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KONGRE DAVETİ 

Değerli Bilim insanı, 

Sizleri 30 Ekim- 03 Kasım 2013 tarihlerinde termal suyu ve uluslararası limanı ile ünlü İzmir’in tarihi tatil beldesi Çeşme ilçesinde 
yapılacak olan I. Uluslararası Katılımlı Hücre Ölümü Araştırma Kongresine katılmaya davet etmekten onur duymaktayız. 

Kongremizin açılışını 2012 yılı TÜBA başkanı Sayın Prof. Dr. Yücel Kanpolat, Avrupa Hücre Ölümü Derneği Başkan Yardımcısı Sayın 
Dr. Peter Vandenabeele ve Uluslararası Hücre Ölümü Araştırma Derneği Başkanı Sayın Prof. Dr. Zahra Zakeri konferansları ile 
onurlandıracaklardır. 

Kuruluşundan bugüne kadar sağlıkta ve hastalıkta hücre ölümü ile ilgili araştırmaların gelişimini ve bu alanda çalışan tüm bilim 
insanlarını bir araya getirerek güçbirliği sağlamayı hedefleyen HÖAD;  ilk kongresini gerçekleştirirken uluslararası katılımın ağırlıklı 
olduğu bir kongreyi siz değerli bilim insanlarına sunmayı hedeflemiştir. 

Bu amaçla kongremizin bilimsel programı 14 ayrı konu başlığından oluşan panellerden oluşmaktadır. Panellerin herbiri 
alanlarında uluslararası saygınlığa sahip kongre düzenleme kurulu üyeleri tarafından düzenlenmiştir. Her paneli bir yurt dışı, bir 
veya iki yurt içi değerli bilim insanın konferansları ile zenginleşen bilimsel programın tüm bilim insanları için yararlı olacağını 
düşünmekteyiz. 

Hücre Ölümü Araştırma Derneği genç bilim insanlarının, yurt içi bir kongrede uluslararası bilim insanları ile iletişim kurmalarına 
olanak sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla bilimsel program akışı içinde, panel sonlarında ilgili panele özgü bilimsel komite 
tarafından seçilecek sözlü bildirilerin sunumu için ek süre verilmiştir. İlgili panele başvuru yapan genç araştırmacılarımızın 
çalışmalarını güncel bilgilerin aktarıldığı panel içinde, konunun uzmanları ile birlikte tartışma olanağı bulacaklarını 
düşünmekteyiz. Ayrıca, genç katılımcılar için kısmi yol ve kalacak yer desteği sağlamak üzere TÜBİTAK’a başvuru yapılacaktır. 
Kapanış sırasında ise “Bilimsel Komite” tarafından seçilmiş üç poster ve üç sözlü bildiri ödüllendirilecektir. 

Kongremizde gerek sistem tanıtımları ile laboratuvarlarımızın gelişimine katkıda bulunan, gerekse tüm bilimsel ve teknolojik 
gelişmeleri stantlarına taşıyarak daima bizlere destek olan firmaları da aramızda görmekten mutluluk duymaktayız. 

Saygıdeğer araştırmacılar, bu zengin bilimsel programı sizlerle paylaşmak üzere Çeşme- İzmir’de gerçekleştireceğimiz ilk 
kongremizde sizleride aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı bildiririz. 

 Saygılarımızla, 

HÖAD Yönetim Kurulu Adına 

Prof. Dr. Semra Koçtürk 

HÖAD Başkanı 
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INVITATION 

Dear Scientist, 

We are honored to invite you to attend the 1st Cell Death Research Congress with International Participation to be held in a 
prominent historical holiday resort known as Cesme from October 30th to November 3rd 2013.                                                       

The opening of our congress will be honored by the conferences delivered by Prof. Dr. Yucel Kanpolat who is the Chairman of 
TUBA in 2012, Dr. Peter Vandenabeele who is the Vice Chairman of the European Cell Death Organization and Prof. Dr. Zahra 
Zakeri who is the Chairman of the Association of International Cell Death Research.                                                                                     

CDRS of Turkey,  has targeted consolidation of all the scientists working on researches of the death of cells in good and bad 
health by bringing all those who work in this field together. This association  is organizing their first congress by placing an 
emphasis on international participation to get involved in this particular event.                                                                 

Thus, the schedule of our scientific congress consists panels entailing 14 different subjects. Each of these panels are organized 
by members of the congress-board who are recognized internationally.  We believe that this scientific program,  enriched with 
the conferences delivered by one international and one or two local  scientists, will be of immense benefit for all scientists. 
 
The Cell Death Research Society of Turkey is aiming at establishing communication channels with international scientists in the 
field.  In this respect, within the flow of the program, there will be additional time following the panels, to allow the 
presentation of specific oral proclamations selected by the committee.  We think that, this will provide an opportunity for the 
young researchers who have applied to the panels to discuss the current information with the experts in this field.  Moreover, 
there will be a request made to TUBITAK to provide for support for travel and accommodation costs for the young participants. 
During the closing of the event, three posters and three proclamations chosen by the "Scientific Committee" will be awarded. 
 
We will be happy to see the presence of those firms that contribute to us by giving us support by carrying the all the scientific 
and technical developments on to the stands and thus developing our laboratories via introducing the systems in our congress. 
 
Respectable researchers, we will be elated to see you among us at our first congress and share this wealthy elaborate  program 
in Cesme, Izmir. 

 Prof. Dr. Semra Koçtürk 

President of CDRS of Turkey 
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Başkan Yard.: Dr. Kemal S. KORKMAZ 

Genel Sekreter: Dr. H. Seda VATANSEVER 
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K-1 

BİLİM, YAŞAM VE ETİK 
 

Prof. Dr. Yücel KANPOLAT 

 

Bilimle uğraşan insanların fazlaca kurcalayıp incelediği evrim süreci aslında biyolojik evrim olarak bilinmektedir. Oysa bu durum 

özde dünyanın fiziksel, kimyasal, jeolojik ve nihayet biyolojik evrimi ile tamamlanabilir. Bir büyük patlamayla oluşan dünyamız 

güneş sisteminden kopmuştur. Kabuğu soğuyarak yaşama elverişli hale gelen dünyamızda bu yapılanma üzerinde 3,6 milyar yıl 

önce ilk ilkel kimyasal oluşum söz konusu olmuş ve ilkel aminoasitler ortaya çıkmıştır. Sonra bu ilkel aminoasitlerden DNA, 

kromozom ve hücreler oluşmuştur. Bu hücrelerin oluşturduğu dokular ve ilkel canlılar gelişerek günümüze dek gelmiştir. 

İnsanın doğadaki en önemli farklılığı sinir sistemindedir, bir başka deyişle beynindedir. İnsanoğlu beyni ve bilgisiyle dünyanın ve 

kâinatın yapısını değiştirme yolundadır. İlk insanların bilimi ve bilgiyi önemseyerek kendilerini geliştirdiklerini bilmekteyiz. Bunlar 

içerisinde iyi örneklerin yolumuzu aydınlattığı günümüz sanat ve bilim dünyasında bize bilim insanları ve sanatçılar yaşam ve 

yaşam biçimleriyle örnek olmaktadırlar. Bu yapılanmanın içinde ilk kez Platon Akademisi’nde özgürlüğün ve bağımsızlığın 

öneminden bahsedilmiştir. Keza ilk üniversitenin 1088 yılında Bologna’da kurulduğunu, temel felsefesinin, anayasasının bağımsız 

hür düşünce ve aklın üstünlüğüne dayandığını bilmekteyiz; bu özellik Türkiye dahil tüm ülkelerin görüş birliği içinde olduğu bir 

özelliktir ve Avrupa Üniversiteler Birliği’nce üniversitelerin temel anayasası olarak kabul edilmiştir. Bizler doğada aklımızla ve 

beynimizle farklılık yarattığımızı söyleyebiliriz. Bu yapılanma ile insanoğlunun aklını ön plana çıkararak beyin aktivitesini 

yaygınlaştırması ve koruması beklenmektedir. Yani bizler, bilimle uğraşan insanlar olarak, önce akla dayalı bir yaşam biçimi ve 

ahlak sistemi oluşturmak zorundayız. Bana göre etik olmayan durum gerçekleri saptırmaktır. Genital bölge temelli ahlak anlayışı 

terkedilmelidir. Temel doğruları araştırıp açıklayarak irdelemeliyiz. 

Sonuç olarak bugünkü kavram kargaşasının yaşandığı dünyamızda kurtarıcı olarak akla ve aklı iyi kullanan görüşlere sığınmak 

zorundayız. Doğayı ve yaşamı öğrenmeye mecburuz. Bu bir tavır veya lütuf değil, kanımca bir zorunluluktur. 
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K- 2 

CELL DEATH: ORIGINS, GROWTH OF THE FIELD, AND ITS BRANCHES 
 

Prof. Dr. Richard A. LOCKSHIN 

 
Dept. of Biol. Sci., St. John’s University, Jamaica, NY 11542 USA (emeritus) and Queens College of CUNY, Flushing, NY 11367, USA 

rlockshin@gmail.com 

The story of cell death began with the origins of cell biology, including important observations by Elie (Ilya) Metchnikoff, who 
realized that phagocytes engulfed dying cells. Most of the early studies were observational. By the middle of the 20th C, 
researchers were beginning to explore how cells died, had recognized that cell death was a physiologically controlled process, 
that the most common mode of death (“shrinkage necrosis,” later apoptosis) was tightly controlled, and were speculating 
whether lysosomes were “suicide bags”. Just prior to 1990 several discoveries led to rapid expansion of interest in the field and 
elucidation of the mechanisms of apoptosis, including the caspase cascade, metabolic and receptor-mediated initiation, and 
inhibitors of activation of caspases. Closer to the beginning of the 21st C comprehensive analysis of the molecules that 
controlled and effected apoptosis led to the conclusion that autophagic processes were linked to apoptosis and could serve to 
limit or increase cell death. Today, realizing that knowledge of the components of cell death has not yet produced 
pharmaceuticals of therapeutic value, research is turning to questions of what metabolic or other mechanisms indirectly control 
the activation or suppression of the cell death positive feedback loop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1st Cell Death Research Congress with International Participation - Uluslararası Katılımlı I.  Hücre Ölümü Araştırma Kongresi 
30th October - 3rd November 2013, Cesme - Izmir / Turkey 30 Ekim - 3 Kasım 2013, Çeşme - İzmir  / Turkey 

14 
 

K-3 

MOLECULAR MECHANISMS AND REGULATION OF NECROPTOSIS AND IN VITRO AND IN VIVO 

Prof. Dr. Peter VANDENABEELE
1, 2

 

1
Molecular Signaling and Cell Death Unit, Department for Molecular Biomedical Research, Flanders Institute for Biotechnology 

(VIB), 
2
Department of Biomedical Molecular Biology, Ghent University (UGent),  

Peter.Vandenabeele@dmbr.vib-ugent.be, Technologiepark 927, Zwijnaarde, Gent, Belgium, B-9052.Responsible author 

peter.vandenabeele@dmbr.ugent.be 

 

Cells can die by multiple ways. Two prototypes of regulated cell death have been put forward viz. apoptosis and programmed 

necrosis. Nowadays, programmed necrosis, also called regulated necrosis or necroptosis, is recognized as a highly controlled 

form of necrotic cell death. Depending on the cellular context TNF stimulation results in survival and inflammatory signalling, in 

apoptosis or in necroptosis. What determines these different cellular outcomes or cell death modalities? RIPK kinases and their 

posttranslational modifications (PTMs) important role in these decisions and can operate as platforms and as kinases. Some 

functions such as survival require the RIPK1 platform function, while other such as cell death requires the kinase activity. The 

formation of these complexes is regulated by ubiqutylation status (IAPs, LUBAC, A20, CYLD), by phosphophorylation status 

involving (RIPK1, RIPK3, TAK1) and by proteolysis (caspase-8). Complex I leads to cell survival and direct proinflammatory 

signalling such as NF-B activation. Complex IIa initiates caspase-8 dependent apoptosis independent of RIPK1, while conditions 

of deubiquitylation by IAP inhibitors or inhibition of TAK1 favour the formation of alternative “ripoptosome” complexes leading 

to caspase-8-mediated apoptosis in which RIPK1 kinase activity and RIPK3 platform are required. Finally, in conditions of 

caspase-8 inhibition and enhanced expression of RIPK3 complex IIb/necrosome dependent necroptosis occurs in which 

downstream phosphorylation of Mixed Lineage Kinase Like (MLKL) is crucial. This crosstalk between apoptosis (FADD/caspase-

8/FLIP/IAPs) and necroptosis (RIPK3) has been nicely documented recently by genetic models, suggesting a model with brakes 

and gears on cell death pathways. Finding (patho)physiological operations of these desensitizing/sensitizing and 

retarding/accelerating mechanisms of cell death and mechanisms of switches between cell survival and cell death modalities, 

being either apoptosis or necroptosis, is crucial for understanding the pathogenesis of many inflammatory and degenerative 

diseases, and the therapeutic application of cell death in cancer.  
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K-4 

MANIPULATION OF CELL DEATH BY VIRUSES 
 

Prof. Dr. Zahra ZAKERI 

Biology Department, Queens College of the City University of New York Flushing, New York 11367 

 

 

Understanding how cells make the decision to die or stay alive will provide pivotal information in controlling cell fate, which is 
important in controlling cell fate in cancer, infection, and neurodegenerative diseases.    

Viruses employ several strategies to manipulate cell fate and maximize their replication potential.  Using these strategies they 
interact specifically with cell death pathways to directly control the cell’s decision to survive or die.  Thus we can use viruses to 
unravel the mystery of cell death and cell survival.  Here we present evidence that two families of RNA viruses manipulate cell 
death during infection by regulating autophagy. How they do so results in marked differences in the fate of infected cells.  

Influenza A virus, of the family Orthomyxoviridae, encodes proteins that interact with the cell at several points along the 
apoptosis pathway to induce apoptosis.  During infection the virus induces autophagy at low levels that enhance viral 
replication. Although apoptosis is the direct route to cell death after prolonged influenza infection, if apoptosis is blocked cells 
will die by excessive autophagy and not necroptosis. The different waves of autophagy are apparently induced by different 
signaling pathways. In stark contrast, cells infected with Dengue-2 or Modoc virus (related Flaviviridae) do not die, even at high 
MOI.  Instead, infection with either of these flaviviruses generates a protective effect against several stressors that provoke cell 
death including campothecin, staurosporine, cycloheximide and Influenza A infection. In this case autophagy is induced to 
prevent cell death and no other apoptotic signaling is induced by the virus. Of the 10 Dengue genes, structural gene NS4A is the 
only gene needed to induce this autophagy and protection against cell death.  

Autophagy is a basic cellular function playing a fundamental role in cell survival, but it also can lead to cell death. Work is 
currently underway to understand the molecular underpinnings of these phenomena.   
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K-5 

THE DEPENDENCE RECEPTOR NOTION: FROM A CELL BIOLOGY PARADIGM TO ALTERNATIVE ANTI-CANCER THERAPIES 

Dr. Patrick MEHLEN 

Research Cancer Center of Lyon 

Centre Léon Bérard 

Rue Laennec, Lyon, France 

 

Dr. Patrick Mehlen is director of the “Laboratoire d’Excellence DEVweCAN, deputy-director of the Research Cancer Center of 

Lyon and co-director of the institute of Clinical Science in the comprehensive cancer center Centre Léon Bérard in Lyon. Dr. 

Mehlen has pioneered a cell biology paradigm called dependence receptor notion and has described the importance of this 

paradigm in the regulation of tumor progression. He has published over 120 peer-reviewed scientific publication and has 

received several awards included the silver medal from CNRS, the Pius XI Gold Medal from Pontificia Academia Scientiarum City 

of Vatican or the Prix Bettencourt-Schueller pour les Sciences du Vivant. Dr. Mehlen has been elected EMBO member in 2006 

and is adjunct professor at the Buck Institute for Age Research, CA, USA. Dr. Mehlen is co-founder of Netris Pharma, a SME 

dedicated to the development of targeted therapies against cancer based on the dependence receptor notion.  

Abstract 

A few years ago, an original concept of cell biology was proposed: whereas the classic dogma postulates that transmembrane 

receptors are inactive unless bound by their specific ligand, it was suggested that some receptors may be active not only in the 

presence of their ligand, but also in their absence. In this latter case, the signaling downstream of these unbound receptors 

leads to apoptosis. These receptors were consequently named “dependence receptors”, as their cell expression renders the 

cell’s survival dependent on the presence in the cell environment of its respective ligand. This dual function is hypothesized to 

lead these receptors to have key roles both during embryonic development and in the regulation of tumorigenesis. 

In the context of cancer, the hypothesis is that these receptors are tumor suppressors that would limit tumor progression by 

inducing apoptosis of tumor cells outside of settings of ligand accessibility/availability. This was recently formally demonstrated 

for the prototypical dependence receptors that bind netrin-1 –i.e., DCC and UNC5H-. Because expression of DCC and UNC5H is a 

constraint for tumor progression, their expression is often lost in many aggressive cancers. However, a loss of dependence 

receptors is not always the selective advantage used by tumor cells to escape this survival dependence on the presence of the 

ligand. Indeed, it was showed that in many cancers such as metastatic breast cancer, lung cancer or neuroblastoma, tumor cells 

acquire the preferred autocrine expression of netrin-1. This selective advantage for the tumor is much more appealing in terms 

of therapeutic strategy. Indeed, the titration of the ligand by a molecule that interferes on the interaction between a 

dependence receptor and its ligand should lead to tumor cell death. Along this line, it was shown that titration of netrin-1 by a 

drug candidate allows tumor cell death in vitro and triggers regression of tumors and metastases in mice. Of interest, this gain of 

ligand is probably not limited to netrin-1 but may possibly be extended to the other ligands of other dependence receptors. 

Thus, drugs based on the interference on the interaction between dependence receptors and their ligands are under 

development. The first human trial (Phase I) using an agent interfering between netrin-1 and its receptors should begin in mid-

2014. Thus, from a basic cell biology concept, our laboratory may, within the next few years, provide new tools to fight against 

cancer. 

 

Selected Publications: 

1. .-Thibert C., Teillet M.A., Lapointe F., Mazelin L., LeDouarin, N., and P. Mehlen (2003) Inhibition of neuroepithelial 

patched-induced apoptosis by sonic hedgehog. Science 301:843-6. 
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K-6 

KARACİĞER KANSERİNDE SENESANS VE HÜCRE ÖLÜMÜNDEN KAÇIŞ 

Dr. Mehmet ÖZTÜRK 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, İzmir 

 

Hepatoselüler karsinoma yetişkinlerde ortaya çıkan primer karaciğer kanserlerinin en sık gözlemlenen formudur ve her yıl 

600.000 den fazla kişinin ölümünden sorumludur. Büyük oranda hepatit B ve C virüslerinin yol açtığı kronik hepatit ve siroz 

etiyolojisine sahip olan bu kanserlerin günümüzde tek etkin tedavi yöntemi karaciğer naklidir. Etiyolojisi iyi tanımlanmış olmasına 

karşın, bu kanserin ortaya çıkışında ve klinik olarak ilerlemesinde rol oynayan hücresel ve moleküler mekanizmalar hakkında 

bilgiler sınırlı düzeydedir. Karaciğer dokusunda kronik hepatit sırasında tekrarlayan hücre ölümleri ve özellikle siroz aşamasında 

hepatosit ve stelat hücrelerde yaşlanma fenotipi karaciğerin aşamalı olarak işlev kaybına uğramasının başlıca nedenleri arasında 

yer almaktadır. Ancak gerek hücre ölümü gerekse hücre yaşlanması aynı zamanda güçlü anti-tümör mekanizmalar arasında yer 

almaktadır. Hepatoselüler karsinoma hücrelerinin her iki denetim mekanizmasına karşı bir direnç geliştirdiği de bilinmektedir. 

Son yıllardaki araştırmalarımız bu kanserlerde hücre yaşlanma programlarından kaçış mekanizmaları üzerinde yoğunlaştı. Bu 

bağlamda, TGF-beta’nın epitel farklılaşma fenotipi gösteren hepatosellüler karsinomalarda senesans yanıtı tetikleyebildiğini, 

buna karşılık mezenkimal farklılaşma fenotip gösteren hücrelerde bu etkiye karşı bir direnç geliştiğini gözlemledik. Diğer yandan, 

tüm genom transkript analizleri ile sirozlu karaciğer dokularda senesans türü bir gen ifade profili gösterdiğini, buna karşılık 

karaciğer kanserinde erken evrelerde senesanstan kaçışı simgeleyen ölümsüzlük türü bir ifade profilinin öne çıktığı gözlemlendi. 

Bu profillerin karşılaştırılması ile yaşlanma/ölümsüzlük gen kümelerinin analizi ile karaciğer kanserinin sirozdan, kötü prognozlu 

karaciğer kanserlerinin iyi prognozlu kanserlerden ayırdedilebileğini ortaya çıkardık. Bu çalışmalar, hepatoselüler karsinojenez 

sırasında senesans ve ölümsüzlük davranışlarını düzenleyen genlerin merkezi bir rol oynadıklarına işaret etmektedir.  
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K-7 

THE IMPORTANCE OF APOPTOSIS IN THE TREATMENT OF METASTATIC CANCERS 

Dr. Emre SAYAN  

 

ZEB1 induced EMT defines poor prognosis and facilitates selective elimination of metastatic cells by kinase inhibitors. 

Rahul Sreekumar, Hajir Al-Saihati, Karwan Moutasim, James Chan, Marcello G. Spampinato, Ho Ming Yuen, Claudia Mescoli, 

Alessandro Vitale, Umberto Cillo, Massimo Rugge, John Primrose, Marion MacFarlane, Eugene Tulchinsky, Gareth J. Thomas, 

Alex H. Mirnezami  and  A. Emre Sayan 

University of Southampton Cancer Sciences Division, Somers Cancer Research Building, Southampton University, Tremona road, 

Southampton, UK. 

Epithelial-Mesenchymal transition (EMT) is a conserved developmental process by which tumour cells lose epithelial 

characteristics, acquire stem cell-like features and become highly motile. Equally important, cancer cells generated via EMT 

pathways are resistant against conventional therapies. Identifying and targeting this pool of tumour cells is a major challenge in 

cancer research. Here, we analysed the immuno-expression of important EMT regulators, ZEB1 and SIP1, in hepatocellular 

carcinoma (HCC). ZEB1 presence correlated with metastases and represents an independent prognostic factor of poor prognosis 

in 2 independent patient cohorts.  Moreover, we identified a class of protein kinase inhibitors selectively killing mesenchymal 

HCC cells.  Our findings suggest that stratifying patients according to ZEB1 expression and combining such kinase inhibitors with 

conventional chemotherapy may have a profound effect on HCC related mortality. 
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FUNCTION-BASED SCREENING FOR THERAPEUTIC TARGETS IN CANCER 

Dr. Daniel PEEPER 

Netherlands Cancer Institute 

 

Melanoma is the most aggressive type of skin cancer and its incidence is steadily increasing. Melanomas tend to spread rapidly, 

which is associated with a grim prognosis. Until recently, most advanced stage melanomas were refractory to the available 

therapeutic options, but there are recent developments offering better perspectives. For example, new therapeutic approaches 

have become available, which target genetic vulnerabilities within the melanomas. A primary example of such a dependency is 

the common BRAF
V600E

 mutation, which is essential for proliferation and survival of melanoma cells. In the clinic, the mutant 

BRAF oncogene product can be targeted by specific inhibitors, including vemurafenib, which cause unprecedented melanoma 

regression. However, relapse eventually occurs around six months due to a variety of resistance mechanisms, both MAP kinase-

dependent and -independent. Therefore, in spite of these new perspectives, there is a dire need to identify additional targets 

amenable to therapeutic intervention, to be used in combination with vemurafenib or other specific inhibitors to overcome or 

prevent drug resistance and achieve more durable responses. To achieve this, we set out to identify melanoma factors that are 

required for proliferation and survival specifically in an in vivo setting. Thus, we performed negative selection RNAi screens 

parallel in vitro and in vivo and focused on the hits that were preferentially depleted in tumors relative to the corresponding 

cells in culture. The results from these screens will be discussed. 
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K-9 

KANSER HÜCRELERİNİN YAŞAM VE ÖLÜMÜNDE IRF4 

Dr. Tolga EMRE 

Genom Regülasyonu Laboratuvarı Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul 

 

Gen düzenleyici proteinlerin anormal aktiviteleri, kanser hücrelerini tanımlayan bozuk gen ifadesi programları üzerinde belirleyici 

role sahiptirler. Bu proteinlerin hedef gen ve yolaklarını ortaya çıkarmak kansere hedefli tedavilerin tasarımında önemli bir adım 

olabilmektedir. 

Interferon Regulatory Factor 4 (IRF4) lenfosit gelişimi ve fonksiyonları için kritik bir transkripsiyon faktörüdür. Yakın geçmişteki 

çalışmalarımız, IRF4’ün, B-hücresi kökenli multipl myelom ve ABC-DLBCL tipi B-hücresi lenfomalarının hayatta kalımında kritik bir 

yere sahip olduğunu göstermiştir. IRF4 ifadesinin bu kanser hücrelerinde azaltılmasi hücre ölümüne yol açmaktadır. Genom-

kapsamlı teknikler kullanarak IRF4’ün hedef gen ve yolaklarını belirlenmesini içeren analizlerimiz, IRF4’ün, söz konusu kanser 

hücrelerinde, o kanser tiplerinde etken olduğu bilinen yolak ve faktörlerin aktivitesinde rol oynadığını ortaya koymuştur. Ayrıca, 

kanser tedavisi potansiyeli olan bazı ilaçların etki mekanizmalarının odağında IRF4’ün olduğunu göstermiştir. Güncel 

çalışmalarımız, IRF4’ün deri kanserinde de kritik bir rol oynadığı yönünde ipuçları vermektedir.  

 

 

IRF4 IN THE LIFE AND DEATH OF CANCER CELLS 

Dr. Tolga EMRE 

 

Abnormal activities of epigenetic modifiers and transcription factors play critical roles in shaping the aberrant gene expression 

programs that define cancer cells. Identification of the target genes and signaling pathways controlled by such factors are an 

important step in designing targeted therapies against cancers. 

Interferon regulatory factor 4 (IRF4) is a transcriptional regulator with crucial roles in the development of lymphocytes, and 

implicated in malignant transformation. Recently, we have demonstrated that cell lines derived from cancers of plasma cell 

origin (i.e., multiple myeloma) are addicted to an anomalous gene expression program driven by IRF4, and reduced IRF4 levels 

lead to cell death. We also showed that an aggressive malignancy of mature B-cells, the activated B-cell-like type of diffuse large 

B-cell lymphoma (ABC-DLBCL), also requires IRF4 for cell survival. With an integrative analysis of genome-wide IRF4 localization 

(ChIP-Seq) assays and gene expression profiling, we identified IRF4 target genes and pathways in these cancer cells. Overall, our 

results suggest therapeutic potential for targeting IRF4 activity and its interactions in B-cell cancers. Currently, we are exploring 

the role of IRF4 in skin cancer. 

1. AL Shaffer, NCT Emre, PB Romesser, LM Staudt (2009) IRF4: Immunity. Malignancy! Therapy? Clin Cancer Res., 15:2954-61 
2. AL Shaffer, NCT Emre, L Lamy, VN Ngo, G Wright, W Xiao, J Powell, S Dave, X Yu, H Zhao, Y Zeng, B Chen, J Epstein, LM Staudt (2008) IRF4 

addiction in multiple myeloma. Nature, 454: 226-31 
3. Y Yang*, AL Shaffer*, NCT Emre*, M Ceribelli et al (2012) Exploiting Synthetic Lethality for the Therapy of ABC Diffuse Large B Cell 

Lymphoma. Cancer Cell, 21:723-37 
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KÖK HÜCRELERE GENEL BAKIŞ 

Prof. Dr. Ali Uğur URAL 

Bayındır Hastanesi 

Hematoloji ve Kök Hücre Nakli Merkezi- Ankara 

 

Kök hücreler oldukça nadir hücreler olup, henüz farklılaşmamış hücrelerdir ve iki ana özellikleri vardır: Kendi kendini yenileme 

yeteneğine sahiptirler ve kaynaklandıkları dokuların özelleşmiş hücrelerine farklılaşabildikleri gibi özel biyolojik sinyallerle 

fenotipik olarak köken aldığı hücreden farklı özel hücreye de farklılaşabilirler. Kendi-kendini yenileme, hücrelerin simetrik 

bölünmesi esnasında olan bir işlemdir. Simetrik bölünme esnasında ana hücre ile aynı DNA, RNA, protein içeriğini, benzer 

akıbetleri ve fonksiyonları taşıyan iki kardeş hücre oluşur. Asimetrik bölünme ise, kök hücrelerin farklılaşması esnasında olan bir 

işlemdir. Burada ana hücrede bulunan bazı moleküller (DNA, RNA, protein içeriği) oluşan hücrelere aynı ve eşit olarak dağıtılmaz 

ve ana hücreden farklı akıbeti ve fonksiyonları taşıyan hücreler oluşur. 

Kök hücrelerin çeşitli çoğalma yetenekleri vardır. Örneğin, erken embriyonik dönemdeki 4 hücreden 8 hücreye kadar olan tüm 

blastomerler “totipotent”tir. Yani, bu tipte hücreler tüm bir organizmayı ve bunun yanında plasenta gibi embriyon dışı destek 

dokularını da oluşturabilme yeteneğine sahiptir. Fertilizasyonun yaklaşık 5. gününde “blastosist” denilen hücre topluluklarının iç 

hücre kitlesinden oluşturulan  embriyonik kök hücreler ise “pluripotent”tirler. Yani, endoderm, ekdoderm ve mezodermden 

köken alan çok farklı hücre çeşidine farklılaşabilirler. Gelişimin ilerleyen dönemlerinde, hücreler biraz daha özel görevlere sahip 

olup ve erişkin tip kök hücrelere dönüşürler. Bu erişkin kök hücreleri tipik olarak yer aldıkları dokunun hücre tiplerini üretirler ve 

vücudun çoğu dokusunu tamir yeteneğine de sahiptirler. Biraz daha özelleşmiş bu hücrelere ise “multipotent” hücreler denir. 

