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APOPTOSİS MARKER’I OLAN ANNEXİNA5’E KARŞI POLİKLONAL 
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Ahmed Alperen TUNCER 
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Fen Bilimleri Enstitüsü 

Biyoloji Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. E. Sümer ARAS 

 

Apoptosis genel olarak, çok hücreli organizmalarda görülür ve genomik DNA’nın hücre 

çekirdeği içerisindeki bozulması şeklinde karakterize olur. Apoptotik sinyal, hücreyi 

‘‘ölüme’’ sürükleyebilecek bir strese karşı cevap olarak ortaya çıkar. Bu tip DNA 

bozulmaları bir çok fizyolojik işleyiş ile olabileceği gibi, bir çok anti-kanser ajanın 

sitotoksik etkisi ile de meydana gelebilir.  

Bu çalışmada apoptosis, hücre hatlarında Etoposid tarafından tetiklenmiştir ve 

AnnexinA5 ile doğrulanmak amaçlı kontrol edilmiştir. AnnexinA5, bütün hücre 

ölümlerinde hücre yüzeyinde ifadelenen fosfotidilserinleri tanıma özelliğinden dolayı, 

apoptosis tanısı için önemli bir görev teşkil etmektedir. Işık mikroskobisinde 

Etoposid’in Apoptosis’i tetiklediğini tespit etmek için hücre hatlarına belirli 

konsantrasyonlarda verilen Etoposid, 24 saatlik bir süre içerisinde aralıklı olarak kontrol 

edilmiştir. Apoptosis’in bu hücre hatlarında gerçekleştiğini doğrulamak için, 

AnnexinA5’in hayvan immünizasyonu için saflaştırılma ve poliklonal antikor üretim 

çalışmaları yapılmıştır. AnnexinA5’in saflaştırma işleminin ardından, Balb/C dişi 

fareler üzerinde immünizasyon gerçekleştirilmiştir. Balb/C dişi farenin karnında oluşan 

‘‘ascites’’ sıvısı toplanmış, hedef antijenik bölgeye spesifik antikor üretildiğini 

göstermek için ascites sıvısı ve hücre hatlarından alınan örnekler western blot 

deneylerinde primer antikor olarak kullanılmıştır. Western blot sonuçlarında ascites 

sıvısı içerisindeki antikorların, Etoposid ile muamele edilmiş hücre hatlarından alınan 

antijen örneklerine etkili bir şekilde bağlandığı görülmüştür. Sonuçlar dahilinde 

biyoteknolojik yaklaşımlar kullanılarak poliklonal antikor üretim teknolojisi başarılı 

olarak uygulanmış ve üretilen antikorlar ile hücre hatlarında Etoposid’in Apoptosis’i 

etkin bir şekilde tetiklediği gösterilmiştir. 

 

Mayıs 2017, 166 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Apoptosis, Etoposid, AnnexinA5, Fosfotidilserin, Western Blot, 

Poliklonal Antikor  
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Apoptosis is general pathway of cell death in eukaryotes, characterized by 

internucleosomal digestion of genomic DNA. Apoptotic signal is produced against a 

stress condition which may lead the cell to ‘‘death’’. Such DNA digestion can be 

induced by both physiological stimuli and cytotoxic treatment with many anticancer 

agents. 

 

In these studies, apoptosis was induced in cell cultures by Etoposide and AnnexinA5 is 

used to detect apoptotic cells. Hence AnnexinA5 can be used as a sensitive probe for 

phosphatidylserine exposure upon the cell membrane in all of the cell death 

mechanisms, this protein plays a central role to understand apoptosis. By treating cell 

cultures with certain concentrations of Etoposide in a 24h period, we aimed to detect if 

Etoposide induces Apoptosis or not. To prove that Apoptosis was triggered in these cell 

cultures, we performed purification and polyclonal antibody production assays for 

immunization of AnnexinA5 on mice. After purificiation of AnnexinA5, we performed 

immunization of Balb/C female mice. After harvesting ascites from female Balb/C 

mice’ abdomen, we used samples from cell cultures and ascites from mice as primer 

antibody in Western Blot assay to show the production of spesific antibody for antigenic 

target site. According to the Western Blot results, antibodies from the ascites 

successfully bind to antigenic samples from cell cultures treated with Etoposide. These 

results demonstrate the involvement of AnnexinA5 in Etoposide treated apoptotic cells 

and suggest mechanisms of annexin family via production of polyclonal antibodies by 

biotechnology techniques. 
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Key Words: Apoptosis, Etoposide, AnnexinA5, Phosphatidylserine, Western Blot, 
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TEMED             Tetrametiletilendiamin 
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TRAF                 Tümör Nekrozis Faktör İlişkili Faktör 
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1. GİRİŞ 

 

 

Çok hücreli organizmalar, hücre oluşumunu ve hücre ölümünü düzenleyerek toplam 

hücre sayısını dengede tutabilmek için sürekli olarak bir işleyiş gösterirler. Hücre 

ölümleri bir çok şekilde karakterize olabilirler ve günümüzde gelişimsel hücre ölümleri 

araştırmalarında bir çok çeşidi tanımlanmıştır; Nekrozis, Mitotik Katastrof, Otofaji, 

Wallerin Degredasyonu, Apoptosis v.b. (Kroemer vd. 2005, Hugo van Genderen vd. 

2006). Çok hücreli organizmalarda ölen hücrelerin tanımlanmaları için bir çok metot 

günümüzde kullanılmasına rağmen, hücre yüzeyinde ifadelenen fosfotidilserin (PS) 

ölçümleri bilinen en hızlı ve geçerli metottur (Porath vd. 1975, Fadok vd. 1992, Vermes 

vd. 1995, Bratton vd. 1997, Guohong vd. 1997, Wajant vd. 2002, Arur vd. 2003, 

Koulov vd. 2003, Aucouturier vd. 2003, Macmillian 2014). 

 

 

Hücre membranı temel olarak iki kısımda incelenen bir yapıdır. Dış kısım elektrostatik 

olarak nötr bir yüke sahip olup, fosfotidilkolin ve sfingomiyelinlerden oluşurken, iç 

kısım fosfotidiletanolamin, fosfotidilserin gibi aminofosfolipidlerin yanında negatif 

yüklü fosfotidik asitleri barındırır (Lehman vd. 1974, Andree vd. 1990, Vermes vd. 

1995, Susin vd. 2000, Satoh vd. 2002). Fosfotidilserin (PS), yaşayan hücrelerde, hücre 

membranının iç kısmında bulunan bir aminofosfolipid ailesi üyesidir. Ölen hücrelerde, 

fosfotidilserin (PS) membran dış kısmına salınım gösterir ki bu durum hücre dışı çevre 

ile etkileşebilir bir hal almasını sağlar (Fadok vd. 1992, Fadok vd. 1993, Guohong vd. 

1997, Susin vd. 2000, Balasubramanian vd. 2003, Koulov vd. 2003, Hugo van genderen 

vd. 2006, Wang vd. 2010, Macmillian 2014). Dış çevre ile etkileşime açık 

fosfotidilserinler, fosfotidilserin reseptörleri ya da fosfotidilserin ifadeleyen membran 

yüzeylerine opsonizasyonu gerçekleştiren bir çok protein sayesinde fagositler için 

gerekli sinyali meydana getirirler (Guohong vd. 1997, Hakumaki vd. 1999, Arur vd. 

2003, Koulov vd. 2003, Wang vd. 2010, Macmillian 2014). 
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Hücre ölümlerinin biyokimyasal incelemeri sırasında kaspaz işlenmeleri, DNA 

parçalanmaları, mitokondriyel yük dağılımlarının bozulması, membranda meydana 

gelen değişiklikler oldukça sık çalışılan konulardır. (Wyllie vd. 1980, Harlow 1988, 

Arrends vd. 1990, Kawabe vd. 1991, Michael vd. 1993, Sebestyen vd. 1997, Fadok vd. 

2001, Arur vd. 2003, Hugo van genderen vd. 2006).  

 

 

Bu konuların içerisinde, erken apoptosis sırasında meydana gelen membran lipid 

dağılımındaki değişiklikleri taban alan Annexin ailesi incelemeleri en etkin yöntemdir 

(Wyllie vd. 1980, Harlow 1988, Cohen vd. 1992, Martin vd. 1995, Guohong vd. 1997, 

Cotran vd. 1998, Fadok vd. 2001, Delikatny vd. 2002, Arur vd. 2003, Hannon vd. 2003, 

Hayes vd. 2004, Hugo van genderen vd. 2006, Boren vd. 2012, Macmillian 2014, 

Rathore vd. 2015). 

 

 

AnnexinA5, 70 aminoasit tekrarından oluşan ve C / N-terminal olmak üzere iki terminal 

taşıyan Annexin  ailesine ait bir hücresel proteindir. Hücre yüzeyinde kantitatif olmayan 

bir işaretleyici olarak fosfotidiletanolamin (PE) ve fosfotidilserin (PS) ifadelenmelerini 

belirler. Bu işlevsellik membran bütünlüğü bozulmadan gerçekleştiği için erken 

apoptosis tanısında AnnexinA5’in hücre ölümlerinde çok sık kullanılan metotların 

hepsinde rol almasını sağlar (Tait vd. 1989, Srinivasula vd. 1996, Guohong vd. 1997, 

Alonso vd. 2001, Hugo van Genderen 2006, Hugo van Genderen 2008, Macmillian 

2014, Rathore vd. 2015). 

 

 

1842 yılında Alman araştırmacı Karl Vogt’un Apoptosis ilkelerini ilk kez tanımlaması 

ile birlikte başlayan çalışmalar, 1970’li yıllarda hız kazanarak gelişimsel hücre ölümleri 

olarak bir araştırma alanı oluşmasını sağlamıştır. 

 

 

Günümüzde bilinenler bilgiler dahilinde erişkin bir insanda her gün ortalama 50-70 

milyar hücre ölmekte, 8-14 yaşları arasındaki çocuklarda ise günde yaklaşık 20-30 

milyar hücre ölmektedir.  
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Çok hücreli organizmalarda bu derece sık şekilde görülen ve programlı hücre ölümü 

olarak adlandırılan Apoptosis’in biyolojik bir olay olması oldukça önemli bir bulgu 

olmuştur. Fakat günümüzde bir çok hastalıkta apoptotik işleyişin efektif olmayışının bir 

çok hastalığı tetiklediği görülmüştür (Lehman vd. 1974, Kroemer vd. 2005). 

 

 

AnnexinA5, bütün hücre ölümlerinde ortak bir işleyiş göstermektedir. Ayrıca erken 

apoptotik işleyişin belirlenmesinde büyük ölçüde yardımcı bir protein oluşu, insanlarda 

görülen hastalıklar ile hücre ölümlerinde görülen anormal gelişmelerin bağlantılarını 

anlamak için etkili bir çalışma alanı oluşturmayı sağlamaktadır. 

 

 

Biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalar ve ilerlemeler, hücre ölümlerinin daha 

spesifik olarak incelenmesine olanak sağlanmıştır. AnnexinA5’in Apoptotik işleyişin 

belirlenmesineki önemi, biyoteknolojik yöntemler ile zenginleştirilmiş ve daha detaylı 

veri alımını beraberinde getirmiştir. 

 

 

Özellikle biyoteknoloji alanında antikor üretim teknolojileri son yılların vazgeçilmez 

çalışmaları haline gelmiştir. Bilindiği üzere, antikorlar vücuda giren yabancı 

moleküllere karşı B hücreleri tarafından üretilen glikoprotein yapısında moleküllerdir. 

Bu yabancı moleküller antijen olarak adlandırılmaktadır. Antikorlar poliklonal ve 

monoklonal antikor olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Poliklonal, farklı B hücre 

klonlarının antijenin farklı epitoplarını tanıması için üretilen heterojenik bir karışımdan 

oluşan antikorlardır. Bu antikorların tanısal yöntemlerde kullanılabilir ve çok az 

miktarda hedef proteinlerini tanıyabilir olması gibi avantajları bulunmaktadır. Ancak 

terapötik amaçlı kullanımlar için uygun değillerdir. Monoklonal antikor ise proteinin 

(antijenin) tek bir epitopunu tanıyan ve diğer proteinler ile çapraz reaksiyon vermeyen, 

tek bir B hücre klonunun üretmiş olduğu homojen bir karışımdan oluşan antikorlardır 

(Harlow vd. 1988). Biyoteknolojinin temeli olan Rekombinant DNA Teknolojisi, bir 

genomdaki binlerce gen içerisinden tek bir genin ayırt edilmesini, tanımlanmasını ve 

DNA molekülü olarak klonlanmış bu genin büyük miktarlarda üretilmesini mümkün 

kılmaktadır. Antikorlar, enzimler, proteinler, antijenler ve daha bir çok biyolojik ürün 

bu teknoloji ile üretilebilmektedirler (Chan vd. 1996). 
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Biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalarda AnnexinA5’e karşı üretilen poliklonal 

antikorlar, AnnexinA5’in apoptotik işleyiş içerisinde nasıl bir rol aldığını daha detaylı 

olarak anlaşılmasını sağlamıştır. Bir çok hücre ölümü mekanizmasında 

fosfotidilserinlere olan ilgisinden dolayı tercih edilen AnnexinA5, erken apoptotik 

aşamada poliklonal antikor üretim teknolojisi ile hücre ölümlerinde görülen anormal 

gelişmelere daha spesifik bir yaklaşım getirmiştir (Hakumaki vd. 1999, Wajant vd. 

2002, Koulov vd. 2003, Gemma vd. 2005, Rathore vd. 2015). Bu tip yaklaşımlar hücre 

ölümlerinin normal işleyişinden çok anormal hücre bölünmelerinin yaşandığı bir çok 

kanser türünde erken aşamada apoptosis’in tanınması ve işlevsellik kazandırılması ile 

tedavi edici bir potansiyel taşımaktadır. İlerleyen zamanlarda, AnnexinA5’in sadece bir 

biyobelirteç olarak değil, terapötik olarak da kullanılabilme olasılığını düşündüğümüzde 

AnnexinA5 antikoru teknolojisinin üzerinde durmak ve geliştirmenin önemli olabileceği 

düşünülmektedir. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 

 

 

2.1 Hücre Ölümü 

 

 

Çok hücreli organizmalar, hücre oluşumunu ve hücre ölümünü düzenleyerek toplam 

hücre sayısını dengede tutabilmek için sürekli olarak bir işleyiş gösterirler. Hücre 

ölümleri bir çok şekilde karakterize olabilirler ve günümüzde gelişimsel hücre ölümleri 

araştırmalarında bir çok çeşidi tanımlanmıştır. Hücre ölümleri, hücre tipine göre ve 

hücre ölümünü tetikleyen işleyişlere göre morfolojik ve biyokimyasal olarak 

belirlenebilirler (Kerr vd. 1972, Henson vd. 2001). 

 

 

2.1.1 Hücre ölümü çeşitleri 

 

 

 Anoikis: Ekstraselüler matriksten ayrılan hücrelerde görülen hücre-matriks 

interaksiyon eksikliğidir. Metastaz yapabilen tümör hücreleri bu durumdan kaçıp 

diğer organları istila edebilir (Galluzzi vd. 2016). 

 

 

 Nekrozis: Hücre ya da dokuya göre enfeksiyon, toksin etkileri, travma gibi hücre 

komponentlerinin düzensiz sindirilmesine neden olan dış etkenlerden dolayı oluşan 

hücre ölümüdür (Proskuryakov vd. 2003). 

 

 

 Mitotik Katastrof: Mitoz sırasında hücre ölümü olarak tanımlanır. Erken mitoz 

sırasında düzensiz kromozom salınımı ya da sonrasında DNA hasarı olarak ortaya 

çıkabilir. İyonize radyasyon ile tetiklenen bir sistemdir ve hücre ölümünün ana 

işleyişidir. Mikrotübül stabilite bozukluğu, hücre döngüsü kontrol noktalarında 

bozukluklar, kimyasal ya da fiziksel hücre stresi kaynaklı olabilir. Mitotik 

başarısızlık sonrası anöploid (anormal kromozom sayısı taşıyan) hücrelerin oluşup 

çoğalma durumu onkogen riskini artırır ve potansiyel olarak kansere yönlendirir 

(Castedo vd. 2004). 
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 Otofaji: Hücresel bileşenlerin düzgün bir şekilde degredasyonu ve geri dönüşümü 

olarak tanımlanır (kromatin kondenzasyonu görülmez) (Kobayashi vd. 2015). 

 

 

 Ekzisitotoksisite: Nörotransmitterlerin gereğinden fazla stimülasyonu dahilinde sinir 

hücrelerinin zarar görmesi ya da ölmesi olarak tanımlanan patolojik bir işleyiştir. 

NMDA ya da AMPA gibi reseptörlerin fazla miktarda glutamat nörotransmitterine 

maruz kalması örnek verilebilir (Martin vd. 1995, Jaiswal vd. 2009). 

 

 

 Wallerin Dejenerasyonu: Bir sinir ağının kesilmesi ya da parçalanması sonucunda 

açığa çıkar. Bir aksonun nöron hücre gövdesinden ayrılması ile meydana çıkan hasar 

örnek olarak verilebilir. Aterograde ya da Orthograde Dejenerasyonu olarak da 

isimlendirilir. Eğer hasar aksonal transport dahilinde meydana gelen bir eşleşme 

problemi ise ki bir çok nörodejenerasyon rahatsızlığında oluşan bir durumdur, o 

zaman Wallerin-Like Dejenerasyon olarak isimlendirilir (Coleman vd. 2010). 

 

 

 Kornifikasyon: Yassı sıralı epitel dokuda epidermal bir bariyer oluşturma işleyişidir. 

Hücresel düzeyde karakterizasyonu (Lee vd. 2012): 

      I) Keratin Üretimi 

      II) SPRR (small proline-rich proteins) ve transglutaminaz üretimi  

           (plazma membranı altında hücresel bir zarf oluşumu için) 

      III) Terminal farklılaşma 

      IV) Çekirdek ve organel kaybolması 

 

 

 Pyknosis: Hücresel hacmin düşmesi olarak tanımlanır (Laurent vd. 2006). 

 

 

 Karyorrhexis: Nükleusun parçalanması olarak tanımlanır (Zamzami vd. 1999). 
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Şekil 2.1 Hücre ölümleri genel şeması 

 

 

2.2 Apoptosis 

 

 

Çok hücreli organizmalarda görülen programlı hücre ölüm mekanizmasıdır. Apoptosis 

plazma membran bütünlüğü bozulmadan önce meydana gelen beş ana basamakta 

incelenir (Fadok vd. 1993, Iorio vd. 2003): 

 

 

 Kaspaz aktivasyonu 

 Plazma membranındaki değişiklikler 

 Nükleer kondenzasyon 

 DNA fragmentasyonu 

 Hücre şeklindeki değişiklikler 
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Apoptosis işleyişi dahilinde, biyokimyasal olaylar morfolojide karakteristik hücre 

değişimleri ve ölümlere sebep olabilir (Wyllie vd. 1980, Cohen vd. 1992, Martin vd. 

1995, Guohong vd. 1997, Gemma vd. 2005, Hugo van Genderen vd. 2006, Macmillian 

2014). Bu değişiklikler: 

 

 

 Hücre membranında şişkinlik (blebbing) 

 Hücre çökmesi (cell shrinkage) 

 Çekirdek bileşenlerinin bozulması 

 Kromatin kondenzasyonu 

 Kromozomal DNA bozuklukları 

 Toplam mRNA bozukluğu (decay) 

 

 

Çok hücreli organizmalarda ayrıca Apoptotik işleyişin aktifleştiği fizyolojik işleyişler 

de bulunmaktadır (Milstein vd. 1980, Wyllie vd. 1980, Barry vd. 1990, McConkey vd. 

1990, Kawabe vd. 1991, Fadok vd. 1992a, Fadok vd. 1992b, Iwata vd. 1996, Bratton 

vd. 1997, Guohong vd. 1997,  van Heerde vd. 2000, Henson vd. 2001, Arur vd. 2003, 

Lee vd. 2012, Thomas vd. 2015). Bunlar: 

 

 

 Timositlerin glukokortikoidlerinin öldürülmesi 

      I) Timositler, Timusda bulunan hematopoietik progenitor hücrelerdir. 

      II) Timopoiesis, timositlerin olgun T lenfositlerine farklılaşması şeklinde primer  

           fonksiyon olarak tanımlanır. 

      III) Timus bu noktada fizyolojik T hücrelerinin gelişmesi ve seçimi için uygun bir  

            ortam oluşturur. 

      IV) Pozitif, negatif ve beta timosit populasyonlarının seçimleri, T hücrelerinin  

             periferal havuzunun şekillenmesinde önemlidir. 

 Olgunlaşmamış timositlerin seçilmesi. 

 Büyüme faktörlerinin geri alınımı. 

 Yüzey proteinlerine antikor bağlanması. 

 Sitotoksik T hücre ölümleri. 

 Hücresel hedefleri farklı Cisplatin gibi bir çok stotoksik ajanın işleyiş göstermesi. 
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Nekrozis’in aksine apoptosis yüksek ölçüde düzenlenmiş ve kontrollü şekilde 

gerçekleşen orgranizmanın yaşam döngüsünde avantaj olarak görülen bir işleyiştir. 

Örnek olarak parmakların oluşması verilebilir ki embriyo aşamasında insanlarda 

parmaklar arasında oluşan apoptosis böyle bir düzenleme getirir. Nekrozisin aksine, 

apoptosis, apoptotik parçacıklar denilen ve fagositik hücrelerin yutmasına elverişli, 

hücre bileşenlerinin etrafa yayılıp hasar oluşturmasından önce hızlı şekilde ortadan 

kaldırmasına imkan sağlayan hücre fragmentleri meydana getirir. (Morgan vd. 1998, 

Abbas vd. 2012, Macmillian 2014). 

 

 

1990’ların başından itibaren apoptosis üzerine araştırmalar hızlı şekilde artmaya 

başlamıştır. Biyolojik bir olay olmasının öneminin yanı sıra, bir çok hastalıkta apoptotik 

işleyişin efektif olmayışının bir çok hastalığı tetiklediği görülmüştür (Lennon vd. 1991, 

Oh vd. 2004, Karam vd. 2009). Aşırı miktarda meydana gelen apoptosis durumu atrofiyi 

beraberinde getirmektedir, bunun yanı sıra yetetsiz miktarlardaki sonuçlar kontrolsüz 

hücre bölünmesine neden olmaktadır (kanser). Fas, kaspazlar (Caspase: C – cysteine 

rich, Asp – aspartic acid moiety containing, Ase – proteases) apoptosis işleyişini 

tetiklerken, Bcl-2 üyeleri ise apoptosis işleyişini negatif yönde etkilerler (Hockenbery 

vd. 1990, Wajant vd. 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.2 Genel apotosis işleyiş şeması 
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2.2.1 Bulunuşu ve etimolojisi 

 

 

1842 yılında Karl Vogt apoptosis ilkelerini ilk tanımlayan araştırıcı olmuştur. 1885 

yılında Walther Flemming programlı hücre ölümü için daha detaylı bir tanımlama 

getirmiştir. 1965 yılına kadar durağan bir faz yaşamıştır apoptosis üzerindeki çalışmalar. 

Queensland Üniversitesinden John Foxton Ross Kerr elektron mikroskobunda doku 

çalışmaları yaparken travmatik hücre ölümleri ile apoptosis ayrımını farketmiştir. 

 

 

Kerr olayı tanımlayan makaleyi yayınlaması ile birlikte Alastair R. Currie tarafından 

Currie’nin öğrencisinin de bulunacağı Aberdeen Üniversitesindeki ekibe davet 

edilmiştir. 1972 yılında üç araştırmacının British Journal of Cancer dergisinde 

yayınlanan makalesi apoptosis dahilinde mihenk taşı niteliği kazanmıştır. Kerr 

tarafından programlı hücre nekrozisi olarak isimlendirilen olay, makale dahilinde doğal 

hücre ölümü işleyişi adı altında apoptosis olarak isimlendirilmiştir (Kerr vd. 1965, Kerr 

vd. 1972, O’Rourke vd. 2000). Üç araştırmacı apoptosis isimlendirmesi için Aberdeen 

Üniversitesi Yunan Dil Bilimcisi James Cormack ile çalışmışlardır. 14 Mart 2000 

tarihinde Kerr, Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter Ödülünü almıştır apoptosis tanımı 

üzerine ve ödülü Boston’lı biyolog H. Robert Horvitz ile paylaşmıştır. Uzun yıllar 

boyunca apoptosis ve programlı hücre ölümü terimleri ön planda gözlemlenmiştir. 

 

 

Genel başlık altında hücre ölümlerinin önem kazanan bir çalışma alanı haline 

gelmesinin iki temel nedeni: 

 

 

 Hücre ölümü kontrol ve efektör mekanizmalarının bileşenlerinin tanımlanması 

 İnsanlarda görülen hastalıklar ile hücre ölümlerinde görülen anormal gelişmelerin 

bağlantıları (kanser) 

 

 

Apoptosis işleyişini yöneten genlerin bulunması ile birlikte 2002 yılında Sağlık 

Bilimlerinden Nobel Ödülü Sydney Brenner, H. Robert Horvitz ve John E. Sulston’a 

verilmiştir. Bir nematod olan C.elegans üzerinde ve insanlardaki genler ile aynı 

fonksiyonlara sahip genler üzerinde çalışılmıştır (Kerr vd. 1972). 
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Yunancada yaprakların ağaçlardan ya da petallerin bitkilerden düşüşünü ifade eden 

apoptosis terimi, Yunan dil bilimcisi James Cormack tarafından sağlık bilimlerine 

uyarlanarak Hipokrat’ın kullandığı terim olan ‘‘kemiklerin yıkılması’’ şeklinde 

uyarlanmıştır (Kerr vd. 1965). Sonrasında takip eden yıllarda telafuz ve kullanımı ile 

günümüzdeki haline gelmiştir. 

 

 

2.2.2 Apoptotik işleyiş 

 

 

Hücreyi ‘‘ihtihara’’ sürükleyebilecek bir strese karşı cevap olarak ortaya çıkar temelde 

intraselüler apoptotik sinyal (Fadok vd. 1992). Glukokortikoidlerin bağlanması ile 

işlevsellik kazanan sinyal tetikleyicileri (Cotran vd.1998): 

 

 

 Sıcaklık 

 Radyasyon 

 Besin kıtlığı 

 Viral enfeksiyon 

 Hipoksi 

 Intrasellüler kalsiyum konsantrasyonu artışı 

 

 

Poly ADP riboz polimeraz gibi hücresel komponentler apoptosis regülasyonunda 

işlevseldirler. Enzimler tarafından hücre ölümünün gerçekleştirilmesinden önce, 

apoptotik sinyal, mutlaka regülatör proteinleri bu yolağa girmeye yönlendirmelidir. 

(Manev vd. 1989, Chan 1996, Madeleine vd. 2001, Thomas vd. 2015). Bu otokontrol 

mekanizması hücreyi ölümden döndürebilir ya da hızlı bir müdaheleyi beraberinde 

getirir (Manev vd. 1989, Madeleine vd. 2001, Thomas vd. 2015). 

 

 

Regülasyon mekanizmasında iki ana metot açığa çıkarılmıştır (Brüne 2003): 

 

 

 Direkt olarak fonksiyonel bağlamda mitokondri hedef alınarak 

 Adaptör proteinler ile apoptotik mekanizmaya giden yol için hedeflenen sinyallerin 

kesilmesi 
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Şekil 2.3 Apoptotik işleyiş dahilinde genel sinyal dağılımı 

1
2
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2.2.3 Mitokondriyel regülasyon 
 

 

Bilindiği üzere mitokondri çok hücreli yaşam için oldukça önemli bir organeldir. 

Mitokondri olmaksızın aerobik solunum sıkıntısı ile birlikte hücreler hızlı şekilde ölür 

(Cuatrecasas 1970, Cotran vd. 1998). Mitokondriyi hedef alan apoptotik proteinler 

farklı yolaklar izlerler (Mohan vd. 2010): 

 

 Mitokondriye membran formasyonunda geçiş yaparak 

 Geçirgenlik artırarak apoptotik efektörlerin mitokondriyel membrandan dışarı 

salınımını gerçekleştirerek 

 

 

Ayrıca mitokondriyel apoptotik işleyişte, nitrik oksit mitokondri membran potansiyelini 

yayılıma uğratarak geçirgenliği artırır ve apoptosisi tetikleyen bir ajan olarak görev 

alabilir (Brüne 2003). 

 

 

SMAC (second mitochondria-derived activator of caspases) gibi proteinler 

mitokondriyel regülasyondaki geçirgenlikte herhangi bir artış dahilinde sitozole salınır. 

SMAC, apoptosis inhibitörlerine (IAPs) bağlanır ve aktivasyon düşürür. Apoptosis 

inhibitörleri normalde sistin proteaz olan kaspazları baskılar. Bunun yanında kaspazlar 

olmaksızın mitokondriyel geçirgenliğin değişmesi ile farklı hücresel degredasyon 

enzimleri de ortaya çıkabilir (Manev vd. 1989, Fesik vd. 2001, Madeleine vd. 2001, 

Chiarugi vd. 2002). 

 

 

SitokromC, MAC (mitochondrial apoptosis-induced channel) oluşumu ile 

mitokondriden salgılanabilir ve morfolojik membran değişikliğine müdahale ederek 

apoptosis ile ilişkilenir. SitokromC salgılandığı zaman, APAF-1 (Apoptotic protease 

activating factor-1) ve ATP’ye bağlanır sonrasında prokaspaz 9’a bağlanır ki bu da 

apoptozom olarak bilinen protein kompleksinin oluşmasını beraberinde getirir. 

Apoptozom prokaspaz’ı aktif formu olan kaspaz 9’a çevirerek efektör kaspaz 3’ü aktive 

eder (Manev vd. 1989, Cotran vd. 1998, Madeleine vd. 2001, Chiarugi vd. 2002, 

Laurent vd. 2006). 
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MAC (membrane attack complex olan değildir), MMOPP (Mitochondrial Outer 

Membrane Permeabilization Pore), anti-apoptotik genlerden olan memeliler sınıfına ait 

Bcl-2 ailesi tarafından kodlanan bir çok protein ile regüle edilir. Bcl-2 proteinleri 

MAC/MOMPP üzerinde direkt etki ile apoptosisi aktive edebilir ya da inhibe edebilir. 

Bax ve / veya Bak por şekillendirirken, Bcl-2, Bcl-xL ya da Mcl-1 oluşumu inhibe eder 

(Manev vd. 1989, Madeleine vd. 2001, Chiarugi vd. 2002, Lodish vd. 2004, Dejean vd. 

2006). 

 

 

2.2.4 Direkt sinyal transdüksiyonu 

 

 

Direkt apoptotik mekanizma başlatıcı olarak memelilerde iki temel teori bulunmaktadır: 

 

 TNF tetikleyici (tumor necrosis factor) model 

 FAS-FAS Ligand tabanlı model 

 

 

Her iki model de TNFR (TNF receptor) ailesine ait reseptörlere sahiptirler ve bu 

reseptörler dış sinyaller ile eşleşir şekildedir (Zhang vd. 2010). 
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Şekil 2.4 Genel ve direkt sinyal transdüksiyonu (https://en.wikipedia.org / 2008) 

 

 

2.2.5 TNF yolağı 

 

 

TNF-alpha aktive olmuş makrofajlar tarafından üretilen bir sitokindir ve apoptosis 

işleyişi için temel iç kaynaktır. İnsan vücudunda birçok hücre TNF-alpha için iki 

reseptöre sahiptir; TNFR1 ve TNFR2. 

 

 

TRADD (TNF-alpha + TNFR1) (TNF receptor-associated death domain) ve FADD 

(Fas-associated death domain protein) membran proteinleri ile kaspaz aktivasyonu 

başlatan bir mekanizmaya sürükler hücreyi.  İşlenmiş apoptotis inhibitörleri 1 ve 2, 

(ClAP1,2) TNF-alpha’yı, TRAF2’ye (TNF receptor-associated factor 2) bağlanarak 

inhibe edebilir. FLIP (FLICE-like inhibitory protein) ise bu bağlamda kaspaz 8 (FLICE) 

aktivasyonunu inhibe eder (Chen vd. 2002).  

 

Bu reseptöre bağlanma eylemi indirekt olarak hücrenin hayatta kalmasında ve 

https://en.wikipedia.org/
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inflamatuar cevaplarda yer alan transkripsiyon faktörlerinin aktivasyonuna neden olur 

(Goeddel 2007). Bunlara rağmen kaspaz bağımsız bir durum dahilinde TNFR1 ile 

oluşan sinyal oluşumu apoptosisi tetikleyebilir (Manev vd. 1989,  Madeleine vd. 2001, 

Chiarugi vd. 2002, Chen vd.2005). TNF-alpha ve apoptosis arasındaki bu ilişki durumu 

TNF-alpha’nın neden insanlardaki rahatsızlıklarda, özellikle otoimmün hastalıklarda, 

önemli bir rol oynadığını açıklar niteliktedir (Manev vd. 1989, Madeleine vd. 2001). 

 

 

2.2.6 FAS yolağı 
 

 

Fas reseptör (Fas=first apoptosis signal)(apo-1 ya da CD95) Fas ligand’a bağlanır 

(FasL/TNF ailesinin transmembran protein kısmıdır). Fas+FasL ilişkisi DISC adı 

verilen oluşumu sağlar (Death-inducing signaling complex) ki bu kompleks FADD, 

kaspaz 8 ve kaspaz 10 içerir. Tip1 hücrelerde işlenmiş kaspaz 8 diğer kaspaz ailesi 

üyerlerini direkt olarak aktive eder ve hücre apoptozunu başlatır. Tip 2 hücrelerde ise 

FAS-DISC geri bildirim döngüsü oluşturur ve proapoptotik faktörlerin mitokondirden 

salınımı gerçekleşir ve kaspaz 8 aktivasyonu gerçekleştirilir (Manev vd. 1989, 

Madeleine vd. 2001, Chiarugi vd. 2002, Wajant vd. 2002, Wajant 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.5 Apoptosis sırasında TNF ve FAS yolaklarının işleyiş şeması 
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2.2.7 Genel bileşenler 

 

 

Memeli hücrelerindeki TNFR1 ve FAS aktivasyonları dahilinde Bcl-2 ailesinin pro-

apoptotik (BAX, BID, BAK, BAD) ve anti-apoptotik (Bcl-XI, Bcl-2) üyeleri arasında 

bir denge oluşmuştur. Bu denge mitokondri dış membranında meydana gelmiş pro-

apoptotik homodimerlerin oranları olarak kendini gösterir. 

 

 

Homodimerler, mitokondriyel membran geçirgenliğinin ayarlanarak sitokromC ve 

SMAC gibi kaspaz aktivatörlerinin salınımını meydana getirebilmek için gereklidir. 

Buna rağmen sağlıklı bir hücrede pro-apoptotik proteinlerin kontrolünün nasıl yapıldığı 

temel olarak bilinmemektedir.  

Fakat genel olarak Bax ve Bak, BH3 proteinlerinin (Bcl-2 ailesinin bir parçası) 

aktivasyonu ile aktif hale gelmektedir (Manev vd. 1989, Madeleine vd. 2001, Chiarugi 

vd. 2002, Wajant vd. 2002). 

 

 

2.2.8 Kaspazlar 

 

 

Kaspazlar, hücre ölüm reseptörlerinin (DRs) apoptotik sinyal iletiminde merkezi rol 

oynarlar. Kaspazlar yüksek oranda korunmuş, sistin bağımlı ve aspartat spesifik 

proteazlardır (Iwata vd. 1996). Apoptotik işleyiş dahilinde iki tip kaspaz sınıfı vardır 

(Iwata vd. 1996): 
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Şekil 2.6 Kaspaz ailesinin genel şeması 

 

2.2.8.1 Başlatıcı kaspazlar 

 

 

 Casp2: Kaspaz 2, proteolitik olark diğer proteinlerin kesiminde rol alır. Sistin 

proteazlar olarak bilinen kaspaz ailesinin bir üyesidir ve sadece aspartik rezidüsü 

içeren proteinlerin kesiminde rol alır (Kumar vd. 1995, Fernandes vd. 1996, Tiso vd. 

1996). 

 

 Casp8: Sistin proteaz ailesinin bir üyesi olarak, bu aileye ait diğer üyelerin 

kodlanmasında rol sahibidir. En çok incelenen fonksiyonlarından biri apoptotik 

yolakta aldığı roldür ve bu rol bağlamında FAS tarafından tetiklenir. Bir çok 

nörodejeneratif rahatsızlıkta incelenen bir proteindir (Chun vd. 2002). 
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 Casp9: Sistin proteaz ailesinin bir üyesi olarak, mitokondriyel ölüm yolaklarında 

işleyiş gösteren bir proteindir. SitokromC salınımı, APAF-1 aktivasyonu sırasında 

işlenir ve görev alır (Bratton vd. 2010). 

 

 Casp10: Sistin proteaz ailesinin bir üyesi olarak, apoptosisin sonlanma aşamasında 

rol alan bir proteindir. Casp8 tarafından işlenir, Casp3 ve Casp7 işlenmesinde ayrıca 

aktifleştirilmesinde rol alır (Farhana 2012). 

 

 

2.2.8.2 Efektör kaspazlar 

 

 

 Casp3: Sistin proteaz ailesinin bir üyesi olarak, Casp6 ve Casp7 işlenmesinde ayrıca 

aktifleştirilmesinde rol alır. Proteinin kendisi Casp8, Casp9, Casp10 tarafından 

gerçekleştirilir. Amiloid beta 4A prekürsor protein kesiminde rol alır ki bu işleyişi 

Alzheimer rahatsızlığı ile doğrudan ilişkili olduğu için kaspaz ailesi içerisinde 

üzerinde en çok durulan protein olmayı da beraberinde getirir (Alnemri vd. 1996, 

Tiso vd. 1996, Gervais vd. 1999) 

 

 

 Casp6: Sistin proteaz ailesinin bir üyesi olarak, Casp7, Casp8, Casp10 tarafından 

işlenir ve kaspaz ailesinin diğer üyelerinin aktifleştirilmelerinde rol alır (Tsujimoto 

1989, Wajant vd. 2002). 

 

 

 Casp7: Sistin proteaz ailesinin bir üyesi olarak, Casp3, Casp10, Casp9 tarafından 

kesimi yapılır ve aktif hali apoptosisi tetiklemektedir (Vandivier vd. 2006). 

