotik hücre 

oranında 24 saatten sonra istatistiksel olarak anlamlı artış varken, STI571 

uygulanmış 32D hücrelerinde bu oran 72. saatte anlamlı olarak yükselmiştir (p<0.05). 

STI571 uygulanmış 32Dp210 hücrelerinde 72 saat boyunca anlamlı herhangi bir 

değişim gözlenmezken, STI571 varlığında 24.saatten itibaren nitrat konsantrasyonu 

/‰ apoptotik hücre oranında anlamlı düşüş gözlenmektedir. 
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 Grafik 3.9. 0.,12., 24. 48. ve 72. saatlerde kontrol ve 10µM  STI571(gleevec) uygulanan 32D ile 
32Dp210 hücrelerindeki kapiller elektroforez yöntemi ile ölçülen nitrat konsantrasyonları ile apoptotik 
hücre sayısının karşılaştırılması. 32D K: 32D kontrol hücre, 32D G: Gleevec uygulanmış 32D hücre 
serisi, 32Dp210 K: 32Dp210 Kontrol hücre, 32Dp210 G: Gleevec uygulanmış 32Dp210 hücre serisi. 
*:p<0.05 düzeyinde başlangıç değerine göre istatistiksel olarak anlamlıdır.   

3.6. Griess Yönteminin Standardizasyonu 

Araştırmalarda, nitrit/nitrat tayini için sıklıkla kullanılan yöntem, Griess metodudur. 

Bu yüzden öncelikle 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 3, 5, 10  µM konsantrasyonlarında 

hazırlanan NaNO2  çözeltisi kullanılarak standart grafiği çizilmiştir (grafik 3.10) ve 

çizilen standart grafiğine göre griess yöntemiyle hücre ortamlarından farklı saatlerde 

alınan  nitrit/nitrat miktarı hesaplanmıştır (çizelge 3.5 ve grafik 3.11). 
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Grafik 3.10. Nitrit Standart Grafiği. NaNO2  çözeltisinin değişik konsantrasyonlarından hareketle 
standart grafiği çizilmiştir. 

3.7. Griess Yönteminin Sonuçları 

Hücre ortamlarından farklı zamanlarda alınan örneklerde Griess yöntemi ile nitrit 

tayini yapılmıştır. 32D ve 32Dp210 hücre serinde STI571 varlığında ve yokluğunda 

serilerde ölçülen nitrat miktarında anlamlı bir artma veya azalma bulunamamıştır 

(çizelge 3.5 ve grafik 3.11). 
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Çizelge 3.5. 0., 4., 6., 8., 10., 12., 24., 48. ve7 2. saatlerde kontrol ve 10µM  STI571(gleevec) uygulanan 32D ile 32Dp210 hücrelerinin griess yöntemi ile ölçülen 
nitrit konsantrasyonu. 32D K: 32D kontrol hücre, 32D G: Gleevec uygulanmış 32D hücre serisi, 32Dp210 K: 32Dp210 Kontrol hücre, 32Dp210 G: Gleevec 
uygulanmış 32Dp210 hücre serisi. *: p<0.05 düzeyinde başlangıç değerine göre istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 

 

 

 0.saat  4.saat  6.saat  8.saat  10.saat  12.saat  24.saat  36.saat  48.saat  72.saat  

32D K 
 

0,73±0,67 1,06±0,71 0,70±0,57 0,61±0,15 0,88±0,55 0 ,70±0,39 0,78±0,12 0,92±0,57 0,88±0,29 0,87±0,11 

32D G 0,69±0,68 0,96±0,64 1,10±0,64 0,52±0,39 0,61±0,24 0 ,76±0,36 0,89±0,49 0,87±0,75 1,06±0,68 0,63±0,74 

32Dp210 K 0,88±0,63 0,90±0,76 1,15±0,38 1,09±0,45 1,05±0,27 1 ,05±0,66 1,04±0,48 1,19±0,48 1,10±0,42 1,25±0,18 

32Dp210 G 0,78±0,56 0,90±0,60 1,19±0,56 0,81±0,59 0,95±0,59 1 ,44±0,44 1,23±0,17 1,51±0,48 1,59±0,48 1,48±0,24 
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Grafik 3.11. 0., 4., 6., 8., 10., 12., 24., 48. ve 72. saatlerde kontrol ve 10µM  STI571(gleevec) 
uygulanan 32D ile 32Dp210 hücrelerinin griess yöntemi ile ölçülen nitrit konsantrasyonu. 32D K: 
32D kontrol hücre, 32D G: Gleevec uygulanmış 32D hücre serisi, 32Dp210 K: 32Dp210 Kontrol 
hücre, 32Dp210 G: Gleevec uygulanmış 32Dp210 hücre serisi. *: p<0.05 düzeyinde başlangıç 
değerine göre istatistiksel olarak anlamlıdır. 