Embriyonik Kök Hücreler 

Embriyonik kök hücreler implantasyon öncesi blastokistin “iç hücre kitlesi”nden immunocerrahi (20 dk. anti-insan serum 

antikoru ile sonra 30 dk. kobay komplemanı ile muamele) ile alınır. İzole edilen bu iç hücre kitlesi, mitotik olarak inaktive edilmiş 

ve “feeder” tabaka olarak kullanılan fare embriyonik fibroblastları veya lösemi inhibitör faktör (LIF) ile diferansiyasyonunu 

engellemek amacıyla kültüre edilirler. Bu şekilde oluşturulan embriyonik kök hücrelerden mezodermal ve ektodermal 

prokürsörler birkaç gün içerisinde oluşurken, endodermal hücre tipleri 10 günlük sürede oluşurlar. Buna göre embriyonik kök 

hücreler “pluripotent” özellik gösterirler. İnsan kaynaklı embriyonik kök hücre “in vitro fertilizasyon” (IVF) ürünü olarak 

oluşturulmuştur. Diğer bir elde ediliş şekli de “somatik hücre çekirdek nakli”dir. Çekirdek naklinde, faklılaşmış bir erişkin kök 

hücresinin –örneğin bir deri hücresi- çekirdeği uzaklaştırılmış bir yumurta içine aktarılması vardır. Deri hücresinin genetik 

materyalini içeren bu yumurta, embriyonik kök hücrenin elde edileceği blastosist oluşturmak üzere uyarılır. Embriyonik kök 

hücrelerin pluripotent olduğunu göstermenin en iyi yolu, hücrelerin immün yetersiz bir fareye implante edildiğinde her üç germ 

tabakasını da oluşturduğunu gösteren teratom oluşmasıdır. Bu amaçla fare embriyonik kök hücrelerden sıvı kültürde özel 

dokulara ait markerları ve yapısal proteinleri taşıyan kardiyomiyosit, kondrosit, adipozit, endotel hücreleri, nöronal progenitör 

hücreler ve olgun nöron, astrosit, oligodendrosit, alveolar epitel, hepatosit, pankreatik adacık hücreleri, iskelet kası, osteoblast, 

hematopoetik-koloni oluşturan hücrelere diferansiyasyonu gösterilmiştir. İlk insan embriyonik kök hücre dizilerinin izole edildiği 

verileri de 1998 yılında Science’da yayınlanmıştır. 

 

İndüklenmiş pluripotent kök hücreler 

Embriyonik kök hücrelerin pluripotent özelliği nedeniyle klinik olarak kullanılabilir somatik hücrelerin oluşturulması onları 

oldukça cazip hücreler haline getirmiştir. Embriyonik kök hücrelerden elde edilen farklılaştırılmış hücrelerin transplantasyonu, bu 

hücrelerin alındığı kişiden erişkin hücrelerin aktarılmasıyla aynıdır. Bu nedenle rejeksiyon riski ve özellikle insan kaynaklı 

embriyonik kök hücrelerin kullanımı ile ilgili etik sıkıntılar bu hücrelerin kullanımını kısıtlamıştır. 2006 yılında Yamanaka ve  
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arkadaşları fare somatik fibroblast hücrelerini, retroviral olarak Oct4, Sox2, Klf4 ve c-Myc genlerinin aktarılmasıyla, pluripotent 

özellik gösterir hale çevirmeyi başarmıştır. Daha sonra aynı araştırıcılar insan erişkin dermal fibroblastlarına retroviral olarak aynı 

genleri aktararak İPS hücrelerini oluşturmuşlardır. 

Erişkin kök hücreler 

Erişkin kök hücreler, kemik iliği, kalp, böbrek, beyin, deri, göz, gastrointestinal sistem, karaciğer, pankreas, akciğer, meme, over, 

prostat ve testis gibi organlarda kendilerine ait bir mikroçevre içerisinde kısa veya uzun bir süre dinlenmede kalabilirler. Bu 

hücreler, özel mikroçevre içerisinde yüksek telomeraz aktivitesine sahip oldukları halde embriyonik kök hücrelerle 

karşılaştırıldıklarında daha kısıtlı bir farklılaşma potansiyelleri vardır ve daha sınırlı sayıda progenitör hücre oluştururlar. Erişkin 

kök hücreleri, bir doku veya organdaki farklılaşmamış hücre olup, mikroçevrelerindeki değişiklikleri takiben bu hücreler kendisini 

yenileyebilir ve bulunduğu doku veya organın özel hücre tiplerine farklılaşabilirler. Bu hücrelerin organizmadaki asıl görevleri, 

bulundukları dokuyu tamir etmek ve dokunun devamlılığını sağlamaktır. Kök hücrelerin bulundukları ortam, kök hücrelerin 

fonksiyonları üzerinde önemli etkilere sahiptir. Mikroçevreden kaynaklanan değişikliklerle, kök hücrenin gen ekspresyonundaki 

değişim yeni hücrelere farklılaşmasına yol açmakta ve yeni oluşan bu hücreler de dokuya uyum sağlamaktadırlar. Erişkin kök 

hücreler arasında en çok bilinenler ve üzerine çalışma yapılanlar hematopoetik kök hücre ve mezankimal kök hücredir. 

Hematopoetik kök hücreler 

Hematopoetik kök hücrenin en önemli ve tanımlayıcı özellikleri arasında kendi-kendini yenilemesi ve multipotent farklılaşması 

vardır. Genel olarak insan hematopoetik kök hücreleri CD34+ CD90+ Lin– fenotipini gösterirler. Bu grup hücreler, CD38– 

fraksiyonu içerisinde yer alırlar. Kemik iliğinde, mezankimal kök hücrelerden kaynaklanan kemik iliği stroma hücreleri niş’in 

fiziksel yapılarını oluştururlar. Kemik iliği stroma hücreleri salgıladıkları sitokinler ve hücre-hücre adezyonuyla başlatılan 

hücrelerarası sinyallerle hematopoetik kök hücrelerin kendi kendilerini yenileme ve farklılaşmasını düzenlerler. Kemik iliği 

stroma hücreleri, mezankimal kök hücrelerden köken alan osteoblast, endotel hücreleri, fibroblastlar ve yağ hücrelerinden 

oluşur. Bu hücrelerden osteoblastlar endosteal niş’i, endotel hücreleri ise vasküler niş’i oluşturarak hematopoetik kök hücrenin 

devamı ve fonksiyon görebilmesi için gerekli mikroçevreyi oluştururlar.   

Hematopoetik kök hücreler kemoterapi ve/veya radyoterapi ile miyeloablasyon sağlanan hastalara verildiğinde adezyon 

molekülleri sayesinde kemik iliğinde yerleşir ve yeni kan hücrelerini oluşturur, yani engraftment özelliği gösterir. Allojeneik 

hematopoetik kök hücre nakli ile lösemiler, kemik iliği yetmezlikleri, prelösemik sendromlar tedavi edilirken, yüksek dozda 

kemoterapi uygulanmasına imkan sağlayacak otolog hematopoetik kök hücre nakli ile çoğu solid tümörlerin tedavisi mümkün 

olmaktadır. 

Mezankimal kök hücreler 

Mezankimal kök hücreler hematopoetik hücrelerin en önemli belirteci olan CD45’i taşımazlar. Kemik iliğinde bulunan çekirdekli 

hücrelerin % 0.0001 gibi küçük bir kısmını oluştururlar. Mezodermal kökenli dokulara farklılaşabilirler. İn vitro koşullarda T 

lenfosit proliferasyonunu inhibe ederler. En önemli özellikleri sistemik dolaşıma verildiklerinde inflamasyon, kemik kırığı, 

miyokard enfarktüsü ve iskemik serebral hasarlı yörelere özel migrasyon kapasiteleri vardır. Kemik iliği kökenli mezankimal 

hücreleri kemik iliği aspirasyonu ile elde etmek mümkündür. Kemik iliği haricinde bu hücreler kas, fetal kemik iliği, karaciğer, kan 

ve kordon kanında da bulunurlar. T lenfositlerin allojeneik periferik lenfositler, dentritik hücreler ve fithemaglutinin tarafından 

proliferasyonu mezankimal kök hücrelerince baskılanır. Mezankimal kök hücreler immünmodülasyon ve doku mühendisliği 

açısından kemik, kıkırdak, kemik iliği stroması, kas, yağ, tendon rejenerasyonunda ve gen tedavisi yaklaşımında önemlidir. 
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Kemik iliği hücreleri kültür kaplarında kültüre edildikleri zaman hızla plastik kültür kabına yapışan (adhere olan) 

hücrelerin kemik iliği stromal hücreleri olduğu, yapışmayan (non-adherent) hücrelerin ise hematopoietik hücreler olduğu 

1966’lı yıllardan beri bilinmektedir. Önceleri, kemik iliği kökenli stromal hücreler, özellikle mezenkimal kök hücreler 

hematopoezi indüklemek amacıyla kullanıma girerken daha sonraları in vivo ve in vitro çalışmalarla aralarında kas, kıkırdak, 

kemik, sinir, karaciğer, kalp, beyin, adipöz doku, böbrek, akciğer ve bağırsakların da olduğu çeşitli hematopoietik olmayan 

dokuların parankimal hücrelerine farklılaştıkları gösterilmiştir. 

Kaynaklandıkları germ yaprağının (mezoderm) dışında farklı germ yapraklarının (ektoderm ve endoderm) 

doku/organlarının hücrelerine farklılaşma potansiyelinin yanında, son zamanlarda özellikle kemik iliği kökenli olmak üzere 

çeşitli kaynaklardan elde edilmiş MKH’lerin hayvanlarda ve insanlarda lenfositlerin proliferasyonunu engelleyerek immun 

yanıtları düzenleyici etkileri olduğu bildirilmiştir (1-23). Bu özelliklerinden dolayı kemik iliği nakilleri sonrası alloreaktif T-

hücrelerini baskıladığına ilişkin önemli kanıtlar sunulmuştur (1-13). Chang ve ark. (14), plasenta kökenli MKH’lerin uyarılmış 

lenfosit reaktivitesini baskılamasının, hücre ölümünden dolayı değil, azalmış hücre proliferasyonu ve artmış düzenleyici 

(regulatory) T-hücre sayısından kaynaklandığını bildirmiştir. Guo ve ark. (11), fare MKH’lerinin allojeneik splenositler 

tarafından başlatılan lenfosit proliferasyonunu baskıladığı ve deri greftlerinin yaşam süresini in-vivo immunosupresif 

etkileriyle uzattıklarını bildirmiştir. İnsan MKH’leri immun hücreler ile ko-kültüre edildiklerinde, anti-inflamatuar etki veya 

tolerant fenotipi teşvik etmek için dendritik hücreler (DH), efektör T-hücerleri ve NK hücrelerinin sitokin salgılama 

profillerini değiştirdikleri bildirilmiştir (13).  Yakın zamanda MKH’lerin bu immunosupresif özelliklerinin mekanizmasını 

anlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen bir araştırmada, fare kökenli MKH’ler uyarılmış lenfositler ile doğrudan ko-kültüre 

edilmiş ve hücre-hücre temasından kaynaklandığı düşünülen oldukça güçlü immunosupresif etki gözlenmiş (15). Benzer 

sonuçlar insan Kİ-MKH’lerinde de gözlenmiştir (16). Bunun yanında, MKH kültür medyasından elde edilen örneklerde 

(conditioned medium) gerçekleştirilmiş benzer deneylerde, MKH kaynaklı PGE2 ve TGF-beta gibi eriyebilir faktörlerin 

immunosupresif etkileri olduğu rapor edilmiştir (13,22). Suva ve ark. (23) Mart 2008 (J.Cell.Physiol) yayımlanacak 

araştırmalarında, ilginç olarak aktive T-lenfositlerin in vitro koşullarda allojeneik MKH’lere sıkıca bağlandığını, 4 saat 

içerisinde onların altına göç ettiğini (transmigrasyon) ve yaklaşık 60 saat süreyle orada kaldıklarını zaman ayarlı kameraya 

sahip mikroskop ile yaptıkları incelemede saptamışlardır. Bu göç, MKH-T-lenfosit temasının MKH’lerden kaynaklanan 

inhibitör yada stimulatör sinyal yada mediyatörlerin etkinliği için gerekli olduğunu göstermektedir.  

 

MKH’lerin B-lenfositler üzerinde de etkin olduğu gösterilmiştir. İn vitro koşullarda MKH’lerin uyarılmış B-hücre 

proliferasyonunu baskıladığı ve eriyebilir faktörlerin bu işlevde rol oynadığı gösterilmiştir (24). 

MKH’lerin in vivo immunosupresif etkileri ilk kez maymunlarda gösterildi, donör kaynaklı MKH’lerin infüzyonu doku 

uyumsuz deri greftlerinin reddini geciktirmiştir (25). Yakın zamanda gerçekleştirilen bir çalışmada, diyabetik sıçanlara 

allojenik Kİ-MKH ve adacıkların intraportal infüzyonu sonrası alıcıların hiçbirinde (15/0) GVHD gelişmediği gözlenmiştir (bu 

oran kontrol grubunda 4/11). Araştırmacılar, bu sonuçlara dayanarak klinik adacık nakillerinde MKH’lerin kullanımını 

önermektedir (26). Son olarak, Ekim 2007’de yayımlanan bir raporda diyabetik farelere nakledilen MKH’lerin diyebetik 

tabloyu hızla olumlu yönde değiştirdikleri, fakat, bu etkinliğin esas olarak nakledilen MKH’lerin, kök hücre kaynaklı yeni 

oluşan beta-hücrelerine T-hücre aracılıklı immun yanıtları baskılamasından kaynaklandığı bildirilmiştir (27). 

Deneysel hayvan çalışmalarına koşut olarak insanlarda da MKH’ler HLA özdeş (identikal) hematopoietik kök 

hücrelerle birlikte nakledildiklerinde akut ve kronik GVHD’nin azaldığı gözlenmiştir (21).  Le ve ark. (28), standart 

immunosupresyon tedavisi ile birlikte HLA-haploidentikal babasından MKH ve periferik kan kök hücre nakli alan akut lösemi  
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hastasında, hızlı bir engrafmanı ve nakilden sonra 31 aya kadar hiçbir akut veya kronik GVHD olmaksızın yaşamın devam 

ettiğini rapor ettiler. Benzer olarak, akut lenfositik lösemi (ALL) nedeniyle allojeneik HKH nakli sonrası bağırsak, deri ve 

karaciğerdeki tedaviye dirençli GVHD’li 9 yaşındaki erkek çocuğa haploidentikal MKH’ler kullanıldı.  Annesinden yapılan 

nakil sonrası çocuğun GVHD bulguları ve ilişkili klinik patoloji bulguları iyileşti (29). Ringden ve ark. (30), tedaviye dirençli 

GVHD’li (Grade II-IV) 7 hastaya MKH nakli sonrası 6’sında iyileşme saptadılar. Lazarus ve ark. (31), hematolojik malignensili 

hastalara GVHD proflaksisi için siklosporin tedavisiyle birlikte HLA-identikal MKH ve HKH nakli yaptılar ve sonuçta bu 

uygulamanın akut ve kronik GVHD’nin önlenmesi için emniyetli ve uygulanabilir olduğunu önerdiler. Son olarak, yakın 

zamanda yayımlanan iki ayrı raporda MKH’lerin GVHD’nin tedavisi ve/veya önlenmesinde olumlu sonuçları bildirildi (32,33). 

Ball ve ark. (32), HLA uyumsuz periferik kan HKH nakli yapılan 14 çocuğa beraberinde verici kaynaklı MKH infüzyonu 

gerçekleştirmiş ve sonuçta önceki 47 naklin %15’inde gözlenen graft başarısızlığı bu grupta gözlenmemiştir. Diğer çalışmada 

ise (33), ilginç olarak GVHD tedavisi için adipoz doku kökenli MKH’ler kullanılmış ve HLA-uyumsuz Kİ-HKH nakli yapılan 2 

çocukta başarılı sonuçlar elde edilmiştir.  

1996’dan günümüze ciddi otoimmun hastalığın (multiple skleroz, sistemik skleroz, sistemik lupus eritromotosus, 

romatoid artrit, juvenil idiyopatik artrit ve immun sitopenia) tedavisi için yaklaşık 2000 kadar hastaya immun sistemi 

resetlemek (yeniden kurmak) için otolog hematopoietik kök hücre nakli yapılmıştır. Bu hastalardaki ilk veriler, bu tedavi 

yöntemiyle ilişkili olarak hastalığa-bağlı mortalitenin önemli oranda azaldığını göstermiştir. Son yıllarda ise, akut GVHD’nin 

önlenmesinde olduğu gibi otoimmun hastalığın immuno-modülasyonunda MKH’lerin potansiyel tedavi amaçlı uygulanması 

yönünde ilginç gelişmeler görülmektedir (34,35). Otoimmun hastalıklı ve sağlıklı bireylerden elde edilen Kİ-MKH’lerin 

uyarılmış otolog ve allojeneik periferik kan mononukleer hücrelerin proliferasyonunu %90 oranına kadar baskıladığı 

bildirilmiştir (18).  
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Günümüzde farklı somafk hücreler bir dizi tekniğin yardımıyla programlanmakta ve uyarılmış pluripotent kök (uPK) hücrelerine 

dönüştürülüp buradan bir başka hücreye farklılaşgrılmaktadır. İlk kez 1997 yılında tanımlanan endotel öncüsü hücreler (EÖH) 

periferik dolaşımdan elde edilebilmeleri, kendini yenileme, anjiyogenez ve vaskülogenez etkisine sahip olmaları nedeniyle 

iskemik kardiyomiyopatide denenmişlerdir. Hayvanlardaki iskemi modelinde, enjekte edilen EÖH yeni oluşmakta olan damarlarla 

hızla bütünleşir. EÖH, yeni damar oluşumuna yapgkları  katkıların yanı  sıra hipertrofik miyositlerin apopitozunun azalmasını, 

miyokardın uzun süreli yaşamasını  ve kollajen birikiminin azalmasını  sağlar. Grubumuz son yıllarda yaptığı çalışmalarda sıçan ve 

fare fibroblastlarını ve miyoblastlarını kullanarak elde edilen uPK hücrelerinin çok aşamalı bir yöntemle EÖH’e dönüştürme 

aşamasındadır. Bunun için öncelikle fare fibroblastlarından elde edilen uPK hücreleri iyi bilinen bir EÖH belirteci olan Flk-1/KDR+ 

(vasküler endotel büyüme faktörü reseptörü-2) barındıran hücrelere dönüştürülmüştür. CD31 ve VE-cadherin ifadesi 

göstermeleriyle doğrulanan bu hücresel yeniden programlama girişimi daha sonra söz konusu hücrelerde Flk-1 geninin 

ifadelenme düzeyi ile doğrulanmıştır. Ancak bu programlanın günler içindeki ifadesi çok değişkendir ve 3-6 günler arasında artıp 

azalmaktadır. Her güne ait hücreler FACS ile ayıklandıktan sonra bu kez VEGF165 ile EÖH’ne dönüştürülmüştür.  

uPK hücreleri ilgi çekici hücreler gibi görülse de sınırlı hücre serisine farklılaşırlar ve tümör oluşturma riskleri vardır. Doğrudan 

farklılaşgrma (direct differenfafon) adı verilen teknikle farklılaşmış bir somafk hücrenin bir başka farklılaşmış somafk hücreye 

dönüştürülmesi (transdiferansiyasyon, öteye farklılaşma) söz konusudur. Bunun için uPK gibi pluripotent düzeyine geçmek 

gerekmez; programlama için gerekli zaman daha kısadır; pluripotent hücrelerin tümör oluşturma riski bu hücrelerle oldukça 

azalır. Bu yöntem uPK hücre teknolojisi henüz bulunmadan önceki yıllarda denenmeye başlanmışgr. Bu tekniğin denendiği ilk 

çalışmada kas hücrelerinin gelişiminde en temel transkripsiyon faktörlerinden birisi olan MyoD’nin aşırı ifadesiyle fibroblastların 

iskelet kası hücrelerine dönüştürülmesi başarılmışgr. Bundan sonraki çalışmaların çoğu uPK teknolojisinin tanıgmından sonra 

gerçekleşmiş, 2006 yılından sonra hücre programlama teknolojilerinde âdeta yeni bir devir başlamıştır. Bu sunumda bu tür 

programlamanın örnekleri verilecektir. 
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K-13 

IAPs and RIPKs: REGULATING INFLAMMATION AND CELL DEATH 

Dr. W. Wei-LYNN WONG 

 

Inhibitors of apoptosis proteins were initially found due to their ability to block apoptosis.  More recently, through the use of 

Smac-mimetics, cIAP1 can promote production of tumor necrosis factor (TNF) and sensitize cells to TNF induced necroptosis by 

promoting formation of a death inducing signaling complex containing receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1 

and 3 (RIPK1, RIPK3). We have found that loss of cIAPs and XIAP in the myeloid lineage causes over-production of many pro-

inflammatory cytokines, resulting in granulocytosis and severe sterile inflammation in vivo. Monocytes and macrophages in 

particular were susceptible to TNF induced death by apoptosis. However, when RIPK1 or RIPK3 was inhibited or genetically 

deleted, we found that cell death was blocked or attenuated not due to inhibition of necrosis but due to the loss or reduced TNF 

production. Our results demonstrate that cIAPs and XIAP together restrain RIPK1 and RIPK3 dependent cytokine production in 

myeloid cells, regulating myeloid homeostasis. 
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K-14 

TH17 T CELLS APOPTOSIS 

Dr. Ayten NALBANT 

Molecular Immunology and Gen Regulation Laboratory, Meolecular Biology and Genetics Department, İzmir Institute of 

Technology, Urla, İzmir 35430, Turkey 

 

CD4 T cells are quite important for immune response regulation. Antigen-activated CD4 T cells differentiate into different T 

helper (Th) phenotypes depending on the cytokines in the local environment and can be characterized by their cytokine and 

transcription factor profile. Th1 cells produce IFN-γ and IL-2 and express T-bet. Th2 cells produce IL-4, IL-5 and IL-13 and express 

GATA3. Tregs can be divided into different subsets based on the expression of FoxP3 and/or the production of IL-10, TGF-β and 

IL-35. Recently discovered Th17 cells produce IL-17 and IL-22 and express ROR-γ t. Th17 cells are regarded as a major effector 

lineage with pro-inflammatory actions in diseases such as heumatoid arthritis, psoriasis, MS and Crohn’s disease. Th17 cells also 

play a prominent role in infection.  

Following an immune response, the elimination of activated T cells is important for the maintenance of immune homeostasis. 

Along with Bim-mediated cell death, activation-induced cell death (AICD) is believed to be important for the elimination of 

activated T cells.   

The mechanisms of T cell death can vary, even in the case of AICD. Because Th17 cells were identified and recognized as a 

distinct new T cell population, extensive studies have focused on their characteristics and differentiation processes, but little is 

known about the regulation of their survival and death. In this presentation, different mechanisms of Th17 apoptosis will be 

discussed.  

 

TH17 T HÜCRELERİNDE ÖLÜM 

Dr. Ayten NALBANT 

Moleküler İmmünoloji ve Gen Regülasyon Laboratuarı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,  

Urla, İzmir 35430, Türkiye 

 

CD4+ yardımcı T lenfositleri immün yanıtın düzenlenmesinde çok önemlidirler. Antijen spesifik olarak aktive olan naif CD4+ T 

hücreleri farklı  T hücre altgruplarına farklılaşırlar.  Yardımcı T lenfositleri (Th) salgıladıkları sitokinlere göre adlandırılırlar. Yakın 

zamanda bulunan IL-17 sitokini salgılayan T hücre grubu tip 17 yardımcı T lenfositleri (Th17) olarak adlandırılmıştır. Th17 

hücrelerinin Multiple sclerosis, Crohn’s hastalığı ve sedef hastalığı gibi bazı otoimmün patolojilerde görev aldıkları bilinmektedir. 

Th17 ile ilgili çalışmalar bu hücrelerinin farklılaşması üzerine yoğunlaştığından, Th17 efektör T hücrelerinin nasıl öldükleri henüz 

tam olarak bilinmemektedir. Bu sunumda, Th17 hücrelerinin ölüm mekanizmaları üzerinde durulacaktır. 
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K-15 

BD FİRMASI SİSTEM SUNUMU 

 BD ACCURI C6 AKIŞ SİTOMETRİ SİSTEMİ 

Flow sitometri (Akan Hücre Ölçer);süspansiyon halindeki hücreleri, biyolojik veya biyolojik olmayan partikülleri sıvı bir sistem 

içerisinden tek tek geçerken fiziksel ve/veya kimyasal özellikleri ile analiz eden bir sistemdir. Günümüzde flow sitometri, hızlı 

sonuç vermesi ve çok farklı kullanım alanlarına sahip olması sebebiyle araştırma ve klinik tanı vermede yaygın olarak kullanılan 

bir sistem haline dönüşmüştür. 

BD Accuri C6 Flow Sitometri Sistemi yeni teknolojisi ve rahat kullanımı ile araştırmacıya büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 

Tek bir tüpe bağlı olmaksızın çalışılabilmesi, sistem sıvısı olarak distile su kullanılması ve voltaj ayarına gerek duyulmaksızın 

partikülleri görüntüleyebilme özellikleri ile dikkat çekmektedir. Sistem standart olarak 3 mavi ve 1 kırmızı lazerden gelen 4 rengi 

ölçebilmektedir. Ayrıca araştırmacının isteğine bağlı olarak farklı lazer seçeneklerine de sahiptir. 

DNA ploidi ve DNA içeriği, hücre döngüsü analizi, immünfenotiplendirme, hücre canlılık tayini, sitokin tayini, su ve gıda kalite 

kontrolü yaygın kullanılan uygulamalar arasında yer almaktadır. 

Erişilebilir, küçük ve masaüstü bir platform olma özelliginin yanı sıra BD ürün kalitesi ve kullanıcılara sunduğu satış sonrası hizmet 

ile Accuri C6 bir çok araştırma laboratuvarının vazgeçilmezi olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1st Cell Death Research Congress with International Participation - Uluslararası Katılımlı I.  Hücre Ölümü Araştırma Kongresi 
30th October - 3rd November 2013, Cesme - Izmir / Turkey 30 Ekim - 3 Kasım 2013, Çeşme - İzmir  / Turkey 

31 
 

K-16 

NUTRACEUTICALS IN COMBAT OF ORAL CANCER 

Dr. Ayelet ZLOTOGORSKI HURVITZ 

 

Head and neck cancer, the eighth most common cancer worldwide (~600,000 annual new cases), includes cancer of the oral 

cavity, with mobile tongue cancer recently attaining the size of an epidemic in the USA among women < 44 year-old due to 

unknown causes. In spite of technical improvements in the anti-cancer treatment facilities, survival rates for oral cancer have 

remained practically unchanged (~50%) over the last decades. This cannot be explained only on the basis of cancer cell genetic 

aberrations but also must consider the contribution of the non-cancerous components - the tumor microenvironment (TME) 

that through an extensive molecular cross-talk with the cancer cells plays a critical role in the proliferation, invasion and spread 

of the cancer. Nutraceuticals hold the potential to successfully combat various cancers, including oral cancer. Furthermore, 

many nutraceuticals have also multi-targeting properties which enable them to act not only against oral cancer cells but also to 

target TME components. Curcumin has a potent inhibitory effect on several intra-cellular mechanisms resulting in suppression of 

cancer cell proliferation and enhanced apoptosis.  Additionally, it can reduce tumor invasion by affecting constituents in the 

TME. Green tea polyphenols, particularly catechin (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG), have the potential to induce apoptosis 

or to inhibit the growth of cancer cells via cell cycle arrest and to suppress tumor invasion, migration and angiogenesis within 

the TME. Moreover, it was demonstrated that combination of EGCG and curcumin has a significant synergistic anti-neoplastic 

effect on oral cancer cells. As a consequence of low bioavailability, none of these substances can be currently used on a routine 

basis. Improved drug delivery by nanotechnology will enable a more effective utilization of the anticancer therapeutic potential 

of curcumin and EGCG, either alone or in combination with conventional anti-cancer treatments. 
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FARKLI HÜCRE TİPLERİNDE FENOLİK YAPIDAKİ DOĞAL BİLEŞENLERİN SİTOTOKSİSİTE DEĞERLENDİRMESİ 

Dr. Nurşen BAŞARAN 
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Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, 06100, ANKARA 
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 Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 06300, ANKARA 

3 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, 06100, ANKARA 

 

Son yıllarda oksidan hasar sonucu oluşan diyabet, kanser, Alzheimer, kardiyovasküler hastalıklar gibi hastalıklara neden olan 

serbest radikalleri inaktive ederek oksidatif hasarı geciktirebilen veya önleyebilen antioksidan bileşiklere karşı ilgi artmıştır. 