 

 

Bunların haricinde, Casp1, Casp4, Casp5 ve Casp11 inflamatuar kaspazlar olarak 

bilinmektedir. Casp1 temelde doğal bağışıklık sisteminde, bağışıklık hücrelerinin 

aktifleştirilemesi ve işleyişinden sorumludur. Başlatıcı kaspazların aktive olabilmeleri 

için APAF-1 gibi spesifik oligomerik aktivatör proteinlere ihtiyaçları vardır. Başlatıcı 

kaspazlar ne vakit aktive olurlarsa efektör ailesi de aktivasyon için proteolitik kesim ile 

hazır hale gelir. Efektör kaspazlar öncelikle proteolitik olarak intrasellüler proteinlerin 
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merkezini bozarlar ki bu bağlamda hücre ölümü programı devam eder (Manev vd. 1989, 

Madeleine vd. 2001, Chiarugi vd. 2002, Galluzzi vd. 2016). Bunların yanı sıra apoptotis 

tetikleyen faktörlerinin işleyişi ile (apoptosis-inducing factors - AIF) meydana gelen 

kaspaz bağımsız apoptotik yolaklar da bulunmaktadır (Manev vd. 1989, Madeleine vd. 

2001). 

 

 

2.2.9 Apoptotik hücre ölümü 

 

 

Bir çok yolak ve sinyal apoptosise yönelim gösterse de temel olarak sadece bir 

mekanizma dahilinde hücre ölüme sürüklenir. Hücre ancak spesifik bir şekilde 

uyarılırsa proteolitik kaspazlar hücresel organelleri bozmaya başlar. Bunun yanında 

mRNA hızlı ve total bir biçimde bozulmaya başlar. mRNA bozulma durumu 

apoptosisin erken aşamlarında gösterir kendini (Ucker 1987, Savill vd. 1993, Susin vd. 

2000, Böhm 2003). Apoptosis genel olarak hızlı şekilde meydana gelen bir olaydır ve 

ürünleri de çok hızlı şekilde ortadan kaldırılır. Bu durum apoptosisin tanınmasını veya 

görülmesini zor bir hale sokar. Karyorrhexis sırasında endonükleaz aktivitesinden 

dolayı kısa DNA fragmentleri göze çarpar ve bu parçalar düzenli büyüklüklerde olur 

(Koopman vd. 1994, Lee vd. 2012).  

Bu durum elektroforez sonuçlarında agaroz jel üzerinde biyobelirteç gibi görünür 

(Murphy vd. 2000, Wang vd. 2003). Bu olay apoptotik işleyişi, iskemik ya da toksik 

hücre ölümlerinden ayıran en büyük farklılık olarak ortaya çıkmaktadır (Murphy vd. 

2000, Wang vd. 2003). 
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Şekil 2.7 Apoptotik ve nekrotik işleyişin farklılık şeması 

 

 

2.2.10 Ölü hücrelerin temizlenmesi 

 

 

Ölü hücrelerin temizlenmesi fagositik hücrelerin işlevsellik göstermesi durumu ile olur 

(efferocytosis) (Wyllie vd. 1980). Apoptosisin son aşamasına giren ölen hücreler 

yüzeylerinde fosfotidilserin moleküller barındırırlar. 

Fosfotidilserin normalde plazma membranının sitozolik yüzeyinde bulunur, fakat 

apoptosis sırasında yer değişikliği gösterir ve ekstraselüler yüzeye geçer (Lodish vd. 

2004). Bu moleküller hücreleri makrofajlar gibi ilişkili reseptörler tarafından fagositoz 

için işaretlemiş olurlar (Sebestyen vd. 1997). Tanıma sonrasında, fagositler, ilişkili 

durum için hücre iskeletini tekrar organize eder (Takaoka vd. 2003). Ölen hücrelerin 

temizliği inflamatuar cevabı ortaya çıkarmadan meydana gelen metabolik bir davranıştır 

(Krysko vd. 2009). 
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2.2.11 p53 disregülasyonu 

 

 

Apoptotik işleyiş dahilinde eğer DNA biyokimyasal faktörler tarafından bir hasar 

görürse, tümör baskılayıcı protein olan p53 devreye girer. Bu işleyişin amacı alfa ve 

beta interferonlar ile p53 transkripsiyonunu tetiklemektir. Böyle bir durum sonucunda 

p53 protein seviyesi artar ve kanser hücrelerinin apoptotik işleyişleri desteklenmiş olur. 

p53 temelde hücre replikasyonunu G1, interfaz evrelerinde durdurarak çalışır. Bu 

durdurma işleyişi hücreye gerekli olan tamir mekanizmalarının çalışması için zaman 

kazandırır. Gerekli olan tamir mekanizması için ayrılan süre uzamaya başlarsa, 

apoptotik işleyiş için uygun bir ortam oluşmaya başlar. p53 regülasyonunda oluşan 

herhangi bir bozukluk ya da interferon genlerindeki bir disregülasyon apoptosis 

mekanizmasında bozukluğa yol açar ve beraberinde muhtemel tümör oluşumları 

meydana gelir (Thiagarajan 1990). 

 

 

2.2.12 İnhibisyon 

 

 

Apoptosis inhibisyonu bir çok kanser çeşidi, otoimmun hastalık, inflamatuar 

rahatsızlıklar ve viral enfeksiyonlar için uygun bir zemin sunar. Bilindiği üzere hücresel 

yapılanma hem proliferasyonun hem hücre ölümünün dengeli şekilde olması ile 

meydana gelir. En çok bilinen hastalık kanser olarak sınıflandırılmıştır ki sıklıkla 

apoptosis inhibitör proteinlerinin fazla ifadelenmeleri üzerinden yürüyen bir 

mekanizması vardır (Hockenbery vd. 1990, Nagata 2000, Dejean vd. 2006). 
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Şekil 2.8 p53 aktivasyon genel şeması 

 

 

2.2.13 Uygulamalar 
 

 

Hastalıklı / hasarlı hücrelerde apoptosisin duyarlılığının artırılması ya da azaltılması 

işlemlerinde, apoptotik sinyal işlevine duyarlı hastalıkların tedavisi için temel bir metot 

bulunmaktadır. Apoptotik işleyişin artmasına ya da azalmasına bağlı olarak farklı 

mekanizmalar devreye girebilmektedir. Örnek olarak hastalığın tedavi edilme amacına 

yönelik aşamasında ölüm reseptör ligandlarının (DR ligands - TNF, TRAIL) artışları 

apoptotik işleyişi uyarmaktadır. Bunun yanında anti-apoptotik Bcl-2 mekanizmasının 

terse çevrilmesi ya da SMAC faktörünün devreye girmesi halinde inhibitörler devre dışı 

kalmaya başlarlar (Boehm 2006, Farhana 2012). 
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Şekil 2.9 Normal bir hücrenin apoptotis ve nekrozis sonrasındaki morfolojisi 

 

 

2.3 Etoposid 

 

 

VP-16 ya da ticari ismi olan Etopophos olarak da bilinen topoizomeraz inhibitör ailesine 

ait sitotoksik antikanser bir ilaçtır. DNA ve topoizomeraz II ile üçlü yapı oluşturarak 

işlevsellik gösterir ve DNA zincir açılmasını sağlar (Geisow vd. 1987). Etoposid temel 

olarak apoptotik işleyişte hücre döngüsünde etkili olan bir ilaçtır. Hücre döngüsü (Iwata 

vd. 1996): 

 

 G0: Hücre döngü dışındadır, bölünme durmuştur, dinlenme aşaması olarak da 

adlandırılır. 

 G1: Hücreler boyut olarak büyümeye başlamıştır. G1 kontrol noktası bu evrede 

hücrenin DNA sentezi için hazır olduğunu belirlendiği bir aşamadır. Bu hazırlıklar 

içerisinde protein fosforilasyonu, büyüme faktörlerinin işlevselliği görülmektedir. 

 S: DNA replikasyonunun gerçekleştiği fazdır. 
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 G2: DNA sentezi ve mitoz arasındaki bu noktada hücre büyümeye devam 

etmektedir. G2 kontrol noktası mitoza başlamak için ve bölünmek için hücre 

hazırlığının garantilendiği aşamadır. Bu kontrol noktasında özellikle mitoz öncesi 

DNA hasarları giderilir. 

 M: Bu aşamada hücre büyümesi durur ve hücresel enerji iki kız kardeş hücreye 

düzenli bir şekilde bölünmeye odaklanır. Mitoz ortasında metafaz kontrol noktası 

hücre bölünmesinin sorunsuz tamamlanması için işlevsellik gösterir. 

 

 

Apoptotik işleyişin Etoposid ve benzeri anti-kanser ilaçlar ile tetiklenerek, AnnexinA5 

tarafından apoptotik işleyişin tanısının yapılması sıklıkla görülen çalışmalardır 

(Srinivasula vd. 1996, Wang vd. 2001). Bu tip anti-kanser ilaçların hücre döngüsünde 

meydana getirdikleri durkasamalar ve senkronizasyon bozuklukları, hem apoptotik 

işleyişin normal mekanizmasını anlamak için hem de kanser gibi toplumda oldukça sık 

görülen rahatsızlıklara apoptotik işleyiş dahilinde tedavi amaçlı yaklaşımlar 

getirilmesinde etkili araştırmaların önünü açmaktadır. 

 

 

2.4 Annexin (Lipocortin) 

 

 

Annexin aynı zamanda lipokortin olarak da bilinen hücresel proteinlere verilen ortak bir 

isimdir. Çoğunlukla ökaryotik organizmalarda bulunan Annexinler, AnnexinA1, 

AnnexinA2, AnnexinA5 gibi bazı üyeleri hariç insanlarda hücre içerisinde lokalizasyon 

gösterirler (Rescher vd. 2004, Duncan 2008, Macmillian 2014). Bu protein ailesi ilk 

olarak 1997 yılında ifade edilmiştir. Bulunuşu, protein sekanslama çalışmalarındaki 

karşılaştırmalar ve antikorlar ile olan çapraz reaksiyonları sonucunda meydana 

gelmiştir.  

1978 yılında Creutz ve çalışma arkadaşları tarafından yapılan ilk yayında sığır adrenal 

bezlerinde bu kalsiyum tabanlı proteinin granül agregasyonundan sorumlu olduğu 

görülmüştür. İlk isimlendirmesinde Yunanca ‘‘Synexis’’ (Meeting) anlamına gelen 

‘‘synexin’’ terimi kullanılmıştır. 2002 yılında 65 farklı türde 160 annexin proteini 

tanımlanmış olup, annexin olarak sınıflandırma dahilinde kalsiyum tabanlı bir davranış 
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gösterip, negatif yüklü fosfolipidlere bağlanabilen ve annexin tekrarı olarak 

isimlendirilern 70 aminoasitlik bir sekansa sahip oldukları görülmüştür (Geisow vd. 

1986, Geisow vd. 1987, Fadok vd. 1993, Rescher vd. 2004). 

 

 

Annexin biyokimyasal yapısı bakımında iki temel alt birimden meydana gelmektedir. 

Çekirdek olarak isimlendirilen bir COOH-terminal bölge ve devamında NH2-terminal 

bölgeden oluşan bir yapı göstermektedir (Iwata vd. 1996, Garret 2000, Gemma vd. 

2005). Çekirdek bölgesi alfa helikal disk içermekte ve konveks kısımda iki kalsiyum 

bağlanma bölgesi barındırmaktadır. Bu iki bölge plazma membranındaki fosfolipidler 

ile interaksiyonda önemli rol alır. Çekirdek bölgesinin konkav kısmında bulunan N-

terminal uç ise, sitoplazmik proteinler için bağlanma bölgesi olarak tanımlanmıştır. 

Fosforilasyon durumuna göre çekirdekteki kalsiyuma olan ilgi ya da sitoplazmik protein 

interaksiyonu değişkenlik gösteren bir durumdur (Tait vd. 1989, Andree vd. 1990, Barry 

vd. 1990, Vermes 1995, Iwata vd. 1996, Balasubramanian 2003, Rescher vd. 2004, 

Boren vd. 2012, Macmillian 2014). 

 

 

Hücre içi annexinler, hücre şeklindeki değişiklikler, veziküllerin işleyişleri, ekzositoz, 

endositoz ve kalsiyum iyon kanallarındaki değişikliklerin organizasyonlarında görev 

alırlar (Harlow 1988). Hücre dışındaki annexinler ise fibrinolizis, koagülasyon, 

inflamasyon, apoptosis ile ilişkilidirler (Vermes 1995, Duncan 2008, van Genderen vd. 

2008, Macmillian 2014). 

 

 

2.4.1 Annexin çeşitleri 

 

 

Annexin ailesi kalsiyum ile düzenlenen fosfolipid bağlayıcı proteinlerden oluşur 

(Macmillian 2014): 

 

 A grubu annexinler insanlara spesifik, 

 B grubu annexinler insan ortoloğu olmayan hayvanlara spesifik, 

 C grubu annexinler mantarlara spesifik, 

 D grubu annexinler bitkilere spesifik, 
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 E grubu annexinler ise protistlere spesifiktir. 

 

 

Karakteristik annexin motif yapısı 70 aminoasit tekrarından oluşan ve ‘‘annexin 

tekrarı’’ olarak isimlendirilen bir motiftir. Dört annexin tekrarı C-terminal polipeptit bir 

çekirdek içinde alfa heliks disk oluşturmak sureti ile paketlenmiştir. Bütün annexinlerde 

ortak olarak bulunan bu çekirdek bölgesinin yanı sıra aralarındaki farklılaşmanın temeli 

ise N-terminal bölge tarafından belirlenir. (Tait vd. 1989, Vermes 1995, Hugo van 

Genderen vd. 2006, Duncan 2008, Macmillian 2014). 

 

 

Annexin ailesi A1-A11 ve A13 olmak üzere 12 insan spesifik üyeye sahiptir. Hücre 

sinyalleri, iyon transportu, hücre bölünmesi, apoptosis gibi bir çok hücre içi ve hücre 

dışı role sahiplerdir (Macmillian 2014, Rathore vd. 2015). Bütün annexinler, kalsiyum 

iyonları ile düzenlenen bir şekilde, negatif yüklü fosfolipid membranlara bağlanma 

yetisine sahiptir. Bu özellik çekirdek motifindeki kalsiyum ve membran bağlanma 

bölgelerinden ileri gelmektedir. Bu ortak özelliğin yanı sıra, kalsiyum hassasiyeti ve 

fosfolipidlere olan ilgi annexinler arasında değişkenlik gösterebilir. Örneğin; 

AnnexinA1 endozomal lokalizasyon, AnnexinA2 sitozolik lokalizasyon, AnnexinA4 ise 

plazma membran lokalizasyonu gösterir. Bazı annexinler ise kalsiyumdan iyon 

mekanizmasından bağımsız bir şekilde çalışabilmekte ve genel olarak vezikül 

agregasyonunda rol almaktadır (Andree vd. 1990, Barry vd. 1990, Balasubramanian 

2003, Hugo van Genderen vd. 2006, Macmillian 2014, Rathore vd. 2015). 

 

 

Diğer annexin çeşitlerinin temel görevleri dahilinde (Plasier vd. 1999, Rathore vd. 

2015): 

 

 AnnexinA1, AnnexinA2, AnnexinA11 kalsiyum bağlanma proteinleri ile kompleks 

oluştururlar. 

 AnnexinA1, AnnexinA2, AnnexinA5 hücresel iskelet proteinleri ile interaksiyona 

girerler. 

 Hücre dışı sinyal yolakları dahilinde AnnexinA1 inflamatuar cevap mekanizmasında 
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rol alır. 

 AnnexinA2 hücrelerin dış yüzeylerinde ligandlar için reseptör görevi görür 

(plazminojen, doku plazminojen dahil olmak üzere) 

 AnnexinA1, AnnexinA2, AnnexinA4 ve AnnexinA11’in yapılan araştırmalar 

sonucunda kolon kanserinde rol aldığı gösterilmiştir. 

 Lenf nodüllerindeki metastazlarda AnnexinA7 dışındaki annexinler işleyiş 

gösterirler. 

 Hücre dışı AnnexinA5 antikoagülant işleyişte görev alır. 

 AnnexinA7 prostat kanserinde ifadelenmiş ve supressor olarak işlevsellik 

göstermektedir. 

Şekil 2.10 Annexin ailesinin genel özellikleri ve yapıları 
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Şekil 2.11 Annexin ailesinin detaylı sınıflandırma şeması 

 

2.4.1.1 AnnexinA1 

 

 

İnsanlarda ANXA1 geni tarafından kodlanan lipokortin1 olarak da bilinen proteindir. 

Yaklaşık moleküler ağırlığı 35.000-40.000 olup plazma membranının sitozolik 

yüzeyinde daha fazla ifadelenir (Wallner vd. 1986, Janshoff vd. 2001, Bejarano vd. 

2009). 
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Glukokortikoidler (budesonide, cortisol, beclomethasone v.b.), glukokortikoik 

reseptörlere bağlanan endojen ya da sentetik anti-inflamatuar steroid hormonların bir 

sınıfıdır. Allerji, astım, otoimmün rahatsızlıklar, sepsis gibi rahatsızlıkların tedavisi 

dahilinde kullanılırlar. Inflamatuar yolakların suprese edilmesini sağlarlar. Fakat fazla 

kullanımları yetersiz bağışıklığa ve adrenal yetmezliğe yol açabilir. Temel 

mekanizmaları AnnexinA1 sentezi ve fonksiyonunu artırmaktır. AnnexinA1 fosfolipaz 

A2 suprese ederken, eikosanoid üretimini bloklar ve bir çok lökosit inflamatuar olayı 

inhibe etmiş olur (epitelyal adezyon, emigrasyon, kemotaksis, fagositoz v.b.). İmmün 

sistem supresyonu yanı sıra prostaglandin ve lökotrien gibi inflamasyonun iki ana 

bileşenini de inhibe eder (Guohong vd. 1997, Janshoff vd. 2001, Rhen vd. 2005, 

Bejarano vd. 2009, Perretti vd. 2009). 

 

 

Bazal metabolima sırasında, insanlarda ve farelerde nötrofiller, monositler ve 

makrofajların sitoplazmalarında çok fazla miktarda AnnexinA1 bulunur. Hücre 

aktivasyonu dahilinde, AnnexinA1 hücre yüzeyine geçer ve salgılanır. Nötrofil salınımı, 

apoptosisi ve makrofajlar dahilinde meydana gelen apoptotik nötrofillerin 

fagositozlarını tetikler (Peers vd. 1993, Janshoff vd. 2001, Bejarano vd. 2009, Perretti 

vd. 2009). Doğal bağışıklık hücrelerini inhibe ederek T hücre aktivasyonunun başlatır 

bu işleyiş. Patolojik durumlarda, AnnexinA1’in yüksek derecede ifadelenmesi TCR 

sinyalizasyonunu, mitojen-aktive protein kinaz sinyal yolağı ile güçlendirir. Kinaz 

sinyallerini çoğalması ile T hücrelerinin aktivasyonu büyük ölçüde artar (Peers vd. 

1993, Janshoff vd. 2001, Bejarano vd. 2009). 

 

 

Prostaglandin ve lökotrienler gibi inflamasyon elemanlarının biyosentezi için gerekli 

olduğu için, fosfolipaz A2, AnnexinA1 anti-inflamatuar aktivitede önemli bir role 

sahiptir. Glukokortikoidler lipokortin üretimini artırdıkları için eikosanoidler inhibe 

edilmiş olur (Guohong vd. 1997, Janshoff vd. 2001, Bejarano vd. 2009). AnnexinA1 

ayrıca NF-kB sinyal transdüksiyonunu inhibe eder ki nihayetinde apoptosis 

engellenebilir. ANXA1, NF-kB aktivasyonunu p65 alt ünitesine bağlanmak sureti ile 

inhibe eder (Janshoff vd. 2001, Bejarano vd. 2009, Zhang vd. 2010). 
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2.4.1.1.1 p65 ünitesi 

 

 

NF-kB heterodimer formasyonunda, nükleer translokasyonda ve aktivasyonunda 

işlevsellik gösteren REL-ilişkili ya da RELA olarak bilinen proteindir. NF-kB bir çok 

hücresel işleyişte görev alan elzem bir transkripsiyon faktörüdür ve NF-kB aktivasyonu 

için RELA fosforilasyonu, asetilasyonu gibi translasyon sonrası modifikasyonlar çok 

önemlidir. Bu işleyişte RELA immün cevabın yönlendirilmesinde rol alır ve 

aktivasyonu bir çok kanser tipi ile pozitif ilişki içerisindedir (Bejarano vd. 2009, Zhang 

vd. 2010). 

 

 

2.4.1.2 AnnexinA2 

 

 

İnsanlarda ANXA2 geni tarafından kodlanan bir proteindir. Özellikle epitel hücrelerdeki 

hücre göçlerinde, aktin hücre iskeleti ile kompleks oluşturmada, endositozda, 

fibrinolizisde, iyon kanal formasyonlarında ve hücre matriks interaksiyonlarında 

görevlidir (Takahashi vd. 1994, Kim vd. 2002, Rescher vd. 2004, Bejarano vd. 2009). 

 

 

AnnexinA2’nin önemli özelliklerinden biri ise fonksiyonunun, bulunduğu yere göre ve 

işleyiş zamanına göre değişkenlik göstermesidir ki bu özellik ‘‘Pleiotropic’’ olarak 

isimlendirilmektedir. Temel olarak hücresel büyümenin düzenlenmesinde ve sinyal 

iletim yolaklarında rol alır. Hücre içerisinde endozom düzenlenmesi, hücre dışında 

antikoagülant reaksiyonlar gibi işlevleri vardır (Takahashi vd. 1994, Kim vd. 2002, 

Rescher vd. 2004, Bejarano vd. 2009). 

2.4.1.3 AnnexinA3 

 

 

İnsanlarda ANXA3 geni tarafından kodlanan bir proteindir. Fosfolipaz A2 inhibisyonu, 

inozitol 1,2-siklik fosfat’ın, inozitol 1 fosfat’a işlenmesi gibi fonksiyonları vardır (Tait 

vd. 1991, Bejarano vd. 2009). 
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2.4.1.4 AnnexinA4 

 

 

İnsanlarda ANXA4 geni tarafından kodlanan bir proteindir. İnsan plesentasından izole 

edilir, ATP interaksiyonu, in vitro antikoagülant aktivite, fosfolipaz A2 aktivasyon 

inhibitörü olarak görev alır. Neredeyse tamamen epitel hücrelerde ifadelenir (Tait vd. 

1992, Bejarano vd. 2009). 

 

 

2.4.1.5 AnnexinA5 

 

 

İnsanlarda ANXA5 geni tarafından kodlanan bir proteindir. Bütün annexinler arasında 

işlevi çok değişkenlik gösterdiği için kesin yargılara ulaşmakta güçlük çekilen bir 

üyedir. Bilinenler dahilinde, protrombin ile fosfotidilserin bağlanma bölgeleri için 

yarışmacı özellik göstermesidir. Bu nedenle ki koagülasyon inhibisyonunda görev 

almaktadır. Aynı zamanda fosfolipaz A1 inhibisyonu gerçekleştirir (Meers vd. 1994, 

Jean-Pierre vd. 1999, Oling vd. 2000, Bejarano vd. 2009, Sofiadis vd. 2012, Fan Qui vd. 

2013). 

 

 

AnnexinA5, negatif yüklü fosfolipidler etrafında bir bariyer oluşturmak sureti ile 

koagülasyon reaksiyonlarına girecek olan fosfolipidleri bloke etmiş olur. Bu bariyer 

olmaksızın fosfolipid molekülleri hücre membranında yüksek seviyede birikirler. Bu 

birikim koagülasyon reaksiyonunu hızlandırır ve Anti-Fosfolipid Antikor 

Sendromu’nun karakteristik özelliğini ortaya çıkarır (McConkey vd. 1990,Vermes 

1995, Koremer vd. 2005). 

 

Laboratuvar kullanımları dahilinde, apoptosis ya da diğer hücre ölümleri olaylarında 

kantitatif olmayan bir işaretleyici olarak hücre yüzeyinden ifadelenen 

fosfotidilserinlerin tanınmasında kullanılır. AnnexinA5, PI (propidium iodide) ve 7-

AAD (7-aminoactinomycin D) ile birlikte kullanılarak apoptotik hücrelerin ve nekrotik 

hücrelerin tanımlanmasında işlevsellik gösterir (Meers vd. 1994, Vermes 1995, Jean-

Pierre vd. 1999, Oling vd. 2000, Bejarano vd. 2009, Sofiadis vd. 2012, Fan Qui vd. 

2013). 
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Şekil 2.12 AnnexinA5 genel işleyiş şeması 

 

 

2.4.1.6 AnnexinA6 

 

 

İnsanlarda ANXA6 geni tarafından kodlanan bir proteindir. 60 kbp uzunluğunda, 26 

ekzondan meydana gelen bir proteindir. Genel olarak endozom agregasyonunda ve 

ekzositoz sırasında vezikül füzyonunda görev alır (Crompton vd. 1988, Bejarano vd. 

2009, Gonzalez vd. 2010). 

 

 

2.4.1.7 AnnexinA7 

 

 

Annexin ailesinin evrimsel süreçte en fazla korunmuş üyesidir. Kalsiyum ile aktifleşen 

GTPase kodlanması dahilinde membran füzyonunda görev alır. Salgı vezikülleri ve 

plazma membranında lokalizasyon gösteren AnnexinA7, yapılan çalışmalar dahilinde 

prostat kanseri sırasında supresör olarak işlevsellik göstermiştir (Shirvan vd. 1994, 

Satoh vd. 2002, Bejarano vd. 2009). 

2.4.1.8 AnnexinA8-like protein 2 

 

 

İnsanlarda ANXA8L2 geni tarafından kodlanan bir proteindir. Antikoagülant olarak 

davranıp indirekt olarak tromboplastin-spesifik kompleksi inhibe eder. Fazla ifadelenme 

durumunda akut myelositik lökemi ile ilişkilenen tanılarda kendini gösterir (Gerke vd. 

2002, Gerke vd. 2005, Bejarano vd. 2009). 
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2.4.1.9 AnnexinA9 (Annexin31 / Pemphaxin) 

 

 

Annexin ailesinin ortak olarak sahip olduğu özelliklerin yanı sıra düşük affinitede 

asetilkolin reseptör aktivitesi vardır. Protein homodimerizasyonu aktivitesinin yanı sıra 

sinaptik iletimde (nöron – sinaps – hedef) görev alır. Genelde protein seviyesinde, deri 

epitelinde ifadelenir (Morgan vd. 1998, Morgan vd. 1999, Bejarano vd. 2009). 

 

 

2.4.1.10 AnnexinA11 

 

 

N-terminal bölgesi hidrofobik olan, glisin, tirozin, prolin rezidüleri bakımından diğer 

annexin üyelerine göre daha zengin bir proteindir. Pleiotropic bir işleyiş gösterir. 

Mitotik hücrelerde regülasyonundaki artış üzerinde yapılan çalışmalar sırasında dikkat 

çeken bir özellik olmuştur. 

 

 

Bunun haricinde kalsiyum iyonları AnnexinA11 proteininin çalışması sırasında, tubulin 

ile interaksiyonunu, çekirdek ya da sitoplazmik lokalizasyonunu etkiler (Morgan vd. 

1998, Satoh vd. 2002, Bejarano vd. 2009). 

 

 

2.4.1.11 AnnexinA13 

 

 

İntestin spesifik bir annexin olarak bilinir. Diğer annexinler gibi kalsiyum iyon 

bağlanması ve kalsiyum tabanlı fosfolipid bağlanma aktivitesi gösterir (Morgan vd. 

1998, Bejarano vd. 2009). 

 

2.4.2 Annexin yapısı 

 

 

Annexinlerin yapısal ve fonksiyonel farklılıkları dahilinde bir takım alt sınıfları ortaya 

çıkarılmıştır yapılan çalışmalarda. Bütün annexin sınıflarında ortak olarak bir annexin 

çekirdek bölgesi ve bir amino-N-terminal uç bulunmaktadır (Harlow 1988). Çekirdek 

kısmı yüksek oranda korunmasına rağmen N-terminal uç değişkenlik göstermektedir ki 

bu durum dahilinde annexin alt sınıflara ayrılmaktadır (Henson vd. 2001, Macmillian 
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2014, Rathore vd. 2015). 

 

 

310 aminoasitlik annexin çekirdek bölgesi 4 annexin tekrarı bulundurmaktadır. Her 

annexin tekrarı da 5 alfa heliks yapısı barındırır içerisinde. Farklı olarak AnnexinA6, iki 

annexin çekirdek bölgesi içermektedir. AnnexinA5 ve Annexin A10 genlerinin 

duplikasyon geçirmesi ve füzyonu dahilinde meydana gelir AnnexinA6 (Gerke vd. 

2002, Gerke vd. 2005). 

 

 

4 Annexin tekrarı kıvrımlı bir protein yapısı oluşturur ve kıvrım yapısına göre 

fonksiyonel farklılıklar ortaya çıkar. Annexin çekirdek kısmının konkav bölgesi, N-

terminal uç ve sitozolik ikincil mesajcılar ile interaksiyon verir. Konveks bölge ise 

kalsiyum bağlanma kısımlarını içeren bölge olarak işlevsellik gösterir (Goncha vd. 

1993, Gerke vd. 2005). Her annexin çekirdeği bir tane tip II kalsiyum bağlanma bölgesi 

içerir ve bu bölgeler iyonik membran interaksiyonlarının tipik lokasyonlarıdır. Bunun 

dışında farklı olarak AnnexinA5 triptofan rezidüsü dahilinde (kalsiyum bağlanması ile 

birlikte) lipid çift tabakasının hidrokarbon zinciri ile interaksiyon kurabilir. N-terminal 

bölge ise temel olarak annexin hücre içi sinyalleşmesinde görev alan kısımdır. Kısa ve 

uzun N-terminal uç olarak iki alt birimden meydana gelmektedir (Goncha vd. 1993, 

Delikatny vd. 2002, Gerke vd. 2005). Belirgin bir şekilde AnnexinA3’te görülen kısa N-

terminal annexin uçları, 16 ya da daha az sayıda aminoasitten meydana gelir ve konkav 

protein çekirdeği boyunca hareket eden bu terminal uç, hidrojen bağları ile interaksiyon 

gösterir. Ayrıca annexin kompleksini, kalsiyum bağlanmasını artırmak sureti ile  stabil 

bir hale getirir ve translasyon sonrası modifikasyonlar için uygun bir bölge oluşumunu 

sağlar (Gerke vd. 2002, Gerke vd. 2005). 

 

Uzun N-terminal uç ise 40 aminoasit rezidüsüne kadar içerik gösterebilen ve annexin 

sinyal yolaklarında daha kompleks bir rol oynayan alt birimdir. AnnexinA1’de 

incelenmiş olan N-terminal uç, amfipatik (hem lipofilik hem hidrofilik) alfa-heliks 

yapısı içerisine katlanarak protein çekirdeği içerisine girer. Bu yer değişikliği, daha 

önce bahsedilmiş 4 annexin tekrarından, 3. annexin tekrarının D heliksinin yerine geçen 

yapısal bir değişikliktir. Buna rağmen kalsiyum bağlanması gerçekleştiğinde protein 

içerisindeki konformasyonel değişiklikler dahilinde N-terminal uç annexin çekirdekten 
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dışarı itilir. Uzun N-terminal uç konformasyonel bu değişikliklerin haricinde, diğer 

proteinler ile (S-100 proteinleri) interaksiyon göstererek daha fazla sinyal iletimi 

sağlayan fosforilasyon bölgesi de içerir. AnnexinA2 üzerinde yapılan çalışmalarda 2 

periferal annexin ve S-100 proteinleri arasında kurulan heterotrimer yapılar 

gösterilmiştir (Gerke vd. 2002, Gerke vd. 2005). 

 

 

2.4.3 S-100 proteinleri 

 

 

Omurgalılarda, temel transkripsiyon faktörlerinin yapısı olan heliks-loop-heliks yapısına 

sahip, iki kalsiyum bağlanma bölgesi içeren, düşük moleküler ağırlığa sahip protein 

ailesidir. Schwann hücrelerinden, melanositlerden, kondrositlerden, adipositlerden, 

myoepitelyal hücrelerden, makrofajlardan, langerhans hücrelerinden, dendritik 

hücrelerden, keratinositlerden köken alırlar (Gerke vd. 2005). Bir çok hücre içi ve hücre 

dışı fonksiyona sahip olan S-100 proteinleri; protein fosforilasyonu, transkripsiyon 

faktörleri, kalsiyum dengesi, hücre iskelet dinamikleri, enzim aktivitesi, hücre büyümesi 

ve farklılaşması, inflamatuar cevap regülasyonunda görev alırlar. 

 

 

2.4.4 Annexinlerin hücresel lokalizasyonu 

 

 

Annexinler kalsiyum bağımlı davranışları dahilinde negatif yüklü fosfolipidlere 

bağlanma özelliği gösterirler. Bir çoğu, membran yüzeyinde lokalize olmuş durumdadır 

ki bu lokalizasyon, hücre içerisinde kalsiyum değişkenliğini kanıtlar niteliktedir (Tait 

vd. 1989, Andree vd. 1990, Barry vd. 1990, Vermes 1995, Gerke vd. 1997, 

Balasubramanian 2003, Gerke vd. 2005, Hugo van Genderen vd. 2006, Macmillian 

2014, Rathore vd. 2015). 

Annexin ailesinin üyelerinden AnnexinA2, AnnexinA5 ve AnnexinA11 membran 

içerisinde görülmektedir. Nükleus içerisinde Tirozin Kinaz aktivitesi ile temel olarak 

ATP’den bir fosfat grubunun proteine transferi doğrultusunda lokalizasyonları 

doğrulanır niteliktedir. Kemik matriksi ve veziküllerinde bol miktarda bulunurlar ve 

hidroksiapatit (doğal yollar ile kalsiyum apatit oluşturan) sırasında kalsiyum girişinde 

önemi rol oynarlar (Genge vd. 1990, Tomas vd. 2003). 
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2.4.5 Vezikül transportunda annexinlerin rolü 

 

 

2.4.5.1 Ekzositotik işleyiş 

 

 

Plazma membranı yakınlarında ya da membran üzerinde, özellikle aktif transportun geç 

aşamalarında yol alırlar. Paramesyum gibi daha düşük organizmalarda, salgı 

organellerinin pozisyonlarının oluşmasında ve bağlanmasında da rol aldıkları 

görülmüştür (Creutz vd. 1996, Gerke vd. 1997, Gerke vd. 2005). 

 

 

2.4.5.2 Endositotik işleyiş 

 

 

Endositotik olayların çözümlenmesinde ve transportlarında genel bir rol üstlenir 

annexinler. AnnexinA1, epidermal büyüme faktörü (EGF) Tirozin kinazın substratıdır 

ki reseptör aktifleştiği zaman N-terminal uç bölgesinde fosforilasyon gösterir. 

Endositotik veziküllerin oluşturulmasında AnnexinA1 ve AnnexinA2, N-terminal 

uçlarının endozom hedef serilerini barındırdığı gözlemlenmiştir. Endositotik vezikül 

işleyişlerine örnek olarak AnnexinA6’nın klatrin çalışmasında aldığı rol, 

AnnexinA2’nin kolesterol ester işleyişindeki ve çoklu vezikül endozom 

biyogenesisindeki rolü örnek olarak verilebilir (Gerke vd. 1997, Gerke vd. 2005). 

 

 

2.4.6 Membran bağlanmalarında annexinlerin rolü 

 

 

Diğer proteinleri membran üzerine bağlama işleyişinde görev alır annexinler. Yeterli 

membran bağlanması ve kalsiyum girişi dahilinde oluşan trimer yapılar ile meydana 

gelen bir işleyiştir (Peers vd. 1993). AnnexinA5, annexin ailesinin diğer üyeleri arasında 

en çok membran bağlayıcı işleyişi sergileyen ‘‘iskeledir’’. AnnexinA5 bu özelliğini 

membran fosfotidilserin ünitelerine bağlanırken oluşturduğu iki boyutlu yapısal ağ 

sayesinde kazanır. AnnexinA5’in meydana getirdiği bu ağ yapısı, endositoz ve 

ekzositoz sırasında hücre şeklindeki stabilizasyon değişikliklerinde önemli rol oynar 

(Goppelt-Struebe vd. 1989, Pigault vd. 1994, Li vd. 2003, Kenis vd. 2004). 
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AnnexinA1 ve AnnexinA2, AnnexinA5’in bu işleyişi sırasında fosfotidilserin ve 

fosfotidilkolin üniteleri üzerinde gerçekleşen bağlanmalarda tek tabakalı bir yapı 

oluşturmak sureti ile bu iskeleti desteklerler. Ayrıca AnnexinA1 ve AnnexinA2, 

fosfotidilinozitol-4,5-bifosfat (PIP2) bağlanmasını sağlayarak membran etrafında aktin 

işleyişini geliştirir yönde bir rol alırlar (Creutz vd. 1996, Gerke vd. 2005). 

 

 

2.4.7 Annexinlerin membran organizasyonundaki rolü 

 

 

Membran bağlanmaları başlığı altında bahsedildiği üzere, AnnexinA2 aktin hücre 

iskeleti oluşumu sırasında lipid organizasyonunda önemli bir rol alır ve PIP2 

bağlanmasını gerçekleştirir. AnnexinA2 bunun yanı sıra, kolesterol gibi lipidlerin de 

bağlanmasında etkindir. Aslında AnnexinA2, kendisi bir aktin bağlayıcı proteindir ve 

interaksiyon bölgelerinin oluşumunda yardımcı olur. Bu eylem epitelyal ve endotelyal 

hücreler gibi tek tabakalı hücrelerde, hücre-hücre interaksiyonlarının gelişiminde 

etkindir (Susin vd. 2000, Delikatny vd. 2002, Li vd. 2003, Sørensen vd. 2005). 

 

 

AnnexinA11, mitozun geç aşamasında, sitokinezis sırasında rol aldığı düşünülen bir 

Annexin aile üyesidir. Kardeş hücrelerin ayrılmasını destekler bir nitelikte rol oynadığı 

düşünülmekte olup eğer ayrılma tam anlamda başarılı olmazsa apoptosisin devreye 

girmesi söz konusudur (Tomas vd. 2003). 