3.8. Nitrit Konsantrasyonu (Griess yöntemi ile) /‰Apoptotik Hücre Sonuçları 

24. saattan sonra hücre sayılarının standardizasyonu yapılamadığından, NO 

salınımının belirteci olarak Griess yöntemi ile  saptadığımız nitrit düzeylerinin, 

STI571 uygulamasından önce ve sonrasında ortamdaki apoptotik hücrelerin varlığına 

bağlı olarak değerlendirilmesi yapılmıştır. ‰ apoptotik hücre oranı başına düşen 

nitrat konsatrasyonlarının başlangıç verilerine göre değerlendirilmesi yapılmıştır 

( çizelge 3.6 ve grafik 3.12). Sonuçlarımıza göre STI571 yokluğunda 32D kontrol 

hücrelerinde 72.saatte ‰ apoptotik hücre başına düşen nitrat konsantrasyonunda 

anlamlı artış vardır. 
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Çizelge 3.6. 0., 12., 24., 48. ve 72. saatlerde kontrol ve 10µM  STI571(gleevec) uygulanan 32D ile 
32Dp210 hücrelerindeki griess yöntemi ile ölçülen nitrit konsantrasyonları(µM) /‰ apoptotik hücre 
oranı. 32D K: 32D kontrol hücre, 32D G: Gleevec uygulanmış 32D hücre serisi, 32Dp210 K: 
32Dp210 Kontrol hücre, 32Dp210 G: Gleevec uygulanmış 32Dp210 hücre serisi. *:p<0.05 düzeyinde 
başlangıç değerine göre istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 0.saat 12.saat 24.saat 48.saat 72.saat 

32D K 0,007±0,006 0,008±0,005 0,012±0,001 0,017±0,007 0,034±0,014* 

32D G 0,005±0,005 0,007±0,003 0,008±0,005 0,020±0,013 0,015±0,019 

32Dp210 K 0,007±0,004 0,008±0,005 0,007±0,003 0,008±0,003 0,009±0,001 

32Dp210 G 0,005±0,004 0,009±0,003 0,004±0,0008 0,006±0,002 0,005±0,0009 
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Grafik 3.12. 0., 12., 24., 48. ve 72. saatlerde kontrol ve 10µM  STI571(gleevec) uygulanan 32D ile 
32Dp210 hücrelerindeki griess yöntemi ile ölçülen nitrit konsantrasyonları(µM) /‰ apoptotik hücre 
oranı. 32D K: 32D kontrol hücre, 32D G: Gleevec uygulanmış 32D hücre serisi, 32Dp210 K: 
32Dp210 Kontrol hücre, 32Dp210 G: Gleevec uygulanmış 32Dp210 hücre serisi. *:p<0.05 düzeyinde 
başlangıç değerine göre istatistiksel olarak anlamlıdır. 
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3.9. Kapiller Elektroforez Yöntemi ve Griess Yöntemi ile Saptanan NO 
Salınımlarının Kar şılaştırılması. 
 

NO salınımının belirteci olarak Griess yöntemi ile  saptadığımız nitrit 

konsantrasyonu(µM)/‰ apoptotik hücre oranı ile kapiller elektroforez yöntemi ile 

saptadığımız nitrat konsantrasyonu(µM)/‰apoptotik hücre oranı sonuçları 

birbirleriyle karşılaştırılmıştır (grafik 3.13). Bu amaçla elde ettiğimiz lineer grafiğe 

ve lineer regresyon analizine göre, bu iki parametre arasındaki lineer ilişki çok 

zayıftır.  
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Grafik 3.13.   Kapiller elektroforez yöntemi ve Griess yöntemi ile saptanan NO salınımlarının lineer 
regresyon analizine göre karşılaştırılması.
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4. TARTI ŞMA  

Kronik Myeloid Lösemi (KML), Bcr-Abl  onkoproteininin varlığıyla karakterize 

edilen hematopoetik sistem hastalığıdır. Bcr-Abl pozitif lösemilerde farklı tedavi 

yaklaşımları bulunmaktadır. Son yıllarda lösemik hücre tedavisinde, Sinyal 

Transdüksiyon Đnhibitörü (STI) kullanılmaktadır. Özellikle P210bcr-abl üzerinden 

etkili olan STI571 (Gleevec, Glivec, Imatinab Mesylate), seçici bir Bcr-Abl tirozin 

kinaz inhibitörüdür. Çalışmalarda, STI571’in Bcr-Abl eksprese eden hücre 

serilerinde Bcl-X üzerinden apoptozisi indüklediği gösterilmiştir (Savyers, 2001). 