Doğadan gelenin zararlı olmayacağı düşüncesi öncelikle fenolik antioksidan kaynakları olan sebze, meyve, baharat ve çayların 

kullanımını fazlalaştırmıştır. Bitkisel ürünlerde bulunan fenolik bileşiklerin bazı hastalıkların ve belirtilerinin iyileştirilmesinde 

yararlı oldukları, antialerjenik, antiarterojenik, antienflamatuvar, antimikrobiyal, antioksidan, antitrombotik, kardiyoprotektif ve 

vazodilatör etki gibi pekçok fizyolojik özelliğe sahip olduğu çeşitli in vitro ve hayvan çalışmalarında gösterilmiştir. Fenolik yapıdaki 

doğal maddelerin insan sağlığına olası riskleri ve toksik etkileri hakkında yeterli çalışma bulunmamakla birlikte bu bileşiklerin 

insan sağlığına olan olumlu etkilerinin yanında prooksidan özelliklerinin olduğu ve sitotoksik etki gösterebileceği belirtilmektedir. 

Ancak fenolik yapıda maddelerin farklı hücre tiplerinde aktivite ve toksisitelerine ilişkin az sayıda çalışma mevcuttur. 

Bu sunumda kurkumin, resveratrol, piknogenol, galangin, limonen ve ursolik asit gibi fenolik bileşiklerin CHO ve V79 gibi sağlıklı 

ve HeLa ve BT-474 gibi kanser hücrelerindeki sitotoksik özellikleri anlatılacaktır. Nötral kırmızı alım yöntemiyle yapılan 

sitotoksisite çalışmalarında bileşiklerin farklı hücre tiplerinde farklı sitotoksisite profilleri gösterdiği gözlenmiştir. Bu nedenle 

fitokimyasalların kanser tedavisinde güvenli olarak kullanılabilmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1st Cell Death Research Congress with International Participation - Uluslararası Katılımlı I.  Hücre Ölümü Araştırma Kongresi 
30th October - 3rd November 2013, Cesme - Izmir / Turkey 30 Ekim - 3 Kasım 2013, Çeşme - İzmir  / Turkey 

33 
 

K-18 

BRCA1/BARD1-DEPENDENT DEGRADATION OF TRF2 IS ESSENTIAL FOR ALTERNATIVE TELOMERE LENGTHENING IN NEOPLASIA 

Dr. Sarantis GAGOS 

Laboratory Of Genetics And Gene Therapy. Center Of Basic Research II, Biomedical Research Foundation Of The Academy Of  

Athens, Greece (BRFAA), 

 

Abstract: The Alternative Lengthening of Telomeres (ALT-pathway) is characterized by continuous cellular growth in absence of 

telomerase and increased telomeric DNA recombination. Several telomere interacting factors and proteins participating in DNA 

Damage Responses (DDR) have been implicated in ALT telomere maintenance. However, the molecular basis of the ALT pathway 

still remains elusive. The homologous-recombination-mediated-DDR proteins BRCA1 and BARD1, are known oncosuppressors 

involved in inherited predisposition to breast and ovarian cancers. The two molecules heterodimerize and acquire E3 ubiquitin 

ligase activity, that targets proteins involved in cell cycle control, chromosome stability and DDR for degradation. In human ALT 

cells, BRCA1/BARD1 form numerous nuclear foci that frequently co-localize with telomeric repeats, shelterin components, and 

the DDR factors PML, RPA1 RAD50 and ATRIP. Abundance and telomeric localization of nuclear BRCA1/BARD1 foci correlated 

with ALT activity. BRCA1/BARD1 showed low physical interaction with ALT telomeric repeats, while the amount of TRF2 

precipitating with BRCA1 was dependent upon proteasome activity but not upon DNA damage. Depletion of BARD1/BRCA1 

reduced telomeric recombination inducing telomere shortening, terminal dysfunction and cellular senescence. These effects 

were rescued by overexpression of BARD1/BRCA1, but not by a BRCA1 allele deficient for E3-ligase activity. Excessive expression 

of BARD1/BRCA1 provoked accumulation of poly-ubiquitinated forms of TRF2, and rapid TRF2 degradation. In addition, 

reconstitution of telomerase activity in ALT cells decreased cytotoxicity and rescued telomeric defects exerted by proteasome 

inhibition. We have uncovered a novel, oncogenic function of BRCA1/BARD1 E3 ubiquitin ligase, in the regulation of shelterin 

turnover via TRF2 that is critical for alternative telomere elongation. Our results provide new insights into inherited 

predisposition to breast and ovarian cancer, proposing in parallel novel oncotherapeutic approaches to efficiently target 

aggressive ALT-positive neoplasms such as sarcomas and brain tumors. 
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WHY DNA DAMAGE AND GENOME STABILITY. EFFECT OF HN1 DURING CELL CYCLE 

Prof. Dr. Kemal Sami KORKMAZ 

Ege University 

Abstract: Hematological and neurological expressed 1 (HN1) localizes into microtubule organizing centers (MTOCs) to suppress 

the mono- or multipolar spindle formations to ensure fidelity of cytokinesis. HN1 depletion was accompanied by multiple 

centrosomes with either mono- or multi-nucleation of microtubules, spontaneous emergence of short spindles, and extensive 

cytokinesis failure in PC-3 prostate and MDA-MB231 mammary carcinoma cells , depending onto at which stage of cell cycle HN1 

was depleted. Further, it is demonstrated that overexpression of HN1 to levels similar or higher of those observed in human 

carcinomas decreases Cdk1(T14/Y15) phosphorylation, Cyclin B and Cdc25C levels, resulting premature APC/C activation at the 

onset of mitosis, facilitates a remarkable S phase arrest. Overall, these effects lead into early exit from mitosis, nuclear 

abnormalities including polyploidy, and inhibition of centrosome maturation. Hence, we uncovered an important role of HN1 in 

mitosis regulation, centrosome nucleation, and spindle formation in human cancer cells; our results revealed that biphasic HN1 

expression augments both the timely completion of mitosis, and contributes to centrosome maturation to promote S 

progression and maintain mitotic fidelity. 

Keywords:HN1, DNA hasarı, Hücre döngüsü, Sentrosome, Hücre bölünmesi 

HN1, DNA damage, cell cycle, centrosome, cell division 
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OXYSTEROLS, ROS PRODUCTION AND SURVIVAL SIGNALING 

Dr. Giuseppe POLI 
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Abstract: Oxysterols are a family of 27-carbon molecules originated from cholesterol oxidation by both enzymatic and non-

enzymatic mechanisms. A number of oxysterols of pathophysiologic relevance display a remarkable pro-apoptotic effect, at least 

sustained by their ability of being pro-oxidant through a net activation of cellular NAD(P)H oxidases. Apparently, these 

compounds are able to modulate not only pro-apoptotic but also anti-apoptotic signals in targeted cells, however, the latter 

matter has not yet been investigated in deep. Using human promonocytic cells (U937) challenged with a single, relatively low 

dose of 27-hydroxycholesterol (27OH), by far the most represented oxysterol in human blood, a marked while transient up-

regulation of both ERK and Akt phosphorylation was observed between 6 and 24 hours after cell treatment, paralleled by Bad 

phosphorylation, the latter resulting to be a crucial event in delaying apoptotic death of so challenged cells. In fact, the knock 

down of 27OH-induced phosphorylation of ERK and Akt by means of selective inhibitors, abolished the oxysterol’s effect on Bad 

and led to a strong anticipation of cell apoptotic death, already after 24h challenge. By the way, 27OH-treated cells in the 

absence of ERK and Akt inhibitors showed a 20% of apoptotic death only between 72 and 96 hours incubation. Interestingly, in 

the time frame corresponding to the 27OH-induced up-regulation of ERK and Akt survival signals, i.e. between 6 and 24 hours 

after cell treatment, the previously observed enhancement of ROS production by the this oxysterol was temporarily quenched. 

This finding would suggest the ability of ERK and Akt survival signalling to modulate cellular ROS steady-state, but the underlying 

mechanisms have yet to be elucidated. 

Keywords: 

Oxysterols, 27-hydroxycholesterol, survival signals, cell death, oxidative stress 
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ATHEROSCLEROSIS: LIPID OXIDATION ASSOCIATED DISORDER 

Dr. Hüveyda BAŞAĞA 

Biological Sciences and Bioengineering program, Sabanci University, 34957-Tuzla Istanbul. Turkey 

 

Concentration of HNE, main aldehydic product of plasma LDL peroxidation, elevates in atherosclerotic lesions as well as in 

cultured cells under oxidative stress. Although this reactive aldehyde has been shown to promote apoptosis with the 

involvement of p38 MAPK and JNK in various mammalian cell lines, roles of (Bcl-2) family proteins remain to be deciphered. We 

demonstrated that HNE-induced apoptosis was accompanied by concurrent downregulations of antiapoptotic Bcl-x(L) and Mcl-1 

as well as upregulation of proapoptotic Bak. Furthermore, phoshorylation of Bcl-2 at Thr56, Ser70, and probably more 

phosphorylation sites located on N-terminal loop domain associated with HNE-induced apoptosis in both U937 and HeLa cells 

while ectopic expression of a phospho-defective Bcl-2 mutant significantly attenuated apoptosis. In parallel to this, HNE 

treatment caused release of proapoptotic Bax from Bcl-2. Pharmacological inhbition of IKK inhibited HNE-induced Bcl-2 

phosphorylation. Similarly, silencing IKKα and -β both ended up with abrogation of Bcl-2 phosphorylation along with attenuation 

of apoptosis. Moreover, both IKKα and -β coimmunoprecipitated with Bcl-2 and in vitro kinase assay proved the ability of IKK to 

phosphorylate Bcl-2. In view of these findings and considering HNE inhibits DNA-binding activity of nuclear factor-κB (NF-κB) 

through prevention of IκB phosphorylation/ubiquitination/proteolysis, IKK appears to directly interfere with Bcl-2 activity 

through phosphorylation in HNE-mediated apoptosis independent of NF-κB signaling.  

As macrophage cells loaded with modified/oxidized lipids is implicated in destabilization of advanced atherosclerotic plaques in 

humans, our findings on the new role of IKK to phosphorylate thereby inactivate Bcl-2 and induce apoptosis gains even more 

importance. 
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THE COORDINATED ACTION OF BIK, P53 AND ROS IN DNA DAMAGE-INDUCED CELL DEATH. 

Dr. Özgür KÜTÜK 

Dept. of Molecular Biology and Genetics, Inonu University, Malatya, Turkey. 

 

Cancer continues to be a leading cause of death along with cardiovascular diseases as a major health problem for the affected 
individuals and a socioeconomic burden for the society. Despite increased success with the help of fast sequencing of tumor 
genomes, smart targeted-therapies and increased screening and prevention efforts, de novo or acquired resistance to therapy 
remains to be a major factor negatively affecting prognosis and survival in cancer patients. In addition to surgery, conventional 
chemotherapy and radiotherapy constitutes the two main axes of cancer therapy strategies. These therapies trigger the 
elimination of cancer cells by inducing mitochondrial programmed cell death pathway. Mitochondrial cell death is regulated by 
BCL-2 protein family members and the release of cytochrome c into cytosol is the point of no return for commitment to cell 
death. Many chemotherapeutics and radiotherapy target DNA and cells respond to DNA damage with cell cycle arrest, 
senescence, DNA repair or cell death. DNA damage can also activate oncogenes and induce tumorigenesis. As a proapoptotic 
BH3-only protein, BIK binds to antiapoptotic BCL-2 proteins and neutralizes them to promote cell death. The expression of BIK 
can be regulated via p53-dependent or p53-independent mechanisms. In addition, reactive oxygen species (ROS) dictates cell 
death or survival in response to DNA damage, either by damaging cellular structures or by regulating gene expression. Our 
studies delineated how BIK is regulated in different p53 backgrounds in colon cancer cells and how this phenomenon is 
regulated by ROS formation in response to DNA damage. 
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A COMPLEX SECRETORY PROGRAM ORCHESTRATED BY THE INFLAMMASOME CONTROLS PARACRINE SENESCENCE 

Dr. Jesus GIL 

Cell Proliferation Group, MRC Clinical Sciences Centre, London, W12 0NN, United Kingdom. 

Oncogene-induced senescence (OIS) is crucial to tumor suppression. Profound changes occur in senescent cells such as the 

implementation of a complex pro-inflammatory response termed the senescence-associated secretory phenotype (SASP). The 

SASP reinforces senescence, activates immune surveillance and paradoxically has pro-tumorigenic properties. Here, we present 

evidence that the SASP can also induce a “paracrine senescence” response in normal cells. This paracrine senescence response is 

also observedin mouse and human models of OIS in vivo. Quantitative proteomic analysis using stable isotope labeling with 

amino acid in cell culture (SILAC) identified 103 components of the secretome significantly upregulated in senescent cells. A 

screen using chemical inhibitors to target these factors identified multiple SASP components mediating paracrine senescence. 

Amongst them we can mention several TGFβ family ligands, VEGF, CCL2 and CCL20. The mechanisms by which these factors 

contribute to senescence seem to be diverse, with for example TGFβ ligands playing a major role by inducing p15INK4b. 

Expression of paracrine SASP components is controlled by inflammasome-mediated IL-1 signaling, which behaves as a master 

regulator of the SASP. The inflammasome and IL-1 signaling are activated in senescent cells and IL-1α expression can reproduce 

SASP activation, resulting in senescence. Importantly, using a mouse model of senescence induction in liver hepatocytes, we 

showed that inhibition of IL1R or a combination of the identified factors blunted hepatocyte senescence and the elimination of 

the premalignant hepatocytes by the immune system. Our results demonstrate that SASP members cause paracrine senescence 

and its manipulation can have significant effects in vivo. 
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OTOFAJİ’Yİ DÜZENLEYEN YENİ YOLAKLAR 

Doç. Dr. Devrim GÖZÜAÇIK 
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Anahtar sözcükler: Otofaji, apoptoz, sinyal iletimi, hastalık biyolojisi, mikroRNA.  

Otofaji, hücre içi makro moleküllerin ve organellerin bir kesecik içine alınarak lizozomlara yönlendirilmesi ve lizozomla birleşerek 

burada parçalanmasına yol açan bir mekanizmadır. Kısa ömürlü proteinlerin ubikitin-proteazom sisteminde parçalanmasına 

karşın, uzun ömürlü proteinler ve hücre içi organeller otofaji sistemi tarafından parçalanırlar ve oluşan yapı taşları (örn. amino 

asitler) hücre kullanımı için yeniden kazandırılırlar. Son on yılda yapılan çalışmalar otofajinin, metabolizmanın düzenlenmesi, 

morfogenezis, hücre farklılaşması, yaşlanma, stres yanıtları, bağışıklık yanıtları ve hücre içi patojenlerin yıkımında etkin bir rol 

oynadığını ortaya koymuştur. Ayrıca araştırmalar, otofaji bozukluklarının, kanser, bazı kalıtsal hastalıklar ve nörodejeneratif 

hastalıklar gibi önemli sağlık sorunlarının nedenleri arasında yer aldığını göstermektedir.  

Otofajinin çoğunlukla hücrenin hayatta kalımı ile ilgili bir mekanizma olduğu düşünülmüşse de son yıllardaki çalışmalar otofaji ve 

hücre ölümü arasında karmaşık bağlantılar bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Otofaji, uyarana ve deney sistemine bağlı olarak 

hücrenin yaşamını sürdürmesine ya da ölümüne neden olabilmektedir. 

Konuşmamda, laboratuvarımda keşfettiğimiz ve otofaji yolaklarını düzenlediğini bulduğumuz RNA ve proteinlerle ilgili en son 

veriler sunulacaktır. Bu moleküllerin hücre hayatta kalım ve ölüm kararlarına etkileri tartışılacaktır. 
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Glioblastoma Multiform (GBM) en yaygın ve agresif beyin tümörüdür.  Tümör hücrelerini programlı hücre ölümü’ne (apoptoz’a) 

yönlendirerek yok etmeyi amaçlayan yöntemler gelecek vadetmektedir. Buna bir aday ajan, tümörlere spesifik olan ve normal 

hücreleri etkilemeyen, Tümör Nekroz Faktör (TNF) ailesinden ‘TNF-related apoptosis-inducing ligand’ (TRAIL)’dir. Fakat, TRAIL’in 

klinik uygulamalarının önündeki en büyük engel, tümör hücrelerinin TRAIL’e olan farklı duyarlılıkları, ve bazı tümör hücrelerinin 

TRAIL’e tamamen dirençli olmasıdır. Bu farklılıkların moleküler düzeyde anlaşılması, TRAIL’e dirençli hücre tiplerinin direncinin 

kırılmasına ve TRAIL-bazlı tedavilerin ilerlemesine yardımcı olacaktır. 

TRAIL duyarlılığındaki farkların, apoptoz sinyal yolaklarındaki önemli faktörlerin ifadelerinin baskılanmasından veya 

düzensizliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Örneğin, TRAIL reseptörleri DR4 ve DR5, pro- ve anti-apoptotik Bcl-2 

proteinleri, anti-apoptotik IAP (inhibitor of apoptosis) proteinleri, ve FLIP gibi moleküller TRAIL’e cevabın belirlenmesinde önemli 

faktörlerdir.  Bu faktörlerin epigenetik olarak nasıl kontrol edildiği ise bilinmemektedir. Çalışmalarımızda, TRAIL’e duyarlılığı 

etkileyen yeni faktörlerin bulunması ve bu faktörleri etkileyen epigenetik mekanizmaların aydınlatılması amaçlanmaktadır. 

Bunun için RNA interferans bazlı işlev kaybı taraması (loss-of-function screen) yaklaşımı uygulanmakta, ve kromatin 

modifikasyonuna yol açan enzimlerin ifadesinin yokluğunda TRAIL’e duyarlılığın nasıl değiştiği araştırılmaktadır. Bu yaklaşıma 

paralel olarak, TRAIL’e duyarlılığı arttıracak yeni ilaçların keşfi amaçlanmakta, ve aralarında kromatin modifikasyonunu etkileyen 

enzimlere spesifik inhibitörlerin de bulunduğu ilaç paneli GBM hücreleri üzerinde denenmektedir.  

Çalışmalarımız, GBM apoptotik direncinin moleküler mekanizmalarını anlamamıza yardımcı olmakta ve bir tedavi hedefi olarak 

kullanılabilecek ve TRAIL ile beraber çalışabilecek yeni moleküllerin bulunmasına zemin hazırlamaktadır.  
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Heparine bağlanan 13kDa ağırlığındaki küçük protein midkin (MK),  büyüme faktörü  ve sitokin görevleriyle 

pleiotrophin/heparine bağlanan büyüme bağlantılı molekül ailesinde yer almaktadır. MK embriyogenezde özellikle mid-

gestasyon evresinde yüksek düzeyde eksprese edilirken bu ekspresyon yetişkinde sadece sınırlı bölgelerde belirlenmiştir. MK 

aktivitesini, anaplastik lenfoma kinaz, protein tirozin fosfataz zeta, Notch 2, düşük yoğunluklu lipoprotein-reseptör bağlantılı 

protein 1, proteoglikanlar ve integrinler   gibi çeşitli aday reseptörler üzerinden gerçekleştirmektedir. MK,  1. Kanser(Tümör 

büyümesi, kemoresistans, transformasyon, anti-apoptoz, mitogenez,  epitelyal-mezenşimal  etkileşim) ve hücre kaderi 

belirlenmesi (otofajiden hücre direncine/sağkalımına ya da otofajik hücre ölümüne/apoptoza), 2. İnflamasyon ve immünite 

(Vaskular stenoz, diabetik nefropati, Crohn Hastalığı, haptotaksi, migrasyon, yara iyileşmesi, romatoid artirit), 3. Kan basıncı 

(Kronik böbrek hastalığı bağlantılı hipertansiyon, renin-anjiotensin sistem aktivasyonu), 4. Gelişim (Epitelyal-mezenşimal 

etkileşim ve geçişi, mesoderm yayılması, nöral tüp gelişimi, mitogenez, migrasyon, üreme, yaşlanma), 5. Doku 

korunması/yenilenmesi/onarımı (miyokardial ve beyin enfarktüsü, anti-apoptoz, kök hücre, yara iyileşmesi),  MK geninin 

çıkartılması ya da susturulması ile kanserin, inflamasyon/immunite ve kan basıncı ilişkili hastalıkların tedavisinde umut verici 

cevaplar alınırken midkinin kendisi doku korunması/yenilenmesi/onarımı için tedavi olarak tanımlanmaktadır. Özet olarakbu 

konuşmada, MK seviyesinin fazlalığının ve azlığının birçok hastalık için nasıl yeni  tanı ve terapötik tercih olarak 

kullanılabileceğiniaçıklanmasıamaçlandı. 

Anahtar kelimeler Midkin, Kanser ve hücre kaderi belirlenmesi, İnflamasyon/immünite, Kan basıncı, Gelişim, Doku 

korunması/yenilenmesi/onarımı 
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The heparin-binding 13kDasmall protein midkine (MK) with growth factor and  cytokine actions comprises a family with  

pleiotrophin/Heparin-binding growth-associated molecule.MK is expressed in high levels during embryogenesis especially at the 

midgestation period, but MK is expressed only at restricted sites in adults.MK shows its activity through several candidate 

receptors as anaplastic lymphoma kinase, protein tyrosine phosphatase zeta,  Notch2, low density lipoprotein receptor-related 

protein 1, proteoglycans and integrins. MK plays significant  roles in  1. Cancer(Tumor growth, chemoresistance, transformation, 

anti-apoptosis, mitogenesis, epithelial-mesenchymal interaction) andcell fate determination(from autophagy to cell 

resistance/survival or autophagic cell death/apoptosis),  2.  Inflammation andimmunity (Vascular stenosis, diabetic nephropathy, 

Crohn’s disease, haptotaxis, migration, wound healing, rheumatoid arthritis),  3.  Blood pressure(chronic kidney disease-

associated hypertansion, activation of renin-angiotensin system), 4.Development(epithelial-mesenchymal interaction and 

transition, mesoderm spreading, neural tube development, mitogenesis,  migration, reproduction, aging),5. Tissue 

protection/renewal/repair(myocardial and brain infarction, anti-apoptosis, stem cell, wound healing), 6.The knockout  or 

knockdown of MK gene have promising results at the treatment of cancer, diseases related to inflammation/immunity and blood 

pressure, however MK itself is defined as the treatment in tissue protection/renewal/repair. Taken together,  we aimed to  
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explain how MK abundancy and deficiency  applications  can be used as new diagnostic and therapeutic options for several 

diseasesin our speech.  

Keywords Midkine, Cancer and cell fate determination, Inflammation/Immunity, Blood pressure, Development, Tissue 

protection/renewal/repair 
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Lithium (Li),  the first element of Group I in the periodic system, has a long history in the treatment of psychotic disorders.  

Lithium chloride (LiCl) shows its effect primarily through selective inhibition of glycogen synthase kinase-3β (GSK-3β) acitivity 

which is a serine/threonine kinase that regulates many cellular processes as carbonhydrate metabolism, protein synthesis, cell 

proliferation, microtubule dynamics, cell motility, and Wnt signaling. Abnormal function of GSK-3β leads to many prevalent 

diseases as mood disorders, Alzheimer’s disease, diabetes, and cancer. Anti-cancer effect of LiCl is newly pronounced,  however 

its’ safety profile is questioned that LiCl can either inhibit or stimulate growth/proliferation of normal and cancer cells. it was 

shown that this biphasic oncogenic effects of LiCl is dose-dependent: Low dose LiCl induces survival 

maintance/growth/proliferation stimulation at normal and cancer cells, but high dose LiCl shows adverse effect. Recent studies 

explained the underlying mechanisms of  this different  responses through the alteration of the apoptotic/anti-apoptotic 

balance. LiCl  leads to cell survival by  inhibiting apoptotic proteins such as GSK-3β, caspases, Bax  and activating anti-apoptotic 

proteins  such as Akt, β-catenin, Bcl-2, cyclin D1, midkine. In addition, it was also  shown that LiCl protects normal and cancer 

cells through  autophagy inducement. As a result of these controversial publications, this speech is focused to review safety 

profile of LiCl based on cancer cell type through new LiCl’s low dose and signalling pathways definitions. 

Keywords:  Lithium chloride, cell survival, cell death, biphasic oncogenic effect 
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Periyodik sistemde  I. grubun ilk elementi olan lityum (Li), psikotik bozuklukları tedavisinde uzun bir geçmişe sahiptir. Lityum 

klorür (LiCl) birincil olarak etkisini  karbonhidrat metabolizması, protein sentezi, hücre çoğalması, mikrotübül dinamikleri,  hücre 

motilitesi ve Wnt sinyali gibi birçok hücresel süreci düzenleyen bir serin/treonin kinaz olan glikojen sentaz kinaz-3β’nın (GSK-3β) 

aktivitesini engelleyerek gösterir. GSK-3β’nın  anormal  çalışması  duygudurum bozuklukları,  Alzheimer hastalığı, diyabet ve 

kanser gibi yaygın görülen hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. LiCl’ün anti-kanser etkisi  yeni telaffuz edilmektedir, 

ancak güvenlik profili sağlıklı hücrelerin ve kanser hücrelerinin büyümesini/çoğalmasını hem engelleyebildiği hem de uyarabildiği 

için sorgulanmaktadır.  LiCl’ün bu bifazik onkojenik etkilerinin, doza bağlı olduğu gösterilmiştir: Düşük doz LiCl, sağlıklı hücrelerde 

ve kanser hücrelerinde yaşamın devamlılığına/büyümenin/çoğalmanın uyarılmasına yol açmaktadır, ancak yüksek doz buna zıt  
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etki göstermektedir.  Önceki çalışmalar bu farklı yanıtların altında yatan mekanizmaları, apoptotik/anti-apoptotik dengenin 

düzenlenmesi olarak açıklamıştır.  Düşük doz LiCl GSK-3β, kaspazlar, Bax gibi apoptotik proteinleri engelleyerek ve Akt, β-katenin, 

Bcl-2, siklin D1, midkin gibi anti-apoptotik proteinleri  uyararak hücrenin yaşamasını sağlamaktadır.  Buna ek olarak LiCl’ün, 

sağlıklı hücreleri ve kanser hücrelerini otofaji yoluyla koruduğu da gösterilmiştir. Bu çelişkili yayınların sonucu olarak, bu 

konuşmada yeni düşük doz LiCl ve sinyal yolakları tanımlaması ile LiCl’ün güvenlik profilini,  kanser hücre tipi baz alınarak yeniden 

değerlendirilmesi amaçlandı. 

Anahtar kelimeler: Lityum klorür, hücre yaşamı, hücre ölümü, bifazik onkojenik etki 
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Bildiri: Embriyonik gelişme son derece dinamik ve iyi yönetilen bir süreçtir. Hücreler mikroçevrenin de etkisiyle çoğalır, farklanır 

ve ölür. Her üç tip hücre ölümü apoptozis, otofaji ve nekroz bu süreçte görülür. Biri herhangi bir nedenle engellendiğinde 

hücreler bir diğer ölüm şekliyle ortadan kaldırılır. Bu sayede istenmeyen hücrelerden kurtulup hücre sayısı sınırlandırılır ve doku 

şekillenmesi sağlanır. Embriyogenesis sırasında programlı hücre ölümü (PCD) olarak adlandırılan apoptozis ve otofaji vücudun 

biçimlenmesinde, organların şekillenmesinde, embriyonel solid kordon biçimindeki yapıların lümen kazanarak kanal ve tüp 

yapısına dönüşmesinde, el ve ayak parmaklarının şekillenmesinde, damak plaklarının kaynaşmasında, nöral tüpün 

kaynaşmasında gerekli bir olaydır. Birçok vertebralı embriyonunda gastrulasyondan önce hücre ölümünün olmadığı, en erken 

hücre ölümünün blastosist aşamasındaki iç hücre kitlesinde görüldüğü bildirilmiştir. 1-8 hücreli embriyonlarda hücre ölümü 

gözlenmezken, blastula ve 16 hücreli gelişim aşamalarında az sayıda görülür. Bu evrelerde kaspazlarda genel bir inhibisyon 

görülmüştür. Kaspazların aktivasyonu ile gelişen apoptozisin tanınmasında Tunel, , caspaz -3 işaretlemesi, Annexin V ve 

fosfatidilserin boyamaları bunun yanında morfolojik yapının takibi kullanılan yöntemlerdir. Düzenlenmiş hücre ölümü birçok 

farklı organın şekillenmesinde son derece önemlidir. Lens invajinasyonu sırasında optik vesikülün bükülmesi, iç kulağın 

şekillenmesi, interdijital perdelerin kaldırılması, Müler ve Wolff borularının cinsiyete bağlı involusyonu veya kalıcılığı, erkek 

embryonda meme bezinin regresyonu örnek olarak verilebilir. Beyin gelişimi sırasında NGF gibi trofik faktörlerin yetersizliği 

karşısında %20-80 neuronun ve retina gelişimde %80 den fazla ganglion hücresinin apoptozisle yok edildiği bilinmektedir. İnsan 

İmmün sisteminde gelişen B hücrelerinin yaklaşık %95 ‘i değişik mekanizmaların tetiklemesi sonucu apoptozise uğrar. Kadın 

üreme sisteminde embriyonal yaşamda yine %80 üreme hücresi (oosit) doğuma kadar apoptozisle hücre ölümüne gider. Genetik 

veya genetik zeminde çevresel faktörlerin etkisiyle gerçekleşen epigenetik mekanizmalar hücre ölümü kontrolünde çok 

önemlidir. Sindaktili, atavism buna örnek verilebilir. Bunun dışında hücre ölümünün fazla olması veya olmaması klinikte 

malformasyonlar ve anomaliler olarak karşımıza çıkar.  