2.4.8 Annexinlerin apoptosis ve inflamasyon ile ilişkisi 

 

 

Annexin ailesinin üyelerinden AnnexinA1, anti-inflamatuar cevap mekanizmasında en 

etkin rollerden birine sahiptir. Enfeksiyon ya da doku hasarı dahilinde lökostilerdeki 

AnnexinA1 reseptörleri ile interaksiyona geçen AnnexinA1, inflamasyonun seviyesini 

indirgeyen bir işleyiş gösterir. Bu işleyişi sayesinde reseptör aktif lökositler enfeksiyon 

bölgesinde, inflamasyon kaynağını direkt olarak hedefleyebilirler. Bu durum 

lökositlerin, özellikle nötrofillerin, fazla kullanımını, inflamatuar cevabın gecikmesini 

ve bu gibi işleyişi negatif yönde etkileyebilecek durumların önüne geçilmesini sağlar 

(Prossnitz vd. 1997, Hannong vd. 2003). 
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AnnexinA1, nötrofillerin yüzeylerinde ifadelendiği zaman AnnexinA1 proapoptotik 

mekanizmaya öncelik eder. Hücre yüzeyinde ifadelendiği takdirde hücre bazında 

apoptotik işleyişe öncülük eder. Ayrıca hücre yüzeyi proteini olarak bazı tümörlerin 

işaretlenmesini sağlayarak, AnnexinA1’e karşı antikorların immünoterapötik 

yaklaşımlarında hedef molekül olarak yardımcı bir işleyiş sergiler (Pigault vd. 1994, 

Arur vd. 2003). 

 

 

2.4.9 Annexinlerin koagülasyondaki rolü 

 

 

Annexin ailesinin üyelerinden biri olan AnnexinA5, koagülasyon mekanizmasında 

oldukça büyük bir rol oynamaktadır. Bir çok diğer annexin gibi AnnexinA5 de hücre 

yüzeyinde ifadelenebilir ve hücre yüzey lipidlerini korumak için iki boyutlu bir kristal 

yapı oluşturabilir. Fosfolipidler sıklıkla otoimmün cevaplarda ortaya çıkan moleküller 

olarak bilinirler. Bu gibi durumlarda AnnexinA5’e karşı antikorlar iki boyutlu yapıyı 

ortadan kaldırarark, fosfolipidlerin membranda açığa çıkmasını sağlarlar ve bir çok 

koagülasyon mekanizmasının işleyişine olanak sağlarlar (Rand 2000, Delikatny vd. 

2002, Gerke vd. 2005). 

 

2.4.10 Annexinlerin fibrinolizisteki rolü 

 

 

Annexin ailesinin üyelerinden biri olan AnnexinA2, bu işleyiş dahilinde pıhtı 

büyümesini ve pıhtının problem teşkil edecek bir hal almasını engeller nitelikte rol 

almaktadır. Hücre yüzeyinde ifadelenen AnnexinA2, plazminojen reseptörü olarak 

görev alır ve plazmin üretimine katkıda bulunur. Plazmin üretimi ile birlikte, kan 

plazma proteinlerinin bir çoğu degrede edilmiş olur (Ling vd. 2004, Kobayashi vd. 

2015). 

 

 

2.5 Rekombinant DNA Teknolojisi 

 

 

Rekombinant DNA teknolojisi, verilen bir konaktan genleri tanımlamak, izole etmek, 

manipüle etmek, ve yeniden ifadelendirmek gibi amaçları olan bir teknolojidir. İlgili 
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genin izole edilmesi ve çoğaltılması metoduna genin klonlanması denilmektedir. 

Klonlama ile ilgili gen bölgesini, canlı organizmalarda kendi kendine çoğalabilen 

vektör, plazmit ya da virus gibi taşıyıcılar içerisine sokarak rekombinant DNA 

oluşturulmuş olunur. Rekombinant DNA molekülleri prokaryotik ya da ökaryotik bir 

konak hücreye yerleştirilir. Konak hücrenin çoğalması ile birlikte hedeflenen gen 

bölgesini içine almış vektör de çoğaltılmış olur. Böylece, konaktaki yabancı DNA 

molekülü sayıca artmış olur (Carrol 1993). 

 

Bu teknoloji ile konak organizmaya girmiş iki farklı türden DNA moleküllerinin bir 

araya gelmesi ile tıpta, tarımda ve endüstride bir değeri olan yeni genetik 

kombinasyonlar üretilir. Bu şekilde kes-yapıştır teknolojisi olan yönteminin farklı 

amaçları olabilir. Bilinen gen ürünlerinin fonksiyonu ve regülasyonu ile ilgili temel 

anlayışlar geliştirmek, hücre içi genetik bozuklukları düzeltmek, hastalığa duyarlı 

konaklarda yabancı genler ifadelemek, geniş kullanımlar için çok miktarda protein 

üretmek rekombinant teknolojisinin amaçlarından bazılarıdır (Mullis 1990, Garret 2000, 

Ghoshdastider vd. 2013). 

 

Rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak üretilen proteinlere rekombinant protein adı 

verilmektedir. Rekombinant protein teknolojisi özellikle ilaç sektöründe yoğun olarak 

kullanılmaktadır. Diyabet, hemofili, hepatit, miyokard infaktüs ve çeşitli kanserler gibi 

dikkat çeken hastalıklar rekombinant terapötik üretimine dahildir. İnsülin gibi basit 

protein ile başlayarak daha sonra büyüme hormonu rekombinant biyofarmasötik ilaçlar 

son yıllarda oldukça artmıştır (Cederbaum vd. 1984, Ghoshdastider vd. 2013). 

 

 

Rekombinant protein üretiminin başarılı olmasını sağlayan bir diğer faktör ise taşıyıcı 

sistemin belirlenmesidir. Günümüzde rekombinant protein üretimi amacıyla 

kullanılmakta olan bakteri, maya, böcek ve memeli hücre hatlarına kadar geniş 

çeşitlilikte taşıyıcı ve protein üretici sistemler bulunmaktadır. En önemli iki 

rekombinant biyomolekül, insulin ve eritropoietin, sırasıyla E. coli ve Chinese hamster 

ovary (CHO) hücreleri kullanılarak elde edilmiştir. Rekombinant protein teknolojisi ile  

yüksek kalitede ve saflıkta aynı zamanda kısa sürede ve düşük maliyette protein elde 
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etmek bu teknolojinin oldukça önemli oluşunu göstermektedir (Chan 1996, 

Ghoshdastider vd. 2013). 

 

 

2.5.1 Gen transferi 

 

 

Genetik mühendisliği tekniklerinden faydalanarak, genetik materyalin temeli olan 

deoksiribonükleik asidin (DNA) yapısına belirli uzunlukta özel gen dizilerinin 

nakledilme işlemine gen transferi denmektedir. Gen transferi teknolojisinin önemi 

moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği alanında yapılan çalışmalar ile birlikte 

günden güne artmaktadır. Bu teknoloji sadece akademik araştırmalarda 

kullanılmamakta, aynı zamanda endüstriyel uygulamalarda giderek artan ve gelişen bir 

teknoloji ile yerini almaktadır. Rekombinant protein teknolojisi ile gen transferi 

yapılırken belirli basmaklar göze çarpmaktadır (Watt vd. 1993, Wurm 2004, 

Ghoshdastider vd. 2013). 

 

2.5.1.1 Gen izolasyonu 

 

 

Rekombinant DNA teknolojisinde, canlı hücreleri bazı kimyasal maddelerin ve 

kimyasalların kullanımı dahilinde hücre zarının yıkılıp DNA’nın ortaya çıkarılma 

işleyişi temel alınmaktadır. Geni taşıyan DNA parçalarını elde etmek için yapılan 

işlemdir. Bu yöntemle ilgilenilen geni taşıyan DNA parçaları elde edilmektedir . 

Hedeflenen gen bölgesini klonlamak için konak hücreden sekansın izole edilmesi 

gerekir. 

 

 

Toplam haberci RNA (mRNA) izolasyonundan sonra komplement DNA (cDNA) 

sentezi gerçekleştirilir. Bir diğer izolasyon yöntemi olarak gen kütüphanlerini 

kullanarak etiketlenmiş gen kopyası ve mRNA dizisine sahip olunursa, bütün 

genomdaki klonlar arasında araştırılan geni içeren klon saptanabilir (Shih 1973, Watt 

vd. 1993, Sofiadis vd. 2012). 
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2.5.1.2 Geni taşıyacak uygun araç; vektörlere aktarım 

 

 

Mikroorganizmalar arasında gen klonlamasında bir çok aracı molekülden 

yararlanılmaktadır. Bu moleküllerin amaca yönelik kullanılması ve bilinçli olarak 

seçilmesi gerekmektedir. Özellikle, restriksiyon haritalarının, baz sıralarının, gen 

fonksiyonlarının, hücre içi replikasyon mekanizmalarının, spesifik belirteçlerinin, v.b. 

diğer özelliklerinin çok iyi bilinmesi ve tanınması klonlamanın başarısı için ilk adımı 

oluşturmaktadır (Gonzalez vd. 2010). Gen klonlamasında başlıca 3 temel vektörden 

yararlanılmaktadır. 

2.5.1.2.1 Plazmid vektörler 

 

Bazı prokaryotik (bakteriler) ve ökaryotik organizmalarda (maya, flamentöz mantar, 

mavi algler, v.b.), hücrenin büyük kromozomundan ayrı olarak sitoplazma içerisinde ya 

serbest olarak (plazmid) ya da hücre kromozomu ile birleşmiş halde (epizom), DNA 

karakterinde ekstrakromozomal genetik elementler bulunmaktadır (De Gelder vd. 2008, 

Gonzalez vd. 2010). 

Kromozomdan bağımsız olarak, kendi kendini replike edebilen, çift sarmallı, halkasal 

DNA moleküllerine plazmid denir. Plazmidler bakterilerin hayati fonksiyonları kontrol 

eden genler haricinde esansiyel olmayan genler de içerirler. Plazmidler genellikle 

bakterilerde bulunurlar; ancak çok nadir olarak Saccharomyces cerevisae gibi ökaryotik 

hücrelerde de bulunabilirler. 1.000 ile 1.000.000 baz çifti uzunluğu arasında 

değişebilmektedirler. Bağımsız olarak hücre bölünmesinde kendisini eşleyerek 

çoğalabilir ya da plazmid önce ana DNA ile kaynaşıp, sonra hücre bölünmesi ile birlikte 

çoğalabilir. Ancak bu kaynaşma sayesinde canlının bazı özellikleri etkilenmektedir 

(Inoue vd. 1990, De Gelder vd. 2008, Gonzalez vd. 2010). 

 

 

Genetik biliminde kullanılan bu plazmidlere vektör adı verilir. İfadelenme, uygun 

genetik alt yapıya sahip bir vektör kullanılarak tetiklenmektedir. İfade vektörlerinin  

genetik elementleri replikasyon orjini (ori), antibiyotik direnç belirteci, transkripsiyonel 

promotorlar, translasyon başlangıç bölgeleri (TIRs), transkripsiyonel ve translasyonel 
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sonlandırıcılarıdır (Baneyx 1999, Jonasson vd. 2002, De Gelder vd. 2008). 

 

 

Heterojenik protein üretilmesi için kullanılan sistemler arasından, gram-negatif bakteri 

E.coli ile çalışmak bir çok organizmaya göre tercih sebebidir. Hızlı büyümesi, ucuz 

koşullarda yetiştirilmesi, genetik alt yapısının çözümlenmesi, klonlama vektörlerin 

rahatlıkla çoğaltılabilmesi ve mutant akrabalarının bulunması bu teknoloji dahilinde 

kullanımının nedenlerindendir (Emery 1984, Baneyx 1999, De Gelder vd. 2008, 

Ghoshdastider vd. 2013). 

 

 

En çok kullanılan plazmidlerden pBR322, ampisilin ve tetrasiklin antibiyotiklerine karşı 

immnün bölgeler içerirler. 6000 baz çiftine kadar DNA molekülünü taşıyabilirler. pET 

ekspresyon vektörleri de pBR322 plazmidlerinden türemiştir. Klonlama ve E.coli’de in 

vivo rekombinant protein ifadelenmesi için yaygın olarak kullanılan ekspresyon 

vektörlerden bir tanesi de pET ekspresyon sistemleridir. Bu vektörlerin yaygın olarak 

kullanılma nedeni, T7 bakteriyofaj genine sahip olmalarıdır. 

 

Bu genin kodladığı T7 RNA polimeraz ile yüksek seviyede transkripsiyon ve 

translasyon yapılımı tetiklenmektedir. pET vektörleri antibiyotik dirençlilik geni, LacI 

genine, T7 promotor ve Lac operatörüne sahiptir. Bu sistemde, ilgili bölgenin protein 

kodlayan kısmı T7 promotorunun ve 10 lider dizisinin aşağı kısmına klonlanır ve E. coli 

suşlarına transforme edilir. T7 RNA polimerazın LacUV5 promotorundan ifade edildiği 

kromozom entegre kasetin isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG) dahilinde 

tetiklenmesi ile protein ifadelenmesi sağlanır. 

 

 

Protein ifadelenmesi için kullanılacak bir diğer yöntem, polimeraz ifadeleyen 

bakteriyofaj lambda CE6 ile hücreyi enfekte etmektir. T7 RNA polimeraz suşlarda 

olmadığı için klonlanmış hedef genin bazal ifadelenmesi oldukça düşüktür. IPTG, 

vektörde aktif T7 RNA polimeraz çalışmasının tetikleyerek, konağın RNA polimerazı 

ile transkripsiyon açısından yarışırlar. Böylece, hedef protein birkaç saat içerisinde 

hücre içerisindeki ifadelenen proteinlerin çoğunu oluşturacaktır. Lac represör (LacI) T7 

RNA polimerazın promotora gidip bağlanmasını engeller. İlgili genin proteine 
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dönüşmesi için IPTG varlığında LacI’nın bağlı olduğu operatör DNA dizisinden düşer 

ve bunun yokluğunda, T7 RNA polimerazın T7 promotorunu tanıması ile transkripsiyon 

başlar. Eğer bakteri orta log olarak adlandırılarn büyüme fazında tetiklenirse (O.D. 

600nm 0.6-0.9), protein maksimum seviyede üretilebilmektedir (Bell vd. 2000, 

Sørensen vd. 2005, Daber vd. 2007, De Gelder vd. 2008). 

 

 

2.5.1.2.2 Bakteriyofajlar 

 

 

Bakteriyofajlar, bakterileri enfekte eden virüsler olarak diğer bir klonlama vektörüdür. 

Uzunluk olarak plazmitlerden daha büyük DNA parçalarının klonlanmasında 

kullanılmaktadırlar. Rekombinant DNA teknolojisinde en sık kullanılan fajlardan birisi 

olan lambda fajının genom büyüklüğü 50 kilobaz (kb) olup bunun yaklaşık 20 kb’lık 

bölümü klonlamada kullanılabilir (Ish-Horowicz vd. 1981, Kaufman 2000). 

 

 

Fajların bir çoğu kendi konakçılarında lizis (virulent fajlar) meydana getirmelerine 

rağmen, diğer bir kısmı içinde bulundukları bakterilerde herhangi bir zarar verici etkide 

bulunmazlar (Örn. E. coli ’ye ait lambda fajı, C. diphtheriae ait beta fajı, v.b.). Bu tür 

fajlar bakterinin genomu ile kaynaşır ve onun bir devamı haline gelerek birlikte ve eş 

zamanlı olarak replike olurlar. 

 

 

Her hücre bölünmesi sırasında bakteri DNA’sı ile birlikte kardeş hücreye aktarılır 

(profaj). Lambda fajı ve beta fajı birer profajdırlar. Vektör olarak, genellikle, E. coli ’ye 

ait fajlardan (Lambda, M13. v.b.), ayrıca fajmid ve kozmitlerden de yararlanılır (Ish-

Horowicz vd. 1981, Kaufman 2000). 

 

 

2.5.1.2.3 Kozmit vektörler 

 

 

Kozmit vektörler dizilerinin bir yarısını fajdan diğer yarısını da plazmitlerden alan 

karma vektörlerdir. Klonlanacak DNA dizisinin arasına girecek cos (cos=cohesive ends) 

bölge lambda fajından alınırken, replikasyon orjini, restriksiyon tanıma ve kesim 
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bölgeleri ile ampisilin direnç genleri plazmitden alınmaktadır. Bu vektörler, 30-44 kb 

uzunluğundaki DNA parçalarının klonlanmasında kullanılan fajemid vektördür (Ish-

Horowicz vd. 1981). 

 

 

DNA dizisinin tespiti için kullanılan diğer bir fajemid vektör ise M13 bakteriyofajıdır. 

Bu klonlama vektörleri, belirli özelliklerin kazandırılması ve klonlanacak DNA bölgesi 

uzunluğunun artırılması amacıyla laboratuvarda dizayn edilmiş sentetik DNA 

molekülleridir. İki cos bölgesine ve iki dirençlilik belirteci bölgeye (ampR, kanR) sahip 

olan kozmitlere çift cos bölgeli kozmit vektörler denir. Kozmitler iki restriksiyon enzimi 

ile aynı anda kesildiğinde iki lineer parça elde edilir ve her birinde bir cos bölgesi bir 

belirteç bölgesi bulunur. Yabancı gen DNA’sı, iki cos bölgesi arasına yerleştirilir. Diğer 

işlemler aynen tek cos bölgeli kozmitlerde olduğu gibi yürütülür (Ish-Horowicz vd. 

1981, Kaufman 2000). 

 

 

2.5.1.3 Ligasyon 

 

 

Ligasyon, rekombinant DNA teknolojisinde klonlanacak olan geni taşıyan DNA 

parçaları ile vektör DNA’sının bir enzim aracığılıyla birbirlerine bağlanması işlemine 

denir. Ligasyon işlemi için ligaz aktivitesine sahip enzimler kullanılmaktadır. 

 

 

DNA ligazlar, rekombinant DNA dizilerinin oluşturması için çok önemli araçlardır, 

çünkü  DNA ligazları kullanmadan restriksiyon enzimleri ile elde edilen DNA 

parçalarının bir plazmid içerisine yerleştirilmesi mümkün değildir. Uçları birleştirilen 

DNA moleküllerinin uçları "yapışkan" veya küt olabilir. DNA ligazlar, bir DNA 

molekülünün 3’ hidroksil ucu ile bir diğerinin 5’ fosfat ucu arasında fosfodiester bağı 

oluşturmak sureti ile bağlarlar. Katalizledikleri reaksiyonlar için yüksek enerjili ATP 

veya NAD kofaktörlerini kullanırlar. Başarılı bir ligasyon (birleştirme) reaksiyonu için 

en uygun sıcaklığın bulunması gereklidir. Bir çok reaksiyon, bakteriyofaj T4’ten elde 

edilen T4 DNA ligaz ile katalizlenmektedir (Lehman 1974). 
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2.5.1.4 Transformasyon 

 

 

Genler bir bakteri hücresinden diğerine üç ayrı mekanizma ile nakledilebilir. Bu 

mekanizmalar; Konjugasyon, Transdüksiyon ve Transformasyon olarak bilinmektedir.  

 

 

Transformasyon, DNA teknolojisi kullanılarak hücre dışı DNA’nın hücre tarafından 

içeri alınması ve genoma entegre edilmesi olayıdır. Transformasyon sonucunda alınan 

DNA ile birlikte hem hücrenin genotipine müdahale edilir hem de hücre fenotipi 

değişir. Kısaca, ekzogenik bir DNA molekülünün hücre içine alınıp hücre ile 

bütünleşmesidir. Transformasyonun ilk aşamasında 0 °C’de yüksek konsantrasyonda 

katyonların varlığında ekzogenik DNA bakteri yüzeyine yapışır ve bağlanır. Sıcaklık  

0 °C’den 42 °C’ye çıkarıldığında, ilgili DNA hücre duvarından sitoplazmaya girer. 

Ekzogenik DNA, DNAaz’a karşı dirençli hale gelir.  

Sonunda içeri girmiş yabancı DNA molekülü, bakteride hayatını devam ettirebilmek 

için ya kendi başına kararlı bir replikon oluşturur ya da yerleşmiş replikon ile homolog 

rekombinasyon yapar (Frisch vd. 2001, Chen vd. 2004, Chan vd. 2013). 

 

 

Transformasyon işlemine başlamadan önce belirli gen bölgesi ligaz enziminin 

kullanılması dahilinde, vektör ile birleştirilir. Genellikle nükleik asitler, örneğin 

plazmitler, uyarıcı bir etki olmadan bakteri hücrelerinin içerisine giremezler. Bu yüzden 

transforme olacak hücre membranlarının düzenlenmesi, dışarıdan gelecek molekülleri 

hücre içine kolaylıkla alabilmeleri için kompetan hücre olmaları gerekir. Hücre, Ca2+, 

Ba2+, Sr2+, Mg2+, Mn2+, ya da Rb+ gibi katyonların herhangi biri ile muamele 

edildiğinde kompetan hale gelmektedir. 

 

 

Kompetan hücre hazırlamak için farklı metotlar vardır; kalsiyum klorür (CaCl2), 

rubidium klorür (RbCl) ve transformasyon stok solusyonu (TSS) metotları en çok 

bilinen ve kullanılan metotlardır. TSS çözeltisini kullanarak E.coli hücresini kompetan 

hale getirmek hem hızlı, hem kolay hem de yüksek oranda tranformasyon verimliliği 

oluşturur. E. coli’nin hemen hemen tüm suşları TSS ile kompetan hale getirilebilir ve bu 
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hücreler yıllarca verimliliğini kaybetmeden kararlı halde -80 °C’de saklanabilirler. TSS 

içerisinde Luria-Bertani (LB) broth, poli etilen glikol (PEG), dimetil sülfoksit (DMSO) 

ve Mg katyonları bulunur (Chen vd. 2002, Chen vd. 2004, Froger vd. 2007). 

 

 

2.5.1.5 İstenilen geni taşıyan bakterilerini seçilmesi (seleksiyon) 

 

 

Rekombinant DNA teknolojisi ile yeni gen parçalarını taşıyan ve ayrıca istenilen 

özellikleri taşıyan klonları diğerlerinden ayırma işlemine, rekombinant seçimi adı 

verilmektedir. Konak hücrenin bir parçası olan rekombinant DNA molekülleri hücre 

ikileşmesi ile çoğalır ve bu şekilde taşınan gen parçalarının çok sayıda kopyasını elde 

edilir. Konak hücre içerisinde arzu edilen geni almış olan rekombinant hücrelerin 

seçilebilmesi gen klonlamasında en önemli basamaklardan biridir. Bunun sebebi ise, 

rekombinant DNA oluşturulması ve transformasyon sırasında başarı olasılığının 

genellikle çok yüksek olmamasıdır. Genetik seçimde uygulanan iki teknik vardır: 

 Konak hücrelerde taşıyıcının varlığının seçimi  

 Taşıyıcıya sokulmuş DNA parçasındaki genin seçimi 

 

 

Konak hücreye transforme edilmiş yabancı DNA molekülünü içeren vektöre sahip 

kolonileri, transforme olmamış kolonilerden ayırt edebilmek için, vektör üzerinde 

bulunan antibiyotik genlerinin kullanımı dahilinde seçicilik sağlanabilir. Bu genler 

sayesinde, vektörü almış koloniler antibiyotiğin içerisinde bulunduğu besiyerinde 

dirençlilik genine sahip olduğu için yaşarken, transforme olmamış kolonilerde 

antibiyotiğin dirençlilik geni olmadığı için o ortamda yaşayamazlar. Sonuç olarak 

dirençlilik genleri rekombinant genin konağa girip girmediğini görüntülemek amacıyla 

vektör üzerinde bulunurlar (Fadok vd. 1993). İçeri alınan plazmidin hedef gen dizisini 

içermeme olasılığı bulunmaktadır. Bunu anlamak için de Lac sistemi kullanılabilir ya da 

koloni polimeraz zincir reaksiyonu ile genin içeri girip girmediği kontrol edilebilir (Bell 

vd. 2000, Garret 2000). 

 

 

Antibiyotiklerin yaptığı antibakteriyel hareket bakteride dört farklı mekanizmaya etki 

eder; hücre duvarı biyosentezi, nükleik asit metabolizması ve tamiri, protein sentezinde 
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yer alan enzimlerin düzenlenmesi ya da baskılanmalarının sağlanması ile birlikte 

kazanılan antibakteriyel özellik. 

 

 

Rekombinant teknolojide en çok karşılaşılan antibiyotikler; ampisilin, tetrasiklin, 

kanamisin, neomisin, kloramfenikol’dür. Kanamisin 30S ribozomal alt ünitesine 

bağlanarak mRNA’nın yanlış okunmasına neden olur. Bu yanlış okuma anormal 

peptitlerin hücre içerisinde birikmesine ve sonunda bakteri hücresinin ölümüne neden 

olur. Aminoglikozid grubu bir antibiyotiktir; Streptomyces kanamyceticus bakterisinden 

izole edilmiştir ve sülfatlı formunda kullanılır (Alonso vd. 2001, Kohanski vd. 2010). 

 

 

2.5.1.6 Protein ifadesinin indüklenmesi 

 

 

İlk olarak Jacques Monod (Jacob vd. 1960) tarafından keşfedilen gen denetim sistemi, 

glukoz yokluğunda E.coli tarafından ifade edilen proteinlerle ve laktoz 

metabolizmasıyla ilişkili (laktoz var), olan Lac operonudur. 

 

 

Ortamda laktoz yoksa düzenleyici genin ürettiği baskılayıcı protein, operatör bölgeye 

bağlanır ve promotor bölgeye RNA polimerazın bağlanması engellenir, transkripsiyon 

gerçekleşmez. Ortamda laktoz varsa, baskılayıcı proteine laktoz bağlanır, operatör bölge 

boş kalır, RNA Polimeraz promotora bağlanır ve transkripsiyon gerçekleşir. 

 

 

E. coli’de Lac operonunun düzenlenmesi, gen ifadelenmesinin transkripsiyon 

seviyesinde negatif olarak kontrolü için gerekli bir işleyiştir. Lac operonunun kontrolü 

diğer negatif olarak bakteriyel sistemlerin düzenlenmesine göre daha etkilidir. 

İndükleyici varlığında, Lac enzimleri 1000 kat artabilirken, Gal operonu 20 kattan az 

indüklenir. Lac operonun baskılanması ile Lac promotoruna RNA polimerazın 

bağlanmasını direkt olarak engellenmiş olur. IPTG allolaktozu taklit eden bir 

moleküldür. Laktoz ise Lac operonun transkripsiyonunu tetikleyen bir metabolittir. 

IPTG yapısındaki sülfür atomu hücre tarafından hidrolize olmayan kimyasal bir bağ 

yaratır. Böylece, hücre onu metabolit olarak kullanamaz, parçalayamaz ve IPTG 

konsantrasyonu sabit olarak kalır (Eron vd. 1971). 
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Lac operatör dizisinin önünde, T7 promotorun yerine E.coli’nin RNA polimerazın 

bağlanabileceği Lac promotor dizisi vardır. Promotorun önünde ise Lac operonunun 

açılıp kapanmasını kontrol eden represör bölge bulunur (Hansen vd. 1998). Laktoz 

yokluğunda, LacI operatör bölgeye bağlanır ve DNA’yı 40° büker. Bu bükülme, T7 

RNA polimerazın promotor bölgesine bağlanmasını engeller. Ortamda bulunan IPTG, 

Lac represöre bağlanır ve Lac operotöründen tetramerik represörü çıkarır. Böylece Lac 

operonunda genlerin (beta galaktosidaz gibi) transkripsiyonuna izin verilmiş olunur 

(Jacob vd. 1961, Miller 1980). 

 

 

 

Şekil 2.13 Lac operon 

 

 

2.5.1.7 Protein saflaştırması 

 

 

Proteinler çeşitli kaynaklardan elde edilirler. Endüstriyel ve laboratuvar ölçeğindeki 

saflaştırılmalarda genellikle aynı yöntemler takip edilmektedir. Proteinlerin 

fizikokimyasal yapıları saflaştırma yönteminin seçilmesinde önemli rol almaktadır. 

Bunlar; çözünme kabiliyeti, molekül ağırlığı ve proteinin elektrostatik yüküdür. 



50 

 

Rekombinant proteinlere bir “etiket” takılmak sureti ile ilgili proteinin ortamdan daha 

kolay ayrılması sağlanabilir (Siegelman vd. 1965, Ghoshdastider vd. 2013). 

 

 

Belirli hücreler tarafından ifade edilen proteinler, hazır hale gelmeleri için arındırılıp, 

saflaştırılmaları gerekmektedir. Bu işleme “downstream processing” adı verilmektedir. 

pH değişimi ile kolayca etkilenen proteinler denatüre olarak biyolojik aktivitelerini 

kaybederler. Biyofarmasötiklerin çoğu nötral pH’da veya 5-8 arasındaki pH 

değerlerinde stabil halde bulunmaktadır. Bu yüzden saflaştırmak için distile su ile 

hazırlanan tampon çözeltiler kullanılır (Milne 2011). Proteinlerin üretildiği kaynaktan 

geri kazanımı en önemli aşamalardan biridir.  

Canlı bir hücre tarafından üretilen proteinler genellikle ortama salgılanır ve hücre-dışı 

(ekstraselüler) proteinler olarak isimlendirilirler. Bunun aksine rekombinant bakteriler 

tarafından üretilen proteinler hücre içerisine salgılanır ve hücre içi proteinler olarak 

isimlendirilirler. Her iki durumda da yapılacak ilk işlem hücrelerin toplanmasıdır. 

 

 

Hücrelerin toplanması için genellikle santrifüj işlemi tercih edilmektedir fakat 

mikrofiltrasyon yöntemi de bilinen bir uygulamadır. Ürün hücre dışındaysa hücreler 

inaktive edilerek (otoklavlama ile) atılır, protein sıvı kısımdan daha ileri tekniklerle 

saflaştırılır. Hücre içinde olan ürünleri elde etmek için, hücre çöktürülmesi yapılır ve 

daha sonra hücre zarı parçalanarak hücre içeriğiyle birlikte söz konusu proteinin açığa 

çıkması sağlanır. Hücre sıvısında dağılmış halde bulunan rekombinant proteinlerin 

ekstraksiyonu konusundaki problemlerden dolayı birçok yöntem geliştirilmiştir. 

Hücreleri parçalayarak bileşenlerine ayırma yöntemleri, temelde hücre sınırlarının 

çesitli fiziksel ya da kimyasal tekniklerle yok edilmesini kapsar. Bakteri hücre duvarının 

parçalanmasında kullanılan teknikler çizelge 2.1’de gösterilmiştir. 

 

 

Proteinlerin hücre ve dokudan saf halde izole edilmesi oldukça önemlidir. Özellikle 

proteinin konsantrasyonu düşük ise hücre içerisindeki diğer proteinlerden ayırmak için 

ve saf halde elde etmek için saflaştırılacak proteine özel uygun yöntemin seçilmesi 

gerekir. Saflaştırılmada farklı yöntemler kullanılmaktadır. Saf veya safa yakın protein 
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eldesi için bu yöntemlerden bir veya birkaç tanesi arka arkaya kullanılmaktadır 

(Hoffmann vd. 1991, Bornhorst vd. 2000, Ghoshdastider vd. 2013). 

 

 

Proteinleri izole edebilmek için öncelikle yapılması gereken bazı adımlar vardır. İlk 

olarak, izole edilecek proteinin fazla miktarda üretilebileceği doku veya hücre grubu 

seçilir. Proteini fazla miktarda üretmiş hücre veya dokular uygun tampon çözeltiler ile 

homojenize edilir. Bu tampon çözelti hücre membranı ve nükleus membranını parçalar, 

böylece proteinler açığa çıkar. Tampon kullanılarak proteinin kimyasal yollarla açığa 

çıkması sağlanırken, yüksek frekansta ses dalgaları etkisine bırakarak (sonikasyon) 

mekanik bir hücre parçalama yöntemi de ardından yapılabilir. Oluşan homojenat belirli 

hızlarda santrifüj edilir ve hücre partiküllerinden uzaklaştırılır.  

Sonunda protein karışımı içeren bir supernatant oluşur ve bu supernatant saflaştırma 

yöntemleri için başlangıç materyali olur (Hoffmann vd. 1991, Bornhorst vd. 2000).  

 

 

Protein saflaştırma yöntemlerini dört temel başlık ile incelemek mümkündür. Bunlar; 

kromatografik yöntemler, elektroforetik yöntemler, santrifügasyon yöntemleri, diyaliz 

ultrafiltrasyon yöntemi. 

 

 

Affinite kromatografisi, kromatografik yöntemlerin içerisinde saflaştırılmada kullanılan 

en yaygın ve hızlı yöntemlerden bir tanesidir. Tek basamakta oldukça saf bir protein 

eldesi mümkündür. Bu yöntemde polisakkarit yapısındaki koenzim bağlı agaroz 

tanecikleri kolon dolgu maddesi olarak kullanılır. Enzimler, proteinlerin uç kısımlarına 

özgü tasarlanmaktadır ve protein karışımı kolona uygulandığında agaroz 

taneciklerindeki koenzimin serbest ucuna spesifik olarak bağlanır. 

 

 

Protein supernatantında diğer proteinler koenzim serbest ucuna bağlanma özelliğine 

sahip olmadıkları için kolondan uzaklaşırlar. Hedef proteini kolondan almak için 

sistemdeki ile aynı ancak daha yoğun konsantrasyonda serbest koenzim içeren bir 

çözelti kolona ilave edilir. Kolondaki entegre koenzim ile çözeltideki koenzim 

arasındaki rekabetten dolayı proteinler ilave edilen çözeltideki koenzime bağlanarak 
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kolondan alınır. Sonuç olarak, koenzime spesifik olan enzim proteini diğer 

proteinlerden tek bir basamakta saflaştırılır (Harlow 1988, Rigaut vd. 1999, 

Ghoshdastider vd. 2013). 

 

 

Affinite kromatografisinde en çok tercih edilen sistem hareketsiz metal affinite 

kromatografisi (IMAC)’dir. IMAC sisteminde, agaroz matriks üzerinde hareketsiz 

olarak duran geçiş metalleri (Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+) ile histidin işaretli hedef protein 

arasında bağlanma meydana gelir. Histidin bu metal iyonları ile en güçlü bağı oluşturan 

amino asittir. Histidin-imidazol çemberinde, elektron verici gruplar sayesinde nikel ile 

koordinasyon bağları oluşur. Bu şekilde saflaştırılacak protein kolona tutunur ve histidin 

ile yarışacak olan yüksek konsantrasyonda imidazol ile muamele gerçekleştirilir. Hedef 

protein tek aşamada elde edilmiş olur (Cuatrecasas 1970, Ghoshdastider vd. 2013).  

Elde edilen protein hiçbir zaman % 100 saf değildir. Bu yüzden, kolondan sonra 

tuzlardan arındırmak için ‘‘desalting’’ denilen işlem uygulanır. Desalting yapmak için 

molekül büyüklüğüne göre (size exclusion) kromatografi, diyaliz-ultrafiltrasyon ve 

tampon değişimi gibi farklı teknikler vardır. Desalting işlemi proteinin sadece tuzdan 

değil, deterjan, nükleotit ve lipit gibi diğer yabancı maddelerden de arındırılmasını 

sağlar (Cuatrecasas 1970, Porath vd. 1975). 

 

 

Protein saflaştırmasında kullanılan Staphylococucus aureus bakteriyel kaynaklı Protein 

A ve Streptococcus kaynaklı protein G, poliklonal ve monoklonal antikorların Fc 

bölgesine bağlanırlar. Affinite protein saflaştırmasında yaygın olarak kullanılan protein 

G ve A çeşitli IgG izotiplerine bağlanarak proteinlerin saflaştırmasında, izolasyonunda 

ve bileşenlerine ayrılmasında görev almaktadırlar. Protein G geniş bir pH aralığında 

poliklonal antikorlara bağlanmaktadır ve protein A’ya bağlanmayan veya zayıf 

bağlanan koyun, inek ve at IgG’leri protein G ile saflaştırılmaktadır. Protein G’ler bazı 

IgG izotiplerinin Fc bölgesinin dışında çok zayıf olsa da Fab kısmına da tutunabilirler 

(Harris vd. 1989, Milne 2011). 
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Çizelge 2.1 Bakteri hücrelerinin çözülmesinde kullanılan bazı yöntemler 

 Kimyasallar: Deterjanlar, Antibiyotikler, Organik çözücüler 

(örn: aseton, toluen) ve  denatüre edici ajanlar (örn: üre, 

guanidin) 

 Alkali maddeler 

 Sonikasyon 

 Homojenizasyon 

 Abraziflerle çalkalama (cam bilyeler) 

 Lizozimler 

 

 

Şekil 2.14 Rekombinant DNA teknolojisi genel anlatım şeması 
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2.6 İmmünoloji 

 

 

2.6.1 İmmünolojinin tarihçesi 

 

 

İmmünoloji, bağışıklık sisteminin yapısını ve fonksiyonlarını açıklayan bilim dalı 

olarak tanımlanır. Tıptan köken alır ve erken dönem çalışmaları, hastalıkların bağışıklık 

nedenleri üzerinedir. Bağışıklığın en erken anıldığı dönem M.Ö. 430’da Atina veba 

salgınıdır. Thucydides daha önce bir nöbet geçirip iyileşmiş insanların ikinci defa 

hastalığa yakalanmadıklarını belirtmiştir. Edinilmiş bağışıklığa bu bakış daha sonra 

Louis Pasteur tarafından aşıyı geliştirmede ve hastalık-germ teorisini ileri sürmede 

kullanılmıştır. Pasteur’ün teorisi hastalıkların miasma teorisi (kirlilik teorisi) gibi aynı 

çağda var olan teorilere doğrudan karşıttı. Mikroorganizmaların enfeksiyon 

hastalıklarının nedeni olduğu, 1905’de Nobel Ödülü alan Robert Koch‘un 1891’de 

yayımladığı Koch postülatlarına kadar kanıtlanamamıştır. 1901’de virüslerin insan 

patojeni oldukları sarı humma virüsünün Walter Reed tarafından keşfiyle 

doğrulanmıştır. İmmünoloji 19. yüzyılın sonlarına doğru humoral ve hücresel 

bağışıklığın hızlı gelişmeleriyle büyük ilerleme kaydetmiştir (Charles 2001). 

 

 

Özellikle antijen-antikor reaksiyonunun özgüllüğünü açıklayan yan-zincir teorisini ileri 

süren Paul Ehrlich’in çalışmaları oldukça önemlidir; Ehrlich, humoral bağışıklığın 

tanımlanmasına olan katkılarıyla 1908’de hücresel bağışıklığın bulucusu Elie 

Metchnikoff ile birlikte Nobel Ödülü almıştır. 