Antikanser ilaçların bir kısmı, kanser hücreleri üzerindeki antitümör etkilerini 

apoptosisi indükleyerek gösterdiklerinden, günümüzde kanser tedavisinde 

apoptozisisin hedeflenmesi oldukça önemli noktaya gelmiştir (Kim ve ark., 2002). 

Bu çalışmada, KML tedavisinde kullanılan tirozin kinaz inhibitörü STI571(Gleveec) 

ile 32D ve 32Dp210 myeloid hücre serilerinde apoptotik hücre ölümü indüklenmiş 

ve bu sırada oluşan apoptosiste, önemli bir parametre olan  nitrik oksit miktarı, hızlı 

ve hassas bir yöntem olan kapiller elektroforez ve griess yöntemi ile ölçülmüştür. 

Çalışmada kullanılan 32D, sıçan kemik iliği hücrelerinin uzun süre kültüre edilmesi 

sonucu oluşan myeloid kökenli hücre serisidir. 32Dp210 ise, 32D hücrelerine p210 

onkogeninin transfekte edilmesiyle oluşan, Bcr-Abl füzyon geni taşıyan 32D kökenli 

serilerdir (Guinn ve ark., 2000). 32D hücre büyümesi, interlökin-3 bağımlı iken, 

32Dp210, herhangi bir büyüme faktöründen bağımsızdır (Buchdunger ve ark., 2001). 

4.1. 32D ve 32Dp210 Hücrelerinde STI571(Gleveec) Uygulaması ve Apoptoz  

Sinyal iletimi inhibitörlerinin ilk üyesi olan ve kinaz domainin ATP bağlanma 

bölgesine bağlanarak etki gösteren STI571, seçici olarak Bcr-Abl pozitif hücreler 

üzerinde etkili olmaktadır. Bu çalışmada, Bcr-Abl pozitif fare hücre serisi 32Dp210 

üzerine STI571’in etkisini 24 saatten sonra göstermeye başladığı 

belirlenmiştir(çizelge 3.2 ve grafik 3.2). 
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STI571’in minimal dozlardan (0.1µM) itibaren Bcr-Abl pozitif hücrelerde etkili 

olduğu, fakat yüksek dozlarda (10 µM) hücrelerin büyük bir kısmında apoptotik 

hücre ölümünü tetiklediği ve proliferasyonu inhibe ettiği bilinmektedir (Oetzel ve 

ark., 2000). Bu tez çalışmasında da apoptozisi maksimum oranda indükleyen doz, 

literatürle uyumlu olarak 10 µM seçilmiştir. Bu nedenle çalışmamızda, 10 µM 

STI571 uygulanan 32D ve 32Dp210 hücrelerinde meydana gelecek olan apoptozis 

olayı 72 saat boyunca izlenmiş ve 32Dp210 hücrelerinde 24 saat ve sonrasında 

apoptotik hücre sayısında hızla artış gözlenmiştir (çizelge 3.2 ve grafik 3.2). Artan 

apoptotik hücre sayısı, yaşayan hücre miktarındaki azalma ile paralellik 

göstermektedir. Bu sonuçlarımıza göre, hücre ölümlerinin nekrozdan değil, 

apoptozdan ileri geldiği açıktır. Oluşturduğumuz bu apoptoz modeli ve süresi yapılan 

diğer çalışmalarla paralellik göstermektedir. Oetzel ve arkadaşları bcr-abl pozitif 

hücrelerinde 10 µM STI571 ile oluşturdukları apoptoz modeli için süreyi 48 saat 

olarak almışlardır (Oetzel ve ark., 2000). Buna karşılık çalışmamızda, 32D 

hücrelerinde STI571’in ortamda varlığında ve yokluğunda, 24 saat ve sonrasında, 

yaşayan hücre miktarında artış ve bu periyotta apoptotik hücre düzeyinde ise azalış 

meydana gelmektedir. STI571 uygulanmamış 32Dp210 hücrelerinde ise yaşayan 

hücre miktarında artışa karşılık apoptotik hücre düzeyinde herhangi bir anlamlı 

değişme görülmemiştir (çizelge 3.1 ve grafik 3.1). Guinn ve arkadaşlarının yaptıkları 

çalışmalarda 32D hücreleri için bölünme zamanı olarak 15.5 saat, 32Dp210 için bu 

süre 15.4 saat olarak belirlenmiştir (Guinn ve ark., 2000).  