Abstract: Embryonic development is a dynamic and well-arranged performance. Cells proliferate, differentiate and die. At this 

process three classical types of cell death can be seen such as apoptosis, autophagy and necrosis. Although many features are 

identified to clarify the different types of cell death, there are overlapping features among the different types also. One pathway 

is blocked, cells may die by the other. During embryogenesis, apoptotic and autophagic cell deaths which have been referred to 

as programmed cell death (PCD) play an important role in normal development. It is critical both for the removal of unwanted 

cells and restricting cell numbers so tissue patterning goes as usual. PCD implicates cell elimination, necessary in fashioning of 

the body, moulding of tissues, canalization of ducts and tubes, formation of digits, fusion of palatal shelves, closure of the neural 

tube. In most vertebrate embryos have no cell death prior to gastrulation, in mammalian embryogenesis PCD begins as early as 

inner cell mass differentiation in blastocysts. Showing of Annexin V and phosphatidylserine can be used as marker of PCD. TUNEL 

and the detection of caspase 3 are the most preferred methods detecting apoptosis. By the way of the caspase inhibition, there 

are no dying cells in containing 1-8 cells embryos and a few dying cells in 16-cell and blastula stages. Regulated cell death 

contributes to the formation different body parts and multiple organs. Bowing of the optic vesicle during lens invagination, 

shaping of inner ear structure, removal of interdigital webs, persistence or involution of the ducts of Muller and Wolff in the 

male or the female embryo, regression of the mammary gland in the male embryo are the examples for this. During brain 

development 20 to 80% neurons and more than 80% ganglion cells are eliminated in retina by apoptosis. %95 B cells in human 

immune system and 80% oocyte cells of in female reproductive system are also died by apoptosis. Genetically or epigenetically 

controlled cell death is an important mechanism in formation of some body regions like syndactyly and atavism. The other ways 

such as increased or decreased of the cell death causes some anomalies and malformations in clinical life  

Keywords:apoptozis, embriyogenez ,apoptosis, embryogenesis 
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Bildiri: Mechanisms that selectively regulate canonical telomere-replication and non-canonical oncogenic functions of 

telomerase reverse transcriptase (hTERT) are largely unknown. Here, we show that sphingosine kinase-2 (SK-2)-generated 

nuclear sphingosine 1-phosphate (S1P), a bioactive sphingolipid, interacts with hTERT, involving the C3-OH of S1P and the D684 

residue of hTERT, which then prevents E3 ubiquitin ligase MKRN1-dependent hTERT degradation. Accordingly, molecular, 

genetic or pharmacologic targeting of SK-2, or inhibition of the S1P/hTERT interaction, decreased hTERT stability, and 

suppressed orthotopic or xenograft-driven lung tumor growth, without altering telomere length, by activation of a tumor 

suppressor TCF21. Expression of wild-type or catalytically inactive-hTERT mutant that increased or decreased telomere length, 

respectively, but not the D684A-hTERT with altered S1P binding, prevented lung tumor suppression by SK-2/S1P inhibition.  

Abstract: Telomerase enziminin cancer patholojisi ve ilac direncliliginde oynadigi rollerin telomere replikasyonunu etkileyip 

etkilememesi halen acik olarak bilinmemektedir. Bu calismada sphingosine kinase-2 (SK-2) tarafindan uretilen nukleer S1P 

molekulunun telomerase enzimini nasil regule ettigini, ve kanser buyumesi ve ilac direncliligini kromozom sonlarindaki telomere 

boylarini etkilemeden nasil kontrol ettigini acikliyacagiz. 

Keywords: ceramide; sphingosine 1-phosphate; telomerase; lung cancer, ceramide; sphingosine 1-phosphate; telomerase; 

akciger kanseri. 
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KANSERDE İLAÇ DİRENÇLİLİĞİ - DRUG RESISTANCE IN CANCER 

Dr. Ufuk GÜNDÜZ 

Ufuk GÜNDÜZ
1
, 

 
1
Middle East Technical University, Biology Department 

 

 

Bildiri: Amaç: Tümör hücrelerinin çeşitli kemoterapötik ilaçlara karşı dirençliliği tedavi başarısını kısıtlayan başlıca etkenlerdendir. 

Çalışmamızda farklı kanser türlerinde anti-kanser ajanlara karşı gelişen dirençliliğin moleküler mekanizmalarının tanımlanması, 

ve yeni ilaç hedefleme sistemleri geliştirerek , dirençlilik probleminin aşılması amaçlanmaktadır. Gereç ve yötem: meme kanseri, 

multipl miyelom, ve lösemi hücre hatlarına kemoterapide yaygın olarak kullanılan anti-kanser ilaçlar zaman içinde artan dozlarda 

uygulanarak dirençli hücre hatları elde edilmiştir. XTT hücre çoğalma testi ile sitotoksisite ve ilaca dirençlilik düzeyleri 

belirlenmiştir. Hücre hatlarında gelişen dirençliliğin moleküler nedenleri mikrodizin, RT-PCR, ve qPCR yöntemleri kullanılarak 

araştırılmıştır. Manyetik polimerik nanoparçacıklar farklı özelliklerde sentezlenerek anti-kanser ilaçlarla yüklenmiş ve dirençli 

hatlara uygulanmıştır. Bulgular: Vinkristin, prednizon ve melfalan’a dirençli RPMI-8226 ve U-266 multipl myelom; paklitaksel, 

dosetaksel, doksorubisin, etoposid ve vinkristin’e karşı dirençli MCF-7 meme kanseri; ve imatinib’e dirençli K562 kronik myeloid 

lösemi hücre hatları laboratuvarımızda geliştirilmiş ve bu hatlarda başlıca dirençlilik mekanizmaları belirlenmiştir. Kitosan, 

PAMAM, PLGA ile kaplayarak hazırladığımız manyetik nanoparçacıklara antikanser ilaç ve/veya inhibitör RNA yükledikten sonra 

dirençli hücrelere yönlendirilmiş, ilaç dirençliliğini kırmada başarılı oldukları gözlenmiştir. Sonuç: Dirençlilik mekanizmalarının 

moleküler düzeyde aydınlatılması, dirençliliğin engellenmesi veya etkili bir şekilde geri dönüştürülmesi kanser tedavisinin 

başarısını arttıracak, ve daha etkili, kişiye özel kanser tedavilerini mümkün kılacaktır.  

Abstract: Purpose: Drug resistance of tumor cells against chemotherapeutic agents is among the main reasons preventing the 

success of cancer therapy. The aim of our studies are to understand the molecular mechanisms of resistance in various cancer 

cells against anti-cancer drugs, and to prevent the resistance by new drug targeting systems. Materials and methods: Anti-

cancer agents commonly used in chemotherapy were applied on breast cancer, multiple myeloma, and leukemia cell lines by 

stepwise dose increments in order to develop drug resistance. Cytotoxicity of drugs were tested by XTT cell proliferation assay 

and the levels of resistance were determined. In the resistant cell lines the molecular mechanisms of resistance were studied by 

microarray, RT-PCR and qPCR analyses. Magnetic polymeric nanoparticles which are loaded by anti-cancer agents were tested 

on the resistant cell lines. Results: Vincristine, prednisone and melphalan resistant multiple myeloma; paclitaxel, docetaxel, 

doxorubicin, etoposide and vincristine resistant MCF-7 breast cancer; and imatinib resistant K562 chronic myeloid leukemia cell 

lines are developed in our laboratory. In the cell lines the basic molecular mechanisms for the drug resistance are determined. 

Magnetic nanoparticles coated by polymers like chitosan, PAMAM, PLGA are prepared and loaded with anticancer agents and/or 

specific siRNAs. These nanoparticles targeted to cancer cells were efficient for sensitization of the resistant cells. Conclusion:The 

understanding of drug resistance mechanisms, and the prevention or effective reversal of the resistance will increase the 

success of cancer chemotherapy and will lead to more effective, personal therapies in cancer.  

Keywords: İlaç dirençliliği, kanser, kemoterapi, nanoparçacık, Drug resistance, cancer, chemotherapy, nanoparticles 
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İLAÇ DİRENÇLİLİĞİNİN EPİGENETİK TEMELLERİ VE DİRENÇLİLİĞİN GERİ ÇEVİRİLMESİ 

Dr. Meltem DEMİREL KARS 

Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksek Okulu, Sarayönü, Konya 

Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kampüs, Konya 

 

Amaç: DNA dizilerinde herhangi bir değişiklik olmaksızın gen anlatımında oluşan stabil ve kalıtsal değişimler epigenetik olarak 

tanımlanır. Bu değişimler DNA metillenmesi, histon modifikasyonları, mikro RNA’lar yoluyla post transkripsiyonel değişimler 

olabilmektedir. DNA metilasyonu metilasyon spesifik PCR, HELP (HpaII tiny fragment Enrichment by Ligation-mediated PCR) testi 

gibi yöntemlerle saptanabilmektedir. Metilasyonun belirlenmesindeki bir diğer yaklaşım ise ChIP (kromatin 

immunopresipitasyonu) yönteminden yola çıkılarak geliştirilmiştir. Bu yöntemde DNA çift sarmalı ayrılır, metil sitozin antikorları 

eklenir. DNA işaretlendikten sonra mikroarray platformu ile hibridize edilir. Kemoterapi, meme kanseri tedavisinde uygulanan en 

yaygın ve etkili yöntemdir. Ancak, kemoterapi süresince, hastaların tedaviye cevap vermemesi veya tedavi sonrası kanserin 

tekrarlaması sıklıkla görülen bir durumdur. Kanser tedavisinde başarıya ulaşmak için genellikle birden fazla antikanser ilacı 

uygulanmaktadır. Ancak, sonradan kazanılan ya da tedavi öncesi kişide varolan ilaç dirençliliği, kanser kemoterapisinde başarıya 

ulaşmayı büyük ölçüde engellemektedir.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmada ilaca dirençli hücrelerde gen ifade profillerinde değişime neden olabilecek epigenetik değişimlerden 

DNA metilasyonları belirlenmiştir. Bu amaçla meme kanserine model MCF-7 hücreleri ve dirençli alt tipi paklitaksele dirençli 

MCF-7/Pac hücrelerinden DNA izolasyonu yapılmış ve Agilent human DNA Methylation Microarray isimli array platformları 

kullanılmıştır. Mikroarray analizi Agilent sure scan tarayıcısından alınan floresan sinyallerin uygun biyoinformatik programı 

kullanılarak analiz edilmesiyle tamamlanmıştır. Deneyler üç tekrarlı yapılmıştır. İki hücre grubu arasındaki DNA metilasyon 

düzeyinde bulunan değişiklikler ilaç dirençliliği ile ilişkilendirilmiştir.     

Bulgular: Sonuçlara göre MCF-7/Pac hücrelerinde gen ifade düzeylerindeki değişimlerle epigenetik değişimler arasında bir 

bağlantı bulunmuştur. MTAP, CAPG, HBP, MECP2, HDAC11, CHD6, HSPC116 gibi genlerin arasında olduğu pek çok gen dirençli 

hücrelerde DNA modifikasyonlarına ve ilaç dirençliliği fenotipine neden olmuştur. 

Sonuç: MDR1 geninin ifadesinin çeşitli epigenetik modifikasyonlar tarafından düzenlendiği bilinmekle birlikte, MDR fenotipine 

neden olan diğer mekanizmalarda yer alan genlerde gerçekleşmiş olan epigenetik modifikasyonlar ise hala net değildir. Sonuç 

bölümünde bahsedilen genlerdeki epigenetik değişimler ilaç dirençliliğine neden olan bazı genlerin ifadelerindeki değişimlerinin 

kaynağı olabilir. İlaca dirençli kanser hücrelerinde belirlenen önemli epigenetik değişimlerim hedeflenerek ilaç dirençliliğinin geri 

çevirilmesinin kliniğe önemli katkısı olacaktır.   

Anahtar kelimeler: MDR, ilaç dirençliliği, epigenetik, mikroaray 

EPIGENETIC BASIS OF DRUG RESISTANCE AND REVERSAL OF RESISTANCE 

Dr. Meltem DEMİREL KARS 

 

Objectives: Epigenetics is defined as stable and heritable alterations in gene expression without any change in DNA sequence.    

The alterations may be DNA methylation, histone modifications, post transcriptional changes due micro RNA’s. DNA methylation 

may be detected by methods like methylation specific PCR, HFLP (HpaII tiny fragment Enrichment by Ligation-mediated PCR). 

Another approach to identify methylation is ChIP (chromatin immunoprecipitation). According to this method DNA double 

strand is denaturated and methylcytosine antibody is added. After DNA is labelled it is hybridized with mişcroarray platform. 

Chemotherapy is the mostly used most effective method for cancer therapy. However unresponsiveness to chemotherapy and  
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reoccurrence of cancer is frequently experienced after chemotherapy. More than one anticancer drug is used for chemotherapy 

to be successful in teratment. However intrinsic or acquired drug resistance limits cancer chemotherapy.   

Materials and Methods: DNA methylations which may have led to alterations in gene expression profile of drug resistant cells 

were determined. For this purpose breast cancer cell line MCF-7 and its resistant subline MCF-7/Pac were used, DNA were 

isolated, Agilent human DNA Methylation Microarray platform was used for microarray analysis. Fluorescent signals obtained 

from Agilent sure scanner were analyzed by bioinformatics program. Differences between two cells lines were correlated to 

drug resistance. Experiments were conducted as triplicates. 

Results: Accordingly, gene expression alterations in MCF-7/Pac and epigenetic modifications were correlated. Modifications 

caused by genes including MTAP, CAPG, HBP, MECP2, HDAC11, CHD6, HSPC116 led to DNA modifications and drug resistance 

phenotype in resistant cells.    

Conclusion: Although it is known that MDR1 gene expression is regulated by several epigenetic modifications, the other 

epigenetic modifications taking role in drug resistance mechanism are still unclear.  The genes, some of which are listed in 

results part may be the source of gene expression alterations in expressions of the drug resistance related genes. Targeting 

important epigenetic alterations in drug resistant cancer cells to reverse drug resistance will contribute to clinical therapy.   

Key words: MDR, resistance, epigenetics, microarray 
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DERİN SEKANSLAMA VERİLERİNE GÖRE KAMPTOTESİNLE TETİKLENEN APOPTOZDA FARKLI MİRNA VE TRNA PARÇALANMA 

PROFİLİNE SAHİP İKİ JURKAT ALT POPÜLASYONU 

Dr. Bünyamin AKGÜL  

Bünyamin AKGÜL1, İpek ERDOĞAN1, Şeyda DEMİR1, Ayten NALBANT1, 

1İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 

Bildiri: MikroRNA’lar (miRNA’lar), apoptoz dahil çeşitli hücresel koşullarda genlerin ifadesini transkripsiyon sonrası aşamada 

control eden 19-25 nükleotit uzunluğundaki küçük kodlamayan RNA’lardır. T hücrelerinde apoptozu düzenleyen miRNA’lar 

genellikle bilinmemektedir. Apoptozu tetiklemek için Jurkat T hücreleri universal apoptotik ajan kamptotesin ile muamele 

edilmiştir. Jutkat hücre hattı, kamptotesine hassas ve kısmen dirençli olmak üzere iki alt popülasyondan oluşmaktadır. Bu 

nedenle, miRNA gen ifadesinin derin sekansla belirlenmesinden önce, apoptotik Jurkat hücreleri apoptotik olmayan hücrelerden 

ayrıştırılmıştır. Her bir alt grup farklı bir miRNA gen ifadesi ve 5’ uçtan kökenlenen tRNA parçalanma paterni göstermiştir. 

Özellikle, 6 miRNA her iki alt grupta kontrol gruba öore ters yönde ifade edilmiştir. Derin sekans verileri gerçek zamanlı qPCR ile 

doğrulanmıştır. miR-17* ve -425 HeLa hücrelerinde aşırı ifade edildiğinde , 7AAD ve kaspaz-3-pozitif hücre sayısındaki artıştan 

anlaşılacağı üzere, hem kamptotesin varlığında hemde yokluğunda apoptoz tetiklenmiştir. Bu sonuçlar miRNA’ların T 

hücrelerinde apoptozu düzenlediğini ve ilaçlarla muamele edilen hücre hatlarından elde edilen miRNA verilerinin hücresel 

heterojenlikten dolayı dikkatli değerlendirilmesi gerektiğinigöstermektedir.  

 

Abstract:microRNAs (miRNAs) are small non-coding RNAs of about 19-25 nt that regulate gene expression post-transcriptionally 

under various cellular conditions, including apoptosis. The miRNAs involved in modulation of apoptotic events in T cells are 

largely unknown. Jurkat T cells were treated with the universal apoptotic drug, camptothecin, to induce apoptosis. Interestingly, 

the Jurkat cell line was composed of two sub-populations: one that is sensitive to camptothecin and the other being rather 

intrinsically resistant. Apoptotic Jurkat cells were sorted from the non-apoptotic ones prior to profiling miRNA expression with 

deep sequencing. Our data showed that a total of 184 miRNAs were dysregulated. Each sub-population exhibited a distinct 

miRNA expression profile and 5’-end-derived tRNA fragmentation. In particular, 6 miRNAs were inversely expressed in these two 

sub-populations. The pyrosequencing results were validated by real time qPCR. Over-expression of miR-17* and -425 in HeLa 

cells induced apoptosis both in the absence and presence of campthothecin as evident with the elevated number of 7AAD and 

caspase-3-positive cells. Altogether these results suggest that miRNAs modulate apoptotic events in T cells and that cellular 

heterogeneity requires careful interpretation of miRNA expression profiles obtained from drug-treated cell lines. 

 

Anahtar Kelimeler :MikroRNA, Sekanslama, Kamptotesin, Jurkat, Apoptoz 

Keywords:MicroRNA, Pyrosequencing, Camptothecin, Jurkat, Apoptosis 
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TARGETING NOVEL PATHWAYS TO OVERCOME PLATINUM-BASED RESISTANCE IN CANCER 

Dr. Steven De JONG 

Department of Medical Oncology, University Medical Center Groningen, the Netherlands 

 

Resistance to platinum-based chemotherapy is a major problem in the treatment of cancer. Testicular cancers represent one of 

the few solid tumor types that, even when metastasized, can be cured by cisplatin-containing chemotherapy, with an overall 

cure rate of about 80%. The increased tendency of testicular cancer cells to undergo apoptosis via activation of the intrinsic 

(mitochondrial) and extrinsic apoptotic pathway is supposed to cause cisplatin sensitivity. Nevertheless, a subset of these 

patients still dies because of chemo-resistant disease.  

Tumor protein p53 (TP53) is the most frequently mutated gene in human cancers, but surprisingly, in human testicular cancer 

almost no TP53 mutations occur, while the p53 protein is expressed at high levels in the majority of these cancers. We analyzed 

functionality of wild-type p53 in cisplatin sensitivity in testicular cancer models using a p53 short interfering (si)RNA approach. 

P53 had an opposite role in cisplatin-induced apoptosis among testicular cancer cell lines demonstrating the importance of the 

cellular context for the p53 transactivation pathway in testicular cells.  

Our results demonstrated that p53 resides in complex with MDM2 in cisplatin-resistant compared to cisplatin-sensitive testicular 

cancer cells. Inhibition of the MDM2-p53 interaction using MDM2 inhibitors resulted in hyperactivation of the p53 pathway. We 

found that MDM2 inhibition strongly augmented cisplatin-induced apoptosis via the Fas death receptor pathway. This effect is 

most pronounced in cisplatin-resistant TC cells, suggesting a novel strategy to overcome cisplatin resistance. 

In addition, we found that high levels of cytoplasmic localized p21cip1/waf1 inhibits apoptosis and induces cisplatin-resistance in 

testicular cancer cell lines. In the majority of chemotherapy-resistant testicular cancer patients (cytoplasmic) p21 was highly 

expressed compared to chemotherapy-sensitive cancer patients supporting the in vitro findings. The cytoplasmic localisation of 

p21 is depending on phosphorylation of the p21 NLS-site (Thr145) via Akt. Inhibition of Akt resulted in partial relocation of 

cytoplasmic p21 toward the nucleus leading to sensitization for cisplatin–induced  apoptosis. This presents the PI3K/Akt 

pathway as an interesting target in cisplatin-resistant testicular cancer.  

Some results will be shown to indicate how we are using this knowledge to develop treatments for other chemoresistant tumor 

types. 
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HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER ve HÜCRE ÖLÜMÜ 

Dr. Hakan AKBULUT 

 

Son 10 yılda kanser tedavisinde sitotoksik kemoterapiden daha spesifik hedeflere yönelik yeni tedavi ajanları rutin tedavi 

programlarına girmeye başladı. Henüz hala tedavinin ana omurgasını sitotoksik kemoterapi ajanları oluşturmakla birlikte bazı 

tümör türlerinde ve seçilmiş hastalarda hedefe yönelik tedavi ajanları ile çok parlak sonuçlar alınabilmektedir. Hedefe yönelik 

tedaviler dendiğinde esas olarak tümör gelişmesinde önemli olan molekülleri engelleyerek kanserin büyümesini ve yayılmasını 

engelleyen ilaçlar anlaşılmaktadır. Bu ilaçlar tek başlarına kullanılabildiği gibi sitotoksik kemoterapi ajanları ile de kombine 

edilmektedir. 

Bu ilaçlar başlıca hücrenin bölünmesi, hareketi, yeni damar oluşumu, ve hücrelerin dış uyaranlara cevaplarını düzenleyen hücre 

sinyal yolaklarında yer alan molekülleri hedeflemektedir. Bu ilaçlar kanser hücresinin büyümesini ve çoğalmasını durdurabildiği 

gibi apoptozisi uyararak hücre ölümüne de yol açar. Genellikle hedefe yönelik tedaviler başlığı altında değerlendirilen 

immünoterapi ve nanotıp uygulamalarında ise doğrudan kanser hücrelerinin öldürülmesi hedeflenmektedir. 

Bilinen ilk moleküler tedavi hedefi östrojen reseptörüdür. Estrojen reseptörü pozitif olan meme kanserli hastalarda estrojenin 

bağlanması hücre proliferasyonunu belirgin bir şekilde arttırmaktadır. Selektif estrojen reseptör modülatörleri (SERM) adını 

verdiğimiz tamoksifen vb ilaçlar ER e bağlanarak estrojenin reseptörüne bağlanarak etki göstermesini engeller.  Estrojen 

reseptörüne bağlanamadığı durumda hücre apoptozise uğrar.  

Yakın zamanlarda geliştirilen ve tedavi protokollerine giren hedefe yönelik tedavileri bir kaç başlık altında incelemek mümkündür 

(Tablo 1). Birinci grupta hücre proliferasyonunda rol alan sinyal iletim sistemini bloke eden ilaçlar yer almaktadır. Bu grupta 

cerbB2 ve EGFR gibi hücre proliferasyonunu uyaran sinyal iletim sisteminin başlangıcında hücre membranında yer alan 

reseptörlere karşı geliştirilmiş olan monoklonal antikorların (Trastzumuab, Cetuximab, Panitmumumab) yanı sıra bu sinyal iletim 

yollarında yer alan ve tirozin kinaz aktivitesine sahip moleküllere bağlanarak bunları inhibe eden küçük moleküllerdir (Tablo 1).  

İkinci grupta ise hücre proliferasyonu, motilitesi veya sağkalımı ile ilgili genlerin ekspresyonunu düzenleyen proteinleri modifiye 

eden ilaçlar yer alır. Bu grupta yer alan ilaçlar arasında histondeasetilaz enzim inhibitörleri ve retinoik asid reseptörlerine 

bağlanan ilaçlar sayılabilir.  

Üçüncü grupta ise doğrudan apoptozisi uyararak hücre ölümünü hedefleyen ilaçlar bulunur. Bu ilaçlar da başlıca proteozom 

inhibitörleri ve sadece fazla RFC-1 ifade eden kanserli hücrelerde birikerek anti-folat etki gösteren ilaçlar yer alır. Hedefe yönelik 

ilaçların dördüncü grubunu ise anjiyogenezi baskılayarak etki gösteren anti-anjiyojenik ilaçlar oluşturur. Bu grupta en yaygın 

kullanılan ilaç ise VEGF yi bağayan bir monoklonal antikor olan bevacizumabdır. Yine VEGF bağlayan füzyon proteinleri le 

anjiyogenez yolaklarında etkili olan başta VEGFR olmak üzere sinyal iletiminde yer alan ve tirozin kiaz haktivitesine sahip 

enzimleri bağlayarak inhibe eden küçük moleküller sayılabilir.  

İmmünoterapi de çok eskiden beri çalışılan bir tedavi modalitesi olmakla birlikte ancak son yıllarda daha spesifik ajanların 

geliştirilmesi ile günümüzde hedefe yönelik tedavi ajanları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle maliyn hücrelerin 

yüzeyinde fazla ifade edilen moleküllere karşı geliştirilen monoklonal antikorlar bu moleküllerin spesifik fonksiyonlarını 

baskılamanın yanı sıra immünoloijk mekanizmaları da harekete geçirerek anti-tümöral etki göstermektedirler. Bunların yanı sıra 

doğrudan lenfositler üzerinde ifade edilen CD20, CD52 vb molekülleri bağlanarak bu molekülleri taşıyan lenfosit hücrelerinin 

apoptozise gitmesini uyaran monoklonal antikorlar ve ipilumumab gibi daha spesifik olarak CTLA-4 reseptörünü bağlayarak genel 

olarak antitümoral immüniteyi uyaran monoklonal antikorlar geliştirilmiştir. Ruhsat alan ve halen klinikte kullanılan mononla 

antikorları Tablo 1 de görülmektedir.  

Monoklonal antikorlara veya peptidlere radyoaktif maddeler veya difteri toksini vb toksik ajanlar bağlayarak doğrudan maliyn 

hücrelerin öldürülmesini hedefleyen ilaçlar da hedefe yönelik tedaviler arasında yer almaktadır.  
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Günümüzde henüz ruhsat alıp klinik kullanıma girmemiş olmakla birlikte gelecekte kanser tedavisinde önemli yer alması olası 

olan gen tedavilerini ve kanser aşıları da hedefe yönelik tedaviler arasında sayılabilir. 

Hedefe yönelik ilaçlardan bir kısmı doğrudan apoptoz yolaklarını uyarır. Tablo 2 de bu ilaçlara bazı örnekler verilmiştir. mTOR 

(mammalian target of rapamycine) inhibitörler son birkaç yıldır kanser tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. mTOR yolaüı 

kanser hücrelerinde hücre sağkalımı üzerindeki etkileri nedeni ile önemlibri tedavi hedefi haline gelmiştir. Bu yolakta yer alan 

TORC1  (mTOR kompleks1) protein sentezi, hücre büyümesi ve otofajiyi düzenlerken,  TORC2 hücre iskeletinin düzenlenmesi, 

hücre siklusu ve metabolizmada rol alır. mTOR un inhibe edilmesi kanser hücrelerinde otofaji ile sonuçlanır ancak otofaji 

kanserde bazan hücre ölümüne yola açarken bazan da hücrenin sağ kalımını arttırabilir.  Renal hücreli kanser hücre hatlarında 

temsirolimus ile yapılan bir çalışmada otofajinin rapamisine dirençte rolü olabildiği gösterilmiştir.  Bu nedenle mTOR 

inhibitörlerinin klinikte diğer ilaçlarla kombine olarak kullanımı ile ilgili klinik çalışmalar devam etmektedir. 

Bunların dışındaki hedefe yönelik ilaçların bir çoğu apoptozis süecinde rol alan genlerin/proteinlerin aktivasyonunu sağlayarak 

kanser hücrelrinin ölümüne yol açar.   