 

 

2.6.2 Bağışıklık sistemi 

 

 

Mikroorganizma, protein ve polisakkarit gibi yabancı ve zarar verici her türlü yapılara 

karşı direnci oluşturan hücrelerin, dokuların ve moleküllerin tümüne bağışıklık sistemi 

(immün sistem) denir. Bu hücrelerin ve moleküllerin oluşturdukları koordineli 

reaksiyonlara immün yanıt denir. 
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Organizmaya verildiklerinde kendilerine karşı humoral ya da hücresel bağışık yanıt 

oluşumunu tetikleyen moleküller immünojen olarak adlandırılır. İmmün yanıt 

geliştirmeyen ama spesifik immün ürünlerinin reseptörlerine bağlanan herhangi bir 

moleküle antijen denir. Her immünojen bir antijendir; ancak her antijen bir immünojen 

değildir. İmmün sistem vücudun hemen her yerinde karşılaştığı sayısız yabancı yapılara 

karşı savunma yapmak üzere evrimleşmiştir. Bu nedenle immün sistem hücrelerinin 

kan, lenf ve dokular arasında dolaşabilme ve gerekli bölgelerde yerleşebilme özellikleri, 

savunma sisteminde dinamik bir ağ oluşturmaktadır (Akira vd. 2006, Abbas vd. 2012). 

 

 

Bağışıklık sistemi Santral Lenfoid Organları (Kemik İliği, Timus, Fabricius Kesesi ve 

buna eşdeğer organlar) ve Periferik Lenfoid Organları (Lenf Düğümleri, Dalak ve 

Mukoza ile ilgili Lenfoid Dokular (Kapsülsüz Lenfoid Dokular)) olmak üzere iki 

bölümden oluşmaktadır. Bağışıklık tepkimesine hazır hale gelen olgun T ve B 

lenfositleri periferik lenfoid organlarında yerleşmektedirler ve antijenik bir uyarım 

olduğunda bağışıklık yanıtı periferik organlardan gerçekleşmektedir. Dolayısıyla immün 

hücreler santral organlarda oluşur, periferik organlarda görev yaparlar (Baker vd. 1952, 

Charles 2001). 

 

 

Antijenin konağa giriş yeri, bağışıklık yanıtını etkilemektedir. Deri yoluyla vücuda 

giren antijenler bu dokudaki makrofajlar ile tanınmaktadır. Dolaysıyla lenfatik yoldan 

bölgesel lenf düğümlerine taşınır ve immün yanıt hem antijenin giriş yerinde hem de 

ilgili lenf bezinde başlar. Kan dolaşımı ile giren antijenler dalaktaki makrofajlar 

tarafından tanınmaktadır. Solunum yolu, gastrointestinal kanal mukozasından girenler 

ise bölgedeki mukozal ilgili lenfoid doku ile temas eder ve burada gerekli immün yanıt 

gelişir. 

 

 

İmmün yanıt nerede başlamış olursa olsun kan ve lenf yolu ile diğer bölgelere ulaşır. Bu 

sistem yabancı hücrelerin, virüslerin ya da makro moleküllerin vücuda yerleştikten 

sonra nötralizasyonu için evrimleşmiştir (Baker vd. 1952, Harlow 1988, Charles 2001, 

Akira vd. 2006, Abbas vd. 2012). 
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İmmün sistemin kullandığı doğal bağışıklık ve edinsel bağışıklık olmak üzere iki ana 

savunma sistemi vardır. Vücuda ilk defa giren yabancı moleküllere öncelikle doğal 

bağışıklık hücreleri saldırırlar. Doğal bağışıklık, çok eski bir immün sistem olarak tüm 

omurgalılarda görülmektedir ve türler arasında korunmuştur. Bu bağışıklıkta önceden 

oluşmuş olan proteinler ve hazırda var olan hücreler kullanılarak immün sistemin ilk 

basamağı olan erken yanıt oluşturulmaktadır. Doğal immünitede ilk bariyerler deri, 

mukoz membranlar ve deri mukoz membran salgı tabakalarıdır. İkinci bariyeri oluşturan 

immün sistemde monosit, makrofaj, dendritik hücre, doğal katil hücre (NK), eozinofil, 

bazofil, nötrofil ve mast hücreleri etkili olmaktadırlar. Edinsel bağışıklık ise hücre 

yüzey reseptörlerini sentezleyen ya da yabancı moleküllere karşı protein salgılayan 

lenfositler tarafından kontrol edilir. Doğal immün sistemde tekrarlanmış bir yanıt 

oluşturulmazken, edinsel bağışıklık sistemi özellikli moleküllere karşı hareket eder ve 

sürekli bir yanıt vardır (Harlow 1988, Akira vd. 2006, Abbas vd. 2012). 

 

 

2.6.3 Antijen kavramı 

 

 

Organizmanın bağışıklık sistemini harekete geçirip antikorların yapımına neden olan ve 

hücre yüzey molekülleri ile birleşime geçen maddelere antijen denir. Antijen ile antikor 

arasındaki tepkime kimyasal bir temele dayanmaktadır, ancak antijen molekülü her 

zaman bu birleşmeye katılmaz. Antijen molekülünün yüzeylerinde, antikor sentezinde 

rol alan kimyasal yapılar bulunur. 

 

 

Bu yapılara epitop denir ve özgül antikorlar ile birleşmeyi sağlamaktadır. Her bir antijen 

üç boyutlu ve kimyasal yapılarına göre aynı veya farklı bir çok epitop 

bulundurmaktadır. Epitopların sayısı, antijenlerin büyüklüğün ve karmaşıklığını 

belirlemektedir. Bu nedenle çok sayıda epitopu olan bir antijen kendine karşı birden 

fazla özgül antikor ile birleşme yeteneğine sahiptir. Dolaysıyla antijenler multivalandır. 

Antijen-antikor arasında ne kadar uyum fazla ise birleşme gücü o kadar fazla olacaktır. 

Ayrıca antijen-antikor birleşmesi çok özgül olsada kimyasal olarak kuvvetli bir 

bağlanma değildir (Baker vd. 1952, Akirva vd. 2006, Schroeder vd. 2010, Abbas vd. 

2012). 
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Bir maddenin antijenik özellik gösterebilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir. 

Bunlar: 

 

 Yabancılık 

 Kompleks kimyasal yapı ve heterojenite 

 Molekül sertliği 

 Konakta kalıcı olmak 

 Moleküler büyüklük 

 Elektrostatik yük 

 Antijenin dozu ve giriş yolu 

 Emilebilir ve çözünebilir olması 

 Konakçıya ait özellikler; genetik ve yaş gibi özellikleri ifade etmek mümkündür. 

 

 

Antijenler, protein, karbonhidrat, lipid, nükleik asit yapısında olabilir. Timus (T 

lenfosit) bağımlı olan antijenler protein yapısındadır. Timus bağımsız olan antijenler ise 

lipid veya polisakkarid yapısındadır. Mikroorganizmaların çeşitli hücre kısımları, 

izoantijenler (kan grubu antijenleri ve doku uygunluğu antijenleri) aynı türe ait farklı 

yapıda olan antijenler örnek olarak verilebilir (Harlow 1988, Li vd. 2004). Normal 

şartlarda vücut, kendine ait antijenlere (otoantijenler) otoantikor cevap oluşturmaz. Bazı 

patolojik durumlarda otoantijenler fiziksel ve kimyasal özelliklerinde değişiklikler 

meydana gelir ve otoantikor cevap oluştuğunda otoimmmün hastalıklar gelişebilir 

(Baker vd. 1952, Akirva vd. 2006, Abbas vd. 2012). 

 

 

Hapten, tek başına antikor yanıtı oluşturmayan, bir taşıyıcı moleküle bağlandığı zaman 

antijen özelliği gösteren ve immün yanıtı oluşturan moleküllere verilen genel isimdir. B 

hücreleri antijen üzerinde olan epitopları tanırken, T hücreleri antijen sunan hücrelerin 

yüzeyinde olan ve ilk başta MHC sınıf I ve II tarafından tanınan özel amino asit 

dizilerini tanımaktadır (Harlow 1988, Charles 2001, Sirskyj vd. 2011). 
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2.6.4 Antikor kavramı 

 

 

Antikorlar vücuda yabancı moleküller girdiğinde onlara yanıt oluşturan konak 

tarafından üretilmiş proteinlerdir. Canlıların kendi kalıtsal yapılarına yabancı olan 

moleküllere karşı plazma hücrelerinden üretilen ve bu yabancı maddeler ile spesifik 

birleşme gösteren globulinlerdir. Önemli yapısal ve fonksiyonel özellikleri olan 

glikoprotein ailesi içerisindeki proteinlerdir. Fonksiyonel açıdan, antikorlar, antijenlere, 

özelleşmiş hücrelere ve bağışıklık sistemindeki bazı proteinlere bağlanarak karakterize 

olurlar. Bu karakterizasyon savunma sisteminin elemanlarından B hücreleri tarafından 

yapılır. Her patojene karşı özel bir antikor üretilebilmesi için B hücrelerinin milyonlarca 

antikor üretme kapasitesi vardır. Vücudun yaklaşık olarak 100 milyon farklı antikor 

üretebileceği tahmin edilir. Bu kadar çeşitli antikor yapılması immünoglobülin 

genlerinin değişik kombinasyonlarda düzenlenmesinde saklıdır (Harlow 1988, Li vd. 

2004, Akira vd. 2006, Schroeder vd. 2010, Abbas vd. 2012). 

 

 

Vücuda giren yabancı antijenler öncelikle makrofajlar gibi antijen sunan 

hücrelertarafından fagositoz yolu ile hücre içine alınırlar. Bu tip hücrelerin içine giren 

antijenler küçük parçalara ayrıştırılırlar. Antijen fragmentlerinin her biri bu hücrelerin 

yüzeylerinde bulunan MHC (major histocompstibility complex) class II glikoproteinleri 

aracılığı ile T yardımcı hücrelerine ya da direk B hücrelerine sunulur. Bu şekilde B 

hücrelerinin antikor sentezlemesi başlamış olur (Baker vd. 1952, Harlow 1988, Charles 

2001, Kirin 2009). 
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Şekil 2.15 Antikor genal şeması 

 

 

2.6.5 Antikor çeşitliliğinin genetik temeli 

 

 

Genetik alanındaki gelişmeler, birçok yaşamsal olayın gen tarafından yöneltiğini 

göstermiştir. Milyonlarca çeşitli antikor molekülünün hangi genetik mekanizma ile 

açıklanabileceği uzun süre araştırılmıştır. Genetik temelli antikor çeşitliliği 3 farklı teori 

ile  ortaya konulmuştur (Fischer 1964, Harlow 1988). 

 

 

2.6.5.1 Her farklı antikor sentezi için bir gen teorisi (çok gen teorisi) 

 

 

Bir milyar farklı antikor sentezlenen insan vücudunda bu sayı ile paralel olarak gen 

olması gerekirdi ki bu işleyiş ne bir lenfosit hücresine sığabilecek dizilimdir ne de 

insanda var olan toplam gen sayısına tekabül eder (Fischer 1964). 
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2.6.5.2 Somatik mutasyon teorisi 

 

 

Antijen uyarımı ile az sayıda genin mutasyona uğraması ve antikor sentezinin 

farklılığının ortaya çıkmasını ileri süren ‘’somatik mutasyon teorisi’’ kalıcı ve işlevsel 

bir teori olarak sınıflandırılmamıştır (Fischer 1964). 

 

 

2.6.5.3 Somatik rekombinasyon teorisi 

 

 

Günümüze kadar antikor çeşitliliğini açıklayan teoriler içinde ‘’Somatik rekombinasyon 

teorisi’’ gerçeğe en yakın olanıdır. V (D) J (variable-joining-diversity) rekombinasyonu, 

bağışıklık sisteminin immunoglobulin (Ig) ve T hücre reseptörlerinin (TCR) üretiminin 

erken evrelerindeki genetik rekombinasyon mekanizmasıdır (Baker vd. 1952, Fischer 

1964, Aucouturier 2001). 

 

 

1976 yılında Japon bilim adamı S. Tonewega milyonlarca antikor üretiminin genetik 

olarak nasıl mümkün olabileceği konusunda bazı çalışmalar yapmıştır. 

Araştırmalarında, fare embriyo hücrelerinde, antikor değişken (V) ve sabit (C) 

bölgelerindeki genlerin birbirinden uzak, antikor sentezleyen plazma hücrelerinde bu 

genlerin yan yana olduğunu göstermiştir. Antijene bağlanan değişken bölgeye ait çok 

sayıda gen bölgesi varken, sabit bölge için ise az sayıda gen bölgesi gösterilmiştir. B 

lenfositlerinin gelişme süresinde değişken bölgelerde rekombinasyon ve mutasyon yolu 

ile milyonlarca çeşit antijenin bağlanabileceği DNA dizilimlerinin oluştuğu 

görülmüştür. Buna ek olarak V genlerinde yüksek sıklıkta mutasyon olduğu 

belirlenmiştir. Böylece antijenik uyarım sonucu gelişen B lenfositleri çoğalırken 

genlerdeki rekombinasyonun yanı sıra, V gen bölgesi mutasyonları da oluşur ve antijene 

en iyi uyum sağlayan antikor çeşitleri sentezlenmiş olur (Jerne 1955, Fischer 1964, 

Dudley vd. 2005). 

 

 

İnsan genomunda kodlanan değişken bölgeler için çoklu gen kombinasyon tipini 

içerirler. Örneğin immunoglobulin ağır zincir 44 değişken (V) gen bölgesi, 27’den fazla 

Çeşitlilik (D) geni ve 6 birleşme (J) geni içermektedir. 
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Hafif zincir ayrıca bir çok sayıda V ve J genlerine sahiptir ancak D geni içermez. Bu 

bölgesel genlerin DNA’larındaki tekrar düzenleme mekanizmalarında muazzam 

büyüklükte antikor dağarcığını oluşturmak mümkündür; her bir antikorun antijene 

bağlanma değişken ucunda yaklaşık 100 amino asit bulunmaktadır, bu amino asitlerin 

farklı yerleşme kombinasyonlarına bağlı olarak 10
6
 - 10

7
 antijen tanıma işlevselliği 

oluşabilir (Yelton 1980, Li vd. 2004, Liu 2014). 

 

 

B hücrelerinin gelişim sürecindeki ilk rekombinasyon ağır zincir bölgesinde 

gerçekleşmektedir. Bu durumda D ve bir J gen bölümünün birleşmesi ile oluşum 

sağlanır. Bu iki genin birleşmesi ile diğer DNA kısmları silinir. Oluşan yeni D-J 

rekombinasyon kompleksine bir V geninin katılmasıyla düzenlenmiş yeni bir V(D)J 

geninin oluşumu tamamlanmaktadır. Oluşmuş olan yeni V(D)J geninin V ve D parçaları 

arasındaki tüm genler hücrenin genomundan çıkartılır. İmmünoglobulin hafif zincirinin 

bölgesinin Kappa (κ) ve Lambda (λ) zincirleri, D bölgesine sahip olmayan bir hafif 

zincir farklılığı dışında, oldukça benzer bir süreçle üretilir. 

 

 

Başka bir deyişle, hafif zincirlerin rekombinasyonu için ilk basamak, birinci 

transkripsiyon esnasında V ve J zincirlerinin VJ kompleksi oluşturmak üzere değişmez 

diziden önce eklenmesidir (Fischer 1964, Yelton 1980, Li vd. 2004, Liu 2014). 
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Şekil 2.16 Somatik rekombinasyon teorisi 

 

 

2.6.6 Antikor yapısı 

 

 

Antikorlar 2 ağır ve 2 hafif zincirden oluşur. Hafif zincir 25 kDa, ağır zincir 50 kDa 

ağırlığında olup birbirlerine disülfit bağları ile bağlanmış durumdadırlar. Her bir ağır 

zincir de yine kendi aralarında oluşturtulmuş disülfit bağları ile bağlıdırlar. Antikorlar 

temel olarak ‘’Y’’ yapısına sahip moleküllerdir. Bu yapıda üç tane protein domaininden 

ikisi özdeş olup, iki özdeş domain Y yapısının kollarını oluşturur. Her bir kol, antijene 

bağlanma bölgesine sahiptir.  
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Gövde kısmı ise immün yanıtın oluşmasında önemlidir (Harlow 1988, Abbas vd. 2012). 

Bu üç protein kısmı birbirinden proteaz papain muamelesi ile ayrılır. Antijen bağlanma 

bölgelerini içeren iki kısım Fab fragman olarak isimlendirilirken, bağışıklığın 

düzenlenmesinde yer alan gövde kısmı Fc fragmanı olarak tanımlanır. Fab ve Fc 

fragmanları arasında kalan bölgeye ise hinge denir. Bu kısım iki antijen bağlanma 

bölgesine hareketliliği verir. Bu şekilde hareketlilik antijene bağlanma bölgelerinin 

farklı antijen konformasyonları ile kompleks oluşturabileceğinin kanıtıdır (Harlow 

1988, Kirin 2009). 

 

 

Antikorlar, biyolojik özellikleri, yapı, hedefe özgüllük ve dağılımları açısından çeşitli 

izoformlar ve immünoglobulin izotipleri halinde bulunmaktadırlar. Bu nedenle, 

immünoglobulin izotip değerlendirilmesi karmaşık humoral immün yanıt için yararlı 

bilgiler sağlar (Harlow 1988, Schroeder vd. 2010). 

 

 

İmmünglobulinler alternatif kesim işlemleri sonucunda, B hücrelerinden salgılanan 

antikor üretimi ve yüzeye bağlı B-hücre reseptörleri olarak iki ana biçimde kategorize 

edilir. IgM ve IgD, B hücreleri tarafından antijen reseptörlerine karşı ifade olan ilk 

antikorlardır. Memelilerin plasentalarından IgA, IgD, IgE, IgG ve IgM olmak üzere beş 

ana antikor izotipi tespit edilmiştir. Antikor izotipleri, antikorun ağır zincir sabit 

bölgesinin (Fc) amino asit dizisindeki farklılıklara göre sınıflandırılır. IgG ve IgA 

Antikor izotipleri, ayrıca ağır zincir sekanslarındaki küçük amino asit farklılıklarna göre 

alt gruplara sınıflandırılmaktadırlar (örneğin, insan IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, lgA1 ve 

IgA2). Antikor ağır zincire ek olarak, antikor hafif zincirinin sabit bölgesinin amino asit 

dizisi de farklı alt sınıflara ayrılabilmektedir. Hafif zincirlerin kappa (κ) ya da lambda 

(λ) olarak iki tipi vardır (Chadd vd. 2001, Schroeder vd. 2010). 

 

 

Bir immünglobulin molekülünde ya iki adet lambda yada iki adet kappa bulunur ve her 

ikisi de aynı immünglobulin molekülünde bulunmaz. İmmünglobulinin iki adet aynı 

yapıya sahip Değişken (variable) antijen bağlayan bölgesi (Fab: Fragment antigen 

binding) ve bir adet sabit (constant) fagosit komplemana bağlanabilen bölgesi (Fc: 

Fragment crystallizable) bulunur.  



64 

 

Antijen bağlayan bölgede hem hafif hem de ağır zincir bulunur. Değişken bölgesindeki 

amino asit diziliş farklılığı antijen cevabın spesifik olmasını sağlar. Fc parçasında ise 

sadece ağır zincir bulunur ve immünglobulinin tipini belirler (Fischer 1964, Schroeder 

vd. 2010, Liu 2014). Ağır zincirin değişken bölgeleri üç ayrı gen tarafından, hafif 

zincirler ise iki ayrı gen tarafından kodlanır. Sentezlenme işleyişi ribozomlarda 

meydana gelir. Ağır ve hafif zincirlerin bir araya gelmesi ise endoplazmik retikulumda 

meydana gelen bir işleyiştir (Harlow 1988, Graziani vd. 2003). 

 

 

2.6.7 Anitkor sınıflandırması 

 

 

Plazma hücreleri tarafından üretilen çeşitli antikorlar izotiplerine göre 

sınıflandırılmaktadır. İşlev ve antijen yanıtlarına göre farklılık göstermektedirler. 

Antikorların ağır zincirlerinde olan sabit bölgedeki (Fc) farklı amino asit dizileri 

doğrultusunda beş çeşit ağır zincir vardır ve IgG, IgM, IgA, IgD, ve IgE olarak 

isimlendirilmektedir (Jerne 1955, Fischer 1964, Harlow 1988, Padlan 1991, Stavnezer 

vd. 2004). 

 

 

IgG molekülleri gamma ağır zincir yapılarına, IgM’ler mu, IgA’lar alfa, IgE’ler epsilon 

ve IgD’ler delta zincirlerine sahiptirler. Beş farklı ağır zincir çeşiti var iken, kappa ve 

lambda olmak üzeresadece iki çeşit hafif zincir bulunmaktadır. İmmünoglobulin G 

izotipinin bazı alt grupları da vardır. Örneğin bu alt gruplar insan ve farede farklılıklar 

göstermektedir. İnsan IgG dört farklı alt gruba sahiptir: IgG1, IgG2, IgG3, ve IgG4. 

Fare IgG’nin ise IgG1, IgG2a, IgG2b ve IgG3 olmak üzere dört alt grubu vardır (Fischer 

1964, Harlow 1988, Stavnezer vd. 2004, Salfeld 2007). 

 

 

2.6.7.1  İmmünoglobulin G (IgG) 

 

 

Y harfi şeklinde olup, monomer yapıdadır. Bu immünoglobulin plazma B hücreleri 

tarafından sentezlenir. Plasenta yoluyla anneden fetüse geçen tek immünoglobulindir.  
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Doğumun ilk haftasında bebeğin enfeksiyonlardan korunmasına ve bağışıklık sisteminin 

güçlenmesine yardımcı olur. Bebeğin kendi özgül immünoglobulinlerini üretmesi 

doğum ile başlar ve iki yaşına kadar devam eder (Fischer 1964, Harlow 1988, Stavnezer 

vd. 2004, Salfeld 2007). 

 

 

2.6.7.2  İmmünoglobulin M (IgM) 

 

 

İmmünoglobulinler arasında en büyük ağırlığa sahip makroglobulindir. Beş temel IgG 

molekülüne benzeyen yapının birbirlerine disülfit bağları ile bağlanması ile oluşan 

yıldıza benzer bir yapısı vardır. Antijen uyarımına karşı ilk sentezlenen ama yarı ömrü 

kısa olan bir moleküldür. Kısa ömürlü bir antikor olduğundan serumda kısa bir süre 

sonra miktarı azalır ve IgG molekülü görevi üstlenir (Fischer 1964, Harlow 1988, 

Stavnezer vd. 2004, Salfeld 2007). 

 

 

2.6.7.3 İmmünoglobulin A (IgA) 

 

 

Genel yapısı IgG molekülüne benzer ve iki monomerin birbirine J bağlayıcı polipeptit 

zinciri ile bağlanması sonucu oluşan dimer yapısı gösterir. Gözyaşı, tükrük, solunum, 

sindirim, ve genital sistem salgıları ve sütte bulunur. 

 

 

Salgı mekanizmalarında görev alan dokularda mukoza altındaki plazma hücreleri 

tarafından salgılanırlar ve salgısal parça ile epitel hücrelerince birleştirilirler. Bu yüzden 

salgısal IgA ismini de alırlar. Dışarıdan giren mikroorganizmaların mukozayı istila 

etmelerine, o bölgeye yerleşmelerine ve enfeksiyon oluşmasına sIgA molekülleri engel 

olur. Besin olarak alınan zararlı makromoleküller ile kompleks oluşturarak emilimini 

engellerler (Fischer 1964, Harlow 1988, Stavnezer vd. 2004, Salfeld 2007). 

 

2.6.7.4  İmmünoglobulin D (IgD) 

 

 

Serumda az miktarda vardır ve görevi tam olarak bilinmemektedir. Bir hipoteze göre B 

hücrelerinin farklılaşmasında görev alırlar. Çoğunlukla B lenfositlerinin yüzeyinde 
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bulunur ve antikor üretilmesini tetiklemesi ile bilinir. Isı ve proteolitik enzimler ile 

kolayca degrede olabilen bir immünoglobulin çeşididir (Fischer 1964, Harlow 1988, 

Stavnezer vd. 2004, Salfeld 2007). 

 

 

2.6.7.5 İmmünoglobulin E (IgE) 

 

 

Serumda en az miktarda bulunan Ig’dir. Fc bölgesinin mast hücrelerine ve bazofil 

lökositlere bağlanabilmesi bu antikorun en belirgin özelliğidir. Parazitik Helmint 

enfeksiyonları, astım, saman nezlesi ve alerjik durumlarında bu antikorun üretim 

seviyesi artar (Fischer 1964, Harlow 1988, Stavnezer vd. 2004, Salfeld 2007). 

 

 

 

 

Şekil 2.17 Antikor sınıflandırması 

 

 

2.6.8 Antikorların sentezlenmesi 

 

 

Bağışıklık sistemin temel hücreleri olan lenfositler, kalıtsal olarak immün yanıt ile ilgili 

ürünleri sentezleme yeteneğine sahiptirler. Farklı kimyasal yapıya sahip antijen 
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molekülünün vücuda girmesi ile birlikte makrofajlar, T ve B lenfositleri arasındaki 

iletişim antikor cevabı oluşmaktadır. Çeşitli hormon ve enzimleri salgılayan özel 

hücreler gibi, lenfositler de antijenle tetiklendiği zaman immünoglobulin (antikor) ve 

diğer immün yanıt ürünlerini sentezlerler. 

 

 

Bağışıklık yanıtı oluşumunda halen çözümlenemeyen konu, antijene karşı özgül ve çok 

sayıda farklı immünoglobulinlerin nasıl sentezlendiğidir. Ayrıca uzun yıllardan beri 

araştırmacıları meşgul eden diğer bir konu ise bağışıklık sistemi doğadaki tüm 

antijenlere karşı immün yanıt oluştururken, kendi vücuduna karşı immün yanıt 

oluşturmaması ve sessiz kalmasıdır. Antikorların nasıl sentezlendiği konusunda bugüne 

kadar ileri sürülen varsayımlar (Jerne 1955, Fischer 1964, Abbas vd. 2012). 

 

 

2.6.8.1 Yan zincirler teorisi 

 

 

Bu teori 1897 yılında P. Ehrlich tarafından ortaya konulmuştur. Ehrlich, ileri sürdüğü 

yan zincirler teorisinde; üç grupta incelediği antikorların (I , II ve III grup reseptörler 

olarak), antijenlerle birleşme özelliklerinin, tanıda faydalanılan çeşitli serolojik 

reaksiyonları meydana getirdiğini açıklamıştır. Ehrlich, antikorlarla antijenlerin 

birleşme olayını, kuvvetli bir asidi nötr hale getirme reaksiyonuna benzetmiştir. Bu 

teoriye göre hücreler besin maddelerini yakalayabilmek için her besin maddesine uygun 

reseptörler geliştirmişlerdir. Antijenler, hücrelerdeki bu reseptörler ile benzer yapıda ise 

onlarla birleşirler. Birleşme sonucu reseptörün görevi bozulur. Dolaysıyla hücrenin 

beslenmesi de bozulur. Hücre kendi yaşamını sürdürebilmek için çok sayıda reseptör 

üretmeye başlar ve bunların fazlası dolaşıma geçer. Dolaşıma geçen moleküllere antikor 

denmiştir. Ancak daha sonraki antikor ve antijenlerin bazı durumlarda birbirlerine 

tutunmuyor olmaları, Ehrlich’in bu teorisini şüpheye düşürmüştür (Jerne 1955, Fischer 

1964). 

 

2.6.8.2 Kalıp teorisi (direktif teori) 

 

 

Brienl, Mudd ve F. Haurowitz bilim insanları tarafından ayrı ayrı olarak ortaya atılmış 
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bir teoridir. Bu teoriye göre antikorlar, antijenlerin uyarımıyla ile organizma hücreleri 

tarafından yeniden sentezlenen globulinlerdir. Antijenlerin bu etkisi, hücreler tarafından 

yeniden sentezlenecek olan globulinler için bir kalıp görevi yapmış oldukları şeklinde 

izah edilmiştir. Globulinler ile antijenlerin birleşmesinden meydana gelen antijen-

antikor kombinasyonunun birbirinden ayrıldığı düşünülmüştür. Uygun immünoglobulin 

sentezi için antijenlerin bazı parçaları hücrede kalır ve böylece özgül antikorlar 

sentezlenir diye düşünülmüştür. Başka bir deyişle hücrenin antikoru saldığı ve daha 

öncesinde var olan antijenin de hücre etrafında tekrar işlevsellik kazanarak, spesifik ve 

bir çok sayıda oluşturulacak globulinler için kalıp görevi gördüğü düşünülmektedir 

(Jerne 1955, Fischer 1964). Ayrıca bu teoriye göre, yabancı antijen molekülleri 

organizmaya girdiklerinde antikorların sentezlendiği bölgeye doğru göç ederler. Antijen 

bir kalıp gibi kullanılır ve antijenin bağlandığı bölgelerde özel antikorun aminoasit 

dizilişi işleyişe göre şekillenir. Ancak yapılan çalışmalarda immünoglobulin sentezleyen 

hücrelerde antijene rastlanmadığı için bu teori geçerliliğini kaybetmiştir (Jerne 1955, 

Fischer 1964). 

 

 

2.6.8.3 Öğretici teori 

 

 

Bu teoriye göre, antikorlar hayvan serumu içerisinde kısa bir süre içerisinde yabancı 

antijenlere karşı spesifik bir şekilde sentezlenebilirler. Bu kadar kısa zamanda 

üretilmelerinden dolayı teori bu ismi almıştır. Antikorlar üç boyutlu yapısını ve işlevini 

antijene özgü alırlar. Anahtar- kilit uyumu gözlenir. 

 

 

Antikorun denatüre olup, tekrar katlanmasının antikorun yapı ve işlevini tekrardan 

kazandıramayacağı bu teorinin savunduğu hipotezdir. C. Anfinsen ise bu teorinin aksine 

bir ribonükleaz yapısının açılıp kapanarak, bir antijen varlığında tekrar eski haline 

gelebilme durumunu göstermiştir. Bu durumdan ötürü teorinin geçerliliği kalmamıştır 

(Jerne 1955, Fischer 1964). 
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2.6.8.4 Klonal teori (selektif teori / doğal klon seçilimi) 

 

 

Bu teori 1955’te Jerne tarafından ve 1957’de Burnet tarafından ortaya konulmuştur ve 

günümüzde de destek görmektedir. Bu teori çok sayıda lenfosit hücre arasından özel bir 

tip hücreyi seçme prensibine dayanmaktadır. Belirli bir antijene karşı oluşan 

antikorlardan biri veya bir grubu tek bir antijen veya benzer yapıdaki bir grup antijen 

determinantı ile birleşerek immün cevap verebilme yeteneğindedir. 

 

Böylece canlılarda, herbiri bir antijene yanıt verebilecek birbirinden farklı çok sayıda 

lenfosit bulunduğu kabul edilmiştir. Organizmaya giren antijen kendisine uyan hücreyi 

(B-lenfositi) bulur, bağlanır, uyarır ve sadece onu seçmiş olur. Uyarım neticesinde 

lenfositler hızla çoğalmaya başlar. Böylece belirli bir antijene karşı özgül antikor 

sentezleyebilen bir hücre kümesi (klonu) meydana gelmiş olur. Ancak lenfosit 

yüzeyindeki immünoglobulin reseptör farklılığının nasıl oluştuğu bu teori ile izah 

edilememektedir (Jerne 1955, Fischer 1964). 

 

 

 

Şekil 2.18 Klonal teori şeması 
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2.6.9 Poliklonal antikorlar 

 

 

Birçok farklı B lenfosit klonuyla üretilen, hepsi aynı antijenin farklı determinantına 

bağlanan antikorlara (bir antijen üzerinde birden fazla epitopu tanıyan) veya plazma 

hücrelerinin bir çok tipinden (klonlarından) türemiş ve / veya üretilmiş antikora 

poliklonal antikor denir. Böylece antijenin üzerindeki farklı epitopları tanıyan farklı 

antikorların üretilmesi ile farklı klon B hücreleri meydana gelir (Kurpisz vd. 1988, 

Abbas vd. 2012). 

 

 

Poliklonal antikorlar genel olarak IgG, IgM ve IgA antikor izotiplerini içerirler. 

Poliklonal antikorlar, immünopresipitasyon, histokimya, ELISA, hastalıkların teşhisi, 

immünoturbidimetrik metotlar, western blot tekniği, biyoçip teknolojsi alanlarında 

araştıma amaçlı kullanılabilen geniş çaplı amaçları olan antikorlardır. Monoklonal 

antikorların üretimine göre hem daha çabuk hem de daha ucuz bir yöntemdir. 

 

 

Poliklonal antikorların bazı dezavantajları da vardır. Örneğin, çok fazla spesifik 

olmayan bağlanmalar gerçekleştirip, herhangi bir antijen üzerindeki farklı epitoplara 

bağlanarak antijeni tanıyabilirler. Bu özelliği ile tanınması mümkün olmayan antijenleri 

de tanıyabilirler. Bunun yanında poliklonal antikorlar, çapraz tepkime ve düşük 

özgünlük gibi dezavantajlara da sahiplerdir (Harlow 1988, Hanly vd. 1995, Charles 

2001, Abbas vd. 2012). 

 

 

Antikor üretiminde serum, ascites sıvısı ve hibridoma hücrelerin supernatantları 

kullanılır. Serum yaygın olarak poliklonal antikor üretiminde kullanılır. Hibridoma 

supernatantı ise monoklonal antikor üretimi için kullanılır. Ascites sıvısı ise hem 

poliklonal hem de monoklonal antikor üretiminde kullanılabilir. Ascites sıvısı, peritonal 

tümörden gelişen fareden alınan intraperitonal sıvıdır (Harlow 1988). 
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Genellikle, labaratuvarlarda poliklonal antikor üretimi için tavşan kullanılır. Çünkü 

tavşan, fareye göre daha çok miktarda serum içerir. Bu yüzden fareden poliklonal 

antikoru çok miktarda toplamak oldukça zordur. Harlow ve Lane fareden poliklonal 

antikor üretiminin mümkün olup olmadığını tartışmışlardır ancak ayrıntılı bir yöntem 

oluşturamamışlardır (Fischer 1964, Harlow 1988, Charles 2001, Abbas vd. 2012). 

 

 

Harlow ve ekibi, fareden yüksek miktarlarda poliklonal antikor üretebilecekleri basit bir 

yöntem geliştirmişlerdir. Bu yönteme göre, immünize olmuş fareler arzu edilen antikoru 

içeren ascites sıvısını üretmek için tetiklenebilirler. Böylece, serumdan elde edilen 

düşük miktardaki antikor eldesinden kurtulunur. Tek bir immünize fareden 5-15 ml 

arasında ascites sıvısı alabildiklerini göstermişlerdir. Üretilen antikorlar eğer iyi 

titrasyon değerlerine sahiplerse, bu antikorlar bir çok amaç için yeterli olmaktadır. 

Antijen miktarı kısıtlı olmadığında, anitkor miktarını artırmak ve fareler arasındaki 

varyasyonu azaltmak için aynı anda birkaç fare immünize edilebilir (Fischer 1964, 

Harlow 1988, Kurpisz vd. 1988, Overkamp vd. 1988, Leenaars vd. 1999). 

 

 

2.6.10 Monoklonal antikorlar 

 

 

Hibridoma teknolojisi ile oluşan ve hibrid hücreler tarafından üretilen homojen antikor 

topluluklarıdır. Monoklonal Antikorlar, bağışıklanmış fare veya ratlardan elde edilen 

dalak hücreleri ile lenfoid tümör hücreleri (myeloma) kullanılarak geliştirilen melez 

hücreler tarafından üretilmektedir. Monoklonal antikorların üretiminde hibridoma 

teknolojisi ile birlikte rekombinant DNA teknolojisi de kullanılmaktadır (Antczak 1982, 

Amyx 1987, Abbas vd. 2012). 

 

 

Monoklonal antikorlar, antijenlerin sadece bir epitopuna karşı oluşan antikorlardır ve 

sadece bir B-Lenfosite dayanan hücre klonundan elde edilirler. Monoklonal antikorların 

elde edilme yöntemi 1975’te César Milstein, Georges Köhler ve Niels Jerne tarafından 

tanımlanmıştır. Son yıllarda gerek araştırma gerekse klinik ve laboratuvarlar için tek bir 

epitopa karşı oluşmuş monoklonal antikorlara çok ihtiyaç duyulmuştur.  

 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Epitop&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Antikor
https://tr.wikipedia.org/wiki/Lenfosit
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hücre
https://tr.wikipedia.org/wiki/Klon
https://tr.wikipedia.org/wiki/César_Milstein
https://tr.wikipedia.org/wiki/Georges_Köhler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Niels_Jerne
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1975 yılında Milstein ve Köhler, bir myeloma hücresi ile antijenik uyarım sonucu 

oluşmuş plazma hücresini birleştirmeyi ve hibrid (melez) hücreler elde etmeyi 

başarmışlardır. Hidrid hücreler hem doku kültürü halinde üretilebiliyor hem de 

uyarıldıkları antijene karşı antikor sentezlemeye devam etmişlerdir. Bu hücrelerin daha 

da titiz bir şekilde saflaştırılmasıyla antijenin tek bir epitopu için antikor sentezleyen 

klonlar ayrılabilmiş ve istenilen özgüllükte monoklonal antikorlar sentez edilmiştir. 

Hücre kültüründe gelişen bu hücreler sadece tek bir antijenik yapıyı tanıdıklarından 

seçicilikleri yüksektir (Fischer 1964, Köhler vd. 1975, Galfrè vd. 1981, Harlow 1988, 

Kellermann vd. 2002). 

 

 

Hibridoma tekniğinde üç ana başlık bulunmaktadır:  

 

 Sadece bir epitopa özgü antikor üretip salgılayan ve yaşam süreleri sınırlı olan B-

lenfositler 

 Hızla üreyen ve bölünme kontrolünü kaybetmiş ölümsüz tümör hücreleri 

 Belirli şartlarda aynı organizmaya ait farklı hücrelerin birleştirilmesi ile her iki 

hücrenin özelliklerini taşıyan melez hücreler (hibridoma) 

 

İşlevleri antikor üretimi olan B-lenfositleri ile neoplastik myeloma hücrelerinin 

hibridizasyonu sonucu ortaya çıkan melezler, her iki tip hücrenin özelliklerini taşıyan 

hibridomalar, doku kültürlerinde çok miktarda antikor oluştururlar. Hibridomalar ana 

lenfosit hücresinin sentezlediği antikorun aynısını oluşturabilir ve ana myeloma hücresi 

gibi in vitro olarak üreyebilirler. 

 

 

Normal B lenfositlerine benzemeyen myeloma hücreleri, hızlı bir şekilde bölünmeye 

devam eder ve hiçbir antijenin uyarıcı etkisi olmadan tek bir tip immünoglobulin 

molekülünü salgılarlar. Normal B lenfositleri in vitro koşullarda birkaç saatten fazla 

canlı kalamamalarına rağmen, myelomalar diğer neoplastik hücreler gibi hücre kültür 

ortamlarında ölümsüz (immortal) olarak kalabilirler. 
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Normal memeli hücreleri iki farklı yoldan DNA moleküllerini sentezlerler: 

 

 

 De novo (yeni baştan sentez) metabolik yolu ile nükleik asitler, pürin ve 

pirimidin bazlarından, deoksiriboz ve inorganik fosfatlardan oluşturulurlar.  