4.2. Kapiller Elektroforez ile Nitrat Tayini   

Yarılanma ömrü çok kısa olan NO’in miktar tayini çok zordur ve bu yapı hızlı bir 

şekilde nitrit (NO2
-) ve nitrat (NO3

-)’a metabolize olmaktadır. Bu nedenle 

araştırmalarda, NO salınımının belirteci olarak, NO metabolizmasının dayanıklı son 

ürünleri olan nitrit (NO2
-) ve nitrat (NO3

-) miktarlarının ölçülmesi hedef alınmıştır. 

Bu çalışmada da 32D ve 32Dp210 hücre ortamlarından farklı zamanlarda alınan 

örneklerde, kapiller elektroforez ile NO salınımının belirteci olarak saptanan nitrat 

düzeylerinin tayini yapılmıştır (çizelge3.3 ve grafik 3.4). Tunçel ve arkadaşlarının 

yaptıkları çalışmada da belirttiği gibi ortamda tüm nitritin nitrata dönüştüğü izlenmiş, 
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hiçbir örnekte nitrite kesinlikle ratlanmamıştır (şekil 3.5, şekil 3.6, şekil 3.7 ve şekil 

3.8) (Tunçel ve ark., 2001). 

Kapiller elektroforez, kimyasal bileşiklerin ayrılmaları ve tayinlerinde kullanılmak 

üzere geliştirilmi ş yeni bir yöntemdir. Son yıllarda, bu yöntemin kullanılması ile 

birçok alanda ve çok sayıda araştırma yapılmıştır. Sözü edilen yöntemin,  yüksek 

seçicilik, hızlı ayırım,  kapillerlerinin uzun ömürlü olması, az miktarda numune ve 

reaktiflere gerek duyulması, tayin sınırlarının oldukça düşük düzeylere kadar 

inebilmesi, ucuz olması, otomasyona uygunluk gibi pek çok üstünlükleri 

bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, kapiller elektroforez tekniklerinin, ilerideki 

yıllarda birçok yöntemin yerini alacağı düşünülmektedir  (Li , 1994). 

Çalışmamızda, her iki hücre serisine STI571 uygulanmasından sonra, kapiller 

elektroforez yöntemi ile ölçülen nitrat düzeyinde anlamlı bir artış veya azalış 

meydana gelmemektedir (çizelge 3.3 ve grafik 3.4). Bugüne kadar STI571 ile 

yapılmış NO salınımına dair herhangi bir çalışma bulunmamakta ve bu konudaki 

bilgiler yeterli değildir. 

Antikanserojen etkili yapıların hücre proliferasyonunu azaltıp, apoptozisi arttırması 

önemli parametrelerdir. Araştırmacıların bu konuda yaptıkları çalışmalarda, 

antikanserojen etkili yapıların aynı zamanda iNOS inhibisyonuna neden oldukları 

açıklanmıştır (Gao ve ark., 2002, Inagaki ve ark., 1999). Bcr-abl pozitif hücrelerinde 

Jak2 tirozin kinaz enzimi fosforile olduğu için aktif olup, aynı zamanda, bu hücrelere 

onkojenik özelliği veren c-Myc protein expresyonu da artmıştır (Xie ve ark., 2002).  

STI571, 32Dp210 hücrelerinde aktif halde bulunan Jak2 tirozin kinaz enzimini ve c-

MYC RNA expresyonunu inhibe etmektedir (Boren ve ark., 2001, Xie ve ark., 2002). 

Bu durumda antikanserojen etkili olan proapoptik etkili STI571’in, hem hücre 

proliferasyonunu engellediği hemde iNOS inhibisyonuna neden olduğu açıktır. 

Çalışmamızda oluşturduğumuz hücre modelinde, hücre proliferasyonu/apoptozis 

standardize edilemediğinden, 24 saat ve sonrasında ortama salınan NO 

miktarlarındaki değişimler istatistiksel olarak anlamsız olabilir. Bu nedenle, salınan 

NO’in oluşan apoptotik hücrelerle ilişkisini vurgulayabilmek için NO salınımının 
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apoptotik cisimcik oluşumuna oranının ele alınması gerekir. Bu durumda, kapiller 

elektroforezi ile tayin ettiğimiz nitrat konsantrasyonu/‰ apoptotik hücrelerin oranı 

değerlendirilirse, 32D kontrol hücrelerde apoptotik hücre başına nitrat miktarı 24. 