 

Tablo 1. Klinikte kullanılmak üzere ruhsat almış olan hedefe yönelik ilaçlar, etki mekanizmaları ve direnç mekanizmaları 

Hedefe yönelik ilaçlar Kullanıl-dığı 
hastalıklar 

Etki mekanizması  Direnç mekanizmaları 

Sinyal iletimini bloke 
eden ilaçlar 

   

Imatinib mesylate KML, 
Gastrointes
tinal 
stromal 
tümör 

Tirozin kinaz inhibitörü (Bcr-Abl, 
c-KIT, PDGFRa) 

BCR-ABL de yeni mutasyonlar 

Dasatinib KML, ALL Tirozin kinaz inhibitörü (Bcr-Abl, 
c-KIT, PDGFRa) 

Stat3 aktivasyonu 

Bosutinib KML Tirozin kinaz inhibitörü MDR 

Nilotinib KML Tirozin kinaz inhibitörü Bcr/Abl artışı, Bax azalması 

Trastuzumab Meme, 
mide 

c-erbB2 yi bağlayan monoklonal 
antikor 

Epitop maskeleme, IGF1-R 
aktivasyonu, alternatif 
yolakların aktivasyonu, PI3K 
mutasyonları 

Pertuzumab Meme c-erbB2 yi bağlayan monoklonal 
antikor 

Epitop maskeleme, IGF1-R 
aktivasyonu, alternatif sinyal 
yolaklarının aktivasyonu, PI3K 
mutasyonları 

Lapatinib Meme EGFR, c-erbB2 tirozin kinaz 
halkasını baskılar, 

PIK3 aktivasyonu 

Gefitinib Akciğer  EGFR tirozin kinaz aktivitesini 
baskılar 

EGFR de T790M nokta 
mutasyonu, c-MET 
amplifikasyonu 

Erlotinib Akciğer EGFR tirozin kinaz aktivitesini 
baskılar 

EGFR de T790M nokta 
mutasyonu, c-MET 
amplifikasyonu 

Cetuximab Kolon, Baş-
boyun 
tümörleri 

EGFR yi bağlayan monoklonal 
antikor 

K-ras mutasyonu, bRAF, PIK3CA, 
PTEN mutasyonları, MET 
amplifikasyonu 

Panitimumab Kolon EGFR yi bağlayan monoklonal 
antikor 

K-ras mutasyonu, bRAF, PIK3CA, 
PTEN mutasyonları, MET 
amplifikasyonu 
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Temsirolimus Böbrek mTOR inhibitörü PI3K ve Akt reaktivasyonu 

Everolimus Böbrek, 
nöroendokr
n tümörler,  

mTOR kinazı bağlar ve inhibe 
eder 

PI3K ve Akt reaktivasyonu 

Vandatanib Mediller 
tiroid 
kanseri 

EGFR, VEGF ve RET tirozin kinaz 
aktivitelerini inhibe eder 

EGFR, VEGFR amplifikasyonları 

Vemurafenib Melanoma Mutant BRAF inhibitörü diğer MEK kinazların 
aktivasyonu, Ras mutasyonları 
(N-RAS), alternative mitojenik 
RTK lerin (PDGFRb, IGF-1R) 
uyarılması 

Crizotinib Akciğer EML4-ALK füzyon protein tirozin 
kinaz, MET aktivitesini inhibe 
eder 

ALK mutasyonları 

Gen ekspresyonunu 
düzenleyen 
proteinleri modifiye 
eden ilaçlar 

   

Vorinostat Derinin T-
hücre 
lenfoması 

HDAC (Histondeasetilaz) 
inhibitorü-apopotozisi uyarır 

H2A, H2B, H3, ve H4 histonlarda 
asetilasyon kaybı, G2/M control 
noktası kaybı, caspase 3- ve -7 
bağımlı apoptozis kaybı  

Romidepsin Derinin T-
hücre 
lenfoması 

HDAC (Histondeasetilaz) 
inhibitörü  

H2A, H2B, H3, ve H4 histonlarda 
asetilasyon kaybı, G2/M control 
noktası kaybı, caspase 3- ve -7 
bağımlı apoptozis kaybı 

Bexarotene Derinin T-
hücre 
lenfoması 

retinoid X reseptörlerini bağlar ve 
aktive eder 

RXR-alfa reseptör kaybı 

Alitreinoin Kaposi 
sarkomu 

Retinoik asit ve retinoid X 
reseptörlerini bağlar 

RXR-alfa reseptör kaybı 

Tretinoin Akut 
promyelosit
ik lösemi 

Retinoik asit reseptörlerini bağlar 
ve aktive eder 

Non-CYP1A1 p450 enzim 
indüksiyonu, p-glikoprotein 

Doğrudan apoptosisi 
uyaran ilaçlar 

   

Bortezomib Multiple 
myeloma, 
mantle 
hücreli 
lenfoma 

Proteozom inhibitörü PSMB5 gen fazla ifadesi, 
multidrug reszistans (MDR), 
hücre saükalımını arttıran 
genlerde amplifkasyon 

Carfilzomib Multiple 
myeloma 

Proteozom inhibitörü PSMB5 gen fazla ifadesi, 
multidrug reszistans (MDR), 
hücre saükalımını arttıran 
genlerde amplifkasyon 

Pralaterexate Peirferik T-
hücreli 
lenfoma 

RFC-1 eksprese eden hücrelerde 
antifolat etki gösterir 

 

Anjiyogenez 
inhibitörleri 

   

Bavcizumab Kolon, 
akciğer, 
böbrek 

VEGF yi bağlayan bir monoklonal 
antikor 

 

Ziv-aflibercept Kolon VEGF ve PlGF ü bağlayan füzyon   
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proteini 

Sorafenib Böbrek, 
hepatoma 

VEGF tirozin kinaz inhibe eder PlGF artışı, IL-8, HIF-1 alfa artışı 

Sunitinib Böbrek, 
gastrointest
inal stromal 
tümör 

PDGFR, VEGFR2, c-Kit tirozin 
kinaz inhibe eder 

Protein kinaz aktivasyonu, PlGF 
artışı, IL-8, HIF-1 alfa artışı 

Pazopanib Böbrek, 
yumuşak 
doku 
sarkomu 

VEGFR, c-KIT ve PDGFR tirozin 
kinaz aktivitesini inhibe eder 

 

Regorafenib kolon VEGFR, tie-2, PDGFR, RET, c-KIT 
ve RAF tirozin kinaz aktivitesini 
inhibe eder 

PlGF artışı, IL-8, HIF-1 alfa artışı 

Cabozantinib Mediller 
tiroid 
kanseri 

VEGFR, RET, MET, TRKB ve tie2 
tirozin kinaz aktivitesini inhibe 
eder 

 

İmmün sistemi 
uyaran ilaçlar 

   

Rituximab Non-
Hodgkin 
lenfomai 
KLL 

CD20 bağlayan monoklonal 
antikor 

 

Alemtuzumab B-hücreli 
KLL 

CD52 yi bağlayan monoklonal 
antikor 

 

Ofatumumab KLL  CD 20 yi bağlayan 
monoklonal antikor 

 

Ipilimumab Melanoma CTLA-4 bağlayan monoklonal 
antikor 

 

Toksik molekül 
taşıayn ilaçlar 

   

Tositumumab-131I Non-
Hodgkin 
lenfoma 

Iyot 131 bağlanmış CD20 ye karşı 
monoklonal antikor 

 

Ibritumumab 
tiuxetan-111-In veya 
90Yttrium 

Non-
Hodgkin 
lenfoma 

Indium 111 veya Yttrium 90  
bağlanmış CD20 ye karşı 
monoklonal antikor 

 

Denileukin difitox Derinin T-
hücreli 
lenfoması 

Difteri toksini bağlı interlökin-2 
proteini 

 

Brentixumab vedotin Anaplastik 
büyükhücre
li lenfoma, 
Hodgkin 
hastalığı 

Monometilauristatin E (MMAE) 
bağlanmış CD30 a karşı 
monoklonal antikor 

 

Kanser aşıları    

Splucel-t Prostat Dendritik hücre tabanlı kanser 
aşısı 

 

Gen tedavileri Deneysel 
aşamalarda 
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Tablo 2. Apoptozisi indükleyen bazı hedefe-yönelik ajanlar ve hücre ölüm mekanizmaları 

İlaç Hedef molekül Apoptozis uyarma 
mekanizmaları 

Rituximab CD20 Mitokondriyal apoptozisi uyarı 

Gemtuzumab-oligamisin CD33 Chalicheamicin aracılı DNA 
hasarı 

TNF TNF reseptörü Death reseptör aracılı apoptozis 

Bortezomib Proteozom inhibisyonu Mitokondriyal apoptozisi uyarır 

Everolimus mTOR inhibisyonu Otofajiyi uyarır 
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K-37 

MOLECULAR BASIS OF AUTOSOMAL-DOMINANT AND SPORADIC ALZHEIMER DISEASE 

Alberto LLEO, M.D. 

Clinical HeadNeurology Department. 

Hospital de Sant Pau.  

Barcelona. Spain. 

 

Autosomal-dominant Alzheimer disease (ADAD) is a genetic disorder caused by mutations in Amyloid Precursor Protein (APP) or 

Presenilin (PSEN) genes. Studies from families with ADAD have been critical to support the amyloid cascade hypothesis of 

Alzheimer disease (AD), the basis for the current development of amyloid-based disease modifying therapies in sporadic AD 

(SAD). However, whether the pathological changes in APP processing in the CNS in ADAD are similar to those observed in SAD 

remains unclear. We recently characterized β-site APP-cleaving enzyme (BACE) protein levels and activity, APP and APP C-

terminal fragments in brain samples from subjects with ADAD carrying APP or PSEN1 mutations, and patients with SAD. We 

found that in the brain, the pattern in ADAD was characterized by an increase in APP β-C-terminal fragment (β-CTF) levels 

despite no changes in BACE protein levels or activity. In contrast, the pattern in SAD in the brain was mainly characterized by an 

increase in BACE levels and activity, with less APP β-CTF accumulation than ADAD. Taken together, these data suggest that the 

physiopathological events underlying the chronic Aβ production/clearance imbalance in SAD and ADAD are different. In 

addition, we have performed detailed biochemical studies in cell culture to characterize how APP mutations alter APP 

processing and enhance Aβ42 production. All these data will be presented in detail during the meeting. 
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K-38 

MİKROGLİAL HÜCRELERDE AKTİVASYONLA İNDÜKLENEN HÜCRE ÖLÜMÜ 

Prof. Dr. Şermin GENÇ 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilimler AD 

 

Aktivasyonla indüklenen hücre ölümü (AİHÖ), immun hücrelerin patojenle uyarımları ile ortaya çıkan proliferasyonlarını kontrol 

altına alan bir mekanizmadır. Santral sinir sisteminin immun hücreleri olan mikroglial hücreler enfeksiyon ya da beyin hasarına 

yanıtta etkilenen bölgeye göç ederek çoğalırlar ve aktive hale gelirler (Streit, 1999). Aktive mikroglial hücrelerin görevi hasarın 

tamiri ve nöronların korunmasıdır. Mikroglial aktivasyonun mekanizması tam açıklanamamış olsa da lokal inflamatuar 

hücrelerden salınan interferon gamma (IFNγ) gibi sitokinlerin aracılık ettiği bilinmektedir (Yun HJ, 2011). Aktive mikroglial 

hücreler nörotrofik faktör salınımı yaparak nöronların canlılığını sağlarken, nitrik oksit (NO) ve sitokinler gibi sitotoksik aracılar da 

salgılar (Streit, 1999). Hasarın ileri evresinde ise aktive olan ve çoğalan mikroglial hücrelerin, diğer immun hücrelerde olduğu gibi 

inflamasyonun baskılanması amacıyla eliminasyonu gereklidir. Aktive mikroglial hücreler T hücrelerine benzer biçimde AİHÖ 

olarak tanımlanan bir süreçle apoptoza girerler (Mayo, 2008). Bu nedenle mikroglial hücre popülasyonu sıkı bir şekilde kontrol 

edilmelidir. Patojenlerle savaşan hücrelerin sayıca azalmasının önlenmesi amacıyla AİHÖ’nün baskılanması gerekir. AİHÖ’ nün 

baskılanması, inflamatuar hücrelerden salınan ve hücre hasarı önleyici moleküllerin daha fazla salınımına yardımcı olur. Bugüne 

kadar farklı moleküller (ör: dexametazon, melatonin, baicalein) AİHÖ’ nün önlenmesi amacıyla kullanılmıştır.  

Çalışmamızda AİHÖ’nü önlemek amacıyla kullandığımız Sülforafan (SFN) brüksel lahanası ve brokoli gibi turp ailesinde bulunan 

isothiocyanate’tır. Bu molekül anti-inflamatuar, anti-karsinojenik, anti-oxidant gibi özellikler göstermektedir (Vauzour, 2008). 

Daha önceki çalışmalarda nöronal ve astroglial hücrelerde SFN’nın 6-OHDA, iskemi ve glutamat gibi zarar verici ajanlara karşı 

koruyucu etkisi gösterilmiştir. SFN’ın mikroglial hücrelerde ise anti-inflamatuar etki gösterdiği ve bu etkisine Nrf2 isimli 

transkripsiyon faktörünün aracılık ettiği gösterilmiştir (Yang, 2007; Innamorato, 2008; Brandenburg, 2010). Ancak bugüne değin 

ne perifik immun hücrelerde ne de mikroglial hücrelerde Sülforafan’ın AİHÖ’ne etkisi incelenmemiştir. 

Bu çalışmamızda LPS ile indüklenen mikroglial hücre ölümünde SFN’ın koruyucu etkisinin olup olmadığını araştırdık. Hücre 

canlılık (WST-8) ve ölüm (LDH) testlerine göre N9 mikroglial hücrelerde SFN doza bağlı olarak artan koruyuculuk göstermiştir. 

Buna sonuçlara göre ilerdeki deneylerde kullanacağımız optimum SFN (5 μM) dozunu da belirlemiş olduk. SFN’nin oksidatif 

strese etkileri NO ve ROS düzeylerine bakılarak değerlendirilmiştir. SFN LPS uyarımı ile artan NO seviyesini SFN azaltmıştır. ROS 

düzeylerine bakıldığında SFN LPS ile artan ROS seviyesini de doza bağlı olarak azaltmıştır. Bir sonraki aşamada ise LPS ile 

oluşturulan apoptoza SFN’ın etkisini üç farklı yöntemle değerlendirdik. Cell death ELISA sonuçlarına göre SFN, mikroglial 

hücrelerde LPS ile indüklenen apoptozu yaklaşık 20% azaltmıştır. Daha sonra ise hücre siklus analizi gerçekleştirilmiştir. 

Sonuçlarımız SFN’nin hipodiploid (apoptoz) evredeki hücre sayısını azalttığı gözlemlenmiştir. Son olarak ise Annexin V boyaması 

ile yapılan deneyde ise SFN’in LPS ile indüklenen apoptozu azalttığı gösterilmiştir. Ayrıca apoptozda önemli role sahip olan 

kazpaz-3 molekülüne SFN’nin etkisini inceledik. Elde ettiğimiz sonuçlara göre LPS ile indüklenen kazpaz-3 aktivitesi, SFN ile 

yaklaşık %36 oranında azalmıştır. 

Çalışmamızın ileriki aşamasında pro-inflamatuar sitokinlerin seviyeleri incelenmiştir. SFN‘nin LPS ile artan IL-6 ve Tnf-alfa 

sitokinlerinde azalma görülmüştür, ancak IL-1beta sitokini üzerinde SFN’nin herhangi bir etkisi saptanamamıştır.  

Çalışmamızın son aşamasında SFN’nin AİHÖ’nü önleyici etkisinin mekanizması incelenmiştir. Çalışmamızın sonuçlarına göre SFN, 

LPS ile artan AP-1 (c-Fos ve c-Jun) aktivitesi baskılamıştır.  Ayrıca SFN, Nrf2 transkripsiyon faktörünün bağlanma kapasitesini 

arttırmıştır. 

Çalışmamızı mikrogliada iyi bilinen nöroinflamasyon modeli olan LPS indüksiyonu ile gerçekleştirdik. SFN uygulanmasının AİHÖ ile 

birlikte inflamatuar yanıtları (TNF-alfa, IL-6 ve NO) azalttığını gördük. Heiss ve ark. SFN’nin anti-inflamatuar etkisini fare 

makrofajlarında NFkB’nin DNA bağlanmasını inhibe ederek gerçekleştirdiğini gösterdiler. Bizim çalışmamızda ise SFN’nin 

mikroglial AİHÖ’deki etkisine AP-1 ve Nrf2 trankripsiyon faktörlerinin aracılık ettiği saptanmıştır. SFN’nin primer mikroglial  
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hücrelerde AP-1 transkripsiyon faktörünün aktivitesini 1 μM dozda baskılamadığı bildirilmiştir (Brandenburg, 2010). Ancak fare 

makrofajlarında SFN 20 μM dozda AP-1 ‘in DNA ‘ya bağlanma aktivitesini baskılamaktadır (Woo, 2007). Çalışmamızın sonuçları 

SFN’nin mikroglial hücrelerde AİHÖ’nü modüle eden bir molekül olduğunu ve bu etkinin inflamatuar transkripsiyon faktörlerinin 

inhibisyonu yoluyla gerçekleştiğini göstermiştir.   
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K-39 

SİNİR HÜCRELERİNDE APOPTOTİK YOLAKLARDA KALSİYUM SİNYALİ ve OKSİDATİF STRESİN ROLÜ: TRP KATYON KANALLARI 

Dr. Mustafa NAZIROĞLU 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Nörolojik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROBAM), Isparta 

mustafanaziroglu@sdu.edu.tr 

 

Reaktif oksijen türleri (ROS), fagositoz ve mitokondri fonksiyonları gibi fizyolojik olaylar sırasında üretilmektedirler. Bu radikaller 

hücre zarına zarar verirler ve birçok nörolojik hastalığın etiyolojisinde rol oynarlar. Apoptozis programlı hücre ölümü süreci 

anlamında olup, bu süreç hücre gelişimi ve doku bütünlüğü için büyük önem arz etmektedir. Günümüze kadar, reseptör aracılı 

ekstrinsik, mitokondri aracılı intrinsik ve endoplazmik retikulum (ER) aracılı yollar olmak üzere 3 apoptotik yol bildirilmiştir. 

Kaspazlar içerisinde ise en belirgin apoptozis indikatörleri kaspaz-3, -8 ve -9 olup, kaspaz-9 mitokondriyal yolaklarda, kaspaz-8 

reseptör aracılı yolaklarda, kaspaz-3 ise genel anlamda apoptozis indikatörü olarak kabul edilmektedir. Sitozole kıyasla hücre 

dışında 10.000-20.000 misli daha fazla olan Ca+2 hücreye iyon kanalarıyla girmektedir. Bu kanalların bir grubu transient receptor 

potential (TRP) kanallarıdır. Bu iyon kanalı ailesinin 6 alt tipi vardır. Bu alt aile grupları arasında yer alana TRP melastatin 2 

(TRPM2) ve TRP vaniloid 1 (TRPV1) katyon kanalları oksidatif stres ile aktive olmaktadırlar. Hücre içerisinde Ca+2 artışı, 

mitokondriyal depolarizasyonu aracılığıyla, oksidatif stres ve ROS ile kaspaz aktivitelerini artırmaktadır. Artan ROS, TRP 

kanallarının daha fazla açılmalarını sağlayarak hücre içerisine Ca+2 girişini artırmakta ve mitokondriyal depolarizasyon artırarak 

ROS üretimi daha da artmaktadır. Bu geri bildirim mekanizmaları antioksidanlarla düzeltilmezse hücre apoptozise kadar 

gitmektedir.  

Bizim yakın zamanda yaptığımız deneysel spinal kort hasarı ve beyin travması çalışmalarından elde edilen arka kök gangliyon 

(AKG) ve hipokampus örneklerinde, TRPM2 ve TRPV1 kanala aracılı Ca+2 girişine bağımlı, hücre içi ROS üretimi, mitokondriyal zar 

depolarizasyon, apoptozis, kaspaz-3 ve -9 değerlerindeki belirgin artışların kantaron otu, melatonin ve selenyum gibi 

antioksidanlarla belirgin bir şekilde düzenlendiğini gözlemledik.  

Sonuç olarak, AKG ve hipokampus apoptotik yolaklarında, TRP kanal aracılı Ca+2 girişi önemli rol oynadığı gözlendi. Deneysel 

spinal kort hasarı ve beyin travmasında, antioksidanların bu Ca+2 girişini düzenleyerek apoptozis ve oksidatif stresi önledikleri 

belirlendi.      

Anahtar kelimeler: Spinal kort hasarı; Kafa travması; Kalsiyum iyonu; Apoptozis; Oksidatif stres; TRP Katyon Kanalları 

 

ROLE OF CALCIUM SIGNALING AND OXIDATIVE STRESS ON APOPTOTIC MOLECULAR PATHWAYS IN NEURONS: IMPORTANCE 

OF TRP CHANNELS 

Dr. Mustafa Nazıroğlu 

Neuroscience Research Center (NOROBAM), Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey 

 mustafanaziroglu@sdu.edu.tr 

 

Reactive oxygen species (ROS) are produced by a free radical chain reaction and they are directly involved in oxidative damage 

of cell membranes as well as by depleting antioxidants in neuronal diseases. Apoptosis is a programmed cell death that is critical 

for normal cell development and tissue homeostasis. Up to now, three predominant apoptotic pathways, namely death 

receptor-mediated extrinsic pathway, mitochondria-mediated intrinsic pathway, and endoplasmic reticulum stress-mediated 

apoptotic oxidative stress pathways have been elucidated. One of the earliest and most consistently observed features of 

apoptosis is the activation of caspases. In particular, caspases-3, -8 and -9 play a relevant role in apoptosis: caspase-9, in the  
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mitochondrial pathway; caspase-8, in the death receptor pathway; and caspase-3, more downstream, which is an executioner 

caspase activated by multiple pathways. Ca2+ concentrations are 10,000-20,000 times higher in outside of the cells than in 

inside of the cells. The Ca2+ pass the cell membrane through ion channels and one member of the ion channels is transient 

receptor potential (TRP) channels. Some subfamilies of the TRP channels such as TRPV1 (vanilloid) and TRPM2 (melastatin) are 

activated by oxidative stress and they are involved in Ca2+ homeostasis disruption in neuronal cells. It is likely that TRPV1-

mediated oxidative injury in the hippocampus of epileptic rats involves accumulation of ROS and opening of mitochondrial 

membrane pores that consequently leads to mitochondrial dysfunction, substantial swelling of the mitochondria with rupture of 

the outer membrane and release of  apoptosis-inducing factors such as caspase -3 and -9.  

We observed a modulator role of antioxidants such as Hypericum perforatum, melatonin and selenium through TRPM2 and 

TRPV1 channels on apoptosis, cytosolic ROS production, apoptosis, caspase -3 and -9 values in dorsal root ganglion (DRG) of the 

spinal cord and hippocampus of brain injury in rats.  

In conclusion, we observed important role of TRP-mediated Ca2+ entry on apoptosis and Ca2+ influx in neurons. In addition, 

antioxidants induced modulator role on Ca2+ entry and apoptosis through TRPM2 and TRPV1 channels of DRG and hippocampus 

in experimental spinal cord and brain injury models.   

Keywords: Spinal cord injury; Brain Injury; Calcium ion; Apoptosis; Oxidative stress; TRP cation channels. 
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SIX TRANSMEMBRANE PROTEIN OF PROSTATE-1 (STAMP1) TRANSFECTION TO DU145 CELLS AND FLOW-CYTOMETER OF 
PROSTATE CANCER CELL LINES 
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Özet: Son çalışmalar, sağlıklı ve kanserli prostat dokularında androjene cevap veren genleri araştırmaktadır. N-terminal bölgesi 
bulunan ilk prostatik altı-transmembran protein STAMP1 dir. STAMP1, androjen cevabı olan ve androjen reseptörü (AR) taşıyan 
prostat kanseri hücre hattı LNCaPde yüksek oranda ifade edilirken AR negatif prostat kanser hücre hattı DU145 lerde ifadesi 
yoktur. Kantitatif gerçek zamanlı zincir reaksiyonu kullanılarak DU145 hücrelerinde vektor ve STAMP1 transfekte edilmiş forbol-
12-miristal-13-asetat (PMA) uygulanmış grupta MDM2 ifadesi azalmıştır, ve pro-apoptotik faktörler AKT-1 ve BAD ve de p73, 
kaspaz 9 gibi apoptotik faktörler STAMP1 transfekte grupta değişiklik göstermiştir. Bununla beraber, DU145 hürelerinin tam 
tersine LNCaP hücrelerinde PMA uygulaması ile MDM2 ifadesinde istatiksel olarak anlamlı bir artış ve p53, kaspaz 7 ve 9 
ifadelerinde azalma görülmüştür ki bu MDM2’ nin inhibe edici kontrolünü gösterir. Anneksin V kullanılan akış sitometri analizleri, 
PMA uyarılması ile her iki hücre hattının kontrol grubunda apoptoz oluştuğunu gösterirken, DU145 hücrelerinde STAMP1 ve 
STAMP3 transfeksiyonunun apoptotik cevabı zayıflattığı gösterilmiştir. Devamında, STAMP1 geni promotör bölgesi 
incelendiğinde olası bir p53- cevap eleman dizisi (P53RE) saptanmış ve konfirme edilmiştir. LNCaP hücrelerinde STAMP1 geni 
susturulduğunda p53, Bcl2, kaspaz7 ve 9 ifadeleri artmıştır. Tam tersine, p53 ‘ün susturulduğu zaman STAMP1 ifadesinde bir 
değişiklik gözlenmemiştir. Böylece, STAMP1’in p53-ilişkili apoptotik yolaktaki negatif etkisi ve susturulması ile prostat kanser 
hücre hatlarında pro-apoptotik sinyalizasyonun aktivasyonu gösterilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler :  Akış-sitometresi, Annexin-V, STAMP1, DU145, LNCaP 
 
 
Abstract: Recent studies have focused on the identification of androgen-responsive genes in healthy and neoplastic prostate 
tissue. The first identified member of the six transmembrane protein of prostate (STAMP) gene family that had an N-terminal 
domain was STAMP1. STAMP1 is highly expressed in an androgen-responsive and androgen receptor (AR)-positive prostate 
cancer cell line, LNCaP, but not in an AR-negative prostate cancer cell line, DU145. Using quantitative RT-PCR in DU145 cells, the 
expression of MDM2 was decreased in both vector- and STAMP1-transfected cells that had been treated with phorbol-12-
myristate-13-acetate (PMA), and the expression of pro-apoptotic factors, such as AKT-1 and BAD, and apoptotic factors, such as 
p73 and caspase 9, were altered in the STAMP1-transfected group. However, in contrast to DU145 cells, a statistically significant 
increase in MDM2 expression after PMA treatment was observed, and p53, caspase 7 and 9 expression was decreased in LNCaP 
cells, reflecting MDM2 inhibitory control. Flow cytometry analysis of both cell lines using annexin V staining demonstrated that 
PMA induction caused apoptosis in the control groups of both cell lines, while STAMP1 and STAMP3 transfection weakened the 
apoptotic response in DU145 cells. Furthermore, when the STAMP1 gene promoter was analyzed, a putative p53-response 
element (P53RE) was identified and confirmed. When STAMP1 expression was silenced in LNCaP cells by siRNA, p53, Bcl2, 
caspase 7 and 9 expression was up-regulated. In contrast, when p53 was silenced, we did not observe any alteration in STAMP1 
expression. Thus, STAMP1 expression has a negative effect on the p53-related apoptotic pathway, and its silencing leads to the 
activation of pro-apoptotic signaling in prostate cancer cell lines. 
 
 
Keywords:Flow-cytometer, Annexin-V, STAMP1, DU145, LNCaP 
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MTX AND SAHA KOMBİNASYONU K562 KRONİK MYELOİD HÜCRELERİNDE APOPTOTİK HÜCRE ÖLÜMÜNÜ ARTIRIR  
 

MTX AND SAHA COMBINATION ENHANCES APOPTOTIC CELL DEATH IN K562 CHRONIC MYELOID LEUKEMIA CELL LINE 
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Özet: Günümüzde pek çok ilaç ve ilaç kombinasyonları yeni ilaçlar geliştirmek için araştırılmıştır. Bu ilaçlar kanser hücrelerini 
apoptoza sürükleme kapasitesine sahiptir. Apoptoz tüm kemoterapikler için tercih edilen bir hücre ölüm tipidir. Methotrexate 
(MTX) ve Suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA) şuanda klinik çalışmalarda kullanılan antikanser ajanlarıdır. Biz bu çalışmada 
dozajları azaltmak ve ilaçların toksik etkileri önlemek için K562 hücre hattı üzerinde SAHA ile MTX kombinasyonun apoptotik 
etkilerini araştırdık. SAHA ve MTX’in apoptotik etkileri tek başına değerlendirildi sonra etkileri farklı kombinasyon dozlarda 
incelendi. MTX ve SAHA’nın kombine etkisi Calcusyn yazılım programı ile analiz edildi. Hücre proliferrasyonu MTT analizi 
kullanılarak ölçüldü. MTX ve SAHA için 48 saatte IC50 değerleri sırasıyla 2.39µM ve 3.81µM bulundu. Kombinasyon indeks değeri 
0,962 bulundu. CI değerine göre ilaçların konsantrasyonları SAHA için 1.77 µM ve MTX için 1.18 µM olarak bulundu. Apoptoz, 
flow sitometri kullanılarak Annexin-PI analizleri ile değerlendirildi . Annexin-PI analizinde apoptoz yüzdesi sırasıyla 2.39µM MTX 
için %22, 3.81µM SAHA için %18 ve 1.77 µM SAHA+1.18 µM MTX için %26 olarak belirlendi. MTX, SAHA ve kombinasyonda 
Reaktif oksijen türlerinin (ROS) oluşumunu belirlemek için, K562 hücreleri DCFDA florokrom ile boyandı ve tüm hücreler flow 
sitometride analiz edildi. Reaktif oksijen türleri için geometrik mean değerleri 2.39µM MTX, 3.81µM SAHA ,1.77 µM SAHA+1.18 
µM MTX kombinasyonu için sırasıyla 3.28, 4.33 and 4.99 bulundu. MTX ve SAHA kombinasyonunda, cleaved-PARP’ın arttığı 
Western blotlama protein expresyon analizi ile gösterildi. Son çalışmalar optimal etkinlik ve düşük toksisite elde etmek için altta 
yatan mekanizmaların etkisini ile antikanser ajanlarının yeni kombinasyonlarının belirlenmesi üzerine odaklanmıştır. 
Sonuçlarımız ile K562 hücre hattında sinerjetik olarak MTX ve SAHA kombinasyonun apoptozu, ROT artışı ile indüklediğini 
kanıtlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler :Apoptoz, Kronik Myeloid Lösemi, Kombinasyon indeksi, SAHA,MTX.  
 
Abstract: Nowadays many drugs and drug combinations are researched to develop new drugs that have drifting capacity of 
cancer cells to apoptosis which is a favored cell death type for all chemotherapeutics. Methotrexate (MTX) and Suberoylanilide 
hydroxamic acid (SAHA) are anticancer agents and currently they are on clinical trials. In this study to reduce the dosages and to 
avoid toxic effects of the drugs we have examined the apoptotic effects of SAHA and MTX combination on K562 cell line. After 
apoptotic effects of SAHA and MTX were evaluated alone, their effects were examined in different combination dosages. The 
combined effect of MTX and SAHA was analyzed by Calcusyn software analysis. Cell proliferation was measured using the MTT 
assay. IC50 values for MTX and SAHA were found at 48 hours as 2.39µM and 3.81µM respectively. Combination index value was 
found as 0.962. According to CI value the concentrations of the drugs were 1.77 µM for SAHA and 1.18 µM for MTX. Apoptosis 
was evaluated by Annexin-PI assays by flow cytometry. In Annexin-PI assay the percentages of apoptosis were %22, %18 and 
%26 for 2.39µM MTX, 3.81µM SAHA and combination of 1.77 µM SAHA+1.18 µM MTX respectively. To evaluate effectiveness of 
reactive oxygen species (ROS) generation of MTX, SAHA and their combination, K562 cells were stained with DCFDA 
fluorochrome and all cells were examined by flow cytometer. Geometric mean values of ROS were found 3.28, 4.33 and 4.99 
respectively for 2.39µM MTX, 3.81µM SAHA and combination of 1.77 µM SAHA+1.18 µM MTX. Western blotting protein 
expression analyses showed that combination of MTX and SAHA increased cleaved-PARP. Recent efforts have focused on 
identifying a novel combination of anticancer agents with underlying mechanisms of action to obtain optimal efficacy and 
reduced toxicity. We proved with our results, the combination of MTX and SAHA synergistically enhances apoptosis via ROS 
increases in K562 cell line. 
  