 Salvaj (kurtarma) metabolik yolunda ise, benzer nükleotidlerin dönüştürülmesi 

ile doğru nükleik asitlerin sentezi sağlanır. 

 

 

Monoklonal antikor üretim protokolünde ilk olarak bir antijen ile farenin 

immünizasyonu gerçekleştirilmiştir. Antikor üretmeye başladığında immünize olmuş 

farenin dalağı alınmıştır. 

 

 

B hücreleri hücre kültüründe sonsuz bölünemeyecekleri için, sonsuz bölünmelerini 

sağlayacak olan myeloma tümor hücreleri ile kaynaştırılmıştır. Bu hücreler tek tip bir 

hibridoma hücresinden çıkacakları için onların ürettiği antikorlara da monoklonal 

antikor denilmiştir. Antikor üretebilen hibridoma hücre populasyonu 24 ya da 48 well 

platelere klonlanmıştır. Daha sonra, klon seçimi gerçekleştirmek için ELISA yapılmış 

ve seçilen klonların besiyeri içerisinde supernatant salgıladıkları görülmüştür. Üretilen 

bu supernatantlar farenin peritonal boşluğuna enjekte edilmiş ve oluşacak olan ascites 

sıvısının monoklonal antikorca zengin olduğu görülmüştür. 

 

 

Poliklonal antikorların yeterince saf ve yoğun olmadığı ya da yan etkisinin fazla 

olabileceği düşünüldüğünde, monoklonal antikorların spesifik olarak hareket etmeleri, 

onlara tıpta tedavi amaçlı kullanılabilirlik ve daha zararsız olma özelliği 

kazandırmaktadır (Fischer 1964, Köhler vd. 1975, Schröder 1980, Galfrè vd. 1981, 

Antczak 1982, Amyx 1987, Harlow 1988, Campbell 2000, Kellermann vd. 2002, Kirin 

2009, Abbas vd. 2012, Liu 2014, Marks 2015). 

 

 

Teoride, myeloma hücresi ile antikor salgılayan hücre arasındaki füzyon aracı bir 

molekül ile gerçekleştirilir. Pratikte, polietilen glikol (PEG) aracılığı ile füzyon sağlanır. 

Pontecorvo (1975) tarafından ilk defa memeli hücreler için PEG kullanılmış olup, 

başarılı bir füzyon gerçekleştirilmiştir.  



74 

 

PEG sayesinde myeloma hücresi ile B hücrelerinin hücre zarları kaynaşıp bir hücre 

içerisinde iki veya daha fazla çekirdeğin olduğu hibridoma hücresi oluşmuş olur. 

Mitozdan önceki aşamada çekirdek zarlarının erimesine kadar bu heterokaryon yapı 

kalır (Pontecorvo 1975, Melton vd. 1984, Harlow 1988, Liu 2014). Mitoz esnasında ve 

sonrasındaki bölünmelerde, kromozomlar küçük hücrelere ayrılırlar. 

 

 

Burada fonksiyonel immünoglobulin genlerini taşıyan kromozomlar kaybolursa, antikor 

üretimi duracaktır. Bu genlerin yaşadığı ortam sağlanıp, füzyon olmayan ölümsüz 

myeloma hücrelerinden kurtulmak için çeşitli ilaç kullanılır (Antczak 1982, Amyx 

1987, Harlow 1988, Abbas vd. 2012). 

 

 

Myeloma hücrelerinde, pürin nükleotit biyosentezinde salvaj yolağındaki enzimlerden 

bir tanesinde mutasyon görülmektedir. Bu mutasyon hipoksantin-guanin fosforibozil 

transferaz (HPGRT) geni üzerindedir. HPGRT enzimi pürinleri kurtarma yolunda görev 

alan, 20 adet hipoksantinden inozin monofosfat, guaninden guanozin monofosfat 

oluşturan ve eksikliğinde ürik asidin aşırı üretimine neden olan transferaz ailesinin bir 

üyesi olan enzimdir. Bu enzimin fonksiyonel olmadığı durumlarda salvaj yolağı 

çalışmamaktadır. Kültür ortamına aminopterin, methotrexate ya da azaserin gibi de 

novo sentezini de durduracak ajanların koyulması ile her iki sentez yolağıda 

çalışmayacağı için myeloma hücreleri ölecektir (Pontecorvo 1975, Schröder 1980, 

Melton vd. 1984, Harlow 1988, Liu 2014). 

 

 

Füzyon olmuş hibridoma hücreleri, B hücrelerinden gelen sağlam HPGRT geni 

sayesinde salvaj yolağı işlevsellik kazanacak ve aminopterin gibi ilaçların verildiği 

kültür ortamında yaşayabilme yetisi göstereceklerdir. Azaserin sadece pürin 

biyosentezini bloke ederken, aminopterin ve methotrexate de novo hem pürin hem de 

pirimidin sentezini bloke eder. Hibridoma hücrelerinin seçilimi için hipoksantin, 

aminopterin ve timidin olduğu HAT besiyeri hazırlanır. HAT besiyeri içerisinde 

hibridoma hücrelerinin seçilimi sağlandıktan yaklaşık bir hafta sonra oluşan klonlar 

kümeleşir ve mikroskopta görünür hale gelirler.  
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Yapılan her bir klon seçiminden sonra ELISA yöntemi ile en iyi antikor sağlayan klon 

seçilir. Fonksiyonel olarak çalışıp çalışmadığına ise Western Blot yöntemi ile bakılır 

(Schröder 1980, Schroff vd. 1985, Abbas vd. 2012). 

 

 

Özgül antikor oluşturmak için genel bağlamda aşağıdaki işlemler uygulanmaktadır: 

 

 

 Fareler, belirli bir antijene karşı antikor üretmek için antijen ile bağışıklanır. 

 Antikor üreten B lenfosit hücreleri dalaktan izole edilir. 

 Lenfoid kanser hücreleri olan myeloma hücreleri toplanır. 

 PEG aracılığı ile hibridoma hücreler birleştirilir. 

 Hibridomalar kültür plaklarında inkübasyona bırakılır. 

 Antikor sentezleyen klonlar ELISA yöntemi ile seçilir. 

 Hibridoma hücreleri in vitro (hücre kültürü) veya in vivo (farede ascites sıvısı 

oluşumu) koşullarda fazla miktarda üretilir. 

 Fare ascites sıvısından veya kültür üst sıvılarından antikorlar saflaştırılır. 
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                    Şekil 2.19 Hibridoma hücre oluşturma basamakları 
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2.6.11 Antikor üretim aşamaları 

 

 

Vücut içerisine giren yabancı moleküllere karşı çok hücreli organizmalar farklı savunma 

mekanizmaları geliştirmektedir. Antikorlar vücuda yabancı moleküller girdiğinde onlara 

yanıt oluşturan konak tarafından üretilmiş proteinlerdir. Vücudun baş edemediği bazı 

hastalıklarda antikor tedavisi uygulanır. Biyoteknoloji alanında çalışan insanlar, bu 

problemi çözmek için antikor üretim teknolojisini üzerinde durmaktadırlar (Amyx 1987, 

Harlow 1988, Campbell 2000, Abbas vd. 2012). 

 

 

Kullanılabilir spesifik antikor oluşturmak için: 

 

 İmmünojenin hazırlanması, 

 İmmünizasyon, 

 Hibridoma oluşturulması ve toplanması (monoklonal antikor için), 

 Serum ya da ascites sıvısının toplanması (poliklonal antikor için), 

 Antikorun hedef antijene yönelik üretildiğinin gösterilmesi (antibody screening), 

 İzotiplendirme, 

 Saflaştırma ve spesifik bir metotta direkt bir kullanımı için işaretlendirme yapmak, 

yapılacak işlemleri kapsamaktadır. 

 

 

Poliklonal antikorlar serumdan direkt olarak elde edilebilir. Monoklonal antikorlar için 

immünize olmuş hayvandan antikor salgılayan dalak hücreleri ile ölümsüz myeloma 

hücrelerinin füzyonu gerçekleştirilir ve hücre kültürü supernatantında spesifik 

antikorları salgılayan monoklonal hibridoma hücre hatları yaratılır (Harlow 1988, 

Riechmann vd. 1988, Padlan 1991, Saldanha 2009). 
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Şekil 2.20 Monoklonal antikor üretimi 

 

 

2.6.11.1 Antikor üretilmesinde hayvan seçimi 

 

 

Laboratuvar koşullarında antikor üretilirken hayvan seçimi önemlidir. Antikorun veya 

antiserumun miktarı, antijen ile antikorun üretildiği türler arasındaki filogenetik ilişki, 

üretilmek istenen poliklonal antikorun efektör fonksiyonu ve antikorun kullanım amacı 

gibi faktörler hangi hayvanların kullanılabileceğini belirlemektedir. Türlerin farklı alt 

türleri, MHC moleküllerinde ve bağışıklık yanıtındaki regülasyon mekanizmalarında, 

antijenlerin sunulmasında, genetik varyasyonlar yüzünden farklı reaksiyonlar 

verebilirler. Poliklonal antikor üretimi için yaygın olarak kullanılan hayvan tavşandır. 

Kan alabilmek, yüksek titrede, yeterli hacimde, yüksek affinitede antiserum üretebilmek 

için tavşan daha çok tercih edilmektedir. Memelilerden uzak filogenetik aileye sahip 

olan tavukta özellikle hücre içi proteinlerine karşı antikor üretmek faydalıdır.  
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Poliklonal antikorlar tavuk yumurta sarısından üretilebilir. Ayrıca tavuktan üretilecek 

olan antikor miktarı kemirgenlerin üreteceği antikor miktarından fazladır. Fareler ise az 

miktarda üretimler için daha uygun olabilir (Milstein vd. 1980, Morrison vd. 1984, 

Harlow 1988, Kurpisz vd. 1988). 

 

 

Poliklonal antikor üretimini etkileyen diğer faktörler kullanılacak immünojenin yapısı, 

ne kadar sürede üretilebileceği, immünojen / adjuvan formulasyonunun yapısı, kanın 

toplanma tekniği, hayvanların türü, sağlığı ve genetik durumu, yeme biçimleri olarak 

sayılabilir. 

 

 

Enfeksiyon ajanların varlığı ve stres, bağışıklık cevabının oluşmasını baskılayabilir. 

Poliklonal antikorun efektör fonksiyonu ve antikorun kullanım amacı gibi faktörler 

hangi hayvanların kullanılabileceğini belirlemektedir (Yelton 1980, Harlow 1988, 

Abbas vd. 2012). 

 

Çizelge 2.2 Monoklonal antikor üretimi için kullanılacak hayvanların yaşları 

Hayvan Yaş 

Fare 6 haftalık 

Sıçan 6 haftalık 

Tavşan 3 aylık 

Kobay 3 aylık 

Tavuk 3-5 aylık 

Keçi 6-7 aylık 

Koyun 7-9 aylık 

 

 

2.6.11.2 İmmünizasyon metodu 

 

 

İmmünojenin üretilmesinden sonraki aşamada hayvanların immünize edilmesi için 

gerekli koşulların hazırlanması gerekir.  
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Antijen hazırlama metodu, adjuvan kullanımı, enjeksiyonun hangi bölgeye yapılacağı, 

enjeksiyon miktarı ve hangi sıklık ile yapılacağı immünizasyon protokolü boyunca ayrı 

ayrı değerlendirilmesi gereken koşullardır (Harlow 1988, Broderson 1989, Aucouturier 

2001, Abbas vd. 2012). 

 

 

2.6.11.3 İmmünojen hazırlanması 

 

 

İmmünojenin özellikleri immünizasyon aşamasında önemlidir. Hazırlanan immünojen 

kullanılacak hayvanda toksik etki yaratmamalıdır. Bütün işleyiş aseptik koşullarda 

gerçekleştirilmeli, steril, toksinlerden ve pirojenlerden arındırılmış olmalıdır. Özellikle, 

herhangi bir kimyasal rezidü, endotoksin veya diğer toksik kontaminantlar minimize 

edilmelidir. pH ise fizyolojik koşullara uygun olmalıdır (Harlow 1988). 

 

 

Protein yapısındaki çoğu immünojen, mikrogözenekli selüloz asetat fitreleri (0.22 μ por 

çapında) yardımı ile sterilize edilmelidir. İyi bir antikor cevabı oluşturmak için enjekte 

edilecek immünojen miktarı, immünize edilecek hayvanın soyuna, adjuvan türüne, 

enjeksiyon miktarı ve sıklığına, son olarak immünojenin immünojenitesine bağlı olarak 

değişmektedir (Galfrè vd. 1981, Harlow 1988, Kirin 2009, Abbas vd. 2012). 

 

 

İmmünojen durumu ve büyüklüğüne bağlı olarak üretilen poliklonal antikorun miktarı 

ve kalitesi değişebilmektedir. Küçük polipeptitlerin ve protein yapısında olmayan 

moleküllerin enjeksiyonunda immün yanıt oluşturabilmek için kendisinden daha büyük 

immünojenik yapıda taşıyıcı bir proteine ihtiyaç duyulur. İmmünojene karşı oluşacak 

olan cevabın baskılanmaması için uygun taşıyıcı molekül seçilmelidir. İmmünojenin 

konformasyonu bazı durumlarda önemli olabilmektedir (Galfrè vd. 1981, Harlow 1988, 

Kirin 2009, Abbas vd. 2012). 

 

 

2.6.11.4 Adjuvan seçimi 

 

 

Adjuvanlar immün cevabın oluşmasını güçlendirmek için ve antikor üretiminin sürekli 

olması için gerekli moleküllerdir. Adjuvan aynı zamanda immünojenin dalak ve / veya 
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immün yanıt oluşumunda hücreler arası iletişimin gerçekleştiği lenf nodlarına 

dağılmasına yardımcı olur. Adjuvanlar direkt ya da indirekt olarak makrofaj ya da T 

yardımcı lenfositleri gibi çeşitli hücreleri aktifleştirebilirler. 

 

 

Üretilen antikorun sürekliliğini, alt sınıfını ve antijene bağlanma derecesini 

etkileyebilirler. Zamanla, adjuvan sayesinde enjekte edilen bölgede immünojenin yavaş 

bir şekilde dağılımı ve bağışıklık sisteminin uyarılması ile immünojen depolonabilir. 

Adjuvanların laboratuvar hayvanları için stres ya da acı oluşturmamasına 

araştırmacıların dikkat etmeleri gerekmektedir. İmmünojen küçük bir molekül ise tek 

başına immün yanıtı genellikle tetikleyemeyeceği için adjuvana ihtiyaç duyulabilir. 

Yüksek konsantrasyonda antijen, adjuvan kullanmayı gerektirmeyebilir. Kullanılırken 

immünojen / adjuvan karışımı küçük hacimlerde kolaylıkla enjekte edilebilir. Antikor 

üretiminde istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasında adjuvanın sürekli uygulanması 

etkili olabilir (Broderson 1989, Jennings 1995, Aucouturier 2001). 

 

Yaygın olarak kullanılan adjuvanlar: 

 

 Freund’s tamamlanmış (Complete) adjuvanı, 

 Freund’s tamamlanmamış (Incomplete) adjuvanı, 

 Quil A, 

 Ribi, 

 TiterMax 

 Mineral tabanlı alüminyum hidroksit, alüminyum fosfat ve kalsiyum fosfat 

 

 

Çoğu araştırmacı Freund’s tamamlanmış adjuvan (FCA) isimli adjuvanı geniş 

çeşitlilikte antijenlerdeki etkinliği sayesinde altın standart olarak kullanılır. Bu adjuvan 

yüzey aktif madde yapısındadır (surfactant). FCA en etkili adjvanlardan bir tanesi 

olmasına rağmen, kronik inflamasyon yanıtının daha fazla oluşmasına neden olabilir. 

Tamamlanmamış Freund’s adjuvanın tamamlanmış olandan farkı, içerisinde heat-killed 

mikobakteriyum özütü bulunmaktadır. Hayvan ilk kez antijen ile immunize edildiğinde 

Freund’s tamamlanmamış adjuvan antijen ile karıştırılarak mikobakteriyum özütü 

sayesinde hayvanın hem humoral hem de hücresel immün cevabı tetiklenir (Broderson 
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1989, Jennings 1995, Aucouturier 2001). 

 

Çizelge 2.3 Farklı hayvanlarda enjekte edilecek antijen-adjuvan maksimum hacimleri 

Türler Maksimum 

Enjeksiyon 

Hacmi 

İlk Enjeksiyon 

Bölgesi 

Sonraki 

Enjeksiyon 

Bölgesi 

Fare, Hamster  100 µl s.c. s.c. 

Fare, Hamster 50 µl i.m. i.m. 

Kobay, Sıçan 200 µl s.c. , i.m. s.c. , i.m. 

Tavşan 250 µl s.c. , i.m. s.c. , i.m. 

Kuzu, Keçi  500 µl s.c. , i.m. s.c. , i.m. 

Tavuk  500 µl s.c. , i.m. s.c. , i.m. 

s.c. = subkutanöz, i.m. = intramusküler 

 

 

2.6.11.5 Enjeksiyon 

 

 

Enjeksiyon subkutanöz (SC), intramusküler (IM), deri içi (ID), intraperitonal (IP), ya da 

damar içi (IV)’nden yapılabilmektedir. Subkutanöz (deri altı) enjeksiyon yöntemi yağ 

ya da viskoz jel adjuvanlarla enjekte edilirken tercih edilir. Damar içi enjeksiyon, fare 

ve sıçan gibi küçük hayvanlarda yağ bazlı ve viskoz adjuvanlarda ilk tercih 

olmamalıdır. Deri içi enjeksiyon ise çoğunlukla tavşanlar ve büyük hayvanlarda 

uygulanır. Adjuvan ile karıştırılmış örneklerin intraperitonal olarak enjeksiyonu tercih 

edilmez çünkü hayvanda inflamasyona, karın zarı enfeksiyonuna, davranışsal 

değişikliklere sebep olabilir. İmmünize edilecek hayvanın bağışıklık durumu, 

immünizasyon sonucunu etkiler. Bu yüzden hayvanın yaşı önemlidir. Poliklonal antikor 

üretimi için genç deney hayvanlarının kullanılması önerilir. Erken yaşlarda bağıkşıklık 

sistemi olgunlaşmadığı için vücuda giren antijene karşı daha hızlı bir yanıt oluşacaktır. 

İmmünizasyon için kullanılacak hayvanların yaşları ile ilgili bilgiler çizelge 2.2’ de 

verilmiştir (Harlow 1988, Leenaars vd. 1999). 
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2.6.11.6 Antikor görüntüleme 

 

 

Hayvanda gelişen antikor örneklerinin hedef antijene spesifik olarak gelişip 

gelişmediğini anlamak için yapılan işlemler ‘’antibody screening’’ olarak 

isimlendirilmektedir. İmmünizasyon işlemi süresince yüksek seviyede antijen spesifik 

poliklonal antikor üreten hayvanların, immünize olup olmadığını tanımlamak için 

görüntüleme yapılır. Eğer amaç monoklonal antikor yapmak ise yeterince immünize 

edilmiş hayvanlar ile işleme devam edilir. Görüntüleme işlemi poliklonal antikorlar için 

serum, monoklonal antikorlar için hücre kültürü supernatantı kullanarak ELISA yöntemi 

ile yapılır (Leukind vd. 1999, Campbell 2000, Hoogenboom vd. 2000, Chadd vd. 2001, 

Kretzschmar vd. 2002, Lonberg 2008, Quintero vd. 2010). 

 

 

2.6.11.7 Antikor titrasyonu 

 

 

Gerekli görülen süre içerisinde, yeterli miktarda antijen ile yapılan immünizasyon 

işleminde, kullanılan hayvanın verilen antijene karşı immünize olduğunu kanıtlamak 

için ELISA yöntemi ile antikor titrasyonu yapılır. Alınan değerlere göre hayvanın 

immünize olduğuna karar verildikten sonra üretilmek istenen antikorun poliklonal mi 

monoklonal mi olacağına göre işlemlere devam edilir. Hayvandan alınan kandan elde 

edilen serumda poliklonal antikorlar bulunurken, monoklonal antikor üretimi için farklı 

işleyişlere ihtiyaç duyulur. 

 

 

1988 yılında Overkamp ve çalışma arkadaşları, hayvanın karın içi boşluğunda 

kendiliğinden üremiş olan ascites sıvısının poliklonal antikorca zengin olduğu yaptıkları 

çalışmalarda göstermişlerdir (Harlow 1988, Hanly vd. 1995, Leenaars vd. 1999, 

Hoogenboom vd. 2000, Chadd vd. 2001, Kretzschmar vd. 2002, Lonberg 2008). 

 

2.6.11.8 Antikor izotiplendirmesi 

 

 

Antijenin, antikor ile uyarılmasından sonra B hücrelerinin her bir klonu aynı V alt 

yapılarına (domain) sahip olmalarına rağmen farklı izotipler üretme potansiyeline 

sahiptir. Naif B hücreleri hem IgM hem de IgD olmak üzere iki çeşit reseptörü hücre 
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zarlarında bulunduracak şekilde üretirler. Antijenle karşılaşan T yardımcı hücreleri 

aracılığı ile sunulan CD40 reseptörü ve salgılanan sitokinlere göre antikorun ağır zincir 

kısmında izotip dönüşümü (switching) meydana gelir. İzotip dönüşümü sonucunda IgM 

ve IgD ifade eden B hücrelerinin farklı soyları antijenin en iyi şekilde yok edilmesini 

sağlayacak izotipleri ve alt grupları üretirler. Özet olarak, T yardımcı hücreleri 

tarafından B hücrelerine sunulan farklı enfeksiyöz reaktiflerine göre dönüşüm 

gerçekleşmektedir. Örneğin, polisakkarit antijenleri genellikle IgM izotiplerini uyarırlar. 

Virüs ve bakterilere cevap olarak ise IgG üretilir. 

 

 

Bağırsak parazitlerinin çoğuna karşı genelde IgE antikoru, mukozal yolla geçen 

antijenlere karşı ise IgA antikor izotip dönüşümleri gözlenir (Zhu vd. 2012). Antikor 

üretildikten sonra, spesifiklik ve aktiflik testleri yapılır, akabinde hangi izotip 

antikorların üretildiğini gözlemlemek için ticari kitler (ELISA, membran kitleri) yardımı 

ile izotiplendirme testleri yapılır. Bu kitler farklı türlere göre antikorların sınıf ve alt 

sınıflarının saptarlar. Örnek olarak, farede üretilen antikor izotipini saptamak için 

kullanılacak kit içerisinde ağır zincir izotipini saptamak için IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, 

IgA, IgM anti-immünoglobulin antikorları kullanılırken, zayıf zincirleri tanımlamak için 

kappa ve lambda anti-immünoglobulinleri kullanılmaktadır (Zhu vd. 2012). 
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3. GEREKÇE VE AMAÇ 

 

 

Biyoteknolojinin temeli olan rekombinant DNA Teknolojisi, bir genomdaki binlerce 

gen arasından tek bir genin ayrıştırılmasını, tanımlanmasını ve bu genin klonlanmış 

DNA molekülü olarak büyük miktarlarda üretilmesini mümkün kılmaktadır. Antikorlar, 

enzimler, proteinler, antijenler ve daha bir çok biyolojik ürün bu teknoloji ile 

üretilebilmektedirler (Emery 1984, Harlow 1988, Mullis 1990, Carrol 1993, Garret 

2000, Abbas vd. 2012). 

 

 

Antikor üretim teknolojisinin giderek geliştiği ve ihtiyaç duyulduğu bu yüzyılda, antikor 

teknolojisinin uygulama yöntemlerini öğrenmek ve farklı yaklaşımlar geliştirmek, hem 

terapötik uygulamalara hem de bilimsel çalışmalara önemli katkılar sağlayacaktır. 

Antikorların oldukça önemli iki özelliği, çeşitli hastalıklarla mücadelede onları son 

derece etkin kılar (Amyx 1987, Harlow 1988, Campbell 2000, Akira vd. 2006): 

 

 

 Her bir antikorun sadece tek bir antijene bağlanma özgüllüğü göstermesi  

 Bağışıklık sistemini bir kez uyaran bazı antijenlere karşı ömür boyu dayanıklılık 

sağlanması (Örneğin; kızamık ve suçiçeği gibi çocuk hastalıklarına karşı vücudun 

ürettiği antikorlar, hayat boyu bu hastalıklara karşı vücutta direnç oluşmasını sağlar) 

 

 

Poliklonal antikorların yanı sıra, monoklonal antikor üretiminin ve kullanılmasının 

günümüzde artış göstermesinin en büyük nedenlerinden biri tedaviye yönelik 

yaklaşımlarda işlevsellik göstermesidir (Amyx 1987, Kurpisz vd. 1988, Leenaars vd. 

1999). Tedaviye yönelik antikor üretimi ve kullanımı, insansılaştırılmış antikor 

üretiminde büyük bir rekabet başlamıştır. Son yıllarda monoklonal antikorların dünya 

ilaç pazarındaki artışı oldukça yükselmiş ve bu artış 1997-2011 yılları arasında yaklaşık 

% 44’lük bir ivme göstermiştir. Ayrıca dünya ilaç pazarının yaklaşık % 10’unun 

monoklonal antikorlardan meydana geliyor olması, bu sektörün ne kadar önemli 

olduğunu gösterir niteliktedir. 2012 yılında ilaç sektöründeki monoklonal antikor pazarı 

78 milyar Amerikan dolarına ulaşmıştır.  
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Ayrıca monoklonal antikorların, ilaç sektöründe de büyük ölçüde etkili olduğu 

bilinmektedir. 2011 yılında ise sadece 6 monoklonal antikor (Infliximab, Etanercept, 

Bevacizumab, Rituximab, Adalimumab ve Trastuzumab), monoklonal antikor pazarının 

% 60’ını oluşturmuştur (Antczak 1982, Cederbaum 1984, Duncan 2008, Kirin 2009, 

Marks 2015). 

 

 

Memeli hücrelerinde apoptosis, çekirdek kondenzasyonu, DNA fragmentasyonu, hücre 

yüzeyinde meydana gelen değişiklikler gibi bir çok morfolojik değişiklik ile 

tanımlanmıştır. Apoptotik işleyişin tanımlanmasından itibaren yapılan çalışmalarda, 

DNA tabanlı değişikliklere verilen önem apoptosisin işleyişinin geç safhalarda 

anlaşılması konusunda bir çok veriyi beraberinde getirmiştir. Fakat büyük ölçekli 

morfolojik değişikliklerden önce, erken aşamalarda meydana gelen apoptosisin 

tanımlanması, programlı hücre ölüm mekanizmasının anlaşılması için çok daha önemli 

bir kriter olarak ortaya çıkmıştır (Kerr vd. 1972, Cohen vd. 1992, Fadok vd. 1992, 

Zamzami vd. 1999, Fadok vd. 2001, Alberts vd. 2008, Macmillian 2014, Alberts vd. 

2015). 

 

 

Apoptosis, temelde kaspaz aktivasyonları, plazma membran değişiklikleri, çekirdek 

kondenzasyonu, DNA fragmentasyonu, hücre şeklindeki bozukluklar olarak 

tanımlanmıştır günümüzde. Bu değişikliklerin önemli bir özelliği ise plazma membran 

bütünlüğünün bozulmadan önce meydana geliyor olmalarıdır ki bu temel kavram 

apoptotik hücreler ile nekrotik hücreleri birbirinden ayıran temel varsayım olarak 

görülmektedir (Wyllie 1980, Fadok vd. 1992, Zamzami vd. 1999, Fadok vd. 2001, 

Hugo van Genderen 2006, Macmillian 2014). 

 

 

Hücre yüzeyinde fosfotidilserin (PS) görülmesi, erken aşamada apoptosisin literatürde 

bilinen en geçerli belirteci olarak tanımlanmıştır. Bu belirtecin yapılan çalışmalar 

dahilinde bir çok morfolojik değişiklikten önce meydana geldiği bilinmektedir.  
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Hücre yüzeyinde kendini gösteren fosfotidilserinin tanımlanması için yapılan geçerli 

metot ise AnnexinA5 kullanımı olarak kendisini göstermiştir (Guohong vd. 1997, 

Hakumaki vd. 1999, Balasubramanian vd. 2003, Koulov vd. 2003, Savill vd. 2003, 

Hugo van Genderen 2006, Boren vd. 2012). 

 

 

AnnexinA5, kalsiyum iyonları tabanlı bir çalışma mekanizmasına sahip olup, 

fosfotidilserine karşı yüksek bağlanma ilgisi gösteren Annexin ailesinin insan spesifik 

alt sınıfının bir üyesidir. Fosfotidilserin salınımı aynı zamanda nekrozis sırasında da 

görülmesine rağmen, apoptosis ve nekrozis arasındaki farklılık, erken apoptosiste hücre 

membranının bozulmadan kalması olarak tanımlanmıştır. Bu morfolojik farklılık, 

AnnexinA5’in fosfotidilserin tanıması ve bu işleyişte erken apoptotik işleyişin 

mekanizmasının anlaşılmasında araştırmacılara önemli ölçüde veri eldesi sağlamıştır 

(Geisow vd. 1987, Genge 1990, Concha vd. 1993, Donelly vd. 1997, Gerke vd. 1997, 

Gerkve vd. 2002, Arur vd. 2003, Gerkve vd. 2005). 

 

 

Apoptotik işleyişin, biyokimyasal mekanizmaları arasında daha önce de bahsedildiği 

üzere DNA fragmentasyonu, mitokondriyel depolarizasyon, membran değişiklikleri ve 

en önemlilerinden biri olarak kaspaz ailesinin işlenmesi, aktifleşmesi gösterilmiştir. 

Fakat gerek apoptotik yolağın işleyişindeki zaman aralığı, gerek biyokimyasal 

mekanizmaların farklı apoptotik zamanlarda kompleks işleyişlerinden dolayı apoptosis 

kimi zaman anlaşılması güç bir mekanizma haline gelmiştir. 

 

 

Fosfotidilserin salınımının AnnexinA5 üzerinden direkt tanımlanması bu bağlamda hem 

erken aşamada apoptotik mekanizmanın anlaşılmasını kolaylaştırmış hem de oldukça 

basit bir şekilde apoptotik işleyiş için anlamlı veriler sunmuştur (Geisow vd. 1987, 

Genge 1990, Concha vd. 1993, Donelly vd. 1997, Gerke vd. 1997, Gerkve vd. 2002, 

Gerkve vd. 2005, Gonzalez vd. 2010). Apoptotik işleyişin anlaşılması dahilinde, 

apoptosisin doğal sürecinden bağımsız olarak, bu işleyişi tetikleyerek veri elde etmek 

için bir çok çalışma yapılmıştır. Apoptotik işleyişi tetikleyen biyokimyasal 

bileşenlerden üzerinde en çok durulanlar Etoposide ve Hydroxyurea olmuştur (Porath 

vd. 1975, Barry vd. 1990, Rodrigez-tarduchy vd. 1990, Gemma vd. 2005). 
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Etoposid, podofilotoksin molekülleri ailesinin bir üyesi olup, topoizomeraz II inhibitörü 

olarak tanımlanmıştır. Apoptotik işleyişin tetiklenmesinin düzenlenmesinde bir çok 

farklı hücre tipinde çalışmalar yapılmıştır (Barry vd. 1990, Rodrigez-tarduchy vd. 1990, 

Sebestyen vd. 1997, Gemma vd. 2005). 

 

 

Hydroxyurea ise ribonükleotit redüktaz üzerinden gerçekleşen bir çalışma 

mekanizmasına sahip biyokimyasal bileşendir ve DNA sentezini inhibe eder. Bir takım 

lökemi hücreleri üzerinde tedavi amaçlı kullanılan bu bileşen, yüksek 

konsantrasyonlarda hücre ölümü ile sonuçlanan toksik etkiler ortaya çıkarmaktadır 

(Barry vd. 1990, Rodrigez-tarduchy vd. 1990, Gemma vd. 2005). 

 

 

Antikor üretim stratejisi; AnnexinA5’in bağışıklık sisteminde antijeni tanıdığı 

immünojenik kısmı rekombinant protein olarak üretmek (ekstrasellüler dizi) ve üretilen 

bu antijen ile farelerin bağışıklık sistemini uyararak AnnexinA5’e karşı antikor 

üretimini gerçekleştirmektir (Galfrè vd. 1981, Amyx 1987, Kurpisz vd. 1988, Leenaars 

vd. 1999, Campbell 2000). Daha önceden yapılan AnnexinA5 poliklonal ve monoklonal 

antikor üretim çalışmalarında hedef antikoru tanıyacak antijenin hazırlanma aşamasında 

AnnexinA5 proteinin ekstrasellüler dizileri belirlemek için ExPASy Proteomics Server 

kullanılmıştır. 

 

 

Balb/C fareler üretilen immünojen AnnexinA5 proteini ile immünize edilmiştir. Ascites 

sıvısı ve kandan alınan serum örneklerinin antikorca zengin olduğu bilinmektedir. Bu 

yüzden bu örnekler toplanmış ve hedef immünojene spesifik bir antikor geliştirdiğini 

anlamak için uygun örnekler üzerinde immünolojik analizler gerçekleştirilmiştir. 

Sonuçta üretilen AnnexinA5 poliklonal antikoru deneylerimizde başarılı bir şekilde 

çalışmıştır (Galfrè vd. 1981, Amyx 1987, Kurpisz vd. 1988, Overkamp vd. 1988, 

Leenaars vd. 1999, Campbell 2000). 
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Antikor üretim teknolojisi, AnnexinA5’in apoptosise sürüklenen hücrelerin erken 

aşamada belirlenmesi bağlamında spesifik ve anlamı bir çalışma tabanı oluşturmaktadır. 

Erken apoptotik işleyişin belirlenmesi ve Annexin ailesi üzerinden yapılabilecek antikor 

konjugatları ile özellikle kanser hastalığı üzerinde tedavi edici yaklaşımları beraberinde 

getirmektedir (Lennon vd. 1991, Oh vd. 2004, Karam 2009). AnnexinA5’in hücre 

yüzeyindeki fosfotidilserinlere bağlanarak, erken aşamada apoptosisin belirlenmesini ve 

ilgili rahatsızlıklara erken müdaheleyi de beraberinde getirecektir. 
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4. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

 

4.1 Genel Reaktifler 

 

 

Genel laboratuvar kimyasalları olarak Fischer Scientific, Applichem, Merck, Promega, 

Sigma Aldrich, Ambresco, Biorad, In vitro gen firmalarının ürünleri kullanılmıştır. 

 

 

4.1.1 RNA izolasyon reaktifleri 

 

 

Total RNA izolasyonu için Trizol Invitrogen protokolü kullanılmıştır. Kullanılan 

reaktifler; Kloroform, İzopropanol, Ethanol Absolut, Glikojen, DNaz ve RNazsız çift 

distile su’dur. 

 

 

4.1.2 cDNA sentez reaktifleri 

 

 

Total RNA’dan ters transkripsiyon ile cDNA eldesi için, First Strand cDNA Synthesis 

Protocols (BioLabs E6300) kitindeki reaktifler kullanılmıştır. Bu reaktifler; d (T) VN 

(50 μM), nükleaz free H2O, M-MULV Reaksiyon mix, M-MULV Enzim mix tüplerini 

içermektedir. 

 

 

4.1.3 PZR reaktifleri 

 

 

Q5 High Fidelity DNA polymerase (BioLabs, M0491) kiti içerisindeki reaktifler PZR 

ürünü olarak kullanılmıştır. PZR reaksiyonu Biorad DNA Engine Thermal Cycler 

cihazında gerçekleştirilmiştir. pET28a (~5360 bç) 2.82 μg/μl konsantrasyonundaki 

stoğu 1000 kat sulandırılarak kalıp DNA olarak kullanılmıştır. 
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Çizelge 4.1 pET28a-AnnexinA5 PZT protokolü 

 

 

Tüpler: 

 
52 52 54 54 55 55 91 91 

 

 

Çizelge 4.2 pET28a-AnnexinA5 sıcaklık döngüsü 

 

Basamak Santigrat Derece Saniye X 

Hot Start 80 Bekle  

Denatürasyon 98 30 1 

Denatürasyon 98 10  

35 Bağlanma 54 40 

Uzama 72 80 

Uzama 72 300 1 

 

 

4.1.4 Restriksiyon enzimleri 

 

 

NdeI (NEB) ve BamHI (Jena) restriksiyon endonükleazları ve tampon çözeltileri 

plazmit kesiminde kullanılmıştır. 

 

 

4.1.5 pET28a vektör 

 

 

DNASU firmasından klonlama işleminde kullanılacak olan vektör pET28a, sipariş 

edilmiştir. Çizelge 4.3’te gösterilen bilgiler DNASU websitesinden alınmıştır. 

Tepkime Hacmi (ul) 50 Stok Tüp 1.000X 9.000X 

H2O   18.500 166.500 

H2O   10.000 90.000 

BufHF (+7.5 mM Mg) 5.000X 1.000X 10.000 90.000 

MgCl2 50.000 mM 1.000 mM 1.000 9.000 

dNTP (dA+dT+dG+dC) 10.000 mM 0.800 mM 4.000 36.000 

DMSO 100.000 % 0.000 % 0.000 0.000 

pet-anxa5f 10.000 uM 0.400 uM 2.000 18.000 

Pet-anxa5r 10.000 uM 0.400 uM 2.000 18.000 

Phusion polimeraz 2.000 U/ul 0.020 U/ul 0.500 4.500 

Kalıp DNA 0.025 ug/ul 0.050 ug 2.000  

Gri 

Beyaz (=DNA) 

DNA 

21.5 ul 

26.5 ul 

2 ul 
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Çizelge 4.3 pET28A vektör özellikleri 

Çeşit İsim Başlangıç 

Pozisyonu 

Sonlanma 

Pozisyonu 

Multiple Klonlama 

Bölgesi 

MCS (XhoI, NotI, EagI,HindIII, 

SalI, SacI, EcoRI, BamHI, NheI, 

NdeI, NcoI) 

158 203 

Bakteri orjini f1 orjini 4903 5358 

Bakteri replikasyon 

orjini 

Ori 3270 3889 

Promotor T7 promotor 368 386 

Represör geni LacI 896 1852 

Seçici markör KanR 3995 4807 

Tag 6xHis tag 140 157 

Trxn regülasyon 

elementi 

Lac operatör 347 363 

Trxn terminasyon 

sekansı 

T7 terminatör 26 72 

 

 

 

 

Şekil 4.1 pET28a vektör haritası 
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4.1.6 Guanidin DNA saflaştırma reaktifleri 

 

 

Moleküler klonlama işlemleri sırasında elde edilen PZR ve kesim ürünlerinin 

içerlerindeki gereksiz dNTP, enzim, tuz ve diğer kontaminasyonların uzaklaştırılmasını 

sağlamak için DNA saflaştırma bileşenleri çizelge 4.4’te gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.4 Guanidin bazlı saflaştırma protokol bileşenleri 

 

Malzeme Stok Çalışan Konsantrasyon 

GuHCl 8.00 M 5 M 

Na2SO3 2000 mM 50 mM 

Bromtimol mavisi 100X 0.2X 

Sodyum Asetat pH 5.2 3000 mM 50 mM 

DNA   

H2O   

 

 

4.1.7 Bakteri kültür ortamı ve besiyeri 

 

 

Tez boyunca kullanılan E.coli suşlarının sürekliliği Luria-Bertani (LB) sıvı ve katı 

besiyeri kullanılarak yapılmıştır. Transformasyon ve ekspresyon öncesi besiyeri olarak, 

zenginleştirilmiş SOC besiyeri kullanılmıştır. Klonlama sırasında ve sonrasında vektöre 

uygun seçici antibiyotik kullanılmıştır. Bakteri vektöru olan pET28a icin 50 μg/ml 

calışan konsantrasyona sahip kanamisin seçici antibiyotiği kullanılmıştır. Bakteri 

kültürlerinin inkübasyonu 37 ºC sıcaklığında, ekspresyonu ise oda sıcaklığında 

yapılmıştır. 