saat ve sonrasında artış göstermektedir. Bu hücrelere STI571 uygulamasından sonra 

artan apoptotik cisimciklere bağlı olarak bu artış hızı yavaşlamıştır. Oysa 32Dp210 

kontrol hücrelerde nitrat miktarı değişmezken, STI571 uygulamasını takiben 24 saat 

ve sonrasında apoptotik cisimcik düzeyindeki hızlı artışa bağlı olarak bu oranda da 

hızla azalma meydana gelmektedir. Bu durumda STI571, 32D hücrelerinde 

proliferasyonu yavaşlatırken, 32Dp210 myeloid hücrelerinde apoptozisi artırmakta 

ve nitrat düzeylerinde hızla azalmaya neden olmaktadır ( çizelge 3.4 ve grafik 3.9). 

4.3. Griess Metodu ile Nitrit/ Nitrat Tayini   

Araştırmalarda nitrit/ nitrat tayini  için çoğunlukla Griess metodu kullanılmaktadır. 

Bu yüzden çalışmamızda, kapiller elektroforezi ile NO salınımının belirteci  olarak 

saptadığımız nitrat düzeyleri ile, griess metodu ile saptadığımız nitrit düzeylerini 

karşılaştırdık. 

Standardize ettiğimiz Griess metodu ile saptadığımız nitrit miktarının ‰ apoptotik 

hücre oranı değerlendirilirse sonuçlar,  kapiller elektroforez yöntemi ile 

belirlediğimiz NO salınımına ilişkin değerlerle paralellik göstermekte, ancak 

yönteme ilişkin standart sapmanın büyüklüğünden dolayı sonuçlarda istatistiksel 

olarak anlamlılık saptanamamıştır. Sadece, STI571 uygulanmamış 32D kontrol 

hücrelerinde ‰ apoptotik hücre oranı çok düşük olduğundan, 72. satteki hesaplanmış 

nitrit konsantrasyonu/‰ apoptotik hücre oranı, başlangıç değerine göre istatistiksel 

olarak anlamlıdır (çizelge 3.6 ve grafik 3.12). 



 

    

70

4.4. NO Salınımına Đlişkin Griess Metodu ile Kapiller Elektroforez Yönteminin 

Kar şılaştırılması   

Griess yöntemi ve kapiller elektroforezi yöntemi ile elde ettiğimiz veriler birbirleri 

ile karşılaştırdığımızda, bu değerler arasında iyi bir lineer korelasyon saptayamadık 

(grafik 3.13). Griess değerleri geniş aralıkda yayılırken kapiller elektroforezi yöntemi 

ile elde edilen sonuçların dağılım alanlarının daha dar olmasından dolayı, lineer 

doğru eğimi oldukça küçüktür ve korelasyon katsayısı “1” den düşüktür. Bu durumda 

araştırmalarda yaygın olarak NO sentezini değerlendirmek amacıyla yapılan Griess 

yöntemine oranla kapiller elektroforezi yöntemin kullanılması ile elde edilecek 

bilgiler daha hassastır. 
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5. SONUÇLAR ve ÖNERĐLER 

Kanser ve bir çok patolojik durumda L-arjinin’den sentezlenen NO’nun artması, 

NO’nun apoptotik sinyal metabolizmaları tarafından bir sinyal molekülü olarak 

kullanıldığını göstermektedir. Fakat hücrelerin değişik sinyallere verdiği yanıt, 

apoptosizi başlatmak olabileceği gibi, tam tersine apoptosisi durdurmak şeklinde de 

olabilir. Bu nedenle NO aktivitesini düzenleyen moleküllerin ve etkilerinin daha iyi 

bilinmesi, bu moleküllerin pek çok düzensizliğin ortadan kaldırılması için hedef 

nokta olarak görülmektedir. 

Birçok hastalıkda NO düzeylerinin değişmesi hastalıkların ve tedavilerinin gelişimi 

hakkında bilgi verdiğinden dolayı, bu metabolik ürünlerin hassas tayini önemlidir. 

Çalışmamızda, kapiller elektroforezi yöntemi ile  NO salınım belirteci olan nitratların 

hassas bir şekilde saptanacağı gösterilmiştir. Bu konuda yapılan diğer yöntemlere 

göre kapiller elektroforezinin hızlı ve hassas sonuçlar vermesinin yanında, tayin 

yapılırken masraflı olmayan, kolay modifiye edilebilen bir çalışma protokolünün de 

düzenlenebilmesi bir diğer avantajıdır. 
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