 
Keywords:Apoptosis, Chronic Myeloid Leukemia, Combination Index, SAHA, MTX.  
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YAĞ DOKUSU KÖKENLİ MEZENKİMAL KÖK HÜCRENİN ODONTOBLAST FARKLILAŞMASINDA VE YARA TAMİRİNDE YERİ 
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Özet: Yağ dokusu mezenkimal kök hücreleri birçok farklı hücreye farklılaşabilen ve klinik kullanım ihtimali bulunan önemli bir 
kaynaktır. Uygun faktörler eşliğinde odontoblasta farklılaşmakta ve diş hekimliğinde yara iyileşmesi ile doku yenilenmesinde 
kullanılması düşünülmektedir. Bu çalışmada sıçan yağ dokusu mezenkimal kök hücreleri kültür ortamında odontoblasta 
farklılaştırılarak sıçan dişinde oluşturulan yaraya uygulamasının etkileri incelendi. Gereç ve yöntem: yağ dokusu mezenkimal kök 
hücreleri kültür ortamında adezyon farklılıkları ile ayrıştırılarak çoğaltıldı ve konfluent kültürlerde cd 90 pozitifliği ve cd 34 
negatifliği ile karakterizasyonu yapıldı.hücrelerin odontoblasta farklılaşması dentin sialoprotein pozitifliği, von kossa ve alizerin 
kırmızısı histokimyası ile gösterildi. Sıçan dişine soğutucu eşliğinde matkap aracılı oluşturulan yara yerine odontablasta 
yönlendirilmiş kök hücreler uygulandı. Üzeri dolgu ile kapatılarak üç gün süre ile bekletildi. Deney yapılan dişler çekilerek 
histolojik ve morfometrik inceleme yapmak üzere takibe alındı. Yara yerinin makroskobik ve mikroskobik görüntüleri dijital 
ortama alınarak değerlendirmeleri yapıldı ve istatistiği çıkarıldı. Bulgular: yağ dokusu mezenkimal kök hücreleri kültür ortamında 
hızlı ve etkin bir şekilde üreyerek bu yeteneklerini dördüncü pasaja kadar taşıdı. Dördüncü pasajda belirteçler açısından daha da 
homojen bir yapıya kavuşarak diş yara modeline uygulanabilecek hale geldi. Bu hücrelerin diş üzerinde oluşturulan yara yerine 
uygulanması sonucunda hücre uygulanmamış örneklerle karşılaştırıldığında daha hızlı ve etkin bir iyileşmenin olduğu saptandı. 
Sonuç: kolay bulunabilen ve ideale yakın bir şekilde çoğaltılıp farklılaştırılabilen bir kaynak olarak yağ dokusu kökenli mezenkimal 
kök hücrenin diş ortamında oluşturulan yara iyileşmesine vermiş olduğu büyük destek fonksiyonel önemi büyük olan diş kaybının 
önlenmesinde önemli umutlar vaad ettiği düşüncesini doğruladı. 
 
Anahtar Kelimeler : Yağ Dokusu, Kök Hücre, Diş, Yara, İyileşme 
 
Abstract:The function of adipose Tissue derivated Mesenchymal Stem Cells in Odontoblast Differentiation and wound healing 
Purpose: Adipose tissue derivated mesenchymal stem cells are an important source which can differentiate into many different 
cells and hold the possibility to be used clinically. With the appropriate factors it can be differentiated into odontoblast and it is 
thought that it could be used in dentistry in wound healing and tissue regeneration. This study aims to analyze the effects of 
applying adipose tissue derivated mesenchymal stem cells differentiated into odontoblast in culture medium to the wound 
healing in rat tooth. Material and Method: Adipose tissue derivated mesenchymal stem cells were eluted in culture medium by 
their adhession differences and their characterization was determined with CD 90 positivity and CD 34 negativity in confluent 
cultures. The differentiation of cells to odontoblast was shown with Dentin Sialoprotein positivity, Von Kossa and alizarine red 
histochemistry. Stem cells which were transformed into odontoblast were applied to the wound in the rat tooth created with a 
cooled drill. Sealed off with the filling, the wound was kept for three days. The experimented teeth were then pulled for 
histological and microscobic analysis.The macroscobic and microscobic images of the wound place were taken into a digital 
media for evaluation and statistics. Results: Adipose tissue derivated mesenchymal stem cells carried their ability of fast and 
profilic production in the culture medium until the fourth passage. In the fourth passage, their structure evolved into a more 
homogeneous one in terms of identifiers which made it appropriate to be applied to the tooth wound model. It was determined 
that these cells created a faster and more efficient healing when compared to the samples which have not been treated by the 
cells. Conclusion: It is confirmed that the adipose tissue derivated mesenchymal stem cell which is an easily found, multiplied 
and almost ideally differentiated source, proves to be a great support in wound healing created in teeth medium which gives 
great hope in treating and preventing teeth loss which has a great functional importance. 
 
Keywords:Adipose tissue, stem cell, teeth, wound, repair 
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NÖROBLASTOMA HÜCRELERİNİN TRAIL TRANSFEKTE MKH İLE KO-KÜLTÜRE EDİLMESİ VE XIAP GEN SUSTURUMUNUN 
APOPTOZ VE NF-KB SİNYAL İLETİ YOLAĞINA ETKİSİ  

 
THE EFFECT OF CO-CULTURE WITH TRAIL TRANSFECTED MSC AND XIAP SILENCING ON THE APOPTOSIS AND NF-ΚB 

SIGNALLING PATHWAY OF NEUROBLASTOMA CELLS 
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Özet: Son yıllarda kanser tedavisinde mezenkimal kök hücrelerin (mkh) rolü ve etkinliği ile ilgili araştırmalar yoğunlaşmıştır. 
Nöroblastoma, çocukluk döneminde en sık görülen ekstrakraniyal ve nüks gösteren tümördür. Traıl ve xıap apoptozun 
tetiklenmesinde ve direnç gelişmesinde önemi olan moleküllerdir. Özellikle traıl-aracılı apoptoza karşı direnç gösteren 
hücrelerde xıap seviyesinin yüksek olduğu belirtilmektedir. Bunun yanısıra, hücrenin proliferasyon ve stres yanıtı ile ilişkili olan 
nf-kb sinyal ileti yolağı inhibisyonunun nöroblastoma hücrelerinde traıl ilişkili apoptozu artırdığı saptanmıştır. Bu bilgiler ışığında; 
çalışmamızın amacı nöroblastoma hücrelerinde xıap geninin susturulması ve traıl transfeksiyonu yapılmış mkh’ler ile birlikte ko-
kültüre edilmesinin apoptotik hücre ölüm oranına etkisinin tayini ve nf-kb sinyal ileti yolağının aktivasyonun incelenmesidir. 
Çalışmamızda s-tip nöroblastoma hücresi olan sk-n-as ve adipoz kaynaklı mezenkimal kök hücre hatları (akmkh, atcc) kullanıldı. 
Elde edilen pegfp-traıl vektörü akmkh hücrelerine (traıl-mkh) ve kontrol amaçlı olarak fibroblast hücrelerine (traıl-fb) 
elektroporasyon tekniği ile transfekte edildi. Shxıap plazmidi, susturum için en uygun gen bölgesi (c2) belirlendikten sonra 
nöroblastoma hücrelerine transfekte edildi (nb-c2). Transfeksiyon sonrası elde edilen nöroblastoma hücreleri, akmkh hücreleri 
ile ko-kültüre edilerek apoptotik hücre ölümü akış sitometrik annexin-v/pı analizi ile değerlendirildi. Nf-kb sinyal ileti yolağının 
aktivasyonu alphascreen surefire analizi ile ıkb fosforilasyonu olarak değerlendirildi. Akış sitometrik analiz ile elde edilen toplam 
apoptoz oranları: traıl-mkh+wt-nb %17,87±4,29; traıl-mkh+nb-boş vektör %21,66±6,89 iken; wt-mkh+wt-nb %15,84±2,79; wt-
mkh+nb-boş vektör %19,06±7,81 saptandı. Traıl-mkh+nb-c2 grubunda apoptoz oranı %30,51±10,48, traıl-fb+nb-c2 grubunda ise, 
%11,42±0,71 idi. Traıl transfeksiyonu ve xıap susturumu birlikte uygulanmış grupta kontrole göre p<0.001 düzeyinde; sadece traıl 
transfeksiyonu uygulanmış grupta ise kontrole göre p<0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı apoptoz artışı saptandı. Ikb 
fosforilasyon oranları kontrol grubuna göre wt-mkh+wt-nb %98,40±5,58, traıl-mkh+wt-nb %71,11±2,03; wt-mkh+nb-c2 
%80,80±1,80, traıl-mkh+nb-c2 %57,60±1,69 olarak saptandı. Traıl transfeksiyonu ve xıap susturumu birlikte uygulanmış grupta 
kontrole göre p<0.001 düzeyinde; sadece traıl transfeksiyonu uygulanmış grupta ise kontrole göre p<0.01 düzeyinde istatistiksel 
olarak anlamlı ıkb fosforilasyon azalışı saptandı. Verilerimiz; tedaviye direnç gösterme ve nüks potansiyeli yüksek olan 
nöroblastoma tümör terapisinde traıl transfeksiyonu ve xıap susturulmasının ardından gerçekleşen apoptoz artışının ve nfκb 
inhibisyonun yeni strateji olarak düşünülebileceğini göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Nöroblastoma, Mezenkimal kök hücre, TRAIL, XIAP, NF-κB 
 
Abstract: Neuroblastoma is the most common extracranial tumor type in childhood. TRAIL and XIAP are two molecules have 
crucial roles in the induction of apoptosis and resistance. XIAP has been implicated to be highly expressed especially in the cells 
which are resistant to TRAIL mediated apoptosis. In addition, cell proliferation and stress related NF-κB signalling pathway has 
been found to increase TRAIL mediated apoptosis in neuroblastoma cells. In the light of these informations; the aim of our study 
is to detect the effect of XIAP silencing and co-culture with TRAIL transfected MSCs on apoptotic cell death and observe 
activation of NF-κB signalling. S-type neuroblastoma cells SK-N-AS and adipose derived mesenchymal stem cells (ADMSC, ATCC) 
have been used in our study. Provided PEGFP-TRAIL vector has been transfected into ADMSCs (TRAIL-MSC) and fibroblast cells as 
control (TRAIL-FB) by electroporation technique. shXIAP plasmid has been transfected into neuroblastoma cells following the 
determination of the most appropriate gene region (C2) for silencing. Following the transfection, neuroblastoma cells have been 
co-cultured with ADMSC and apoptotic cell death has been determined via flow cytometric Annexin-V/PI analysis. The activation 
of NF-κB signalling pathway has been evaluated via IκB phosphorylation with AlphaScreen Surefire assay. Total apoptosis ratios 
obtained from flow cytometric analysis has been determined as: TRAIL-MKH+wt-NB 17.87±4.29%; TRAIL-MKH+NB-empty vector 
21.66±6.89%; wt-MKH+wt-NB 15.84±2.79%; wt-MKH+NB-empty vector 19.06±7.81%. Apoptosis ratio was 30.51±10.48% in  
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TRAIL-MKH+NB-C2 group and 11.42±0.71% in TRAIL-FB+NB-C2 group. Statistically significant increase in apoptosis has been 
obtained in both TRAIL transfected and XIAP silenced group (p<0.001) and only TRAIL transfected group (p<0.05) against control. 
IκB phosphorylation has been found to be 98.40±5.58% in wt-MKH+wt-NB, 71.11±2.03% in TRAIL-MKH+wt-NB; 80.80±1.80% in 
wt-MKH+NB-C2, 57.60±1.69% in TRAIL-MKH+NB-C2. Statistically significant decreasse in IκB phosphorylation has been obtained 
in both TRAIL transfected and XIAP silenced group (p<0.001) and only TRAIL transfected group (p<0.01) against control. Our data 
may bring a new strategy for therapy of resistant and high risk of relapse neuroblastoma tumors via activation of apoptosis and 
inhibition of NFκB following TRAIL transfection and XIAP silencing. 
 
 
Keywords: Neuroblastoma, Mesenchymal stem cell, TRAIL, XIAP, NF-κB 
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S-5 

IL-7 SİTOKİNİNİN IL-17 POZİTİF EFEKTÖR TH17 HÜCRELERİNİN ÖLÜMÜ ÜZERİNE ETKİSİ 

THE EFFECTS OF IL-7 ON THE IL-17 POSITIVE EFFECTOR TH17 SUBSET APOPTOSİS 

Ayten NALBANT
1
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, Bünyamin AKGÜL
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,İzmir,Türkiye 

Özet: Yakın zamanda bulunan IL-17 sitokini salgılayan T hücre grubu tip 17 yardımcı T lenfositleri (Th17) olarak adlandırılmıştır. 

Th17 ile ilgili çalışmalar bu hücrelerinin farklılaşması üzerine yoğunlaştığından, Th17 efektör T hücrelerinin nasıl öldükleri henüz 

tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada Th17 hücrelerinin in vitro koşullarda farklılaşması sırasındaki hücre ölümü çalışılmış ve 

IL-7 sitokininin apoptoza olan etkisi ölçülmüştür. Sağlıklı insan periferal kan örneklerinden PBMC izolasyonu yapılmış ve 

PBMC’lerden CD45RA+ naif T lenfositleri ayrıştırılmıştır. Ayrıştırılan naif hücrelerle sadece IMDM besiyeri içeren negatif hücre 

kültürü ve Th17 farklılaşması için gereken sitokinleri içeren (IL-6, IL-23, TGF-β, IL-21, IL-1β) stimüle hücre kültürü yapılmıştır. 

Ayrıca stimüle ve negatif kültürlere IL-7 sitokini 10ng ve 25ng dozlarda eklenmiştir. Bu kültürler 9 gün boyunca izlenmiştir. 

Hücreler 3., 5., 7. ve 9.günlerde CD4, IL-17, Annexin V ve 7AAD ile boyanmış ve Akım sitometrisinde analiz edilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre, hücre ölüm oranları negatif kültürlerdeki IL-17+ hücrelerde 7. günde %12.2 ve 9.günde ise %17.0 olarak tespit 

edilmiştir. Th17 stimüle kültürlerdeki IL-17+ hücrelerde ise apoptoz 7.günde %23 ve 9.günde %53 olmuştur. Th17 olmayan 

hücrelerin ölüm oranına bakıldığında gerek negatif kültürlerdeki (7.günde %1.4 ve 9.günde %1.4) gerekse stimüle kültürlerdeki 

(7.gün %1.4 ve 9.gün %7.4) hücrelerde ölüm oranı oldukça düşüktür. IL-7 sitokininin eklendiği Th17 stimüle kültürlerde apoptoz 

oranları IL-7 ekli olmayan stimüle kültürlere göre düşük kalmıştır. 10ng IL-7 eklenen stimüle kültürlerde apoptoz 7.günde %18.5 

(%23 iken) ve 9.günde ise %19.0 (%53 iken) olmuştur. Sonuç olarak, Th17 hücrelerinin Th17 olmayanlara hücrelere göre ölüm 

oranları yüksektir. Naif T hücreleri Th17 efektör hücre tipine dönüşürken hücre ölümüne duyarlı hale gelmektedirler. IL-7 sitokini 

Th17 hücrelerinin kurtulmasına oldukça etkili olmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler : IL-7, Th17, İmmune yanıt, Apoptoz 

 

Abstract:Recently discovered T helper 17 (Th17) cells secrete IL-17 cytokine. Most of the Th17 studies dealt with differentiation, 

but there are not much information avaliable about the apoptosis of these cells. In this study, the effects of the IL-7 cytokine on 

apoptosis of the Th17 cells has been investigated. To do that, human PBMCs were isolated from healty donors. Then, CD45RA+ 

naive T cells were sorted from PBMCs. Sorted naive CD4+T cells were cultured IMDM alone and presence of stimulants (IL-6, IL-

23, TGF-β, IL-21, IL-1β). Additionally IL-7 was added at different dose (10ng and 25ng) to selected stimulated or negative 

cultures. Cells were monitored for 9 days. Cells were stained with CD4, IL-17, 7AAD and Annexin V at different days (3-9days) 

and analyzed with Flow cytometry. Data showed that apoptosis of IL-17 positive cells were 12% and 17% in negative cultures on 

7th and 9th days respectively compared to 23% and 53% in stimulated cells on the same days. The rate of apoptosis of non-Th17 

cells in negative cultures and stimulated cultures was low. Addition of IL-7 at 10ng to stimulated cultures lowered the apoptosis 

of IL-17 positive cells to 18.5% on the 7th day and to 19.0% on the 9th day. The rate of apoptosis of the IL-17 negative (non-

Th17) cells in negative cultures did not change. Overall data showed that the rate of apoptosis was higher in Th17 cells 

compared to non-Th17 cells. While naif CD4 T cells differentaiting into Th17 effector T cells, they become susceptiable to 

apoptosis. It seems that IL-7 is effective to rescue Th17 T cells from dying.  

 

Keywords: IL-7, Th17, Immune response, Apoptosis 
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S-6 

MULTIPL MIYELOMDA DUZENLEYICI T HUCRELERIN BORTEZOMIB ETKINLIGINE ETKISININ EX VIVO DEGERLENDIRILMESI  
 

EX VIVO EVALUATION OF THE EFFECT OF REGULATORY T CELLS (TREG) ON BORTEZOMIB IN MULTIPL MYELOMA 
 

Ayse Pınar ERCETİN
1
, Mehmet Ali OZCAN

1
, Safiye AKTAS

1
, Faize YUKSEL

2
, Abdullah KATGI

2
, Gokmen Omur SEVİNDİK

2
,  

Ozden PİSKİN
1
, 

 
1
Dokuz Eylul Universitesi Onkoloji Enstitusu, 

2
Dokuz Eylul Universitesi Tip Fakultesi, 

 
Özet:Multipl miyelom (MM) plazma hucrelerinin ve onculerinin malign proliferasyonu ile karakterize olan hematolojik bir kanser 
turudur. MM hucreleri konak T hucreleri tarafindan taninabilecek antijenler eksprese etemsine ragmen immun sistem tarafindan 
nadiren yok edilebilmekte olup bu durum tumor mikrocevresi tarafindan gerceklestirilen immunsupresyon ile 
iliskilendirilmektedir. Otoimmun kontrolde, T-hucre homeostazinde, tum immun yanitinin immunmodulasyonunda onemli rolu 
olan immunsupresif CD4+CD25+Foxp3+ fenotipindeki duzenleyici T hucrelerin (Treg) MM hastalarinin periferik kaninda yuksek 
duzeylerde oldugu ilgili literaturde tespit edilmistir. Bu bilgiler isiginda bu calismadaki amacimiz, CD4+CD25+Foxp3+ Treg 
hucrelerinin birinci basamak tedavide ve relaps hastalarinin tedavisinde hedefe yonelik tedavi secenegi olarak kullanilan 
proteozom inhibitoru bortezomibin etkinligine olan etkisinin ex vivo degerlendirilmesidir. Yeni tani almis olan 20 MM 
hastasindan periferik kan ve kemik iligi ornekleri topladiktan sonra CD4+CD25+Foxp3+ Treg hucrelerini periferik kan 
mononukleer hucrelerinden (PKMH) manyetik yolla izole edilip ve safligi akim sitometrik analiz ile konfirme edilmistir. Hastalarin 
kemik iligi aspirasyon orneklerinden ficoll dansite gradient santrifuju yoluyla izole edilen kemik iligi mononukleer hucreleri 
(KIMH) 72 saat boyunca RPMI ortaminda 37°C ‘de %5 CO2 ‘lik etuvde inkube edilmistir. Daha sonra her hasta icin ayrica tespit 
edilen LD50 dozundaki bortezomib, izole edilen Treg hucreleri ve kombinasyonu ayri kuyucuklara ilave edilmistir. 24 saatlik 
inkubasyon ardindan CD138+ miyelom hucrelerinin canliligini bortezomib ilave edilen, CD4+CD25+Foxp3+Treg ilave edilen ve 
kombinasyonlarinin ilave edildigi alt gruplarda kontrolleri ile kiyaslayarak her hasta icin degerlendirilmistir. Bu calismada, Treg 
hucreleri bortezomibin etkinligini arttirici, azaltici ya da degistirmeyecek sekilde farkli etkiler gostermistir. Bu calismadaki 
bulgulara gore Treg hucrelerinin MM tedavisinde bortezomib etkinligini arttirici bir terapotik arac olarak kullanilmasi 
onerilmemektedir. Hastalar arasinda farklilik gosteren Treg etkileri klinik parametreler goz onune alinarak gelecek calismalarda 
incelenecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Multipl miyelom, CD4+CD25+Foxp3+ Treg hucreleri, Bortezomib 
 
Abstract: Multiple myeloma (MM) is a hematological cancer which is characterized by malign proliferation of plasma cells and 
their precursors. Although MM cells express antigens which can be recognized by host T cells they can be rarely eradicated by 
the immune system because of the immunsupression by tumor microenvironment. It is determined in the literature that the 
immunsuppressive regulatory T cells (Treg) with CD4+CD25+Foxp3+ fenotype are increased in peripheral blood of MM patients 
which have key roles on oto-immune control, T-cell homeostasis, immunmodulation of all the immune response. According to 
this knowledge, we aimed to evaluate the ex vivo effect of CD4+CD25+Foxp3+ Treg cells on the proteosome inhibitor 
bortezomib which is being used for the first-line therapy and also for relaps patients as a targeted therapy. We collected 
peripheral blood and bone marrow samples from newly diagnosied 20 MM patients and isolated CD4+CD25+Foxp3+ Treg cells 
from peripheral blood mononuclear cells (PBMC) and the purity of the isolation was confirmed by flowcytometric analysis.The 
bone marrow mononuclear cells (BMMC) were isolated from the bone marrow aspiration samples of each patient by ficoll 
density gradient centrifugation and incubated in RPMI under 37 °C 5% CO2 conditions for 72 hours. The LD50 dose of 
bortezomib which is detected for each patient, isolated Treg cells and their combinations were added seperate wells for each 
patient. After 24 hours of incubation we evaluted the viability of CD138+ myeloma cells in subgroups of bortezomib, 
CD4+CD25+Foxp3+Treg and their combinations compared to their controls in primary bone marrow cultures of each patient. In 
this study, Treg cells showed variable effects on bortezomib by increasing, decreasing or not changing its effects. According to 
the results of this study, Treg cells can not be suggested as a therapeutical effect enhancer of bortezomib on MM. The clinical 
basis of these different effects among patients should be explored in the future studies.  
 
Keywords:Multipl myeloma, CD4+CD25+Foxp3+ Treg cells, Bortezomib 
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S-7 
 

KASPAZ-8 VE KASPAZ-9 GEN SUSTURUMUNUN EGCG İLE TETİKLENEN APOPTOZ DÜZEYİNE ETKİSİNİN KOLON KARSİNOMA 
HÜCRE HATTINDA İNCELENMESİ 

 
EXAMINATION OF CASPASE-8 AND CASPASE-9 GENE SILENCING EFFECTS ON LEVEL OF APOPTOSIS TRIGGERED BY EGCG IN 

COLON CARCINOMA CELL LINE 
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Özet: Yeşil çayda yüksek miktarda bulunan bir polifenol olan EGCG’nin çeşitli kanser hücrelerinde apoptotik hücre ölümünü 
tetikleyebildiği birçok çalışmada gösterilmiştir. Buna rağmen, EGCG’nin etki mekanizması hücre tipine göre değişkenlik 
göstermektedir. Bu çalışmada, henüz aydınlatılmamış olan HCT116 kolon karsinoma hücrelerinde EGCG’nin intrinsik ve ekstrinsik 
yolak başlatıcı kaspazların gen ekspresyonları üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı. Bunun yanı sıra, apoptotik süreçte 
EGCG’nin hücrede oluşturduğu oksidatif stresin rolü hücre içi reaktif oksijen düzeyi ölçümü ile değerlendirildi. EGCG’nin 
apoptotik mekanizmasında kaspaz-8 ve kaspaz-9’un gen ekspresyon değişimi Real-Time PZR yöntemi ile incelendi. Belirlenen 
değişimin apoptotik sürece etkisi kaspaz-8 ve kaspaz-9 genlerinin siRNA transfeksiyonu yöntemi ile susturumundan sonra akış 
sitometrik olarak değerlendirildi. siRNA transfeksiyonunun kontrolü, E.coli’de transformasyon sonucu çoğaltılmış EGFP-aktin 
plasmid transfeksiyonunun fluoresan mikroskobi ile izlenmesiyle sağlandı. EGCG’nin hücrede oluşturduğu reaktif oksijen 
türevleri, DCFH-DA indikatörü kullanılarak akış sitometrik analiz ile saptandı. EGCG’nin kaspaz-8 ve kaspaz-9 gen 
ekspresyonlarına etkisi incelendiğinde kaspaz-8’de 1.83, kaspaz-9’da ise 1.42 kat ekspresyon artışına neden olduğu saptandı. 
siRNA yöntemi ile sırasıyla kaspaz-8 ve kaspaz-9 gen susturumu yapılarak apoptotik hücre ölümünün düzeyi incelendi. 
Transfeksiyon kontrolü için yapılan deneylerde, siCASP8 transfeksiyonu yapılan grupta kaspaz-8 ekspresyonunun negatif kontrole 
göre yaklaşık 200 kat azaldığı Real-Time PZR ve EGFP-aktin plasmidinin fluoresan mikroskobi ile izlenmesiyle doğrulandı. 
Transfeksiyon ve EGCG uygulanmamış olan kontrol grubunda apoptotik hücre düzeyi %4.8 bulunurken, 100 µM EGCG 
uygulanmış grupta apoptotik hücre düzeyi %54 olarak saptandı. siCASP8 transfeksiyonu ve 100 µM EGCG uygulanmış grupta ise 
apoptotik hücre %20.8 bulunurken, siCASP9 transfeksiyonu ve 100 µM EGCG uygulanmış grupta apoptotik hücre %37,1 olarak 
saptandı. EGCG’nin HCT-116 hücrelerinde 24 saatte yaklaşık % 29,0 oranında ROT artışına neden olduğu saptandı. Sonuçlarımız, 
EGCG’nin HCT-116 hücrelerinde hem kaspaz-8 hem kaspaz-9 aktivasyonuna neden olarak apoptotik mekanizmayı tetiklediğini 
göstermiştir. Gen ekspresyon analizinde ise ekstrinsik yolak başlatıcı kaspazı olan kaspaz-8’in kat artışının kaspaz-9’dan fazla 
olması ve kaspaz-8 susturumu sonucunda elde edilen apoptotik hücre düzeyinin kaspaz-9 susturumu sonucunda elde edilen 
apoptotik hücre düzeyinden daha az olması, EGCG ile tetiklenen apoptozun ağırlıklı olarak ekstrinsik yolak aracılı olduğunu 
göstermektedir. EGCG ile inkübe edilen hücrelerde saptanan ROT artışının mitokondri aracılı apoptoz mekanizmasının 
tetiklenmesine ve kaspaz-9 aktivasyonuna katkıda bulunduğunu düşündürmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler : EGCG, gen susturumu, intrinsik apoptoz, ekstrinsic apoptoz 
 
Abstract: EGCG is polyphenol found in green tea with high amount can trigger apoptotic cell death in a variety of cancer cells as 
shown. However, the mechanism of action of EGCG varies by cell type. In this study, it is aimed to investigate effects of EGCG on 
gene expression of intrinsic and extrinsic pathway initiator caspases in HCT-116 colon carcinoma cells which has not brightened 
yet . In addition, the role of oxidative stress in apoptotic process caused by EGCG was evaluated by the intracellular level of 
reactive oxygen. Caspase-8 and caspase-9 gene expression change by EGCG was examined by RT-PCR. Effect of the change on 
apoptotic process was evaluated by caspase-8 and caspase-9 gene silencing via siRNA transfection with the flow cytometry. 
siRNA transfection control was performed with fluorescent microscopy by EGFP-actin plasmid transfection. Reactive oxygen 
species formed by EGCG was detected by flow cytometric analysis using DCFH-DA. EGCG was found to cause an increase in the 
caspase-8 and caspase-9 expression by 1.83 and 1.42 fold, respectively. By siRNA transfection, caspase-8 and caspase-9 gene 
silencing was perfomed and apoptotic cell death level was determined. For control of transfection experiments, it was found in 
siCASP8-transfected group, caspase-8 expression approximately 200-fold decreased and confirmed by monitoring of EGFP-actin 
plasmid by fluorescent microscopy. For the control group, apoptotic cell level was found % 4.8, while in EGCG-treated group was 
54%. In the group which was EGCG-treated and siCASP8-transfected apoptotic cell death level was 20.8%, while in EGCG-treated  
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and siCASP9-transfected group wa 37.1%. EGCG was also found to cause about 29.0% ROS increase in HCT-116 cells at 24 hours. 
The results obtained shows EGCG triggers apoptotis in HCT-116 cells by the activation of both caspase-8 and caspase-9. Due to 
the fact that fold increase of caspase-8, the extrinsic pathway initiator, was more than caspase-9 and the apoptotic cell level by  
 
 
the caspase-8 silencing is less than the level by caspase-9 gene silencing show that the apoptosis is triggered by EGCG is 
mediated by extrinsic pathway mainly. In addition, ROS increase detected in EGCG-treated cells may contribute to mitochondria-
mediated apoptosis and caspase-9 activation. 
  