 

 

Çizelge 4.5 LB sıvı besiyeri içeriği 

 

Malzeme Çalışan Konsantrasyon 

Tripton 10 g/l 

Maya 5 g/l 

NaCl 0.5 g/l 

NaOH 0.001 N 
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Çizelge 4.6 LB katı besiyeri iceriği 

 

Malzeme Çalışan Konsantrasyon 

Tripton 10 g/l 

Maya 5 g/l 

NaCl 0.5 g/l 

Agar 15 g/l 

NaOH 0.001 N 

LB-kanamisinli katı besiyeri için 0.05 mg/ml 

H2O  

 

 

4.1.8 Bakteri suşları ve plazmidler 

 

 

AnnexinA5 üretimi amacıyla bakteri konakçı hücresi olarak E.coli (K12) suşları 

kullanılmıştır. Klonlanma ve protein üretimi gibi konularda üretim kolaylığı ve düşük 

maliyet sebebiyle sıklıkla E.coli suşları tercih edilmektedir. Transformasyon verimini 

artırmak amacıyla öncelikle zengin içeriği olmayan ve maliyetsiz besiyerinde kolayca 

üreme yeteneğine sahip olan E.coli JM109 suşu tercih edilmiştir. Daha sonra, 

ekspresyon deneylerinde kullanıma uygun olmadıkları için bu amaçla tez kapsamında, 

bakteri konakçı hücresi kullanılarak, AnnexinA5 ekspresyonu BL21 (DE3) suşu 

kullanılarak gerçekleşmiştir. 

 

 

4.1.9 Ligasyon, transformasyon, plazmid izolasyon reaktifleri 

 

 

Transformasyon aşamasında gerekli LB Broth (Conda, #1231) , laboratuvarda 

hazırlanmış TSS çözeltisi (LB broth, PEG, DMSO and Mg +2 ) ve SOC besiyeri (20 

g/L Triptofan, 5 g/L Maya Özütü, 4.8 g/L MgSO4, 3.603 g/L dekstroz, 0.5 g/L NaCl, 

0.186 g/L KCl), buz kabı, 42 ºC’ye ısıtılmış su banyosu, cam tüp malzemeleri, öze 

kullanılmıştır.  
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Santrifuj cihazı olarak Allegra X-15 Beckman Coulter ve Thermo Scientific MicroCL 

17 kullanılmıştır. Steril ortam Evolite Butan Propane Vidalı Kartuş tüpteki ateş ile 

sağlanmıştır. Plazmit izolasyonu için alkalen lizis tamponları hazırlanmış, fenol-

kloroform (Life technologies, #15593031) temin edilmiştir. 

 

 

Çizelge 4.7 Transformasyonda kullanılan TSS içeriği ve protokolü 

 

TSS İçeriği 

 

Malzemeler Çalışan Konsantrasyon 

MgSO4 10 mM 

MgCl2 10 mM 

DMSO % 5 

PEG-6000 % 10 

Hazırlanışı 

(10 ml için) 

 1g PEG6000 tartılır ve 6-7 ml LB içerisinde 

çözülür.  

 Üzerine 100 μl 1 M MgCl2 ve 100 μl MgSO4 

eklenir. Total hacim 9,5 ml’ye LB ile tamamlanır. 

 Bu çözelti 0.2’lik filtreden süzülüp, steril edilir. 

 Üzerine 475 μl DMSO (steril) eklenir. 

 Çözelti, vortekslenerek kullanıma hazır hale 

getirilir. 

 

 

Çizelge 4.8 Alkalen lizis I çözelti protokolü 

 

Malzemeler Çalışan Konsantrasyon 

Tris-Cl (pH 8.0) 25 mM 

Glukoz 50 mM 

EDTA (pH 8.0) 10 mM 
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Çizelge 4.9 Alkalen lizis II çözelti protokolü 

 

Malzemeler Çalışan Konsantrasyon 

NaOH 0.2 N 

SDS % 1 

Bu çözelti taze hazırlanıp kullanılmalıdır.  

Önce NaOH, suya eklenir. Sonrasında üzerine SDS yavaşça koyulur. 

 

 

Çizelge 4.10 Alkalen lizis III çözelti protokolü 

 

Malzemeler Çalışan Konsantrasyon 

Glasiyel Asetik Asit 11.5 ml 

5M Potasyum Asetat 60 ml 

H2O 28.5 ml 

 

 

4.1.10 Protein pürifikasyon, desalting protokolü 

 

 

Protein purifikasyonu için HisPur Ni-NTA Resin ve Kitleri (Thermo Scientific, #88221) 

ve desalting protokolü için D-Salt Poliakrilamid plastik desalting kolonları (Pierce
TM

, 

#89849) kullanılmıştır. Polihistidin etiketi 6 histidin amino asit, 0.84 kDa ve tutunma 

matrisi olarak nikel/kobalt gibi metal iyonları kullanılmaktadır. 

 

 

Çizelge 4.11 Rekombinant proteinlerin saflaştırılmasında kullanılan His afinite etiketi 

 

Afinite etiket Uzunluk(aa) Boyut(kDa) Matris 

Hexahistidine (6x His) 6 0.84 kDa Metal iyon (Ni
2+

, Co
2+

, 

Cu
2+

, Fe
2+

, Zn
2+

) 
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4.1.11 Protein izolasyon ve tayin reaktifleri 

 

 

Protein izolasyonu için modifiye RIPA çözeltisi (pH: 7.2) hazırlanmıştır. MRIPA 50 

mM Tris (Sigma, #A2264), % 1 Triton X 100 (Sigma, #9002-93-1), % 0,2 sodyum 

deoxcholate (Sigma, #302-95-4), % 0,2 SDS (Fisher Scientific, #134135), 1 mM EDTA 

(Gerbu, #1034) reaktiflerinden oluşmaktadır. Sonics Vibra Cell sonikatör cihazı metot 

sırasında kullanılmıştır. Protein konsantrasyonu tayininde BCA protein assay kit 

kullanılmıştır (Pierce,#23225). 

 

 

Çizelge 4.12 Bakteriyel protein izolasyonu çözeltisi 

 

Malzemeler Çalışan Konsantrasyon 

Tris Tampon pH: 8.0 50 mM 

Triton X-100 % 1 

Sodyum deoxcholate % 0.2 

SDS % 0.2 

EDTA 1 mM 

H2O  

 

 

4.1.12 Western Blot reaktifleri 

 

 

Elektroforez sistemi (Bio-rad Mini Protean Tetra vertical, #165-8000) western 

protokolü için kullanılan sistemdir. Poliakrilamid jel hazırlarken akrilamid 4K 

solüsyonu (Applichem, A1672), Tris (Sigma, A2264), SDS (Fisher Scientific, 

#134135), amonyum persülfat (APS) (Gerbu, #1708), Temed (Scharlan, TE0050) 

reaktifleri uygun konsantrasyonlarda hazırlanmıştır. Koşma tamponu (pH: 8.3) 250 mM 

glisin, 25 mM tris, % 0.1 SDS ve transfer tampon (pH: 9.3) 48 mM tris, 39 mM glisin 

(Fisher Scientific, BP381-1) , % 0.04 SDS, % 20 metanol içermektedir. Yıkamalar için 

kullanılan PBS-Tween (pH: 7.5); 80 mM disodyum hidrojen (MERCK, #106587), 20 

mM sodyum fosfat monobazik monohidrat (Sigma, #10049-21-5), 100 mM sodyum 

klorür (Fisher Scientific, BP 358-1) ve % 0.1 Tween 20 (Sigma, P9416) içerecek şekilde 

hazırlanmıştır.  
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Western Blot yönteminde kullanılan 1X transfer tampon içeriği çizelge 4.13’te 

verilmiştir. Ayrıca rekombinant protein uretiminin her aşamasında yapılan Western Blot 

yönteminde kullanılan sekonder antikor içeriği çizelge 4.14’te verilmiştir. 

 

 

Çizelge 4.13 1X transfer tamponu 

 

Kullanılan kimyasal Kullanılan miktar 

Tiris 5.8 g 

Gilisin 2.9 g 

SDS 0.37 g 

MeOH 200 ml 

Toplam hacim (PH= 9.2) 1L 

 

 

Çizelge 4.14 Sekonder antikor içeriği 

 

Malzemeler Çalışan Konstrasyon 

Anti-Fare poli-HRP Antikoru 0.8 μg/ml 

PBS (1X) 

 

 

4.1.13 Kullanılan fareler 

 

 

Bu çalışmada 2 tane dişi BALB-c fare kullanılmıştır. Her 2 fare de aynı zamanda 

AnnexinA5 ile aşılanmış ve antikor seviyeleri ölçülmüştür. 

 

 

4.1.14 Hayvan immünizasyonu 

 

 

İmmünizasyon planı antijenin doğasına bağlı olarak değişmektedir. Periton için 

kullanılan rotalar, genellikle antijen / yardımcı madde karışımları 0.5 ml kadar 

kullanılmaktadır. Tam Freund adjuvanı (CFA)/antijen karışımları primer immünizasyon 

ile sınırlı olmalıdır.  
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Tam olmayan Freund adjuvanı (IFA), birincil aşılamadan sonra 14 ile 28 gün arasında 

kullanılmalıdır. Freund’s complete (Sigma, F5881) ve incomplete adjuvanları (Sigma, 

F5506) fare immünizasyonunda antijen ile belli oranlarda karıştırılarak hayvanlara 

verilmiştir. 

 

 

Çizelge 4.15 Farklı hayvanlarda antijen / adjuvan miktarı (mililitre) ve yolu 

 

Enjeksiyon Yolu 

Hayvan Subkutanöz İntradermal İntramüsküler İntraperitonal İntravenöz 

Fare 0.5 NR NR 1.0 0.2 

Sıçan 0.5 – 1.0 NR NR 5.0 0.5 

Kobay 1.0 NR NR 5.0 – 10.0 0.5 – 1.0 

Tavşan 1.5 0.05 0.2 – 0.5 10.0 – 20.0 1.5 

Koyun/Keçi 2.0 0.05 2.0 NA 30.0 

Sığır 2.0 0.05 2.0 NA NG 

(NR, tavsiye edilmez; NA, kabul edilmez; NG, verilmez) 

 

 

4.1.15 SDS-PAGE ayırma ve hizalama jeli 

 

 

% 12’lik ayırma ve % 5’lik hızalama jelin içerikleri sırasıyla çizelge 4.16 ve 4.17 da 

verilmiştir. 

 

 

Çizelge 4.16 % 12’lik ayırma jeli 

 

Malzemeler Çalışan Konsantrasyon 

1.5 M Tris-Cl pH 8.8 2.53 ml 

Akrilamid 4 ml 

SDS % 10 100 ul 

APS 100 ul 

TEMED 4 ul 

H2O 4 ml 

Toplam Hacim 10 ml 
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Çizelge 4.17 % 5’lik Hizalama jeli 

 

Malzemeler Çalışan Konsantrasyon 

0.5 M Tris-Cl pH 6.8 2.760 ml 

Akrilamid 657 ul 

SDS % 10 40 ul 

APS 40 ul 

TEMED 4 ul 

H2O 2.760 ml 

Toplam Hacim 4 ml 

 

 

4.1.16 Jel elektroforez yürütme tampon 

 

 

Çizelge 4.18 5X jel elektroforez yürütme tamponu 

 

Kullanılan kimyasal Kullanılan miktar 

Tiris 15 g 

Glisin 72 g 

SDS 5 g 

Toplam hacim (pH: 8.3) 1 L 

 

 

4.1.17 ELISA çözeltileri 

 

 

Kaplama tamponu: 10 µg/ml AnnexinA5 rekombinant proteini sodyum karbonat 

tampon çözeltisinde hazırlanmıştır. Bloklama tamponu: PBS-T içinde hazırlanmış 

%5’lik süt tozu kullanılmıştır. 
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4.1.18 Hibridoma reaktifleri 

 

 

RPMI besiyeri (glutaminsiz, fenollü) (Lonza, BE 12-167F), Fetal Sığır Serum (Lonza, 

DE 14-801F), Penisillin / Streptomisin, 10,000 units/ml (Lonza, DE-17602E), L-

glutamin (Lonza, BE 17-605E), HAT Media Supplement Hybri-Max (Sigma, H0262), 

HT Media Supplement(50X) Hybri-Max (Sigma, H0137), Polietilen glikol solusyonu 

Hybri-Max, % 50 (w/v), steril-filtreli BioReagent (Sigma, P7181) malzemeleri 

kullanılmıştır. 

 

 

4.1.19 Antikor tiplendirme reaktifleri 

 

Rapid ELISA Mouse mAb Isotyping Kit (Pierce, #37503) kullanılmıştır. Ultra saf su ile 

kitin içerisinden çıkan solusyonlar hazırlanmıştır. 

 

 

4.2 Yöntem 

 

 

4.2.1 Hücre kültürü 

 

 

Hücre kültürü çalışmalarına başlamadan önce laminar flow içerisi 15 dakika UV’ye 

bırakılmıştır. Su banyosu 37 °C ayarlandıktan sonra besiyeri için gerekli olan 

malzemeler (DMEM besiyeri, fetal sığır serumu (FBS), penisilin streptomisin ve 

glutamin) koyulmuş yaklaşık yarım saat erimesine ve ısınmasına izin verilmiştir. 

Laminar flow çalışmaya başlamadan 15 dakika önce çalıştırılmıştır. Isınan solüsyonlar 

su banyosundan çıkarılmış ve özellikle kapak kısımlarına gelecek şekilde % 70 etanol 

ile temizlenmiş ve laminar flow’un içine alınmıştır. DMEM besiyeri içerisine % 10 FBS 

eklenmiş, daha sonra 200 mM L-glutaminden son konsantrasyon 2 mM olacak şekilde 

ilave edilmiştir. Son olarak 100X konsantrasyondaki penisilin streptomisin (1 

mililitrede penisilin 10,000 ünite, streptomisin 10 mg’dır) besiyerine eklenip besiyeri 

iyice karıştırılmıştır. Hücrelerin üzerine ilave edilecek besiyerinin sıcaklığı 37 °C 

olmalıdır. 
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Bu çalışmada U937 hücre hattı kullanılmıştır. 15 ml lik steril santrifüj tüpüne 10 ml 

DMEM besiyeri ilave edilmiştir.   Hücreler  kriyotüpler  içinde saklandıkları sıvı azottan  

(-196 °C) çıkartılarak 37 °C’deki su banyosunda hızlıca çözdürülmüş ve olası 

kontaminasyonu önlemek için tüpler % 70’lik alkolle silinerek laminar flowa alınmıştır. 

Hücreler krioyotüpten alınıp 10 ml besiyerinin içerisine bırakılmış ve 21 °C’de 800 

rpm’de 3 dakika santrifüj edilmiştir. Santrifüj sonrası üstte kalan besiyeri pompaya bağlı 

cam pastör pipeti yardımıyla çekilip atılmıştır. Pelletin üzerine 6 ml DMEM besiyeri 

eklenmiştir. Serolojik pipet ile hücreler 45 derecelik açıyla tüpün çeperine vurulup 

homojenize edilmiştir. T75 cm hücre kültürü üretme kabına (flask) alınıp, 37 °C’deki 

%5 karbondioksit içeren inkübatöre bırakılmıştır. Ertesi gün besiyeri değiştirilmiş ve 

bundan sonraki değişmelerde hücreler hergün kontrol edilerek 2-3 günde bir tekrarlama 

yapılmıştır. 

 

 

U937 hücrelerinin yüzey alanını % 90 kapladığı hale geldiğini kontrol etmek için hücre 

kültürü mikroskobu kullanılmıştır. Hücre pasajlanmak istendiğinde, U937 hücreleri 

yüzeye yapışan hücreler oldukları için, yapıştıkları yüzeyden kaldırılmaları için tripsin 

kullanılmıştır. Bunun için flasklar 37 °C’deki inkübatörden laminar flowa alınmış, 

üzerlerindeki besiyeri çektirilmiş ve yerine divalent katyonları (Ca+2 / Mg+2) 

içermeyen fosfat tampon solüsyonu (PBS) (pH: 7.0) eklenerek hücrelerin yüzeyi 

yıkanmıştır. Bunun nedeni serumun tripsin gibi bazı enzimlerin etkisini inhibe 

etmesidir. Daha sonra PBS uzaklaştırılmış ve yerine 3 ml % 0.25 tripsin/EDTA 

solüsyonu eklenmiştir. 

 

 

37 °C’deki inkübatörde yaklaşık 3-8 dakika arası bekletilmiş ve bu süre içerisinde ara 

ara inkübatörden çıkartılıp mikroskop altında hücrelerin yüzey ile interaksiyonunun 

kesilip kesilmediğine bakılmıştır. Hücreler hücre kültürü kabı yüzeyinden ayrıldığı 

zaman 15 ml’lik santrifüj tüpüne alınıp üzerine hemen 10 ml besiyeri eklenmiş ve 

hücreleri içeren besiyeri 800 rpm’de 3 dakika santrifüj edilmiştir. Supernatant 

uzaklaştırılmış ve pellet RNA izolasyonu için kullanılmıştır. 
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4.2.2 Total RNA izolasyonu 

 

 

U937 hücre pelletinin üzerine 1000μl Trizol eklenip ve hücreler parçalanmıştır. Trizol 

ile homojenize edilen örneklerin üzerine 20 μl kloroform eklenmiş ve solusyon homojen 

bir görünüm alana kadar vortekslenip ve oda sıcaklığında 5 dakika bekletilmiştir. 

Örnekler daha sonra önceden 4 °C’ye soğutulmuş santrifüjde 12000g’de 15 dakika 

santrifüj edilmiştir. Santrifüj sonrasında tüplerde 3 ayrı faz oluşmuştur. En üstte şeffaf 

ve RNA’nın bulundugu temiz faz, ortada beyaz bulutumsu DNA fazı ve en altta, 

organik fazın görülmesi beklenmektedir. 

 

 

Tüpler fazların karışmaması için fazla hareket ettirilmeden santrifüjden çıkartılmıştır. 

En üstteki RNA’yı içeren şeffaf faz ortada bulunan faza yaklaşmadan başka bir tüpe 

aktarılmıştır. Aktarılan RNA’nın üzerine 500 μl izopropanol (2-propanol) ve pellet 

oluşumunu kolaylaştırmak için 0,5 μl glikojen (20 mg/ml) eklenmiş ve oda ısısında 10 

dakika bekletililip 4 °C’ye soğutulmuş santrifüjde 12000g’de 10 dakika santrifüj 

edilmiştir. Santrifüjün sonunda, tüpün dibinde beyaz bir RNA pelleti görülmesi 

beklenmiştir. Supernatanttan kurtulunup, pellet 1 ml % 70 etanol ile 12000g’de 5 dakika 

santrifüj edilmiş, bu işlem 2 kere tekrarlanmıştır. Yıkanan pellet tüplerin kapakları açık 

bırakılarak kurutulmuş ve uygun miktarda yaklaşık 30-50 μl nükleaz içermeyen su ile 

çözülmüştür. 

 

 

4.2.3 AnnexinA5 proteininin antijenik bölgelerinin saptanması 

 

 

Antikorun protein tanıyacağı bölge AnnexinA5 proteinin ekstrasellüler zinciridir. 

Uniprot web sitesi kullanılarak ekstrasellür dizi tespit edilmiştir. Bu dizi antijenik 

bölgeler tespit edilirken kullanılmıştır. EMBOSS analiz programı proteinlerin antijenik 

bölgelerinin saptanılmasında kullanılan bir biyoinformatik programıdır. Yarı deneysel 

ve amino asit rezidülerinin fizyokimyasal özelliklerine dayalı olarak bu bölgeler tespit 

edilmiştir. Online olarak kullanılabilen EMBOSS sitesine ekstrasellüler dizi 

yapıştırılmış ve program çalıştırılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlardan uygun antijenik 

bölgelerden dört tanesini içine alan antijenik bölge seçilmiş ve bu bölge için primerler 

tasarlanmıştır. 
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4.2.4 RNA miktarı ve saflığının belirlenmesi 

 

 

RNA’nın miktarı ve saflığı spektrofotometre (Nanodrop ND-1000) ile ölçülmüştür. 

DNA’nın, 280 nm proteinin, 230 nm de fenolün maksimum absorbans verdiği dalga 

boyudur. A260 / A280 oranının 1,8-2,2 aralığında olması RNA’nın saf olduğunu 

gösterir. Elde edilen RNA’ların bütünlüğü ve kalitesi ayrıca % 0.8 agaroz jel 

elektroforezi ile analiz edilir. 

 

 

Hazırlanacak jelin konsantrasyonuna göre gerekli miktarlarda agaroz alınarak, 1X TAE 

(40 mM Tris, 20 mM asetikasit ve 1 mM EDTA) içinde mikrodalga fırın içerisinde 

çözülmüştür. Jel dökülüp donduktan sonra 2 μl 5X yükleme tamponu, 8 μl RNA 

örneklerinden eklenerek 75V’ta 60 dakika yürütülmüştür. 5 mg/ml etidyum bromür 

içerisinde 15 dakika çalkalayıcı üzerinde boyanmıştır. Görüntüleme ultraviyole ışık 

altında yapılıp ve Biorad VersaDoc 1000 görüntleme cihazında görüntüsü alınmıştır. 

 

 

4.2.5 cDNA sentezlenmesi 

 

 

cDNA sentezi için materyal olarak, elde edilen saf ve yeterli miktarda total RNA 

kullanılmıştır. BioLabs cDNA sentez kiti protokolü kullanılmıştır. Eriyebilecek 

malzemeler buz üzerine koyulup, örneklerde DNA kontaminasyonunun olup olmadığı 

incelemek için ters transkriptazın yerine nükleaz içermeyen suyun kullanıldığı nagatif 

kontrol grubu hazırlanmıştır. RNaz içermeyen iki tüp içerisine 6 μl RNA (10ng – 1μg) 

örneği ve 2 μl d(T) 23 VN (50μM) primeri eklenmiştir. RNA, 70 ºC’de 5 dakika 

denatüre edilmiştir. Bu sırada başka tüpe 10 μl M-MuLV reaksiyon mix ve 2 μl M-

MuLV enzim mix karışımı hazırlanmıştır. Denatüre olmuş RNA örnekleri ile hazırlanan 

karışım hacmi 20 μl olmuş ve 42 ºC’de 1 saat boyunca inkübe edilmiştir. Daha sonra 

tüpler, enzim inaktivasyonu için 80 ºC’de 5 dakika bekletilmiş, oluşan cDNA ürünü -20 

°C’de saklanmıştır. 
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4.2.6 AnnexinA5 ekstrasellüler kısmına primer tasarımı 

 

 

Liyofilize halde gelen primerler DNaz ve RNazsız suda 100 pmol/μl konsantrasyonda 

çözülmüştür. PZR reaksiyonları için 10pmol’e dilüsyon gerçekleştirilip, primerler -20 

°C’de saklanmıştır. 

 

 

Aşağıda primer tasarımının adımları belirtilmiştir; 

 

 

 AnnexinA5’in ekstrasellüler bölgesinin amino asit dizisinin tespiti (UniProt), 

 AnnexinA5 ekstrasellüler nükleotit dizisinin tespiti (NCBI), 

 Sekansın PerlPrimer programına girilmesi (primer Tm, uzunluk, bağlanacağı 

bölgenin lokasyon aralığı bilgilerinin girilmesi), 

 Farklı ileri-geri primer çiftlerinin blast analizi için seçilmesi, 

 NCBI Blast ile tasarlanmak istenen primerlerin organizma DNA’sında hedef bölge 

dışında başka bir yere bağlanıp bağlanmadığının tespiti, 

 Saç tokası ve dimer oluşturup oluşturmadığının tespiti için Oligo Analyzer (IDT) 

programının kullanılması, 

 

 

Seçilen bölgenin hedef cDNA bölgesine yönelik primerler, PerlPrimer programı 

kullanılarak tasarlanır. Gen bölgelerine ve bunun yanı sıra spesifik primer bölgelerinin 

özgünlüğüne, http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgiadresi kullanılarak bakılır. Primer 

tasarlanırken kullanılacak olan primerlerin; saç tokası yapısı oluşturmamasına, ürünün 

büyüklüğüne, tekrar bazların olmamasına ve Tm değerine dikkat edilmelidir. 

 

 

4.2.7 PZR reaksiyonu 

 

 

Primerlerin bağlanma kalitesinin en iyi hangi sıcaklıkta olduğunu tespit etmek için 

touch-down PZR gerçekleştirilmiştir. Böylece spesifik olmayan amplifikasyonun 

azalması sağlanmıştır.  

 

 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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PZR’nin erken sikluslarında hedef optimum bağlanma (annealing) ısısından daha 

yüksek ısı ile başlanmış, primer bağlanma ısısı her siklusta yavaş yavaş azaltılarak 

optimum ısıya kadar ulaşılmış ve kalan sikluslar bu ısı ile tamamlanmıştır. Bu yaklaşım 

ilk sikluslarda daha spesifik bir bağlanma sağladığından doğru ürünün spesifik 

olmayanlar aleyhine artırılmasını sağlamıştır. Fermentas PZR reaktifleri bu deney için 

kullanılmıştır. 

 

 

Çizelge 4.20’de gösterilen bileşenler (enzim hariç) -20 ºC dolabından çıkarılıp, eriyene 

kadar beklenmiştir. Bu esnada PZR tüpleri isimlendirilmiştir. Örnek tüpü, cDNA negatif 

kontrol tüpü, PZR negatif kontorol tüpü olmak üzere üç tüp’lük PZR mix hazırlanmıştır. 

Bileşenlerin tamamı eridiğinde vorteksleme işlemi yapılıp, çizelge 4.20’deki 

bileşenlerin miktarları sırası ile eklenmiş ve sonunda bileşenler pipet ile iyice 

karıştırılmıştır. DNaz-free tüp ve pipet uçları kullanılmış ve hazırlanan tüpler buz 

üzerinden alınıp cihaza yerleştirilmiştir. 

 

 

Çizelge 4.19 Touch down PZR koşulları 

 

Basamak Sıcaklık(ºC) Zaman(s) Döngü Sayısı 

Denatürasyon 94 120 1 

Denatürasyon 94 40  

40 Bağlanma 65* → 55* 60 

Uzama 72 60 

Uzama 72 300 1 

*Optimizasyon değişimi 
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Çizelge 4.20 AnnexinA5 ekstrasellüler bölgesinin çoğalması için kurulan  

                     Touch-down PZR bileşenleri 

 

Malzeme Çalışan Konsantrasyon 

Nukleaz’sız Su 32 μl 

10X Reaksiyon Tamponu 5 μl 

25 mM MgCl2 2 μl 

10 mM dNTP 1 μl 

10 pmol İleri primer 2.5 μl 

10 pmol Geri primer 2.5 μl 

Fermentas Taq polimeraz 1 μl 

cDNA 2.5 μl 

 

 

Elde edilen sonuçlar neticesinde PZR optimizasyonuna devam edimiştir. 4.19 

Çizelgesinde görüldüğü gibi primer bağlanma sıcaklığı 55 ºC’ye inmiştir. Hazırlanan 

reaksiyona diğerinden farklı olarak 5X G-C High Enhancer Reaksiyon tamponu 

eklenmiştir. Kurulan bu reaksiyon ile birlikte optimizasyon gerçekleşmiş ve elde edilen 

ürünün reamplifikasyonu yapılarak daha fazla miktarda elde edilmeye çaba 

gösterilmiştir. 

 

 

4.2.8 Agaroz jelde yürütme 

 

 

PZR’nin gerçekleşip gerçekleşmediği anlamak için ürünler % 2’lik agaroz jel 

elektroforezi ile analiz edilmiştir. 2 gr agaroz tartılmış ve 1X TAE tamponunda 

mikrodalga fırın içerisinde çözülmüştür. Jel dökülüp donduktan sonra 2 μl 5X yükleme 

tamponu, 8 μl PZR örneklerinden eklenip 80V’da 60 dakika yürütülmüştür. Stok 

etidyum bromürden saf su ile karıştırılarak hazırlanmış etrafı kapalı kutu içerisine 

koyulmuş sıvıda, jel 15 dakika çalkalayıcı üzerinde inkübe edilmiştir. Etidyum bromür 

boyamasından sonra Biorad VersaDoc 1000 görüntleme cihazında görüntüleme 

yapılmıştır. 
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4.2.9 Guanidin DNA saflaştırılması 

 

 

DNA saflaştırması PZR’den gelen primer, dNTPler, enzimler, tuzlar ve diğer 

kontaminasyonların uzaklaştırılmasını sağlamak için yapılmıştır. +4 ºC dolabından 

malzemeler alınıp ve buz üzerinde erimeye bırakılmıştır. Ayrı bir eppendorf tüp 

içerisinde çizelge 4.21’deki bileşenlerden belirtilen miktarlarda koyulmuştur. Sodyum-

asetat eklendiğinde tüpteki karışım sarı renge dönüşmesi elzemdir. 

 

 

Sonunda hazırlanan karışım filtreli tüpe aktarılmıştır. 2000g’de 30 saniye santrifüj 

(sıcaklığı +4 °C) edilmiş ve aşağı düşen sıvıdan kurtulunmuştur. Filtre 500 μl 2-

propanol ile 2000g’de 30 saniye de iki defa yıkanmıştır. Buraya kadar olan kısımda 

aşağı inen supernatanttan kurtulunmuştur. Silika filtre 10,000g’de 2 dakika santrifüj 

ederek kurutulmuş, filtrenin altı temiz bir eppendorf tüp ile değiştirilmiştir. 

 

 

Filtreye değmeden üzerine gelecek şekilde 50 μl DEPC’li su eklenmiş, 5 dakika oda 

sıcaklığında bekletilmiştir. 10,000g’de 2 dakika santrifuj ile saf ürün elde edilmiştir. 

Filtredeki tüm örneği toplamak ve yoğunlaştırmak için alttaki örnek, filtreye tekrar 

yüklenerek işlem iki defa tekrarlanmıştır. 

 

 

Çizelge 4.21 Guanidin bazlı saflaştırma protokol bileşenleri 

 

Malzeme Stok Çalışan Konsantrasyon 

GuHCl 8.00 M 4.30 M 

Na2SO3 2000 mM 50 mM 

Bromtimol mavisi 100X 20X 

NaAsetat pH 5.2 3000 mM 21.5 mM 

DNA   

H2O   
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4.2.10 Plazmid ve PZR ürünlerinin kesilmesi 

 

 

Hedef bölgeyi vektörün içine sokabilmek için hem vektör hem de PZR ürünü 

restriksiyon enzimleri ile tanıma bölgelerinden kesilmiştir. NdeI (NEB) ve BamHI 

(Jena) enzimleri kullanarak restriksiyon işlemi gerçekleşmiştir. Çizelge 4.22 - 4.24’te 

sırası ile AnnexinA5 ikili restriksiyon kesimi, pET28a ikili restriksiyon kesimi, 

AnnexinA5 PZT ürünü ikili restriksiyon kesimi gösterilmiştir. PCR cihazının kapağının 

bu işlem sırasında ısıtılmaması önemlidir. 

 

 

Çizelge 4.22 Restriksiyon enzimleri ile gerçekleşen AnnexinA5 ikili kesim protokol 

                     bileşenleri 

 
 Stok Tüp 1X 2.2X 

H2O   35.75 78.65 

pET28a 4 ug/ul 0.2 ug/ul 2.5 5.5 

NEB3 Kesim Tamponu 10X 1X 5 11 

BSA 1000 ug/ml 100 ug/ml 5 11 

NdeI (NEB) 20 U/ul 0.3 U/ul 0.75 1.65 

BamHI (Jena) 10 U/ul 0.2 U/ul 1 2.2 

 

Tepkime Hacmi: 50 ul 

 

Toplam Miktarlar: 

NdeI (NEB): 15 U 

BamHI (Jena): 10 U 

DNA: 10 ug 

 

Gerekli olan enzim: 10 U/ 60 dakika sindirme 

Gerekli olan süre: 40 dakika 

İnkübasyon sıcaklığı: 37 santigrat derece 
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Çizelge 4.23 Restriksiyon enzimleri ile gerçekleşen pET28a ikili kesim protokol 

                     bileşenleri 

 
 Stok Tüp 1X 1X 

H2O   56.67 56.67 

pET28a (17) 1 ug/ul 20 ug 20  

Kesim Tamponu 10X 1X 10 10 

BSA 1000 ug/ml 100 ug/ml 10 10 

NdeI 20 U/ul 26.67 U 1.33 1.33 

BamHI 10 U/ul 20 U 2 2 

 

Tepkime Hacmi: 100 ul 

 

Gerekli olan enzim: 20 U/ 60 dakika sindirme 

Gerekli olan süre: 45 dakika 

İnkübasyon sıcaklığı: 37 santigrat derece 

 

 

Çizelge 4.24 Restriksiyon enzimleri ile gerçekleşen AnnexinA5-PZT ikili kesim 

                     protokol bileşenleri 

 
 Stok Tüp 1X 1X 

H2O   18.33 18.33 

AnnexinA5-PZT 0.1 ug/ul 6 ug 60  

Kesim Tamponu 10X 1X 10 10 

BSA 1000 ug/ml 100 ug/ml 10 10 

NdeI 20 U/ul 13.33 U 0.67 0.67 

BamHI 10 U/ul 10 U 1 1 

 

Tepkime Hacmi: 100 ul 

 

Gerekli olan enzim: 6 U/ 60 dakika sindirme 

Gerekli olan süre: 27 dakika 

İnkübasyon sıcaklığı: 37 santigrat derece 

 

 

Kesilen ürünlerin saflaştırılması için Guanidin DNA saflaştırma protokolü 

uygulanmıştır. Nanodrop’ta DNA miktarı ve saflığı ölçülmüş ve bu ürünler -80 °C 

dolabında saklanmıştır. 

 

4.2.11 Ligasyon 

 

 

Ligasyon işleminde en çok dikkat edilmesi gereken işlemlerden biri vektör:insert 

oranıdır. Yapılan deneylerde sırasıyla 1:1, 1:5 ve 1:10 olarak vektör: insert 
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konsantrasyonları denenmiştir. Promega biomath web sitesinden plazmit / DNA 

uzunluğu ve ölçülen OD değeri girilerek stok konsantrasyon hesaplanmıştır. 

Vektör:insert oranı 1:10 yapıldığında başarılı bir transformasyon gerçekleştirdiği sonucu 

yapılan deneyler sonucunda karar verilmiştir. Çizelgede verilen miktarlarda tüplere 

sırasıyla malzemeler eklenmiştir. Cihaz kapağı ısıtılmadan 22 °C’de 2 saat inkübe 

edilmiş ve ürün -80 °C dolabında saklanmıştır. 

 

 

Çizelge 4.25 Ligasyon protokol bileşenleri 

 

Tepkime hacmi 20 µl Stok Tüp 1X 

H2O   7.82 

T4 ligaz tamponu 10X 1X 2 

Vektör 1:10 

Insert 

0.0014 pmol/µl 

0.049 pmol/µl 

0.010 pmol/µl 

0.0100 pmol/µl 

7.14 

2.04 

T4 ligaz 5 U/ µl 5 U 1 

 

 

4.2.12 Transformasyon 

 

 

E.Coli BL-21 gliserol bakteri stoğundan 10 μl alınmış ve 20 ml LB besiyerinde 37 

°C’de çalkalayıcı etüvde 1 gece kültüre bırakılmıştır. Ertesi gün ısıtılmış 50 ml LB 

içerisine 500 μl overnight büyütülmüş kültürden koyulmuş ve 37 °C’de 2 saat kadar 

çalkalamaya bırakılmıştır. Kültür bulanıklığı ne çok fazla ne de çok az olmalıdır bu 

noktada. Hücrelerin eksponensiyel fazını kaçırmamak için özen gösterilmiştir. 

Soğutulmuş santrifüjde, 580g’de 10 dakika hücreler toplanmış, besiyeri süzdürülüp, ters 

çevrilerek peçete üzerinde iyice sıvının akması sağlanmıştır. Buz üzerinde 300-400 μl 

TSS (Transformation and Storage Solution) eklenmiştir. Karışım vortekslenmeden, el 

ile tüp hafifçe karıştırılmış ve hücreler TSS eklendikten sonra yarım saat buz üstünde 

inkübe edilmiştir.  

Aktarılacak ligasyon ürünleri cam tüplere hazırlanmıştır (her tüpe 5 μl kadar ürün 

koyulmuştur). Transformasyon verimliliğini görmek için kontrol olarak boş pET28a 

plazmidi kullanılmıştır. TSS içerisinde çözülmüş hücreler, DNA’ların üzerine 100 μl 
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olacak şekilde eklenmiş ve 1 saat buz üzerinde tüpler inkübasyona bırakılmıştır. Buz 

inkübasyonu sonrası 42 °C’deki su banyosunda 90s inkübasyon gerkeçleştirilmiş ve su 

banyosundan tüpler hemen buza aktarılmıştır. Üstlerine yaklaşık 900 μl ısıtılmış Soc 

Buyyon eklenip, çalkalayıcıda 37 °C’de 45 dakika kadar çalkalamaya bırakılmıştır. 