 
Keywords: EGCG, gene silencing, intrinsic apoptosis, extrinsic apoptosis. 
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PROPOLİSİN APOPTOZ İLİŞKİLİ YOLAKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ER+ MEME KANSERİ HÜCRE SOYUNDA İNCELENMESİ 

 
AN INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF PROPOLIS ON APOPTOSIS-RELATED PATHWAYS IN ER+ BREAST CANCER CELL LINE 
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Özet: Çalışmamızda, ER+ meme kanseri hücre soyunda arı ürünlerinden propolisin sitotoksik ve apoptotik etkilerinin 
değerlendirilmesi ve ekstrakt uygulanan hücrelerde mikroarray yöntemi ile tüm genom ekspresyon analizi sonrası apoptoz ilişkili 
yolaklar üzerinde yer alan genlerin, ekspresyon seviyesindeki değişikliklerinin gösterilmesi hedeflendi. GEREÇ ve YÖNTEM: Farklı 
bölgelere (Türkiye, Çin, Arjantin) ait 8 propolis ekstraktının MCF7 (ER+ meme kanseri hücresi) ve MCF10A (normal meme epitel 
hücresi) hücre soyu üzerinde doza ve zamana bağımlı etkisi gözlemlendi. Hücre proliferasyonu WST-1 ve apoptotik hücre ölümü 
etkisi flow sitometri tekniği Anneksin V-PI yöntemi ile değerlendirildi. Çalışmaya en etkili bulunan propolis üzerinden devam 
edildi. Hücrelerden total RNA izolasyonu yapıldı ve mikroarray yöntemi ile tüm genom ekspresyon seviyeleri belirlendi. 
Ekspresyon sonuçlarının değerlendirilmesinde ise Gene Spring biyoinformatik programı kullanıldı. BULGULAR: İstanbul-Kartal 
propolisinin 50 µg/ml dozda ve 48. saatte MCF7 hücre soyu üzerinde hücre proliferasyonunu düşürmesi ve apoptozu 
arttırmasına bağlı olarak, en etkili propolis olduğu tespit edildi. Tüm genom ekspresyon analizi sonrasında, 2 kat ve üzeri 
ekspresyon seviyelerine baktığımızda, apoptoz yolağı ile ilişkili 95 genden 31’inde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptandı 
(p<0.05). Bu genlerden, apoptotik ve antiapoptotik marker olarak bilinen ekspresyon seviyesi düşük olan 13 ve ekspresyon 
seviyesi yüksek olan 18 gen tespit edildi. MCF10A hücre soyunda ise tüm genom üzerinde ekspresyon seviyesi açısından 
istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik gözlenmedi. SONUÇ: Çalışmamızda, İstanbul-Kartal propolisinin normal meme epitel 
hücresine belirli doz aralıklarında toksik olmadığını fakat bu dozlarda birçok apoptotik ve antiapoptotik markerın ekspresyon 
seviyesini değiştirerek, ER+ meme kanseri hücrelerini apoptoza yönlendirdiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Kadınlarda en sık 
gözlenen ve tedavisinde koruyucu doğal ürünlere ihtiyaç duyulan meme kanserinde propolisin etkili olabileceğini önermekteyiz. 
Ayrıca çalışmamız, propolisin preventif ve terapötik etkilerini açıklayacak in vivo çalışmalar için, öncü olma niteliği taşımaktadır.  
Anahtar Kelimeler :Apoptoz, Meme kanseri, Propolis 
 
Abstract: The purpose of this study was to evaluate cytotoxic and apoptotic effetcs of propolis in ER+ breast cancer cell line and 
determine expression levels of genes on apoptosis-related pathways by microarray technique. MATERIAL AND METHOD: Eight 
different samples were collected from different regions, including China, Argentina and Turkey. The MCF7 (ER+ breast cancer) 
and MCF10A (normal breast epithelial) cell lines were incubated for different hours after adding different concentrations of 
propolis extracts. Cell growth and cytotoxicity levels were measured by WST-1 assay. Apoptotic cell death rates were 
determined by flow cytometry using Annexin V-FITC. Microarray analysis was performed to examine the gene expression 
profiles. Gene spring software was used for the evaluation of gene expression levels. RESULTS: According to our experimental 
studies, the propolis extract from İstanbul-Kartal was found to be the most effective related to the decrease in proliferation and 
increase in apoptotic effects for MCF7 under the conditions of 50 μg/mL and 48 hour incubation among all other conditions. At 
this point for the whole genome, we detected that expression levels of 31 of 95 genes on apoptosis pathway had a statistically 
significant difference (p<0.05) and were altered 2 fold in MCF-7 compared to the outset. Downregulation of 13 genes and 
upregulation of 18 genes, which are known as apoptotic and antiapoptotic marker., were identified. Additionally, no such 
alteration was detected in MCF10A cell line under the same conditions. CONCLUSION: In our study, the propolis from İstanbul-
Kartal was not found toxic in specific dose ranges in MCF10A human normal mammary epithelial cells. However, we exhibited 
that ER+ breast cancer cells are directed apoptosis changing expression levels of apoptotic and antiapoptotic markers by 
İstanbul-Kartal propolis. We suggest that propolis may be effective for breast cancer, which is the most common, and requires 
natural products in the treatment. Furthermore, our study has the characteristics of being a pioneer to explain the preventive 
and therapeutic effects of propolis for in vivo studies.  
 
Keywords: Apoptosis, Breast cancer, Propolis  
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RESVERATROL'ÜN HCT 116 KOLON KARSİNOMA HÜCRE HATLARINDA IKB, MEK1 VE STAT3 SİNYAL İLETİ YOLAKLARI ÜZERİNE 
ETKİSİ VE PROAPOPTOTİK BAX PROTEİNİNİN ROLÜ  

 
THE EFFECT OF RESVERATROL ON IKB, MEK1 AND STAT3 SIGNAL TRANSDUCTION PATHWAYS AND THE ROLE OF 

PROAPOPTOTİC BAX PROTEIN IN HCT- 116 COLON CARSINOMA CELL LINES  
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Özet:Kolon kanseri tüm dünyada en yüksek üçüncü mortaliteye ve insidansa sahip bir kanser türüdür. Neredeyse bütün kanser 
ölümlerinin yüzde %9’unu oluşturmaktadır. Birçok faktörün yanı sıra kolon kanseri ve beslenme alışkanlıkları arasında önemli bir 
ilişki olduğu belirtilmektedir. Resveratrol; üzüm, kırmızı şarap ve yer fıstığında bol miktarda bulunan bir polifenolik bileşiktir. 
Resveratrol ile kanser arasında da ters bir ilişki olduğu ve Resveratrol’ün genel olarak kanser hücrelerini apoptoza götürdüğü 
birçok kanser hücresinde gösterilmiştir. Bu araştırmada HCT-116bax+/+ ve HCT-116bax-/- kolon kanseri hücre hatlarında 
Resveratrol'ün IκB , MEK1 ve STAT 3 sinyal ileti yolakları üzerine etkisi ve proapoptotik Bax proteininin rolü; sinyal ileti 
moleküllerinin fosforilasyonunun incelenmesi ile araştırıldı. İlk olarak çalışmada HCT-116 kolon kanser hücre hatlarına 
uygulanacak Resveratrol dozu 24 saat inkübasyon için WST-1 testi ile, IC50 değeri saptanarak belirlendi. Belirlenen etkin doz ile 
24 saat inkübe edilen HCT-116bax+/+ ve HCT-116bax-/- hücrelerinde; kanser hücrelerinde aktivitesi yüksek olan NF-κB ile 
bağlantılı IκB fosforilasyonu, hücresel yaşam faaliyetleriyle ilgili bir sinyal yolağı olan MEK1 ve kanser hücresinin onkojenik 
potansiyeli olduğu öne sürülen STAT 3 sinyal yolağının aktiveteleri Enspire© cihazında ölçüldü Bulgular analiz edildiğinde; 
Resveratrolün IC50 değerinin 50uM olduğu saptandı. Enspire cihazından elde edilen veriler incelendiğinde; HCT-116bax+/+ 
hücrelerininin kontrol grubunda IκB fosforilasyonu 5.20, deney grubunda 5.20, MEK1 fosforilasyonu; kontrol grubunda 1.18, 
deney grubunda 1.15, STAT 3 fosforilasyonu kontrol grubunda 3.69, deney grubunda 2.52 olarak ölçüldü. HCT-116bax-/- 
hücrelerinin kontrol grurubunda IκB fosforilasyonu 2.72, deney grubunda 2.72, MEK1 fosforilasyonu kontrol grurubunda 1.27, 
deney grubunda 1.18, STAT 3 fosforilasyonu kontrol grurubunda 2.11, deney grubunda 1.54 olarak saptandı. Bulgular 
değerlendirildiğinde HCT-116bax+/+ ve HCT-116bax-/- hücre hatlarına uygulanan 50uM Resveratrol’ün HCT-116 hücre hatlarında 
proapoptotik Bax proteininin varlığı ve yokluğundan bağımsız olarak ıkB ve MEK1 sinyal ileti yolaklarını anlamlı düzeyde 
baskılayamadığı (p>0.05) ancak kanser hücrelerinin onkojenik potansiyelini belirleyen STAT3 fosforilasyonunu anlamlı düzeyde 
(p<0.05) baskıladığını göstermektedir. Bu veriler doğrultusunda Resveratrolün kolon kanser hücrelerinde STAT3 sinyal ileti 
yolağının baskılanmasını sağlayarak hücrelerin ölüme sürüklenmesinde daha duyarlı hale gelmesini sağlayacağını 
öngörmekteyiz.  
 
Anahtar Kelimeler: Resveratrol, Bax, IkB, MEK1, STAT3, kolon kanseri  
 
Abstract: Colon cancer is a type of cancer which has the third highest mortality and incidence all over the world. It is accounted 
for almost 9% of all cancer deaths. It is indicated that there is a significant relationship between the colon cancer and dietary 
habit in addition to many factors. Resveratrol is a polyphenolic compound that found abundantly in grapes, red wine and 
peanuts. Until today several studies have been performed expressed that an inverse relationship between resveratrol and 
cancer and shown its ability leading to apoptotic cell death in many cancer cells. In this study, the effects of Resveratrol on IκB , 
MEK1 and STAT 3 signal transduction pathways and the role of Bax protein in those of signal transduction pathways were 
investigated via examination of phosphorylation of the molecules in HCT-116bax+/+ and HCT-116bax-/- colon cancer cell lines. 
Primarily IC50 dosage of Resveratrol that will be applied of HCT-116 cell lines was determined for 24 hours by WST-1 test. IkB, 
MEK1 and STAT3 molecules were measured in HCT-116bax+/+ and HCT-116bax-/- cells by Enspire© device as the representative 
molecules of NF-kB pathway, cellular life activities and oncogenic potential respectively. When the findings were analyzed; IC50 
value of resveratrol was found as 50um. When the obtained data from Enspire© device was reviewed; HCT-116bax+/+ cells’ IκB 
phosphorylations were found as 5.20 for control and as 5.20 for experimental groups; MEK1 phosphorylations were found as 
1.18 for control and as 1.15 for experimental groups; STAT 3 phosphorylations were found as 3.69 for control and as 2.52 for 
experimental groups. In HCT-116bax-/- cells’; IκB phosphorylation were 2.72 in control and 2.72 in experimental groups; MEK1 
phosphorylation were 1.27 in control and 1.18 in experimental groups; STAT 3 phosphorylation were 2.11 in control and 1.54 in 
experimental groups. When the findings were evaluated, data state that 50uM Resveratrol, regardless of presence or absence of 
proapoptotic Bax protein, couldn’t suppress significantly (p>0.05) of IkB and MEK1 signal transduction pathways but it suppress 
significantly (p<0.05) of STAT 3 phosphorylation, which determines the oncogenic potential of cancer cells. Based on these data  
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we predict that providing an inhibition on STAT3 signal transduction pathway of Resveratrol may enable of HCT-116 colon 
cancer cells more sensitive drifting cells to apoptotic death.  
 
Keywords: Resveratrol, Bax, IkB, MEK1, STAT3, colon cancer 
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HELİCOBACTER PYLORİ İLE ENFEKTE GASTRİK ADENOKARSİNOMA HÜCRELERİNDE DNA KIRIKLARI VE APOPTOSİS İÇİN YÜKSEK 

İŞLEM HACİMLİ COMET-CHIP TEKNİĞİNİN KULLANILMASI  
 

A HIGH TROUGH-PUT COMET-CHIP ASSAY FOR THE DETERMINATION OF DNA STRAND BREAKS AND APOPTOSIS 
HELICOBACTER PYLORI-INFECTED GASTRIC ADENOCARCINOMA CELLS  
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Özet: Helicobacter pylori, kronik gastrit ve gastrik ülserlere neden olan bir mikro-aerofilik gram negatif bakteridir. Ayrıca 
duodenal ülserlerin ve mide kanserlerinin gelişimi ile ilişkilendirilmektedir. Dünya nüfusunun %50’sinden fazlası H. pylori’yi üst 
gastrointestinal yollarında taşımaktadır. İnfeksiyon gelişmekte olan ülkelerde daha yaygındır. Bu çalışmanın amacı H. pylori’nin 
genotoksik ve sitotoksik özelliklerini gastrik adenokarsinoma (AGS) hücrelerinde belirlemektir. AGS hücreleri H. pylori ile 

(infeksiyon çokluğu [MOI]= 50) 24 saat boyunca çift sarmal kırık onarım inhibitörü varlığında inkübe edilmiştir. Takiben, yüksek 
işlem hacimli bir Comet-Chip tekniği uygulayarak hem apoptozisin bir göstergesi olarak çift-sarmal kırıkları ve tek sarmal kırıkları 
(SSB) ölçülmüştür. İnhibitör olmadan hem SSB, hem de DSB 24 saat içinde onarılmıştır; bu nedenle kontrol ve H. pylori-enfekte 
hücreler arasında fark gözlenmemiştir. Ancak, inhibitör uygulandığında H. pylori hem SSB (DNA kuyruğunda %45 ve kuyruk 
momentinde %46) hem de DSB (DNA kuyruğunda %25 ve kuyruk momentinde %42) de belirgin artışlara neden olmuştur. Hücre 
lizatlarında ise, total glutatyon düzeyleri %26 azalırken, protein karbonil düzeyleri (%24) ve lipid peroksidasyon (%68) düzeyleri 
anlamlı ölçüde artmıştır. Bu sonuçlar AGS hücrelerinde H. pylori enfeksiyonunun oksidatif strese neden olduğu ve bunun ise DNA 
hasarı ve apoptozu artırdığı vurgulamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler : Helicobacter pylori, DNA çift sarmal kırıkları, apoptozis 
 
Abstract: Helicobacter pylori, a gram-negative, microaerophilic bacterium, causes chronic gastritis and gastric ulcers. It is also 
linked to the development of duodenal ulcers and stomach cancer. More than 50% of the world's population has H. pylori in 
their upper gastrointestinal tract. Infection is more prevalent in developing countries. The aim of the present study was to 
determine the genotoxic and cytotoxic effects of H. pylori (PZ 5086) in gastric adenocarcinoma (AGS) cells. AGS cells were 

incubated with H. pylori (multiplicity of infection [MOI]=50) with or without double-strand break repair inhibitor for 24 h. Later a 
high-throughput Comet-Chip technique was applied to measure double strand breaks (DSB), which was used as the indicator of 
apoptosis, and the single (SSB) breaks. The antioxidant and oxidant parameters were also measured. Without inhibitor, both SSB 
and DSB were repaired in 24 h, so no difference was observed between control and H. pylori-infected cells. However, when the 
inhibitor was applied, we observed that H. pylori caused significant increases in both SSB (45% in tail DNA and 46% in tail 
moment) and DSB (25% in tail DNA and 42% in tail moment). Moreover, in cell lysates we observed 26% decrease in total 
glutathione levels whereas both protein carbonyl levels (24%) and lipid peroxidation (68%) increased significantly. These results 
indicate that in AGS cells, H. pylori cause oxidative stress which in turn augments DNA damage and apoptosis.  
 
Keywords: Helicobacter pylori, DNA çift sarmal kırıkları, apoptosis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1st Cell Death Research Congress with International Participation - Uluslararası Katılımlı I.  Hücre Ölümü Araştırma Kongresi 
30th October - 3rd November 2013, Cesme - Izmir / Turkey 30 Ekim - 3 Kasım 2013, Çeşme - İzmir  / Turkey 

76 
 

S-11 

 
OKSİDATİF STRES REGÜLASYONUNUN BOZULMASINDA İNFLAMASYON İLE İNDÜKLENEN NKX3.1 PROTEİN KAYBININ ROLÜ 

 
 INFLAMMATION INDUCED PROTEIN LOSS OF NKX3.1 RESULTED IN ABROGATED OXIDATIVE STRESS REGULATION/ 
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Özet: Prostatik inflamasyon, karsinoma gelişimi ile ilişkilendirilmektedir ve inflamatuar mikroçevre, birçok hücresel mekanizmayı 
değiştiren ve tümörleşmeye neden olan reaktif oksijen türlerinin (ros) oluşumunu tetiklemektedir. Nkx3.1 tümör baskılayıcı bir 
proteindir ve pro-inflamatuar sitokinlerden tnf-α ve ıl-1β aktivasyonu, nkx3.1 übikitinasyonunu artırmaktadır. Bu çalışmada, akut 
ve kronik inflamasyon ile oluşturulan oksidatif stres koşullarında antioksidan savunma kontrolündeki bozulmada nkx3.1 protein 
kaybının rolünün araştırılması amaçlanmaktadır. Gereç ve yöntem: bu amaçla, prostat hücrelerinin, bilinen sitokin 
konsantrasyonlarını içeren inflamatuar şartlandırılmış ortam (conditioned media/cm) ile beslenmesiyle oluşturulan inflamatuar 
mikroçevre modeli kullanılmıştır. Cm üretimi için, u937 monosit hücreleri makrofajlara farklılaştırılmış ve lipopolisakkarit 
uygulaması ile inflamatuar sitokinlerin ortama salınımı indüklenmiştir. Hücresel yanıtlar ise, immünoblotlama, rt-pcr ve gerçek-
zamanlı hücre proliferasyonu sistemi ile belirlenmiştir. Hücresel ros akış sitometrisinde dcfh boyaması ile ölçülmüştür. Bulgular: 
prostat hücrelerinde cm veya h2o2 ile oksidatif stresin indüklenmesi sonucu ros seviyesi ve onu izleyen dna hasarı artmış ve bu 
değişikliklerin nkx3.1’in ektopik ekspresyonu aracılığıyla baskılandığı saptanmıştır. Ayrıca, nkx3.1 yokluğunda, enox2, gpx2, gpx3, 
prdx6 ve qscn6 gibi antioksidan savunmada rol alan genlerin regülasyonunun buzulduğu belirlenmiştir. Ek olarak, nkx3.1 
ekspresyonu ve antioksidan lnac uygulaması, inflamasyonun indüklediği oksidatif stres koşullarında gözlenen anormal morfolojik 
değişikleri ve proliferasyon artışını baskılamaktadır. Sonuç: prostatik inflamasyon sürekli bir oksidatif stres oluşumuna neden 
olmakta ve nkx3.1 ilişkili mekanizmalar ros toleransını etkileyerek prostat hücrelerinin büyümesini kontrol etmektedir. Bu 
sonuçlar, nkx3.1’in oksidatif stres regülasyonundaki rolünün, tümör baskılayıcı fonksiyonu açısından oldukça önemli olduğunu 
düşündürmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler :Oksidatif stres, ROS, NKX3.1, inflamasyon, prostat kanseri 
 
Abstract: Prostatic inflammation is associated with the development of carcinoma and inflammatory microenvironment leads to 
generation of reactive oxygen species (ROS), which alters many cellular mechanisms with contributing tumorigenesis. NKX3.1 is 
a tumor suppressor and its ubiquitination is enhanced by proinflammatory cytokines TNF-α and IL-1β during inflammation. In 
this study, we aimed to identify the role of NKX3.1 protein loss in deregulated antioxidant defense during oxidative stress 
conditions established by acute and chronic inflammation. Materials and Methods: We used a model of inflammatory 
microenvironment by treating prostate cells with inflammatory conditioned media (CM) with known cytokine concentrations. 
For the production of CM, U937 monocytes were differentiated into macrophages and induced by lipopolysaccharide for the 
secretion of inflammatory cytokines into media. Then cellular responses were determined by immuno-blotting, RT-PCR and real-
time cell proliferation system. Cellular ROS was measured with DCFH on flow-cytometer. Results: Following induction of 
oxidative stress in prostate cells by CM or H2O2, ROS generation and subsequent DNA damage increased, and these changes 
were suppressed by ectopic expression of NKX3.1. Further, genes such as ENOX2, GPX2, GPX3, PRDX6 and QSCN6 that have role 
in antioxidant defense were found deregulated in the absence of NKX3.1. In addition, NKX3.1 expression as well as antioxidant 
LNAC treatment suppressed abnormal morphological changes and increased proliferation, which were observed during 
inflammation-induced oxidative stress conditions. Conclusion: As a conclusion, prostatic inflammation leads to sustained 
oxidative stress, and NKX3.1 related mechanisms influence ROS scavenging to regulate the growth of prostate cells. These 
results suggest that role of NKX3.1 in oxidative stress regulation is considerably significant for its tumor suppressor function.  
 
 
Keywords: Oxidative stress, ROS, NKX3.1, inflammation, prostate cancer 
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27-HİDROKSİKOLESTEROLÜN TETİKLEDİĞİ SAĞKALIM YANITININ MOLEKÜLER MEKANİZMASI: REAKTİF OKSİJEN TÜRLERİNİN 

ROLÜ 
 

 
Beyza VURUŞANER

1
, Paola GAMBA

2
, Gabriella TESTA

2
, Simona GARGIULO

2
, Gabriella LEONARDUZZİ

2
, Giuseppe POLİ

2
, 

Hüveyda BAŞAĞA
1
, 

 
1
Sabanci University, 

2
University Of Turin, 

 

Özet: Oksisteroller kolesterolün oksidize türevleridir ve ateroskleroz gelişiminde önemli rol oynarlar. Oksisterollerin tetiklediği 
ölüm ve ayrıca sağkalım sinyalleri ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalardaki bulgulara dayanarak çalışmamızda düşük dozda 27-
hidroksikolesterol (27-OH), insan kanında en çok rastlanan oksisterol, tarafından indüklenen sağkalım mekanizmasında önemli 
rolü olan gen düzenleyicilerin ve sinyal iletim yolaklarının insan monosit hücreleri kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Laboratuvarımızda U937 hücereleriyle yürütülen deneylerde 27-OH’ün makrofaj sağkalımında doza bağlı olarak çift yönlü etkisi 
olduğu gösterilmiştir. Düşük dozda (10uM) uygulanan 27-OH tarafından indüklenen sağkalım sinyalleri ERK 1/2 and PKB/AKT 
yolaklarının fosforile olarak 6. ve 24. Saatler arasında aktivasyonunu içermektedir, buna paralel olarak apoptotik ölümü 
ertelemede takip eden olay olan Bad fosforilasyonu tespit edilmiştir. ERK and AKT kinazları kimyasallar ile susturulduğunda, 
apoptotik hücre ölümünde ivmelenme ve bu sinyal yolaklarının Bad fosforilasyonu üzerindeki önemi gözlenmiştir. Reaktif oksijen 
türlerinin (ROS) bu sağkalım mekanizmasındaki rolünü araştırmak üzere, DHE floresan miktarı konfokal mikroskopu ile 
ölçülmüştür. Bu ölçümler sonucu DHE floresanının sağkalım yolakları (pBAD, ERK, AKT) aktive olduğu zamanlarla paralel olarak 
azaldığı gözlenmiştir. Buna ek olarak, ERK and AKT kinazları kimyasallar ile susturulduğunda DHE floresanı artış göstermiştir, bu 
durum PI3K/AKT and ERK yolaklarının ROS yakalama ve ROS seviyesini dengeleme görevleri olduğunu önermektedir ancak bu 
mekanizma tam olarak açıklığa kavuşturulmamıştır. ERK and AKT kinazlarının aktivasyonunun ROS molekülüne bağlı olup 
olmadığını anlamak üzere halen yürütülen deneylerin sonuçları da sunulucaktır.  
 
Anahtar Kelimeler :Reaktif oksijen türleri, 27-hidroksikolesterol, ateroskleroz, , sağkalım sinyal iletimi, apoptoz 
 
 
Abstract: Oxysterols are oxidized derivatives of cholesterol, most likely contributing to the development of atherosclerosis. On 
the basis of the clear findings by previous workers about oxysterol-mediated induction of survival pathways aside that of death 
pathways, we aimed to identify the main genes and related products involved in the transduction of survival signals and 
elucidate the relevant molecular mechanisms in human macrophagic cells challenged with low dose of 27-hydroxycholesterol 
(27-OH) which is the most represented oxysterol in human blood. Experiments performed in our laboratory demonstrated that 
27-OH had a dual effect on the viability of macrophage lineage depending on its concentration in U937 cells. We also 
demonstrated that the survival effect of low dose (10uM) 27-OH involved the activation of ERK 1/2 and PKB/AKT pathways 
through phosphorylation between 6 and 24 hours , paralleled by Bad phosphorylation, the latter resulting to be a crucial event 
in delaying apoptotic death. Using selective inhibitors against ERK and AKT, we observed the acceleration of apoptotic cell death 
and the importance of these pathways in Bad phosphorylation. To investigate the importance of reactive oxygen species (ROS) 
in this survival mechanism, DHE fluorescence is detected by Confocal microscopy. It was observed that DHE fluorescence goes 
down in the same period when pro-survival pathways are activated (pBAD, ERK, AKT). Moreover, pre-treatment cells with ERK 
and Akt inhibitors make the fluorescence higher, suggesting that PI3K/AKT and ERK pathways are involved in ROS quenching and 
modulate cellular ROS steady-state, but the underlying mechanisms have yet to be elucidated. The results of ongoing 
experiments on the actual role of ROS in modulating the activity of ERK and AKT will be also presented and discussed. 
  
Keywords:Reactive oxygen species,, 27-hydroxycholesterol, atherosclerosis, cell survival, apoptosis 
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HİPERKOLESTEROLEMİ BAĞIMLI OKSİDATİF HASARIN BECLİN-1, LC3 II, BCL-2 VE PHOSPHO BCL-2 ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
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Özet: Hiperkolesterolemi ateroskleroz gelişimi ile sonuçlanmakla beraber kalp yetmezliği gibi birçok kardiovasküler hastalıklar 

için de en önemli risk faktörlerinden biridir. Artmış reaktif oksijen türleri ve buna bağlı hücre hasarının birçok hastalıkta otofajiyi 

indüklediği bilinmektedir. Ox-ldl lc3/beclin-1 yolağı üzerinden otofajik aktiveye etki edebilir. Proteazom aktivitesinin bozulması 

agregat halindeki ubikutinlenmiş proteinlerin alternatif bir yolak olan otofajiye yönelmesine yol açar. Otofaji sırasında 

istenmeyen veya hasara uğramış protein ve organellerin lizozoma taşınması kalp ve beyin için esansiyeldir. Membrana bağlı lc-ıı 

proteinin sitozolik lc3-ı proteinine oranı (lc3ıı:ı) otofagozom formasyonunun göstergesidir ve otofajik aktiviteyi değerlendirmekte 

kullanılır. Beclin-1 bağımlı yolak üzerinden ros uyarımlı otofajinin otofajik hücre ölümüyle bağlantılı olduğu bilinmektedir. Normal 

koşullar altında anti-apoptotik bcl-2’nin beclin-1 ile ilişkiye girdiği ve bu şekilde otofajiyi baskıladığı tanımlanmıştır. Bununla 

beraber artan ros miktari ubikutin-proteazom yolağını aktive ederek bcl-2’nin degradasyonununda rol oynar. Bu da otofajik 

hücre ölümüne sebep olan beclin-1 aktivasyonununa yol açar. Yapılan çalışmalarda serbest kolesterol verilmesinin lc-ıı 

ekspresyonunu zaman bağımlı arttırdığı ox-ldl miktarlarının lc3/beclin-1 yolağı üzerinden otofajik lizozom yolağını aktive ettiği 

gösterilmiştir. Bütün bunlar otofagozom ve otolizozom miktarlarında artışa sebep olarak ox-ldl’nin otofaji ile degradasyonuna yol 

açar. Bizim bu çalışmada amacımız tavşanlarda yüksek kolesterollü diyetin otofaji üzerindeki rolü ve vitamin e’nin bu mekanizma 

üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Bu bağlamda %2’lik kolesterollü diyet ile indüklenen aterosklerotik tavşan modelinde 

kandan mda ve vitamin e değerlerine, kalp dokularından lc3 ıı, beclin-1, bcl-2, phospho bcl-2 protein seviyelerine bakıldı, gruplar 

aralarında karşılaştırmalar yapıldı, vitamin e’nin bütün bu parametreler üzerindeki etkisi incelendi. Elde edilen sonuçlarda mda 

değerlerinin kolesterolle bağlantılı olarak artış gösterdiği, bununla beraber artan reaktif oksijen türlerinin beclin-1 

ekspresyonunu anlamlı bir şekilde etkilediği ve vitamin e’nin iyileştirici etkisi görülmüştür. Bu çalışma marmara üniversitesi 

araştırma fonu tarafından desteklenmiştir. (sag-a-130612-0202). 