Çalkalayıcıdan aldıktan sonra LB Kan agar plate’lere ekim yapılmıştır. 

 

 

Ekimden önce 13,000g’de 2 dakika çevirip yoğunlaştırılmış ve konsantre halde içinde 

200 μl kadar besiyeri kalmış halde bek alevi kullanılarak drigalski spatülü ile ekim 

yapılmıştır. Gece boyu 37 °C’ye bırakılan petrilerde plazmiti almış bakteriler koloni 

oluşturmuştur. 

 

 

4.2.13 T7 koloni PZR 

 

 

Petrilerde oluşan E.coli kolonilerinin plazmiti içeri alıp almadığı hızlı bir şekilde 

gözlemlemek için T7 koloni PZR yapılmıştır. Seçici petrilerde 16 saat inkübe edilmiş 

olan kolonilerin beyaz olanları steril kürdan yardımıyla seçilip, 10μl dH2O içerisine 

çözülmüştür. Çizelge 4.27’de açıklandığı şekilde PZR karışımı hazırlanmıştır. Kalıp 

DNA yerine 1μl koloni kullanılmış ve PZR ile pozitif sonuç veren kolonilerin kalan 9 

μl’lik kısmı uygun antibiyotik içeren sıvı besi yerine ekilmiştir. 

 

 

Çizelge 4.26 T7 PZR koşulları 

 

Basamak Sıcaklık(ºC) Zaman(s) Döngü Sayısı 

Denatürasyon 94 120 1 

Denatürasyon 94 10  

40 Bağlanma 54 60 

Uzama 72 90 

Uzama 72 720 1 
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Çizelge 4.27 T7 PZR reaktifleri 

 

Malzeme Çalışan Konsantrasyon 

dH2O 4,65 μl 

10X Reaksiyon Tamponu 1.5 μl 

25 mM MgCl2 0.9 μl 

10 mM dNTP 0.75 μl 

10pmol İleri primer 0.6 μl 

10pmol Geri primer 0.6 μl 

Fermentas Taq polimeraz 1 μl 

DNA 5 μl 

 

 

4.2.14 Alkalen lizis midi prep ile plazmid izolasyonu 

 

 

50 μg/ml kanamisin eklenmiş 10 ml LB’ye transformasyonu yapılmış ve seçici 

antibiyotik ile seçilmiş bakteriler inoküle edilmiştir. Bir gece 37 °C çalkalayıcı etüvde 

inkübasyona bırakılmış ve sonrasında 2.000g’de +4 °C’de 10 dakika santrifüj edilip 

besiyeri uzaklaştırılmıştır. 

 

 

Pellet 200 μl soğuk alkelen lizis 1 çözeltisinde (Tris, EDTA, glikoz ve RNase A içerir) 

vortekslenerek süspanse edilmiş ve ardından taze hazırlanmış alkalen lizis 2 çözeltisi 

(sodium hidroksit (NaOH) ve deterjan Sodyum Dodesil (lauryl) Sülfat (SDS)) 400 μl 

eklenip 5 defa ters yüz edilerek karıştırılmıştır. Daha sonra 300 μl alkalen lizis 3 

çözeltisi (Potasyum asetat) eklenmiş ve 5 kez ters yüz edilmiştir. Buz üzerinde 3-5 

dakika inkübasyona bırakılıp ardından maksimum hızda 4 °C’de 5 dakika santrifüj 

edilmiştir. Santrifüj sonrası 600 μl supernatant temiz bir tüpe aktarılıp eşit hacimde 

fenol kloroform eklenmiş ve vortekslenmiştir. 

 

 

Maksimum hızda +4 °C’de 2 dakika santrifüj işlemi gerçekleştirilmiş ve üst faz temiz 

bir tüpe dikkatlice alınıp 600 μl izopropanol ilavesinden sonra vortekslenmiştir. -20 °C 

ye kaldırılıp gece boyu bekletilmiştir.  
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Maksimum hızda 5 dakika santrifüj edilmiş ve pellet düşürmeden izopropanol 

uzaklaştırılıp üzerine 1 ml etanol eklenip maksimum hızda 2 dakika santrifüj edilmiştir. 

Son olarak etanol uzaklaştırılıp 30-60 μl DNAaz içermeyen suda pellet çözülmüştür. 

Nanodrop’da plazmit DNA miktarları ölçülmüş ve plazmit DNA’sının kalite tayini için 

agoroz jelde yürütülmüştür. 

 

 

4.2.15 Plazmid sekansı 

 

 

Hedef bölgenin tamamının pET28a vektörüne girdiğini teyit etmek için plazmit sekansı 

yapılmıştır. İlk olarak T7 ileri ve geri primerleri ile elde edilen ürün plazmite PZR 

kurulmuştur. Bu aşamada T7 primerilerinin kullanılmasının temel amacı, vektör T7 

promotorunu içermesi ve hedef bölgenin hemen promotordan sonraki kısmında birleşme 

işlemi gerçekleşmesidir. Promotor bölgelerine spesifik T7 primerleri ile kurulan PZR 

ürünleri % 0.2’lik agaroz jelde yürütülmüştür. Elde edilen PZR ürünü guanidin 

tiosiyanat ile kolondan geçirilerek saflaştırılmıştır. Saflaştırılmış ürün tekrar % 2’lik 

agaroz jede yürütülüp temiz bir bant görünütüsü alındıktan sonra siklus sekansı 

yapılmıştır. Siklus sekansının amacı işaretli dNTP’ler kullanarak okunması istenen 

diziyi işaretleyerek sekans cihazında görünür kılmaktır. 2 μl T7 primer, 8 μl premix ve 

10 μl PZR ürünü ile buz üzerinde bir tüp içerisinde karıştırılmıştır. Thermalcycler 

içerisinde çizelge 4.28’deki gibi bir programda çalışılmıştır. 

 

 

Çizelge 4.28 T7 PZR koşulları 

 

Basamak Sıcaklık (ºC) Zaman (s) Döngü Sayısı 

Denatürasyon 96 20 1 

Denatürasyon 96 20  

30 Bağlanma 52 20 

Uzama 60 4 

Son Sıcaklık 4 Sonsuz  

 

 

 



115 

 

Tüplerdeki reaksiyonu durdurmak ve içindeki kullanılmamış reaktiflerin aktifliğini 

durdurmak için stop solüsyonu PZR bitmeye yakın hazırlanmıştır. Bu solüsyon oda 

sıcaklığında hazırlanmalıdır. Oda sıcaklığında uzun süre bırakıldığında EDTA çökme 

eğilimi gösterceğinden, oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemelidir. Hazırlanan Stop 

solüsyonundan (Çizelge 4.29) 10.8 μl olacak şekilde reaksiyon tüplerinin üzerilerine 

dağıtılmıştır. Elde edilen bu ürüne sekansa girmeden önce bir saflaştırma protokolünün 

daha uygulanması gerekmektedir. Saflaştırma manyetik boncuklar yardımı ile 

yapılmıştır. 

 

 

Çizelge 4.29 Guanidin bazlı saflaştırma protokol bileşenleri 

 
Reaktif Miktar 

3M Sodyum Asetat pH: 5.2 2.2 ul 

0.5M Na2EDTA pH: 8.0 2.2 ul 

20 mg/ml Glikojen 1.1 ul 

ddH2O 4.5 ul 

 

 

 

Şekil 4.2 Manyetik boncuklar ve saflaştırma adımlar 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3 Manyetik plate 

 

 

Saflaştırılacak olan ürünlerin üzerine 24 μl Beckman Coulter AgenCourt Clean Seq 

manyetik boncuklar ve 110 μl % 73’lik isopropil alkol eklenmiştir. 20-25 defa 

pipetleme yapılıp, 15 dakika oda sıcaklığında inkübe edilmiştir. Tüpler daha sonra 

manyetik plate’e yerleştirilmiş ve 5 dakika plate üzerinde inkübe edilmiştir. Boncuklar 

tüpe belli bir yükseklikte halka şeklinde hedef ürünleri kendisine bağlayarak 

tutunmuştur. Tüp içerisindeki solüsyon pipet yardımı ile boncuklara zarar vermeden 

atılmıştır. Üzerine 200 μl % 73’lük isopropil alkol eklenmiş ve 5 dakika inkübasyon 

sonunda üzerindeki sıvı çektirilmiştir. İkinci kez alkol eklenip ve yıkama yapılmıştır. 5 

dakikalık inkübasyonun sonunda manyetik plate üzerinde olan tüpler 20 dakika 

inkübasyona bırakılmış ve alkolün kuruması sağlanmıştır. -20 ºC dolabında saklanan 

SLS solusyonu inkübasyonun bitimine doğru dolaptan çıkarılmış ve erimesini için 

beklenilmiştir. 

 

 

SLS elüsyon tamponunun uzun süre dışarıda bırakılmamısına özen gösterilmelidir. 

İnkübasyonun sonunda tüpler plate’den kaldırılarak 45 μl SLS solusyonu eklenmiş ve 

20-25 defa pipetleme yapılmıştır. 5 dakika oda sıcaklığında inkübe edildikten sonra 5 

dakika manyetik plate üzerinde inkübasyon gerçekleştirilmiştir. Halka şeklinde 

boncuklar tüpe bağlanmış dururken tüpler plate üzerinden çıkarılıp 45 derecelik bir açı 

ile duracak şekilde koyulmuş ve pipet ile boncuklara değmeden içindeki sıvı çekilmiştir. 

Sekans cihazına koyulacak plate üzerine saflaştırılmış ürün eklenmiştir. Buharlaşmayı 

engellemek için üzeri bir damla mineral yağ ile kaplandıktan sonra cihaz çalıştırılmış ve 

program bittikten sonra analiz programı ile sonuçlar analiz edilmiştir. 
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4.2.16 BL-21 hücrelerine transformasyon 

 

 

Koloni PZR sonucunda pozitiflik gösteren kolonilerden elde edilen plazmitler, BL-21 

hücrelerine hedef dizinin translasyonu ve protein eldesi için transforme edilmiştir. 

Burada 9 sağlıklı koloni 50 ml LB-Kan içerisine inokule edilmiş ve 37 ºC’de kültüre 

alınmıştır. 

 

 

Uygun bulanıklık gözlendikten sonra 2X IPTG’li besiyeri (% 2 tripton, 1 mM IPTG, 

0,05 mg/ml Kan, LB) üzerine ilave edilmiş ve overnight 30 ºC’de çalkalamalı 

inkübatörde kültüre alınmıştır. Koloniler içerisinde genel protein içeriğini gözlemlemek 

için protein izolasyonu ve ardından SDS-PAGE yapılmıştır. 

 

 

4.2.17 BL-21 hücre lizisi ve SDS-PAGE 

 

 

Kültüre edilmiş BL-21 hücreleri falkon tüplere aktarıldıktan sonra 5,000g’de 10 dakika 

soğuk santrifüjde (+4 ºC) çevrilmiştir. Besiyerinden kurtulduktan sonra, oluşan pelletin 

ufak bir kısmı steril kürdan ile alınıp, yükleme tamponu ile karıştırılarak SDS-PAGE’te 

kullanılmak üzere ayrılmıştır. Kalan pellet 2-5 ml lizis tamponda (50 mM Tris, 400 mM 

NaCl, % 10 Gliserol, %1 Triton X100, %1 SDS, dH2O) iyice karıştırılmış sonra cam 

tüplere aktarılmıştır. 15 dakika soğuk odada santrifüj edilmiş ve buz üzerinde 

ultrasonikatörde 20 saniye (toplamda 3-4 dakika) tutularak bütün hücrelerin tamamen 

parçalanması sağlanmıştır. Maksimum hızda 13.000g’de +4 ºC’de 15 dakikalık 

santrifüjün ardından supernatant temiz bir tüpe alınmış ve protein tayini 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 

4.2.18 U937 hücrelerinin lizis edilmesi ve protein eldesi 

 

 

Lizis işlemi için kullanılan MRIPA tampon E.coli bakteri suşunun parçalanması için 

kullanılan lizis tamponunundan farklıdır. MRIPA tampon daha çok ökaryotik hücre 

dokuların parçalanması için kullanılmaktadır.  
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U937 hücrelerinin farklı konsantrasyonlarda etoposid ile indüklenmesi sonucunda kültür 

edilmiş hücreler flaskın yüzeyini kapsayacak şekilde (T75 flask için 500 μl MRIPA 

eklenebilir) MRIPA eklenmiş ve kazıyıcı ile hücreler kaldırılıp, parçalanmıştır. 

Parçalama işleminin daha verimli olması için mikroskop altında bütün hücrelerin 

kaldırıldığından emin oldunduktan sonra pipet yardımı ile hücreler 10-20 kez resuspend 

edilmiştir. Daha sonra sonikatörde buz üzerinde 5 dakika parçalamaya devam edilmiştir. 

Solusyonun açık sarı renge dönüşmesi hücrenin parçalanabildiğini ve protein açığa 

çıktığını ifade etmektedir. Sonikasyondan sonra temiz bir mikrosantrifüj tüp içerisinde 

+4 ºC ile 13,000 rpm’de santrifüj işlemi gerçekleştirilmiştir. Pellet kısmına pipetin ucu 

değdirilmeden supernatant alınıp, temiz bir tüpe aktarılmıştır. -20 ºC’ye proteinler 

kaldırılmadan önce protein konsantrasyon tayini yapılmıştır. 

 

 

4.2.19 Protein konsantrasyon tayini 

 

 

Protein tayini için BCA (bikinkoninik asit) protein tayin kiti kullanılmıştır. Kit 

içerisinde çıkan albumin standart ampüleri kullanılarak 2 mg/ml, 1.5 mg/ml, 1.0 mg/ml, 

750 μg/ml, 46500 μg/ml, 250 μg/ml, 125 μg/ml, 50 μg/ml lık standart protein çözeltileri 

HPLC H2O içerisinde hazırlanmış ve ikişer tekrar yapılarak standart protein 

çözeltilerinden 25’er μl kuyucuklara dağıtılmıştır. Ayrıca blank için iki kuyuya sadece 

HPLC H2O koyulmuştur. Hücre lizatlarından bir miktar alınmış 1:5 oranında HPLC 

H2O ile dilüe edildikten sonra 25’er μl 96 lık plate kuyucuklarına ikişer tekrar yapılarak 

dağıtılmıştır. BCA kiti içerisindeki A ve B ajanları 1:50 oranında karıştırılıp her bir 

kuyucuğa 200 μl ilave edilmiş, ardından 37 ºC’de 30 dakika karanlıkta inkübasyona 

bırakılmıştır. Sonrasında ise 562nm’de spektrofotometrede okuma yapılmıştır. Çıkan 

değerler excell’e aktarılmış ve standartların değerlerinden standart eğri grafiği excelle 

çizdirilmiştir. Regrasyon tahmin denklemi excell tarafından hesaplanmaktadır. Bunun 

yanı sıra R2 değerinin de hesaplaması yapılmıştır. R2 değeri ne kadar 1’e yakınsa 

sonuçlar o kadar güvenilir demektir. Denklem üzerinde ‘‘X’’ değeri yerine hücre 

lizatlarımızın absorbans değerleri yerleştirip ‘‘Y’’ değerleri hesaplanmıştır. ‘‘Y’’ değeri 

her bir örneğin protein konsantrasyonunu gösteririr ancak bu değer dilüsyon sonrası 

değerdir. Bu yüzden çıkan sonuçlar dilüsyon faktörü ile çarpılmıştır. Bu şekilde 

elimizdeki hücre lizatlarının protein konsantrasyon değerleri hesaplanmıştır. 
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4.2.20 SDS-PAGE 

 

 

Kullanılacak jelin yüzdesine, sayısına ve miktarına bağlı olarak hesaplamalar 

yapılmıştır. Yürütme jeli olarak % 12’lik SDS PAGE hazırlanmıştır. 10 ml için 3.264 

ml H2O, % 30’luk akrilamid (29.2 g akrilamid, 0.8 g bisakrilamid) stok çözeltisinden 4 

ml , 1.5 M tris tamponundan (pH: 8.8 ) 2.532 ml, % 10 SDS stok çözeltisinden 100 μl 

kullanılmıştır. Polimerizasyon reaksiyonunda başlatıcı olarak amonyum persülfat (APS) 

kullanılmıştır. APS % 10 olacak şekilde 30 mg tartılıp 300 μl H2O’da çözülmüştür. 

100μl taze hazırlanmış APS ve 10 μl TEMED (N,N,N’,N’-tetrametilenetilendiamin) 

ilave edilmiştir. Yürütme jeli karıştırılıp uygun şekilde yerleştirilmiş ve camlar arasına 

her jel için 5 ml hızlıca polimerleşme gerçekleşmeden dökülmüştür. Üzeri % 20 

izopropanol ile kapatılmış, Jel polimerize olduktan sonra izoproponol dökülüp, distile 

su ile yıkanmıştır. Kurutma kağıdı ile su iyice kurutulmuş, üst jel yani istifleme 

(stacking) jeli % 5 lik hazırlanmıştır. Total 4 ml hacim için 2.760 ml H2O, 657 μl % 30 

stok akrilamid, 500 μl 0.5 M tris tamponu (pH: 6.8) , 39 μl % 10 SDS çözeltisi, 39 μl 

taze hazırlanmış APS, 4 μl TEMED eklenmiştir. Karıştırılıp yürütme jelinin üzerine 

dökülüp ve üzerine çalışma için uygun tarak yerleştirilip polimerleşmesi beklenmiştir. 

 

 

4.2.21 Örneklerin hazırlanması 

 

 

BL-21 hücre lizatlarından ve U937 hücrelerinin farklı koşullarda etoposid 

konsantrasyonu ile mumale edilmesi elde edilen protein örnekleri ayrı ayrı jelde 

yürütülmüştür. Hücre lizatları jele yüklenirken her kuyucuğa eşit miktarda protein 

yüklemek önemli bir noktadır. Bu yüzden hücre lizatlarının protein tayin sonuçlarına 

bakılıp en az konsantrasyonda protein içeren hücre lizatı baz alınarak her kuyucuğa eşit 

miktarda protein gelecek şekilde hesaplama yapılıp ardından uygun miktarda hücre 

lizatları örnek tamponu (Laemmli tamponu, % SDS, % 20 gliserol, % 10 2-

merkaptoetanol, % 0.004 brom fenol mavisi ve 0.125 M Tris HCl, pH: 6.8) içerisinde 

95 ºC’de 5 dakika kaynatılmıştır. 
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4.2.22 Jele örneklerin yüklenmesi ve yürütülmesi 

 

 

Yürütme tankının içerisi yürütme tamponu (25 mM Tris, 192 mM glycine, % 0.1 SDS) 

ile doldurulup, jel tankın içerisine yerleştirilmiştir. Hazırlanan jelin tarağı dikkatlice 

çıkarılıp örnekler tarakların oluşturduğu kuyucuklara yüklenmiştir. Bu noktada, yürütme 

tamponunu jelin her tarafına temas etmesi akımın geçmesi açısından önemli bir 

noktadır. Elektrotlar dikkatlice güç kaynağına bağlanmış ve yürütme her jel için 15 

miliamperde yaklaşık 2 saat olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. 

 

 

4.2.23 Coomassie boyaması 

 

 

Örnekler yürütüldükten sonra jel dikkatlice sistemden çıkarılmıştır. Coomasie brilliant 

blue R-250 ile boyanmadan önce % 20 izoproponol ve % 10 asetik asit içeren fiksatif 

içerisinde 45 dakika fiksasyona bıraklmıştır. Ardında coomasie brilliant blue R-250 

boyası (3 g/L coomassie brilliant blue R-250, % 45 methanol, % 10 glasiyel asetik asit, 

% 45 dH2O) ile gece boyu boyanıp, ertesi gün fazla boyadan kurtulmak için destain 

çözeltisine (50 ml glasiyel asetik asit, 100 ml methanol, 370 ml H2O) alınıp arka 

plandaki boya gidene kadar bekletilmiştir. Sonrasında VersaDoc ile görüntülenmiştir. 

 

 

4.2.24 Affinite kromatografisi ile protein saflaştırması 

 

 

Kolonilerden protein eldesi yapıldıktan sonra SDS poliakrilamid jelde, hangi koloninin 

daha iyi proteini ifade edebildiğine karar verilmiştir. Seçilen koloni daha büyük 

hacimde IPTG’li besiyerinde kültüre alınmış ve lizis protokolü uygulanmıştır. Elde 

edilen protein lizatı örneği affinite kromatografisi’nde kullanılmıştır. HisPur Ni-NTA 

Resin ve kiti kullanılmış ve kitin verdiği talimatlar doğrultusunda protokol 

uygulanmıştır. Bahsedilen kit, kolon yapısını muhafaza etmek için içerisinde solüsyona 

sahiptir. Kolon +4 ºC dolabından çıkarılmış ve 50 ml hacmindeki falcon tüpe 

yerleştirilmiştir. 700g’de 2 dakika santrifüj yapılıp sıvıdan kurtulma işlemi yapılmıştır.  

Kolon kapağı açılarak üzerine 6 ml dengeleme (Equilibration) tamponu (PBS- 10 mM 

imidazol) eklenmiş, 700g’de 2 dakika santrifüj edilmiştir.  
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Kolon düşük konsantrasyonda imidazol ile nonspesifik bağlanmaları engellemek ve 

PBS tamponu ile kolonun pH’sını ayarlamak için muamele edilmiştir. Hazırlanan 6 ml 

protein ekstraktı kolona ilave edilmiştir. Kolonun ucuna kitin içerisinden çıkan bir tıpa 

takılmış ve yine falcon tüpe yerleştirilmiştir. Oda sıcaklığında orbital çalkalayıcıda 

inkübe edilmiştir. Burada hedef proteine bağlı histidin tag’ler imidazol ve kolondaki 

nikel ile kompleks oluşturması ve kolona tutunması olarak bilinmektedir. 

 

 

İnkübasyon sonrasında temiz falcona yerleştirilmiş olan kolon 700g’de 2 dakika 

çevrilmiş, alta geçen sıvı ‘’flow through 1’’ olarak isimlendirilmiştir. Bu aşamada hedef 

protein dışındaki proteinlerin kolona tutunmadan aşağı inmesi beklenmektedir. 6 ml 

hazırlanan yıkama tamponu (PBS-50 mM imidazol) ile 700g’de 2 dakika santrifüj 

gerçekleştirilmiş ve bu işlem iki defa tekrarlanmıştır. Saflaştırılmak istenen proteinleri 

kolondan ayırt etmek için 6 ml elüsyon tamponu (PBS-200 Mm imidazol) kolona ilave 

edilmiştir. Kolonun ucuna tıpaç takılmak sureti ile 10 dakika oda sıcaklığında orbital 

çalkalayıcıda inkübasyon gerçekleştirilmiştir. Sonrasında temiz bir falcon içerisine 

yerleştirilip 700g’de 2 dakika santrifüj edilmiştir. Bu esnada kolondaki histidin tag’li 

proteinler imidazol ile bağlanma yarışına girerler ve imidazol daha yoğun olduğu için 

kolondaki nikel iyonlarına daha çok bağlanma affinitesi gösterir. Bu şekilde hedef 

protein yaklaşık % 90 oranında purifiye halde elde edilmiştir. Bu işlem 2 defa daha 

tekrarlanıp, elde edilen protein çözeltisindeki tuzlardan kurtulmak için desalting işlemi 

yapılmıştır. 

 

 

4.2.25 Protein desalting protokolü 

 

 

Saflaştırılmış proteini tuzdan uzaklaştırmak için Pierce D-Salt Poliakrilamit Plastik 

Desalting kolonları kullanılmıştır. Kolon 15 ml falkon tüp içerisine yerleştirilmiş ve 

kolon içerisinde % 0.02 sodyum azid bulunan saklama solüsyonu 1000g’de 10 dakika 

santrifüj ile uzaklaştırılmıştır. Kolonu hazır hale getirmek için 0.2M amonyun 

bikarbonat (pH: 8.0) dengeleme tamponundan kolona 4 ml eklenmiştir. 10 dakika 

orbital çalkalayıcıda inkübe edilip, sonrasında 1000g’de 10 dakika santrifüj işlemi 

uygulanmıştır. Düşen sıvıdan kurtulduktan sonra, kolonun ağzı tıpaç ile kapatılıp, 2 ml 

protein solüsyonu kolona aktarılmıştır.  
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Oda sıcaklığında 10 dakika orbital çalkalıyıcıda inkübe edilikten sonra, temiz bir 

falkona yerleştirilen kolon, 1000g’de 10 dakika santrifüj işleminden geçirilmiştir. Bu 

işlem sonrasında protein solüsyonu elde edilmiştir. Sonrasında spektrofotometrede 

280nm proteinin absorbans değeri ölçülmüştür. Kolonların birden fazla kullanılabilir 

özellik göstermelerinden dolayı PBS (100 mM sodyum fosfat, 150 mM NaCl, pH 7.4) 

tamponu ile 2 defa yıkama işlemi yapılmış sonrasında 4 ml 0.15 M NaCl ve % 0.02 

sodyum azid içerisinde kolon saklanmıştır. 

 

 

4.2.26 Antijen hazırlanması 

 

 

Her Balb/C dişi fare için 20 μg ekstrasellüler AnnexinA5 rekombinat proteini 1 birim 

olacak, freund complete adjuvan 1 birim olacak şekilde toplamda 800 μl hazırlanmıştır. 

Complete freund adjuvanı sadece ilk immünizasyon aşamasında kullanılır. Bir sonraki 

immünizasyonlarda antijen: freund incomplete adjuvan oranı 1:9 olarak hazırlanmıştır. 

 

 

4.2.27 İmmünizasyon 

 

 

2 adet dişi Balb/C fareye sıfırıncı günde freund complete adjuvan içerisinde hazırlanmış 

olan 20 μg AnnexinA5 rekombinat proteininin intraperitonal enjeksiyonu yapılmıştır. 

İkinci enjeksiyon 15 gün sonra, freund incomplete adjuvan içerisinde hazırlanmış olan 

10 μg antijen intraperitonal olarak gerçekleştirilmiştir. Bu işlem bir kez daha 

tekrarlandıktan sonra, 45. günün sonunda hayvanların periton boşluklarında oluşan 

sıvılar toplanmaya başlamıştır. 60 gün sonunda hem karın içi boşluktan toplanan sıvılar 

hem de kuyruk veninden alınan kandaki serum -20 ºC’de uygun saklama koşullarında 

saklanmıştır. Western Blot yapılırken birincil antikor olarak bu örnekler kullanılmıştır. 

 

 

4.2.28 Antikor titrasyonu 

 

 

2 μg/ml ve 4 μg/ml AnnexinA5 rekombinant proteini sodyum karbonat tampon 

çözeltisinde hazırlanmıştır. 96’lık ELISA platede kuyucuk başına 100 μl dağıtılmış, 1 

gece +4 ºC’de inkübasyon süresinin ardından 200 μl PBS-tween ile 3 kez yıkanmıştır. 
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Plate üzerinde kalan solusyonlardan tamamiyle kurtulmak için, plate peçete üzerine ters 

çevrilerek vurma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bloklama için PBS-T içinde hazırlanmış % 

5’lik süt tozu kullanılmıştır. Her kuyucuğa 200 μl bloklama tamponu koyulmuş ve 1 

saat 37 ºC ‘de ve 1 saat oda sıcaklığında inkübasyon işlemi yapılmıştır. Ardından primer 

antikor olarak kullanılacak poliklonal ascites ve serum örneklerinin 1:100, 1:1.000, 

1:10.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:1000.000 olacak şekilde dilüsyonları hazırlanmıştır. 

Dilüsyoni işlemi PBS ile yapılmış ve PBS tek başına negatif kontrol olarak 

kullanılmıştır. Hazırlanan primer antikorlardan her kuyucuğa 100 μl eklenip, oda 

sıcaklığında çalkalayıcı üzerinde 2 saat bekletilmişlerdir. 2 saatin ardından 200 μl PBS 

tween ile 3 kez yıkama işlemi yapılmış ve  sekonder antikor olarak 1/5000 oranında 

PBS içinde dilüe edilmiş HRP işaretli anti mouse IgG antikoru kullanılmıştır. PBS 

içinde dilüe edilen sekonder antikordan kuyucuklara 100’er μl eklenmiş ve çalkalıyıcı 

üzerinde oda sıcaklığında 1 saat bekletilmiştir. Bu sürenin ardından PBS tween 

çözeltisiyle 3 kez yıkama yapılmıştır. 

 

 

HRP’nin substratı TMB ((3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine))’den 100 μl eklenmiş ve 

karanlıkta 15 dakika bekletilmiştir. 2M Sülfirik asit çözeltisinden 50 μl eklenmiş ve 

450nm dalga boyunda spektrofotometrik plate okuyucuda ölçüm gerçekleştirilmiştir. 

 

 

4.2.29 Western Blot 

 

 

SDS (sodyum dodesil sülfat) poliakrilamid jel elektroforezi (PAGE) için jel 

hazırlanmıştır. Yürütme jeli olarak % 12’lik jel, üst jel yani istifleme (stacking) jeli 

olarak % 5’lik jel hazırlanmıştır. Rekombinant proteinin SDS-PAGE sisteminde 

yürütüldüğü protokol ile aynıdır. 

 

 

4.2.29.1 Proteinlerin PVDF membrana transferi 

 

 

Jel yürütmesinin tamamlanmasının ardından jel dikkatlice çıkarılmış ve jele uygun 

büyüklükte PVDF membran kesilmiştir. PVDF membran 3-5 dakika metanolde 

bekletilerek kuru olan membranın rehidrasyonunu sağlanmıştır.  
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Jel ve membran soğuk transfer tamponu (48 mM Tris, 39 mM glycine, % 0.04 SDS, % 

20 methanol) içerisine alınmış ve yaklaşık 10 dakika yavaşça çalkalanmıştır. Transfer 

esnasında kullanılacak kurutma kağıdı ve süngerler transfer tamponunda ıslatılmış, 

transfer için Biorad ıslak transfer düzeneği kullanılmıştır. Proteinler eksi yükle 

yüklendikleri için jelden membrana geçişinin eksi kutuptan, artı kutba doğru olacağı göz 

önünde bulundurulup jel ve membran ona göre yerleştirilmiştir. Kurutma kağıtları ve 

sünger hem alt hem üst kısma yerleştirilir ve kurutma kağıtları, jel ve membran 

yerleştirildikten sonra hava kabarcığı kalmamasına özen gösterilmelidir bu noktada. 

Transferde tankın içine buz kalıbı konulmasının ardından, tankın içerisine kurutma 

kağıdı, jel ve membranı koyduğumuz aparatlar yerleştirilip güç kaynağına elektrotlar 

dikkatlice bağlanıp 100V’da 1 saat transfer gerçekleştirilmiştir. Membrana transfer 

olmuş protein bantlarını görmek için membran ponceau S boyasıyla 5 dakika kadar 

boyanmış ve dH2O ile yıkanmıştır. 

 

 

4.2.29.2 Membran bloklaması 

 

 

Membranla antikorlar arasındaki nonspesifik bağlanmaları en aza indirmek için 

uygulanmıştır. %5 BSA, PBS tween içerisinde hazırlanmıştır. Bloklama iki saat oda 

sıcaklığında çalkalayıcı üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

 

 

4.2.29.3 Birincil antikor uygulaması 

 

 

Kullanılan primer antikorlar; poliklonal ascites, AnnexinA5 antjeni ile immunize olmuş 

fareserumu, tubulin, anti-AnnexinA5 (Millipore, ABN73) poliklonal antikor’dur. 

Membran 1:1.000 dilüsyonunda hazırlanmış poliklonal ascites, direk serum örneği ve 

beta-tubulin antikoru ile gece boyu +4 ºC‘de inkübe edilmiştir. Primer antikor 

uygulmasının ardından membran 3 kez 10’ar dakika PBS tween ile yıkanmıştır. 
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4.2.29.4 İkincil antikor uygulaması 

 

 

İkincil antikor seçimi yapılırken birincil antikor ile aynı hayvana karşı üretildiklerine 

dikkat edilmelidir. Yani birincil antikor hangi hayvandan alındıysa ikincil antikorda da 

yine o hayvana ait olmalıdır. AnnexinA5’e karşı farede ürettiğimiz poliklonal antikor 

için sekonder antikor olarak HRP işaretli anti mouse IgG 1:5.000 oranında dilüe 

edilerek kullanılmıştır. Beta-tubulin antikoru için de yine HRP işaretli anti mouse IgG 

(cell signaling 7076) 1:5.000 oranında dilüe edilerek kullanılmıştır. Dilüsyonlar 

bloklama çözeltisi yani % 5 BSA PBS tween içerisinde yapılmıştır. Sekonder antikor 

içerisinde membran yaklaşık 1 saat oda sıcaklığında çalkalıyıcı üzerinde inkübe edilmiş 

ve ardından PBS tween ile 3 kez 10’ar dakika ara ile yıkama işlemi gerçekleştirilmiştir. 

 

 

4.2.29.5 Membranın görüntülenmesi 

 

 

SuperSignal® West Femto Maximum Sensitivity Substrate kiti içerisindeki luminol ve 

peroksit içeren çözeltiler 1:1 oranında karıştırılmıştır. Hazırlanan bu çözeltinin tüpü 

aliminyum folyo ile kaplanarak ışıktan korunması elzemdir. 300 μl’lik substrat çözeltisi 

görüntü cihazına damlacıklar halinde homojen bir şekilde dağıtılmıştır. Suyu peçete 

üzerinde süzdürülmüş membranın, proteinlerin transfer edildiği taraf ile temas etmesine 

izin verilmiş ve 2-3 dakika bekledikten sonra Kodak 4000MM Image Station cihazında 

görüntü alınmıştır. 

 

 

4.2.29.6 Western Blot sonuçlarının değerlendirilmesi 

 

 

Western Blot sonucu görüntülenen ascites sıvısındaki AnnexinA5 bant kalınlıkları 

imageJ programı aracılığıyla değerlendirilmiş ve sayısal değerlere dönüştürülmüştür. 

Protein bantları tubulin ve aktin ile normalize edilmiştir. 
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4.2.30 Fareden dalak alınması 

 

 

Monoklonal antikor üretimi için immunize edilmiş farenin B hücrelerinin en çok 

bulunduğu dalağının alınması öncelikle yapılması gereken adımlardan bir tanesidir. 

İmmünizasyon için Balb/C dişi fare (8-10 haftalık) kullanılmıştır. 3 defa (d0, d14, d21, 

d45) 10-30 μg AnnexinA5 proteinin ekstrasellüler kısmının ifade edilmesiyle elde 

edilen antijen enjekte edilmiştir. Adjuvan olarak Freund adjuvanı kullanılmıştır. 45. 

günün sonunda fare serumundan ELISA yapılmış, titrasyon değeri ölçülmüştür. 

Hayvanın yeterince immünize olduğuna karar verildikten sonra, hayvan ilgili antijen ile 

boost edilmiştir. Adjuvan kullanılmadan sadece ilgili protein yüksek dozajda hayvanın 

intraperitonal bölgesinden enjekte edilmiş (200 μl), böylece hayvanın çok miktarda 

antikor geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

 

 

Hayvan uygun tekniklerle uyutulup, % 70 alkol ile temizlendikten sonra diseksiyon 

gerçekleştirilmiş, aseptik teknikler kullanılarak dalak alınmış ve petri dish içine 

aktarılmıştır. Mesh üzerinde küçük parçalara kesilen dalak örneği, yağ ve bağ dokudan 

uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. 10 ml enjektörün arka kısmı (plunger) ile iyice ezilen 

dalak, steril 15 ml falkon içerisine transfer edilmiştir. 10 ml serumsuz besiyeri ile 3 defa 

800 rpm’de 5 dakika yıkanmış ve supernatant böylelikle uzaklaştırılmıştır. FBS ile iyice 

karıştırılıp resuspend edildikten sonra içerisinde 100 μl DMSO bulunan kriyotüp 

içerisine 900 μl aktarılarak ağzı sıkıca kapatılıp, karıştırılır ve hızlı bir şekilde -80 ºC 

dolabına kaldırılır. 

 

 

4.2.31 Antikor izotiplendirmesi 

 

 

Her bir test için yaklaşık 450 μl dilüe edilmiş antikor kullanılmıştır. Antikor hibridoma 

supernatantı, saflaştırılmış antikor ya da ascites sıvısı olabilir. Poliklonal antikorların 

izotiplendirilmesi çok gerekli değildir. Ancak monoklonal antikorlarda, tek bir klondan 

antikorun üretildiğini göstermek için bu işlemin yapılması uygundur. Bu deneyde, 

immünize edilmiş farenin karnı içinden toplanan ascites sıvısı ve serum antikor olarak 

kullanılmıştır, seyreltmeleri yapılmıştır. Çalışmaya başlamadan önce +4 ºC dolabından 

TMB substratı ve plate stripler oda sıcaklığına alınmış dengelenme sağlanmıştır. 
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Her bir örnekten 8 kuyucuğa 50 μl koyulmuş ve üzerlerine keçi anti-fare IgG + IgA+ 

IgM HRP konjuge solüsyon eklenmiştir. 5 dakika süresince plate çalkalayıcıda hızlı bir 

şekilde karıştırılma işlemi yapılmış ve plate’in üzeri parafilm ile kaplanmıştır. Ardından 

oda sıcaklığında 1 saat inkübasyona bırakılmıştır. İçindeki materyallerden kurtulup her 

bir kuyuya 250 μl yıkama tamponu ekleyerek 3 defa kuyular yıkanmıştır. Yıkama 

tamponundan uzaklaştıktan sonra her bir kuyuya 75 μl TMB substratı eklenir. 1 

dakikadan sonra solüsyon mavi renge dönerek pozitif sonuç vermesi beklenir. 

Antikorun konsantrasyonuna ve izotipine göre spektrofotometrede ölçülen sinyal 

gelişimi ve yoğunluğu değişkenlik gösterebilen bir parametredir. 10 dakika sonrasında 

durdurma solusyonu her bir kuyuya 75 μl olacak şekilde eklenmiş ve renk maviden 

sarıya dönmüştür. Son olarak 450 nm’de spektrofotometrede ölçüm yapılmış ve 

absorbans derğerleri 0.2’den yüksek olanlar örnekler pozitif olarak kabul edilmiştir. 

 

 

4.2.32 Füzyon 

 

 

Füzyondan 6 gün önce myeloma (F0) hücre hattı sıvı azotta çıkarılıp kültüre alınmıştır. 

Beş tane T75 flask içerisinde myeloma hücreleri RPMI besiyeri içerinde büyütülmüş, 

füzyondan iki gün önce farelerin periton içi, PBS ile yıkanarak makrofaj toplanmıştır.  

Yapılan deneyde 2 adet Balb/C, 2 adet C57BL/6 fare kullanılmıştır. Periton içinin 

çalkalanması sonucu PBS tekrar steril enjektör yardımı ile 50 ml falcon içinde 

toplanmıştır. PBS’in bulanıklaştığı gözlenmiştir çünkü içerisinde artık çoğunluğu 

makrofaj olmak üzere immün hücreler bulunmaktadır. 400g’de 10 dakika santrifüj 

edilip % 10 serum içeren RPMI içerisinde resuspend edilmiş ve 24 well plate’lere 

dağıtılmıştır. Füzyon günü splenositler -80 ºC dolabından çıkarılıp, 37 ºC su 

banyosunda çözünme sağlanmıştır. Serumsuz besiyerinde iki defa 400g’de 5 dakika 

santrifüj edilip yıkandıktan sonra % 10 serum içeren RPMI içerisinde resuspend 

edilmiştir. Thoma lamında hem splenosit hem de F0 hücrelerinin sayımı yapılmıştır. 

Beklenilenden yaklaşık 10 kat daha az hücre sayılmıştır. Bunun sebebi, hücreler 

üzerinde bir kez dondur - çöz yapılmıştır. F0 hücreleri de serumsuz besiyeri ile 400g’de 

5 dakika yıkandıktan sonra thoma lamında sayılmış sonra her iki hücre tipinden de 1:1 

oranında yaklaşık 1 milyona yakın hücre ayrılmıştır. F0 ve splenositler 50 ml falkon 

içerisinde birleştirilmiş, 800g’de 5 dak santrifüj edilip supernatant dikkatlice çekilmiştir.  
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500 μl % 50 PEG’i 1 dakikada çevirip karıştırarak verilmiş ve 1 dakika daha 

karıştırılmıştır. 10 ml serumsuz besiyeri çekilmiş ve ilk 1 ml 1 dakikada karıştırılarak 

kullanılmıştır. Kalan 9 ml karıştırılarak 2 dakikada verilmiş, karışım 400g’de 5 dakika 

santrifüj edilmiştir. Supernatant dikkatlice uzaklaştırılmış ve 10ml % 20 FBS içeren 

besiyeri resuspend edilmiştir. Toplam plate hacmine göre besiyeri hacmi hesaplanmış 

ve 50X HAT medium eklenmiştir. 200 μl her bir kuyuya eklenmiştir. Plate’ler % 5 

CO2’li 37 ºC inkübatöre kaldırılmıştır. 

 

 

4.2.33 Hibridomaların besiyerlerinin değiştirilmesi 

 

 

İki gün sonra taze 1X HAT içeren 300 μl besiyeri her bir kuyuya eklenmiştir. 4. günde 

ise kuyulardaki tüm besiyerleri çekilmiş ve üzerine taze HAT içermeyen RPMI besiyeri 

eklenmiştir. F0 hücrelerinin 4. günün sonunda tamamen öldükleri gözlenmiştir. 
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5. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

 

Çalışmalar sonucunda tespit edilen bulgular, rekombinant olarak AnnexinA5 proteinin 

üretilmesi, poliklonal antikor üretim teknolojisi bulguları ve AnnexinA5 ifadelenme 

regülasyonu olarak üç ana başlık altında ele alınmıştır. 

 

 

5.1 Rekombinant Protein Üretilmesi 

 

 

5.1.1 AnnexinA5 geninin (ANXA5) nükleotit ve aminoasit dizisi 

 

 
1 ATGGCACAGGTTCTCAGAGGCACTGTGACTGACTTCCCTGGATTTGATGAGCGGGCTGAT 

 61 GCAGAAACTCTTCGGAAGGCTATGAAAGGCTTGGGCACAGATGAGGAGAGCATCCTGACT 

121 CTGTTGACATCCCGAAGTAATGCTCAGCGCCAGGAAATCTCTGCAGCTTTTAAGACTCTG 

181 TTTGGCAGGGATCTTCTGGATGACCTGAAATCAGAACTAACTGGAAAATTTGAAAAATTA 

241 ATTGTGGCTCTGATGAAACCCTCTCGGCTTTATGATGCTTATGAACTGAAACATGCCTTG 

301 AAGGGAGCTGGAACAAATGAAAAAGTACTGACAGAAATTATTGCTTCAAGGACACCTGAA 

361 GAACTGAGAGCCATCAAACAAGTTTATGAAGAAGAATATGGCTCAAGCCTGGAAGATGAC 

421 GTGGTGGGGGACACTTCAGGGTACTACCAGCGGATGTTGGTGGTTCTCCTTCAGGCTAAC 

481 AGAGACCCTGATGCTGGAATTGATGAAGCTCAAGTTGAACAAGATGCTCAGGCTTTATTT 

541 CAGGCTGGAGAACTTAAATGGGGGACAGATGAAGAAAAGTTTATCACCATCTTTGGAACA 

601 CGAAGTGTGTCTCATTTGAGAAAGGTGTTTGACAAGTACATGACTATATCAGGATTTCAA 

661 ATTGAGGAAACCATTGACCGCGAGACTTCTGGCAATTTAGAGCAACTACTCCTTGCTGTT 

721 GTGAAATCTATTCGAAGTATACCTGCCTACCTTGCAGAGACCCTCTATTATGCTATGAAG 

781 GGAGCTGGGACAGATGATCATACCCTCATCAGAGTCATGGTTTCCAGGAGTGAGATTGAT 

841 CTGTTTAACATCAGGAAGGAGTTTAGGAAGAATTTTGCCACCTCTCTTTATTCCATGATT 

901 AAGGGAGATACATCTGGGGACTATAAGAAAGCTCTTCTGCTGCTCTGTGGAGAAGATGAC 

961 TAA 

 

Şekil 5.1 AnnexinA5 geninin (ANXA5) nükleotit dizisi 

 

 
        10         20         30         40         50 

MAQVLRGTVT DFPGFDERAD AETLRKAMKG LGTDEESILT LLTSRSNAQR  

        60         70         80         90        100 

QEISAAFKTL FGRDLLDDLK SELTGKFEKL IVALMKPSRL YDAYELKHAL  

       110        120        130        140        150 

KGAGTNEKVL TEIIASRTPE ELRAIKQVYE EEYGSSLEDD VVGDTSGYYQ  

       160        170        180        190        200 

RMLVVLLQAN RDPDAGIDEA QVEQDAQALF QAGELKWGTD EEKFITIFGT  

       210        220        230        240        250 

RSVSHLRKVF DKYMTISGFQ IEETIDRETS GNLEQLLLAV VKSIRSIPAY  

       260        270        280        290        300 

LAETLYYAMK GAGTDDHTLI RVMVSRSEID LFNIRKEFRK NFATSLYSMI  

       310        320 

KGDTSGDYKK ALLLLCGEDD 

Şekil 5.2 AnnexinA5 aminoasit dizisi 
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963 baz çiftinden oluşan AnnexinA5 proteini 320 aminoasit içermektedir. Nükleotit 

dizisi http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAH01429 bağlantısı kullanılarak ve 

aminoasit dizisi http://www.uniprot.org/uniprot/P08758 bağlantısı kullanılarak elde 

edilmiştir. 

 

 

5.1.2 AnnexinA5 geninin (ANXA5) antijenik bölgelerinin tespiti 

 

AnnexinA5 proteinine karşı üretilen poliklonal antikorların, AnnexinA5 ve bu aileden 

olan diğer homolog proteinlerin (çapraz reaksiyon) hangi bölgesi ile reaksiyon 

verdiklerini incelemek için antijenik bölge tespiti yapılmıştır. Bu amaçla AnnexinA5 

proteinin aminoasit dizisini EMBOSS antijenik web sitesine 

(http://emboss.bioinformatics.nl/cgi-bin/emboss/antigenic) yükleyerek analiz 

yapılmıştır. Bu web sitesinden çıkan analiz sonuçları dahilinde, AnnexinA5 proteinine 

karşı toplamda 14 antijenik bölge tespit edilmiştir. 

 

 

 

Şekil 5.3 AnnexinA5 protein dizisinin EMBOSSS web sitesinde antijenik bölge analizi 

http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAH01429
http://www.uniprot.org/uniprot/P08758
http://emboss.bioinformatics.nl/cgi-bin/emboss/antigenic
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Çizelge 5.1 AnnexinA5 proteininden 14 antijenik bölge tespiti 

 

Rezidü 

Pozisyonu 

Sekans Skor Maks. Skor 

Pozisyonu 

233  259 LEQLLLAVVKSIRSIPAYLAETLYYAM 1.228 238 

150  159 QRMLVVLLQA 1.228 156 

309  317 KKALLLLCG 1.201 313 

200  212 TRSVSHLRKVFDK 1.134 206 

78  101 EKLIVALMKPSRLYDAYELKHALK 1.126 81 

267  279 HTLIRVMVSRSEI 1.126 272 

110  116 LTEIIAS 1.109 112 

38  44 ILTLLTS 1.105 40 

124  131 AIKQVYEE 1.095 125 

138  145 EDDVVGDT 1.087 139 

169  183 EAQVEQDAQALFQAG 1.080 179 

293  299 ATSLYSM 1.071 295 

66  72 LDDLKSE 1.061 68 

53  60 ISAAFKTL 1.057 58 

 

5.1.3 U937 hücrelerine etoposid uygulaması 

 

 

Tez çalışması kapsamında U937 hücreleri 24 saatlik bir süreçte belirli 

konsantrasyonlarda etoposid ile muamele edilerek apoptosisin nasıl tetiklendiği 

gözlemlenmiştir. Etoposid standart koşullarda uygulandığında 20 μg/ml miktarı % 50 

ölümcül doz, 80 μg/ml miktarı % 99.9 ölümcül doz olarak belirlenmiştir. 

 

 

Çizelge 5.2 U937 hücrelerine uygulanan etoposid konsantrasyonu 

 

Etoposid Uygulanan Toplam Kültür Hacmi Etoposid Miktarı 

10 ml 2 μl 

10 ml 5 μl 

10 ml 8 μl 

10 ml 10 μl 

 

 

Etoposid konsantrasyonu arttıkça, daha kısa bir süreç içerisinde ölen hücre sayısı da 

paralel olarak artmıştır. Azalan etoposid konsantrasyonlarında bütün hücrelerin 

apoptotik sürece girmesi için gereken sürenin uzamasına rağmen, bütün konsantrasyon 
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değerlerinde 16 saatlik bir süreç sonunda bütün hücrelerin çok büyük bir kısmının 

apoptotik işleyişe girdiği görülmüştür. 

 

 

5.1.4 pET28a vektöründen AnnexinA5 bölgesinin eldesi 

 

 

Uygun primer tasarlanarak pET28a vektöründen AnnexinA5 ürününün boyunu tespit 

etmek amaçlı PZR yapılmış ve AnnexinA5 gen bölgesi çoğaltılmıştır. Bu amaçla 

yapılan gradient PZR ile uygun bağlanma sıcaklığı belirlendikten sonra AnnexinA5 

genine özgün olmayan bantlardan kurtulmak amaçlı touch-down PZR yapılmıştır ve 

yaklaşık 963 baz çifti boyutunda beklenen banta doğru yerde elde edilmiştir. 

 

 

 

Şekil 5.4 pET28a vektöründen elde edilen AnnexinA5 touch-down PZR % 2’lik jel 

görüntüsü 
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pET28a-AnnexinA5 plazmidlerinin E.coli BL-21 bakterilerine transformasyonu 

gerçekleştirilip çoğaltma işlemi yapılmıştır. Koloni PZR sonucu belirlenen koloniler 

seçilmiştir ve AnnexinA5 gen dizisini içeren plazmitler alkalen lizis protokolü ile izole 

edilmiştir. Hazırlanmış bu plazmitlerin BL-21 E.coli hücrelerine transformasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucunda LB Kan+ agar plate üzerindeki koloniler, LB 

Kan+ içerisinde 37 ºC’de gece boyunca büyümeye bırakılmıştır ve total protein eldesi 

gerçekleştirilip SDS jelde yürütülmüştür. 

 

 

Şekil 5.5 DNA saflaştırması dahilinde AnnexinA5 ve pET28a restriksiyon endonükleaz 

ikili kesim görüntüsü 

 

 

Görüntü dahilinde sırası ile: 

1) 100bp marker 

2) AnnexinA5 2-prop 

3) AnnexinA5 NdeI-BamHI 2-prop 

4) pET28a NdeI-BamHI 2-prop 

5) pUC19 saf 
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6) AnnexinA5-1 (298.2200) 

7) AnnexinA5-2 (285.639.6) 

8) AnnexinA5-3 (33932) 

9) λ 

 

5.1.5 Protein pürifikasyon ürünlerinin SDS-PAGE sisteminde görüntülenmesi 

 

 

AnnexinA5 plazmitinin BL-21 hücrelerine başarılı bir şekilde transforme olup 

olmadıklarını test etmek amaçlı ön ifadelenme çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen BL-

21 hücreleri OD₆₀₀ nm’de 0.6 bulanıklığa yetiştikten sonra gece boyu oda sıcaklığında 

0.2 IPTG konsantrasyonunda indüklenmiştir. Bu kolonilerden hangisinin daha iyi bir 

protein ifadelenmesine sahip olduğunu anlamak için SDS-PAGE sisteminde 

yürütülmüştür. Elde edilen SDS-PAGE jel görüntüsü (Şekil 5.6) dahilinde 36 kDa 

büyüklüğünde AnnexinA5 proteini doğru yerde görülmüştür. 

 

 

Şekil 5.6 Kolonilerin IPTG ile indüklenmesinden elde edilen protein lizat SDS-PAGE 

görüntüsü 
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Her kolonide de benzer ve doğru yerde protein ifadesinin görülmesinden dolayı, 

bakteriyel ifadelenmeye hazır 4 numaralı AnnexinA5 içerikli transformant BL-21 

hücresi yeni kültüre aktarılmak dahilinde tazelenmiştir. Tazelenen yeni BL-21 hücresi 

37 ºC’de çalkalamalı inkübasyonda üreme eğrisi grafiğine göre işleme tabi tutulmuştur. 

Optimal indükleme zamanı olan erken eksponansiyel faza ulaşıldığında indüklenme 

işlemi gerçekleştirilmiştir (Şekil 5.7). 

 

 

 
 

Şekil 5.7  BL-21 üreme eğrisi grafiği, optimal indükleme zamanı ve bulanıklığı 

 

 

5.1.6 Protein purifikasyonu 

 

 

Özel hazırlanmış nikel-NTA kolon nitrilotriasetik asit (NTA) şelasyon kısmı ile 

türetilmiş agaroz boncuklardan ve nikel iyonlarının (Ni2+) yüklendiği bir sistemden 

oluşmaktadır. Hareketsiz metal afinitine kromotografisi (IMAC) yönteminin 

rekombinant His-tag protein saflaştırma için kullanılmasının nedeni olağanüstü 

bağlanma kapasitesi ve performans gerçekleştirmesidir. 
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Rekombinant AnnexinA5 proteinin saflaştırılması için yukarıda bahsedilen kolonilerden 

bir tanesi seçilmiştir. Bu koloni LB Kan+ besiyeri içerisinde kültüre alınmıştır. Her saat 

başında O.D. değeri ölçülmüş ve O.D. değeri 0.6’ya ulaştığında kültüre 2 mM IPTG 

eklenmiştir. Ardından gece boyu oda sıcaklığında çalkalayıcıda inkübe edilmiştir. 

Hücrelere lizis yapıldıktan sonra Thermo Scientific His Pur Ni-NTA kolonu 

kullanılarak, kit içerisinden çıkan protokol takip edilerek saflaştırma gerçekleştirilmiştir. 

Desalting işlemi de gerçekleştirildikten sonra poliakrilamid jelde yürütülmüştür, örnek 

yükleme sırası Wash1, Wash2, Wash3, Elu1, Elu2, Elu3, Marker şeklinde kayıt altına 

alınmıştır (Şekil 5.8). 

 

Çizelge 5.3 HisPur Ni-NTA pürifikasyon kiti için materyal şeması 

 

İmidazol Son Kons. (mM) 10 X PBS 2M İmidazol (μl) Su (ml) 

10 1 50 8.95 

25 1 125 8.875 

40 1 200 8.8 

60 1 300 8.7 

75 1 375 8.625 

150 1 750 8.25 

200 1 1000 8 

250 1 1250 7.75 

500 1 2500 6.5 

 

 

 

Çizelge 5.4 AnnexinA5 SDS-PAGE için akrilamid hesap grafiği  

 
Akrilamid (%) Moleküler Ağırlık Sınırları 

% 7 50 kDa – 500 kDa 

% 10 20 kDa – 300 kDa 

% 12 10 kDa – 200 kDa 

% 15 3 kDa – 100 kDa 
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36 kDa AnnexinA5 için % 15’lik akrilamid kullanılmıştır. 

 

 

Çizelge 5.5 5 ml istifleme jeli için standart değerler 

 
Su 2.975 ml (x2) 

0.5 M Tris-HCl, pH: 6.8 1.25 ml (x2) 

% 10 (w/v) SDS 0.05 ml (x2) 

Akrilamid (% 30, % 0.8 w/v) 0.67 ml (x2) 

% 10 (w/v) Amonyum Persülfat 0.05ml (x2) 

TEMED 0.005 ml (x2) 

 

Standart olarak iki jel kullanıldığı varsayılarak hesaplama yapılır, çalışma dahilinde 4 

jel yürütüldüğü için toplam 10ml olarak hazırlama yapılmıştır. 

 

 

Çizelge 5.6 10 ml ayırma jeli için standart değerler 

 
% Akrilamid % 6 % 8 % 10 % 12 % 15 

Su 5.2 ml 4.6 ml 3.8 ml 3.2 ml 2.2 ml 

Akrilamid (% 30, % 0.8 w/v) 2 ml 2.6 ml 3.4 ml 4 ml 5 ml 

1.5M Tris (pH: 8.8) 2.6 ml 2.6 ml 2.6 ml 2.6 ml 2.6 ml 

% 10 (w/v) SDS 0.1 ml 0.1 ml 0.1 ml 0.1 ml 0.1 ml 

% 10 (w/v) Amonyum Persülfat 10 ul 10 ul 10 ul 10 ul 10 ul 

TEMED 10 ul 10 ul 10 ul 10 ul 10 ul 

 

 

Standart olarak iki jel kullanıldığı varsayılarak hesaplama yapılır, çalışma dahilinde 4 

jel yürütüldüğü için toplam 20 ml olarak hazırlama yapılmıştır. 

 

 

Çizelge 5.7 5X yükleme tampon 

 
SDS % 10 (w/v) 

Beta-Merkaptoetanol 10 mM 

Gliserol % 20 (v/v) 

Tris-HCl, pH: 6.8 0.2 M 

Bromfenol Mavisi % 0.05 (w/v) 
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Çizelge 5.8 1X yürütme tamponu (1L 5X) (pH: 8.3) 

 
Tris-HCl (15 g) 25 mM 

Glisin (72 g) 200 mM 

SDS (5 g) % 0.1 (w/v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 5.8 His-Pur Ni-NTA ile saflaştırılan rekombinant AnnexinA5 protein 
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Elüsyon ürünlerinde (Elu1, Elu2, Elu3) saf rekombinant protein elde edildiği 

görülmüştür. Protein miktar tayini için BCA yöntemi kullanılmıştır. 

 

 

Çizelge 5.9 BCA protein standartları 

 

Tüp Dilüentin Hacmi BSA Kaynağı ve Hacmi Son BSA Konsantrasyonu 

A 0 300 ul Stoktan 2.000 ug/ml 

B 125 ul 375 ul Stoktan 1.500 ug/ml 

C 325 ul 325 ul Stoktan 1.000 ug/ml 

D 175 ul 175 μl Stoktan 750 ug/ml 

E 325 ul 325 ul Stoktan 500 ug/ml 

F 325 ul 325 ul Stoktan 250 ug/ml 

G 325 ul 325 ul Stoktan 125 ug/ml 

H 400 ul 0 ul Stoktan 0 ug/ml = Blank 

 

 

Çizelge 5.10 BCA protein standart excell değerleri 

 

Konsantrasyon Standart O.D. Standart O.D. Ortalama 

2.000 1.969 1.912 1.941 

1.500 1.704 1.603 1.654 

1.000 1.131 1.159 1.145 

750 0.935 0.876 0.966 

500 0.753 0.646 0.700 

250 0.430 0.406 0.418 

125 0.274 0.276 0.275 

0 0.114 0.109 0.112 

 

 

Çizelge 5.11 AnnexinA5 BCA değerleri 

 
Konsantrasyon Örnek Standart 

O.D. 

Standart 

O.D. 

Ortalama Eğri Hesabı Miktar 

2000 Wash3 0.170 0.158 0.164 - 14.087 - 

1500 Wash2 0.234 0.242 0.238 65.004 - 

1000 Wash1 0.459 0.455 0.457 299.072 299 ul/ml 

750 Elu3 0.149 0.146 0.148 - 31.722 - 

500 Elu2 0.175 0.192 0.184 6.755 - 

250 Elu1 0.300 0.302 0.316 148.371 148 ul/ml 

125 Equ 1.404 1.345 1.375 1279.696 1279 ul/ml 
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5.2 Antikor Tabanlı Bulgular 

 

 

5.2.1 Enjeksiyon ve antikor titrasyonu 

 

 

Rekombinant AnnexinA5 proteini saf olarak elde edilkten sonra 2 adet Balb/C dişi 

fareye 400μl tamamlanmış freund adjuvant içerisinde (CFA) 400 μl rekombinant 

protein enjekte edilmiştir. Enjeksiyon işlemi, total 800 μl’lik adjuvant/protein 

karşımının 400 μl’si I.P. olarak, 400 μl’si S.C. olarak uygulanmıştır. Hayvanların 

antijene karşı yeterince immünize olduğunu anlamak için kuyruklarından alınan 100 μl 

kan 1000 rpm’de 10 dakika santrifüj işlemine maruz bırakılmış ve serum kısmı 

alınmıştır. Daha sonra takip eden enjeksiyonlarda tamamlanmamış freund adjuvant 

(IFA) üçer hafta ara ile verilmiştir. Anti-AnnexinA5 antikorlarının titrasyonu ELISA 

çalışmaları ile takip edilmiştir. Titrasyon 1/1.000.000 ölçeğine ulaştığında adjuvant 

olmaksızın son boost enjeksiyonu yapılmıştır. 

 

 

Çizelge 5.12 ELISA çalışma değerleri 

 
Plate No Tekrar Sayısı Kuyucuk Örnek Tipi Zaman Absorbans 

1 1 E02 M 00:00:19,01 2,945 

1 1 F02 M 00:00:19,33 2.127 

1 1 G02 M 00:00:19,65 0.354 

1 1 H02 M 00:00:19,97 0.102 

 

 

 

ELISA sırasında, E kuyucuğu 1/1000, F kuyucuğu 1/10.000, G Kuyucuğu 

1/100.000.000, H kuyucuğu ise kontrol olarak tasarlanıp, çalışma yapılmıştır. 

 

 

5.2.2 Ascites sıvısının ve serumun test edilmesi 

 

 

Fareler üzerinde uygulanan yaklaşık iki aylık immünizasyon işlemi sonrası karın bölgesi 

içinde sıvı birikmiştir. Biriken bu sıvı ascites sıvısı olarak bilinmektedir. Fareden alınan 

ascites sıvısı ve kuyruk veninden alınan serum, U937 hücre lizatı ve rekombinant olarak 

üretilmiş AnnexinA5 proteini kullanılarak Western Blot yapılmıştır.  
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Hedeflenen antikorun doğru antijene bağlanıp bağlanmadığı test edilmiştir. Beklenilen 

sonuç, antikorun yukarıda bahsedilen rekombinant protein ve bakteri lizatı hariç tüm 

örneklerde 36 kDa ağırlığındaki protein tanımasıdır. Çünkü hücrede AnnexinA5 

proteini 36 kDa ağırlığındadır. U937 hücre lizatı AnnexinA5 plazmitini içerdiği için 

sadece ekstrasellüler kısmın ifadelenmesi ile oluşan proteinin antikor tarafından 

tanıması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.9 Western Blot çalışma görüntüsü 
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Görüntü dahilinde sırası ile:  

1) AnnexinA5 rekombinant protein  

2) Etoposide muamelesi yapılmamış U937 lizatı 

3) 6 saat 2 μl Etoposid muamelesi görmüş U937 hücre lizatı 

4) 6 saat 5 μl Etoposid muamelesi görmüş U937 hücre lizatı 

5) 8 saat 5 μl Etoposid muamelesi görmüş U937 hücre lizatı 

 

 

Yüklemesi yapılmıştır. ETOPex kullanılarak hazırlanan mediumlar 10 ml olarak 

hazırlanıp farklı konsantrasyonlardaki etoposide ile muamele edilmişlerdir. 
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6. TARTIŞMA VE SONUÇ 
 

 

Çok hücreli organizmalar, hücre oluşumunu ve hücre ölümünü düzenleyerek toplam 

hücre sayısını dengede tutabilmek için sürekli olarak bir işleyiş gösterirler. Hücre 

ölümleri, bir çok şekilde karakterize olabilirler ve günümüzde gelişimsel hücre ölümleri 

araştırmalarında bir çok çeşidi tanımlanmıştır; Nekrozis, Mitotik Katastrof, Otofaji, 

Wallerin Degredasyonu, Apoptosis v.b. (Kroemer vd. 2005, Hugo van Genderen 2006).  

 

Apoptosis çok hücreli organizmalarda görülen programlı hücre ölüm mekanizmasıdır. 

Apoptosis işleyişi hücre içerisinde apoptotik sinyalin ortaya çıkışı ile meydana gelen bir 

durumdur. Hücreyi ‘’ölüme’’ sürükleyebilecek bir strese karşı cevap olarak ortaya çıkar 

apoptotik sinyal. Apoptosis genel olarak, genomik DNA’nın hücre çekirdeği 

içerisindeki bozulması şeklinde karakterize olur. Bu tip DNA bozulmaları bir çok 

fizyolojik işleyiş ile olabileceği gibi, bir çok anti-kanser ajanın sitotoksik etkisi ile de 

meydana gelebilir. DNA’da gözlenen bu bozulmalar kalsiyum ya da magnezyum 

katyonları dahilinde işleyiş gösteren ve hücre içi kalsiyum katyonlarındaki seviye ile 

aktifleşen Calpain, DNase II gibi endonükleazlar tarafından temel bir görüş 

doğrultusunda meydana gelmektedir. 

 

Hücre ölümlerinin biyokimyasal incelemeri sırasında kaspaz işlenmeleri, DNA 

parçalanmaları, mitokondriyel yük dağılımlarının bozulması, membranda meydana 

gelen değişiklikler oldukça sık çalışılan konulardır. (Wyllie vd. 1980, Harlow 1988, 

Arrends vd. 1990, Kawabe vd. 1991, Michael vd. 1993, Sebestyen vd. 1997, Fadok vd. 

2001, Arur vd. 2003, Hugo van Genderen 2006). Bu konular içerisinde, erken apoptosis 

sırasında meydana gelen membran lipid dağılımındaki değişiklikleri taban alan Annexin 

protein ailesi incelemeleri en etkin yöntemdir (Wyllie vd. 1980, Harlow 1988, Cohen 

vd. 1992, Martin vd. 1995, Guohong vd. 1997, Cotran vd. 1998, Delikatny vd. 2001, 

Fadok vd. 2001, Arur vd. 2003, Hannon vd. 2003, Hayes vd. 2004, Hugo van Genderen 

2006, Boren vd. 2012, Macmillian 2014, Rathore vd. 2015). 

 

 

 



144 

 

Annexin aynı zamanda lipokortin olarak da bilinen hücresel proteinlere verilen ortak bir 

isimdir. Çoğunlukla ökaryotik organizmalarda bulunan annexinler, AnnexinA1, 

AnnexinA2, AnnexinA5 gibi bazı üyeleri hariç insanlarda hücre içerisinde lokalizasyon 

gösterirler (Rescher 2004, Duncan 2008, Macmillian 2014). Hücre içi annexinler, hücre 

şeklindeki değişiklikler, veziküllerin işleyişleri, ekzositoz, endositoz ve kalsiyum iyon 

kanallarındaki değişikliklerin organizasyonlarında görev alırlar (Harlow 1988). 

 

  

Hücre dışındaki annexinler ise fibrinolizis, koagülasyon, inflamasyon, apoptosis ile 

ilişkilidirler (Vermes vd. 1995, Duncan 2008, van Genderen vd. 2008, Macmillian 

2014). AnnexinA5 ve AnnexinA1, bütün hücre ölümlerinde ortak bir işleyiş 

göstermektedir. Ayrıca erken apoptotik işleyişin belirlenmesinde büyük ölçüde yardımcı 

birer protein oluşları, insanlarda görülen hastalıklar ile hücre ölümlerinde görülen 

anormal gelişmelerin bağlantılarını anlamak için etkili bir çalışma alanı oluşturmayı 

sağlamaktadır. 

 

 

Farklı canlıların immün sistemlerinin kullanılması ile oluşturulan antikorlar 

biyoteknolojik bir ürün olarak bilinmektedir. Rekombinant protein olarak elde edilen 

veya bir canlıdan saflaştırılan proteinler başka canlılar için antijen özelliği gösterebilir. 

Bu çalışmada da üretilen insan AnnexinA5 rekombinant proteini, Balb/C fareler için 

immünojen özelliği göstermektedir. Konak, immünojene maruz bırakıldığında immün 

sistem hücreleri tetiklenmektedirler (makrofaj, T hücreleri, B hücreleri gibi). B 

lenfositlerinin oluşturduğu antikorlar antijen üzerindeki farklı epitopları tanır. Bu 

yüzden oluşan B lenfositlerinin her bir klonu farklı antikorları çok sayıda üreteceklerdir. 

 

 

Bahsedilen antikorlar poliklonal antikor olarak isimlendirilir (Kurpisz vd. 1988, Abbas 

vd. 2012). Oluşan bu antikorlar kan dolaşımında bulunurlar. Fareden bir defada yaklaşık 

200 μl kadar kan alınabilir. Bu miktar oldukça az olduğu için çok miktarda antikor elde 

eldesi mümkün değildir. Bu sebepten dolayı poliklonal antikor üretiminde alternatif 

başka bir yöntem de hayvanın karnı içerisinde oluşan ascites sıvısının toplanması 

poliklonal üretimi için kritiktir (Harlow 1988). 
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Biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalarda AnnexinA5’e karşı üretilen poliklonal 

antikorlar, AnnexinA5’in apoptotik işleyiş içerisinde nasıl bir rol aldığını daha detaylı 

olarak anlaşılmasını sağlamıştır. Bir çok hücre ölümü mekanizmasında 

fosfotidilserinlere olan ilgisinden dolayı tercih edilen AnnexinA5, erken apoptotik 

aşamada poliklonal antikor üretim teknolojisi ile hücre ölümlerinde görülen anormal 

gelişmelere daha spesifik bir yaklaşım getirmiştir (Hakumaki vd. 1999, Wajant 2002, 

Koulov vd. 2003, Gemma vd. 2005, Rathore vd. 2015). Bu tip yaklaşımlar hücre 

ölümlerinin normal işleyişinden çok anormal hücre bölünmelerinin yaşandığı bir çok 

kanser türünde erken aşamada apoptosis’in tanınması ve işlevsellik kazandırılması ile 

tedavi edici bir potansiyel taşımaktadır. İlerleyen zamanlarda, AnnexinA5’in sadece bir 

biyobelirteç olarak değil, terapötik olarak da kullanılabilme olasılığını düşündüğümüzde 

AnnexinA5 antikoru teknolojisinin üzerinde durmak ve geliştirmenin önemli olabileceği 

düşünülmektedir. 

 

 

Bu çalışmada immünojenik AnnexinA5 proteininin rekombinant protein olarak 

üretilmesi ve AnnexinA5 proteinine karşı antikor geliştirilmesi amaç edinilmiştir. 

AnnexinA5 proteininin farklı doku gruplarında regülasyonunun belirlenmesi, ileride 

gelişimsel hücre ölümleri ve ilişkili rahatsızlıklar ile ilgili yapılması planlanan 

deneylerin ön çalışması olmuştur. 

 

 

Tez çalışmaları sırasında apoptosis, kanser hücre hatlarında topoizomeraz II inhibitörü 

olan Etoposid tarafından tetiklenmiştir ve Etoposid’in Apoptosis’i nasıl etkilediği 

AnnexinA5 ile doğrulanmak amaçlı kontrol edilmiştir. AnnexinA5, apoptosis ya da 

diğer hücre ölümlerinde hücre yüzeyinde ifadelenen fosfotidilserinleri (PS) tanıma 

özelliğinden dolayı, apoptosis tanısı için çalışma dahilinde önemli bir görev teşkil 

etmektedir. Işık mikroskobisinde Etoposid’in Apoptosis’i tetiklediğini tespit etmek için 

hücre hatlarına belirli konsantrasyonlarda verilen Etoposid, 24 saatlik bir süre içerisinde 

aralıklı olarak kontrol edilmiştir. Hücrelerin mikroskop altında toplam sayıları belirli 

saatlerde tespit edilmiştir ve Etoposid’in işlevselliği cansız hücre sayılarındaki değişim 

oranı ile kontrol edilmiştir.  
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Çalışmanın ikinci kısmında, Apoptosis’in bu hücre hatlarında gerçekleştiğini 

doğrulamak amaçlı bir çok hücre içi ve hücre dışı mekanizmada görev alan Annexin 

protein ailesinin AnnexinA5 üyesinin hayvan immünizasyonu için saflaştırılma ve 

ardından poliklonal antikor üretim çalışmaları yapılmıştır.  AnnexinA5’in saflaştırma 

işleminin ardından, Balb/C dişi farelere karın (intraperitonal) kısmından enjeksiyon 

gerçekleştirilmiştir. İmmünizasyon sürecinden sonra serum örneği alınmış ve antikor 

titrasyonuna bakılmıştır. Antikorun 1:200.000’e kadar titre olması hayvanın yeterince 

immünize olması için pozitif kabul edilebilir. Laboratuvarda yapılan ELISA sonucunda 

serum ve ascites sıvındaki antikorlar 1:1.000.000’a kadar titre olmuştur. Balb/C dişi 

farenin karnında oluşan ‘’ascites’’ ismi verilen sıvı toplandıktan ve titrasyon 

ölçümlerinden sonra, hedef antijenik bölgeye spesifik antikor üretildiğini göstermek için 

yapılan ascites sıvısı ve hücre hatlarından alınan örnekler Western Blot deneylerinde 

primer antikor olarak kullanılmıştır. Western Blot sonuçlarında ascites sıvısı 

içerisindeki antikorların, Etoposid ile muamele edilmiş hücre hatlarından alınan antijen 

örneklerine etkili bir şekilde bağlandığı görülmüştür. 

 

 

Sonuçlar dahilinde biyoteknolojik yaklaşımlar kullanılarak poliklonal antikor üretim 

teknolojisi başarılı olarak uygulanmıştır ve üretilen bu poliklonal antikorlar ile hücre 

hatlarında Etoposid’in Apoptosis’i tetiklediği gösterilmiştir.  Tez çalışmaları dahilinde 

AnnexinA5’e karşı geliştirilen ve işlevselliği doğrulanan poliklonal antikorların, 

gelişimsel hücre ölümleri mekanizmaları içerisindeki yeri ve üstlendiği rol 

düşünüldüğünde oldukça etkili biyoteknolojik ürünler oldukları açıkça görülmektedir. 

Fakat literatür dahilinde henüz tam anlamı ile aydınlatılamamış bir çok hücre ölümü 

çeşidinin oluşu, annexin protein ailesinin hücre ölümleri tanılarında yetersiz 

olabilecekleri düşüncesini beraberinde getirmektedir (Koulov vd. 2003, Macmillian 

2014). Bu yetersizlik kavramının temelini, Annexin ailesinin fosfotidilserin ilgisinin 

diğer hücre ölüm mekanizmalarında da görülmesi oluşturmaktadır. Ayrıca hücre 

canlılığının herhangi bir yardımcı bileşen kullanmaksızın tespit edilmesi de araştırıcılar 

için Annexin ailesinin işlevselliğini sorgulamak için başka bir neden olmuştur. 

Bahsedilen ya da karşılaşılan bu tip problemlerin giderilmesi, kaspaz ailesinin 

mekanizması gibi yardımcı bir sistem ile birlikte çalışılarak ya da biyoteknolojik analiz 

sistemleri ile günümüzde giderilmiştir (Western Blot, ELISA v.b.).  
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Araştırmacılar tarafından bir çok anormal hücre ölüm yolağını (wallerin degredasyonu, 

mitotik katastrof v.b.) anlayabilmenin temeli, metabolizma dahilinde işlevsel olan 

normal hücre ölümlerinin (apoptosis v.b.) mekanizmasını aydınlatmaya dayanmaktadır. 

Bu nedenledir ki bu tez çalışmasındaki asıl hedef bahsedilen temel ölüm 

mekanizmasının daha iyi anlaşılabilmesidir. Bir sonraki adımda fazla miktarda ascites 

örneğinin toplanıp antikor saflaştırma koşulları geliştirilerek, yeterli donanıma sahip 

firmalarda terapötik amaçlı daha etkili anti-kanser ilaçlarının üretilmesinde yardımcı 

poliklonal antikor eldesi hedeflenmektedir. 

 

 

İlerleyen çalışmalarda kullanılmak üzere elimizde AnnexinA5 monoklonal antikorca 

zengin ascites örnekleri bulunmaktadır. Sonuç olarak monoklonal antikor teknolojisi 

laboratuvarımızda uygulanmış ve hedef antikor başarılı bir şekilde üretilmiştir. 

Oluşturulan antikorların üretimi, ELISA, Western Blot gibi çeşitli immünoanalizlerde 

kullanılmak üzere verimli bir şekilde çalışmaktadır. Üretilmiş olan antikorların, 

karakteristikleri açısından, bir çok normal ve anormal hücre ölümleri araştırmalarında 

faydalı ve etkin bir temel oluşturacakları düşünülmektedir. 

 

 

Bahsedilen hücre ölüm mekanizmalarının anlaşılmasında ve bu mekanizmaların 

beraberinde getirdiği anormal olarak sınıflandırılan rahatsızlıklarda kullanılacak bu 

monoklonal antikorların daha uyumlu, uzun süreli etki, spesifiklik ve affiniteye sahip 

olabilmeleri için, günümüzde fare antikorlarının yerine yeni biyoteknolojik yöntemler 

ile insansı antikorlar kullanılmaktadır. Bu bağlamda ürettiğimiz Anti-AnnexinA5 fare 

monoklonal antikoru, tedavi amaçlı bir çok çalışmada ileriye yönelik atılacak etkili bir 

adım olarak görülmektedir. 
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