 

Abstract:vHypercholesterolemia is the major risk factor for atherosclerosis and the development of cardiovascular diseases such 

as heart failure. Increased reactive oxygen species (ROS) production and the resulting oxidative cell stress has been shown to 

induce autophagy in many disease. Ox-LDL alters the activity of the autophagy through the LC3/beclin-1 pathway. When the 

proteasome is impaired, autophagy provides a possible alternate pathway for clearing aggregated proteins. Autophagy is a 

accepted to be a housekeeping process which is essential in the heart and brain. Incidentally, the ratio of the protein expression 

of membrane associated LC3-II to cytosolic LC3-I (LC3II:I), is indicative of autophagosome formation, and therefore is often used 

to assess autophagic activity. In connection with the ROS induced autophagy through a beclin-1 dependent pathway, is 

associated with autophagic induced cell-death. Beclin-1 is negatively regulated by its interaction with the anti-apoptotic protein 

Bcl-2 under normal conditions. However, increased ROS activates the ubiquitin-proteosome system, which functions to degrade 

Bcl-2. This allows for beclin-1 activation subsequently resulting in autophagic cell death. It has revealed that free cholesterol 

induces a time dependent upregulation of microtubule-associated protein-1 light chain 3-II (LC3-II) and ox-LDL activates the 

autophagic lysosome pathway through the LC3/beclin1. This results an increase in the formation of autophagosomes and 

autolysosomes, leading to the degradation of ox-LDL. In the present study to elucidate in vivo role of autophagy for 

hypercholesteromic rabbits and the effects of Vitamin E, we investigate MDA and vitamin E levels from blood and LC3 II, beclin-

1, Bcl-2, phospho Bcl-2 protein levels in hearth tissues for compared them to each other and the effects of vitamin E on these 

changes in the atherosclerotic rabbit model induced by 2% cholesterol containing diet was planned. The results will be 

discussed. Supported by Marmara University Research Fund SAG-A-130612-0202.  
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MULTİPLE SKLEROZ HASTALARINDA OTOFAJİ İLİŞKİLİ GENLERİN İFADE ANALİZİ 

 
GENE EXPRESSION PROFILING OF AUTOPHAGY-RELATED GENES AMONG MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS 
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Özet: Multiple Skleroz (MS), oluşumu tam olarak anlaşılamamış, genetik ve çevresel etkenlerden kaynaklanan nörodejeneratif 
bir hastalıktır. Otofaji (AuTophaGy, ATG) uzun ömürlü proteinlerin, makromoleküler çökeleklerin ve hasarlı sitoplazmik 
organellerin yıkımı ve geri dönüşümü sürecidir. Otofajideki işlev bozukluğunun çeşitli nörolojik hastalıkların patogenezinde rol 
aldığı bilinmektedir. Bu çalışmada MS hastalarının kan örneklerinde otofaji ilişkili 96 genin ifade düzeyleri ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu amaçla Nöroloji kliniği tarafından MS tanısı konmuş 95 hasta (17-65 yaş, 37 E, 58 K) ve 95 
sağlıklı birey çalışmaya dahil edilmiştir. RNA eldesi ve cDNA sentezinin ardından numuneler Fluidigm BioMark sisteminin 96.96’lık 
(primer x numune) serili çipi ile her bir primer çifti için üreticinin talimatlarına göre analiz edilmiştir. Bulgular: Hasta verilerinin 
yaş ve cinsiyet açısından benzer kontrol grubu ile kıyaslanması sonucu, otofaji yolağında otofagozom oluşumu, olgunlaşması ve 
parçalama aşamalarında rol alan, AMBRA1, APP, ATG11, ATG16L2, ATG18, ATG2B, ATG4C, ATG5, ATG9A, BECN1, BCL2, BCL3L1, 
DAPK1, DRAM1, EIF2AK3, FAS, GAA, HGS, LAMP2, PIK3C3, PIK3CA, PIK3R1, PIK3R4, RAB24, RGS19, TGFB1, TMEM74, ULK1, ULK2, 
UVRAG gibi pek çok proteinin gen ifadesinin anlamlı biçimde değiştiği gözlenmiştir (p<0,05). Sonuç: Bu değişimlerin otofaji 
etkinliğini düşürebileceği ve dolayısıyla MS oluşumuna katkı yapabileceği düşünülmektedir. Gen ifadelerindeki değişikliklerin 
genetik sebebinin anlaşılabilmesi için ileri analizlere ihtiyaç vardır. Ancak otofaji ilişkili genlerin MS hastalarının tedavisinde yeni, 
genetik ve farmakolojik bir yaklaşım için ümit verici olduğu düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler : Fluidigm BioMark, Gen ifadesi, Multiple skleroz, Otofaji. 
 
Abstract: Multiple sclerosis (MS) is a neurodegenerative disease caused by genetic and environmental factors that remain 
largely unknown. Autophagy (ATG) is the process of degradation and recycling of damaged cytoplasmic organelles, 
macromolecular aggregates, and long-lived proteins. Since it has been proved that malfunction of autophagy contributes to the 
pathogenesis of neurological diseases, we aimed to examine the gene expression levels of 96 autophagy-related genes among 
MS patients. Materials and Methods: The blood samples of total of 95 unrelated patients (aged 17–65 years, 37 male and 58 
female) diagnosed as MS by Department of Neurology and 95 healthy controls were used to extract the RNA samples. After 
conversion to single stranded cDNA, qRT-PCR reactions were performed for each primer pair on each sample on a 96.96 array of 
Fluidigm BioMark™ system following conditions recommended in the manufacturer’s protocol. Results and Coclusion: Compared 
to age- and sex-matched healthy controls, gene expression levels of several proteins including AMBRA1, APP, ATG11, ATG16L2, 
ATG18, ATG2B, ATG4C, ATG5, ATG9A, BECN1, BCL2, BCL3L1, DAPK1, DRAM1, EIF2AK3, FAS, GAA, HGS, LAMP2, PIK3C3, PIK3CA, 
PIK3R1, PIK3R4, RAB24, RGS19, TGFB1, TMEM74, ULK1, ULK2, UVRAG which are involved in different steps of autophagy 
pathway such as autophagosome formation, maturation and degradation were significantly altered (p<0.05), which may lead to 
reduced autophagy function and contribute to the pathogenesis of MS by altering autophagy activities. The genetic causes 
leading to alteration in gene expressions require further analysis. Genetic or pharmacological approach to the autophagy-related 
genes might be a novel treatment strategy for MS patients. 
 
Keywords: Autophagy, Fluidigm BioMark, Gene expression, Multiple sclerosis. 
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GEMSİTABİN İÇEREN KOPOLİMER-İLAÇ KONJUGATININ MCF-7 HÜCRELERİ ÜZERİNE ANTİTÜMÖR VE L929 HÜCRELERİ ÜZERİNE 

TOKSİK ETKİSİ 

THE ANTI-TUMOR EFFECT OF THE COPOLYMER-DRUG CONJUGATE CONTAINING GEMCITABINE ON MCF-7 CELL LINES AND ITS 

TOXIC EFFECT ON L929 CELL LINES 
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Özet: Meme kanseri tedavisinde sıklıkla kullanılan Gemsitabin ilacının, kısa yarılanma ömrüne sahip olması ve dokulardaki toksik 

etkisine bağlı olarak fazla yan etkisinin bulunması nedeniyle kullanımı sınırlanmaktadır. Bu çalışmada, maleik anhidrit vinil asetat 

(MAVA) kopolimerine Gemsitabin ilacı bağlanarak vücut sıvılarındaki çözünürlüğünün artırılması, toksik etkilerinin azaltılması ve 

antitümör aktivitesinin saf ilaca oranla artırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: MAVA-Gemsitabin kopolimer-ilaç çiftinin 

yapısal karakterizasyonu FTIR ve 1HNMR ile yapıldı. Sudaki çözünürlüğü ve PBS tamponundaki 1., 24. ve 48. saatlerdeki 

davranışları incelendi. Kopolimer-ilaç çiftinin MCF-7 hücreleri üzerindeki antitümör aktivitesi, saf ilacın gösterdiği antitümör 

aktivite ile karşılaştırmalı olarak XTT testi ile, L929 hücreleri üzerindeki toksik etkileri ise yine karşılaştırmalı olarak XTT testi ile 

belirlendi. Sonuçlar Mann-Whitney U Testi ile istatistiksel olarak analiz edildi. Bulgular: Sentezlenen, yapısal karakterizasyonları 

belirlenen ve sudaki çözünürlükleri araştırılan MAVA-Gemsitabin kopolimer-ilaç çiftinin amitleşme mekanizması ile oldukça 

başarılı bir tepkime ile birbirlerine bağlandığı, suda iyi çözündüğü ve PBS‘deki davranışlarının uzun süre etkili olduğu belirlendi. 

Gemsitabinin en yüksek konsantrasyonunun MCF-7 hücrelerini öldürme oranı % 39,45 iken, MAVA-Gemsitabin çiftinin oranı % 

54,84’dür (p<0,05). L929 hücreleri üzerine toksik etki incelendiğinde ise, kopolimer-ilaç çiftinin (% 73,02), sadece ilaca (% 62,11) 

göre canlılık oranının daha fazla olduğu, yani hücreler üzerindeki toksik etkisinin daha az olduğu görülmüştür (p<0,05). Sonuç: 

Sentezlenen MAVA-Gemsitabin kopolimer-ilaç çiftinin konjugasyon tepkimesinin başarılı olması sonucu, içerdiği kopolimerden 

farklı olarak biyolojik uyum gösterdiği, suda oldukça iyi çözündüğü ve PBS tamponundaki davranışının da uyumlu olduğu 

belirlendi. İlaç etken maddesinin mevcut antitümör aktivitesinin kopolimer-ilaç çiftinin oluşturulmasıyla arttığı ve aynı zamanda 

toksik etkisinin de içerdiği saf ilaca göre azaldığı tespit edildi. İleriki aşamada MAVA-Gemsitabin konjugatının hayvan 

deneylerinde test edilmesi ve sonrasında klinik araştırmaya yöneltilerek kemoterapi ilacı olarak geliştirilmesi düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler :  Gemsitabin, antitümör, kopolimer-ilaç çifti, MAVA 

Abstract: The drug product Gemcitabine, which is commonly used for treatment of breast cancer, has a limited use due to its 

short half-life and due to the fact that it has too many side effects depending on its toxic effect on tissues. The objectives of this 

study are to bind the drug product Gemcitabine to maleic anhydride vinyl acetate copolymer (MAVA) to increase its solubility in 

body fluids; to decrease its toxic effects; and to increase its antitumor activity compared to crude drug. Material and Methods: 

Structural characterization of the MAVA-Gemsitabin copolymer-drug conjugate was performed by Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy (FTIR) and Proton Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (1HNMR). Its solubility in water and the behavior of 

copolymer-drug conjugate in PBS (Phosphate Buffer Saline) at hour 1, 24 and 48 were investigated. Antitumor activity of 

copolymer-drug conjugate on MCF-7 cells was determined by XTT assay in comparison with antitumor activity of the crude drug, 

while its toxic effects on L929 cells were determined by XTT Assay again in comparison with the crude drug. The results were 

analyzed statistically with the Mann-Whitney U Test. Results: The synthesized copolymer-drug conjugate which is structurally 

characterized and whose solubility in water is studied was determined to be bound to each other with a quite successful 

reaction by means of amidation mechanism; to be water-soluble; and to have a long time effect in PBS. While the highest 

concentration of Gemcitabine has a killing effect at a rate of 39.45% on MCF-7 cells, MAVA-Gemcitabine conjugate has a rate of 

54.84% (p<0,05). When the toxic effect of copolymer-drug conjugate on L929 cell lines was investigated, it was observed that its  
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vitality rate (73.03%) was greater than the drug product (62.11%); that is to say, its toxic effect on cells was lesser (% 73,02) 

(p<0,05). Conclusion: Since the conjugation reaction of the synthesized MAVA-Gemcitabine copolymer-drug conjugate was  

 

successful, the conjugate was determined to be biocompatible; to have good water-soluble characteristics; and to show 

compatible behaviors in PBS buffer solution as well, unlike the copolymer it contained. It was also observed that current 

antitumor activity of the active ingredient of the drug product was increased as the result of the formation of copolymer-drug 

conjugate, and that also its toxic effect was decreased, compared to the crude drug it contained. For the further stage, it is 

planned to test MAVA-Gemcitabine conjugate in animal experiments and to develop it into chemotherapy drug, directing it to 

clinical research.  

Keywords: Gemcitabine, antitumor, copolymer-drug conjugate, MAVA 
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SIÇAN KARACİĞERİNDE PARSİYAL HEPATEKTOMİ SONRASI BORİK ANHİDRİT (B2O3) İLE APOPTOZUN İNDÜKLENMESİ  

 
APOPTOSIS INDUCED BY BORIC ANHYDRITE (B2O3) AFTER PARTIAL HEPATECTOMY IN RAT LIVER 
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Özet: Bu çalışmada, bor bileşiklerinden b2o3’ün sıçanlarda %70 parsiyel hepatektomi sonrası indüklenen karaciğer 
rejenerasyonu üzerindeki apoptotik etkileri ortaya konmuştur. Bor, çok hücreli canlılar için iç dengenin sağlanmasında görev alan 
önemli bir elementtir. Herhangi bir hasar karşısında yanıt oluşturma yeteneğine sahip olan bor, hücre çoğalmasını baskılayıcı bir 
etkiye de sahiptir. Çalışmamızda wistar albino türü erkek sıçanlar kullanılarak n=7 olacak şekilde 6 grup oluşturuldu. Sham 
kontrol grubu olan grup ı ve ıı’ye sadece laparoktomi yapılırken, diğer 4 grup hayvana ayrı ayrı %70 parsiyel hepatektomi 
işleminden hemen sonra tek doz serum fizyolojik ve 1,8 g.kg-1 b2o3 intraperitonel enjeksiyonları yapılmıştır. Cerrahi işlemlerden 
3 ve 6 saat sonra diseksiyonları yapılıp karaciğer ağırlık indeksi hesaplandı. Tüm gruplardan histolojik, rt-pcr ve qpcr incelemeleri 
için karaciğer doku örnekleri alındı. Rt-pcr ve qpcr analizinde nf-κb ve kaspaz-3 gen ve protein ifade düzeylerine bakıldı. Grup v 
ve vı hayvanlarından alınan örneklerde nf-κb gen ve protein ifadeleri incelendiğinde azaldığı; kaspaz-3 gen ve protein ifadelerinin 
ise anlamlı şekilde arttığı gözlenmiştir. Ayrıca b2o3’ün karaciğerde apoptotik etkisi tunel analizi ile de desteklenmiştir. Bu çalışma 
intraperitonel olarak uygulanan b2o3’ün, parsiyal hepatektomiden 6 saat sonra hepatosit proliferasyonunu inhibe ederek 
apoptozu indüklediğini göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler : Parsiysal hepatektomi, Borik anhidrit, Kaspaz-3, Nf-kb, taqman protein assay 
 
Abstract: This study investigated the apoptotic effects of B2O3 that is among boron compounds on liver regeneration induced 
following 70% partial hepatectomy in rats. Boron is among the important elements acting in providing inner balance for 
multicellular living creatures. Having the ability to create response in the case of damage, boron also has a cell growth 
suppressing effect. In our study, Wistar albino male rats were used and divided into 6 groups so as to form n=7. While Groups I 
and II that were the Sham control groups were only conducted laparectomy, the remaining 4 groups were given single dose 
saline and 1.8 g.kg-1 B2O3 intraperitoneal injections following 70% partial hepatectomy individually. Three and 6 hours after 
surgical procedures, the entire groups were dissected and liver tissue samples were taken from the groups for histologic, RT-
PCR, and QPCR examinations. NF-κB and caspase-3 gene and protein definition levels were checked by RT-PCR and QPCR 
analyses. When examined the NF-κB gene and protein definitions in samples taken from Group V and VI animals, it was 
observed that the definitions decreased and that caspase-3 gene and protein definitions increased significantly. In addition, 
apoptotic effect of B2O3 in liver was supported by TUNEL analysis. This study demonstrated that intraperitoneally administered 
B2O3 induced apoptosis by inhibiting hepatocyte proliferation 6 hours after partial hepatectomy.  
 
Keywords: Partıal hepatectomy, Borıc anhydrıde, Caspase-3, Nf-kb, Taqman proteın assay. 
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PRENATAL VE POSTNATAL GONADAL GELIŞIMDE WNT/BETA-KATENIN YOLAĞI ILE APOPTOZ İLIŞKISI 
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Özet: Embriyonik gonad gelişimi; erkek ve kadında farklıdır. Her iki organın gelişimi başlangıçta benzer olmasına rağmen hem 
hormonal hemde moleküler mekanizmalar farklılanmamış gonad döneminden başlayarak ovaryum ve testis yapılarının gelişeceği 
ileri farklılanma dönemlerinde ortak kontrol mekanizmaları olabildiği gibi, farklı dönemlerde salgılanan faktörler ile gelişim ve 
hatta oogenez ve spermatogenez için hazırlıklar yapılmış olmaktadır. Özellikle bu dönemlerde salgılanan hem testis hem de 
ovaryum gelişimi sırasında hücre farklılaşması ve proliferasyonunda önemli rol oynayan mekanizmalardan biri olan Wnt/β-
katenin yolağı her iki gonad farklılaşması sırasında ortaktır. Özellikle Wnt4 ve β-katenin’in hem testis hemde ovaryumda 
farklılaşma sürecinde ve erişkin gonadlarda ekspresyonu gözlenmektedir. Çalışmamızda fare gonadal gelişim sürecinde 
embriyonik dönemden başlayarak erişkin döneme kadar ovaryum ve testis gelişiminideki Wnt/ β-katenin yolağı ile apoptozun 
ilişkisini araştırılması amaçlanmıştır. Prenatal 9.5, 11.5, 13.5 ve 15.5 günlük fare embriyoları ile yenidoğan, 2, 4, 6 haftalık ve 
erişkin dönemdeki gonadal gelişimdeki Wnt/ β-katenin yolağı belirteçlerinden Wnt4, Wnt5a, Wnt7a, frizzled 4, frizzled 6, GSK-3β 
ve β-katenin dağılımları immunohistokimyasal analizle, Wnt5a, GSK-3β ve β-katenin mRNA dağılımları in situ hibridizasyon analizi 
ile, apoptotik hücrelerde TUNEL yöntemi ile değerlendirilmiştir. Wnt4 dağılımın prenatal ve postnatal dönemde hem testis 
hemde ovaryumda benzer dağılımları olduğu, Wnt5a nın postnatal dönemde özellikle varlığının olduğu, GSK-3β ve β-katenin 
dağılımlarının her iki dönemde her iki gonadda da kuvvetli ekspresyonlarının olduğu, Wnt7a nın ise özellikle oogenez ve 
spermatogenezin aktif olduğu puberte döneminde etkisinin olduğu, gonadal apoptozu kontrol ettiği görülmüştür. Çalışmada 
Wnt/β-katenin yolağında önemli rol oynayan proteinlerin hem sekresyon hemde mRNA düzeylerinin incelenmesi, bu yolaktaki 
moleküllerin prenatal ve postnatal süreç ile birlikte erişkin deneklerde değerlendirilmesi, ovaryum ve testis dokusunun gelişimi 
ile birlikte oogenez ve spermatogenez süreçlerinin de analizine ve Wnt/β-katenin yolağının önemini incelenmesini sağlamıştır.   

Anahtar kelimeler: prenatal, postnatal, wnt β katenin, apoptoz 

Abstract: Differentiation of gonad from both female and male are different. Although similar to the initial development of the 
reproductive organs of the two different course of developments in different control mechanisms and / or can be connected to 
the same control mechanisms are activated at different times. Especially, Wnt/β-catenin pathways which  are control cell 
proliferation and differentiation during ovarian and testicular differentiation are similar during both gonad differentiation. The 
expression of Wnt4 and β-catenin are demonstrate in differentiation stage of ovarium and testes. In our study, mouse gonadal 
differentiation from embryonic stage to adult (Prenatal E9.5, E11.5, E13.5 and E15.5 days Mouse embryos and neonatal, 2, 4, 6 
weeks old and adult term) Wnt/β-catenin pathways controlling molecules Wnt4, Wnt5a, Wnt7a, frizzled 4 and frizzled 6 which 
are receptors for Wnt/ β-catenin pathways and  GSK-3β and β-catenin which are intracellular controlling molecules for Wnt/ β-
catenin pathways distributions were analyzed using immunohistochemical technique, in addition, distribution of  Wnt5a, GSK-3β 
and β-catenin mRNA’s were investigated using in situ hybridization technique. In our study, mouse embryonic gonadal 
development process starting from the period to adulthood ovarian and testicular gelişiminideki Wnt / β-catenin pathway is to 
investigate the relationship between apoptosis. Prenatal 9.5, 11.5, 13.5, and 15.5-day mouse embryos and newborn, 2, 4, 6 
weeks old, and gonadal development to adulthood Wnt / β-catenin pathway markers Wnt4, Wnt5a, Wnt7a, frizzled 4, frizzled 6, 
GSK-3β and β-catenin distributions immunohistochemical analysis, Wnt5a, GSK-3β and β-catenin mRNA in situ hybridization 
analysis of distribution of apoptotic cells was assessed by TUNEL assay.Distribution of Wnt4 a were similar both prenatal and 
postnatal stage of ovary and testis, the expression of Wnt5a was especially detected in postnatal stage, both GSK-3β and β-
catenin distributions were similar in both stage, and their expresiions were detected strongly in both glands, Wnt7a was detect 
in pubertal stage which in both oogenesis and spermatogenesis are active. In our study, investigation of both secretion and 
mRNA distributions of proteins that play a role in Wnt/ β-catenin pathways, evaluation of these molecules in both prenatal and 
postnatal stage with adult term, in addition analysis of oogenesis and spermatogenesis with development of ovary and testes 
and importance of Wnt/ β-catenin pathways were achieved.  

Keywords: prenatal, postnatal, wnt  β catenin, apoptosis 
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DOKSORUBISIN DIRENÇLI MCF-7 MEME KANSERI HÜCRE HATLARINDA VIMENTIN SUSTURULMASININ METASTATIK 

ÖZELLiKLERE ETKiSi  
 

METASTATIC BEHAVIOUR OF DOXORUBICIN RESISTANT MCF-7 BREAST CANCER CELLS AFTER VIMENTIN SILENCING  
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Özet: Bu çalışmanın ana amacı; MCF-7/Dox hücre hattında, vimentin geninin siRNA kullanılarak geçici olarak susturulması sonucu 
metastatik değişiklerin gözlenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada insan meme karsinoması için bir çeşit model hücre hattı 
olan MCF-7(MCF-7/S) ve doksorubisine dirençli MCF-7 (MCF-7/Dox) hücre hatları kullanılmıştır. Doksorubisine dirençli MCF-7 
hücre hattı laboratuvarımızda daha önce adım adım yapılan seçilimler sonucu elde edilmiştir. Vimentin geninin ifade seviyesinin 
tespit edilmesi için qrt PCR, vimentin protein seviyesinin gösterilmesi için de western-blot yöntemi uygulanmıştır. Gen 
susturulması için siRNA, en etkili siRNA konsantrasyonun belirlenmesi için de flow cytometry analiz yöntemi kullanılmıştır. Son 
olarak, siRNA ile vimentin susturulmasının ardından, MCF-7/Dox hücre hattındaki metastatik karakterdeki değişikliklerin tespit 
edilebilmesi için Boyden chamber ve matrijel analiz methodları kullanılmıştır. Bulgular: Kemoterapi kanser tedavisinde yaygın 
olarak kullanılan terapi yöntemlerinden biridir. Kemoterapinin etkinliği çoklu ilaç dirençliliği gibi bazı faktörler tarafından 
sınırlanmaktadır. Çoklu ilaç dirençliliği, çeşitli ATP bağlanma kaseti taşıyıcı proteinlerinin ilaçları hücre dışına atmaları ile ortaya 
çıkar. Kanser tedavisinde birçok ilaç kullanılmaktadır. Bu ilaçlardan biri de doksorubisindir ve bu ilaç DNA molekülüne eklenerek 
onu eşlenmesini inhibe eder. Ancak doksorubisinin tümorlerde çoklu ilaç dirençliliğine sebep olduğu saptanmıştır. Çoklu ilaç 
dirençliliği ile kanser hücrelerinin yayılma yeteneği arasında bir bağlantı olduğu bildirilmiştir. Vimentin, tip III ara filaman 
proteinlerinden biridir ve epitel karsinomalarında sıklıkla sentezlenmekte olup hücre yayılması ile ilişkilendirilmektedir. Ayrıca 
kanser prognozu ile de ilişkisi olduğu bilinmektedir. Vimentinin MCF-7/Dox hücre hattındaki metastatik karakterlerin 
değişiminde de anahtar rolü olduğu, bu çalışma ile gösterilmiştir. Sonuç: Sonuç olarak; vimentin geni ifadesinin, doksorubisine 
dirençli MCF-7 hücre hattında azaltılması, hücre göçücülüğü ve yayılmacılığı üzerinde değişiklik yapması beklenmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler :  MCF-7, Doksorubisin, Vimentin, Metastas, Çoklu ilaç direnliliği 
 
Abstract: The main purpose of this study was to investigate changes of metastatic behaviour in Doxorubicin resistant MCF-7 
breast cancer cell line, after transient silencing of vimentin gene by siRNA. Materail and Methods: In this study, MCF-7 cell line 
(MCF-7/S), which is a model cell line for human mammary carcinoma, and Doxorubicin resistant MCF-7 cell line (MCF-7/Dox) 
were used. The resistant cell line was previously obtained by stepwise selection in our laboratory. In order to detect of the 
vimentin expression level qrt PCR was performed and also for protein levels western-blot was applied. Gene silencing was 
performed by using siRNA and the most efficient concentration was detected by the help of flow cytometry analysis. Lastly, to 
indicate the changes in metastatic behaviour of MCF-7/Dox cells after vimentin silencing, Boyden chamber and matrigel analyses 
were performed. Findings: Chemotherapy is one of the common treatments in cancer therapy. The effectiveness of 
chemotherapy is limited by several factors one of which is the emergence of multidrug resistance (MDR). MDR is caused by the 
activity of diverse ATP binding cassette (ABC) transporters that pump drugs out of the cells. There are several drugs which have 
been used in treatment of cancer. One of them is Doxorubicin that intercalates and inhibits DNA replication. However, 
Doxorubicin has been found to cause development of MDR in tumors. It has been reported that there is a correlation between 
multidrug resistance and invasiveness of cancer cells. Vimentin is a type III intermediate filament protein that is expressed 
frequently in epithelial carcinomas correlating with invasiveness and also poor prognosis of cancer. It was invastigated that 
vimentin has also a key role in metastatic characteristics of MCF-7/Dox cell line. Conclusion: In conclusion, down-regulation of 
vimentin gene expression in MCF-7/Dox cell lines was expected to change the characteristics in migration and invasiveness 
shown by migration and invasion assays.  
 

Keywords: MCF-7, Doxorubicin, Vimentin, Metastasis, MDR 
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ZOLEDRONİK ASİDE DİRENÇLİ MCF7 HÜCRE HATTINDA ÇAPRAZ DİRENÇLİLİĞİN GERİ ÇEVRİLMESİ 

REVERSAL OF CROSS-RESISTANCE IN ZOLEDRONIC ACID RESISTANT MCF7 CELL LINE 
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Özet: Bu çalışmada amaç, zoledronik aside dirençli MCF7 hücrelerindeki çapraz dirençliliğin araştırılması ve geri çevrilmeye 

çalışılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Etoposit, dosetaksel, vinkristin ve sisplatin ile muamele edilmiş hücrelerde XTT hücre çoğalması 

analizi yapılmıştır. Bulgular: Hücre çoğalması analizleri, zoledronik aside dirençli MCF7 hücrelerinin aynı zamanda dosetaksel, 

vinkristin ve sisplatine, sırasıyla 12, 6 ve 2.5 kat dirençli olduğunu göstermiştir. Biochanin A muamelesinin zoledronik aside 

dirençli hücrelerde dosetaksel, vinkristin ve sisplatin dirençliliğini azalttığı gözlenmiştir (p<0.05). Sonuç: Spesifik bir BCRP 

inhibitörü olan Biochanin A ile muamele edilmiş hücrelerde zoledronik asit dirençliliği başarıyla geri çevrilmiştir. Bu çalışma, 

zoledronik aside dirençli MCF7 hücrelerinin birçok kanser türünün tedavisinde sıklıkla kullanılan dosetaksel, vinkristin ve 

sisplatine karşı çapraz dirençlilik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Biochanin A muamelesi bu çapraz dirençliliği geri çevirmekte 

ve buna bağlı olarak ilaca dirençli kanser hücrelerinin yüksek oranlarda ölmesini sağlamaktadır. Biochanin A kullanımının kanser 

tedavisinde ümit verici bir yöntem olabileceğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler :Zoledronik asit, Biochanin A, çapraz dirençlilik, geri çevirme 

Abstract:In this study, we aimed to investigate and reverse the cross resistance in zoledronic acid resistant MCF7 cells. Materials 

and Methods: Parental and drug resistant MCF7 cells were maintained in RPMI1640 medium supplemented with 10% FBS in an 

humidified atmosphere with 5% CO2 at 37C. Cell proliferation analyses after treatment with etoposide, docetaxel, vincristine 

and cisplatin were conducted. Results: Cell proliferation analyses showed that zoledronic acid resistant MCF7 cells were 

simultaneously resistant to docetaxel, vincristine and cisplatin, approximately 12, 6 and 2.5 folds, respectively. The treatment 

with Biochanin A resulted in decreased resistance levels for docetaxel, vincristine and cisplatin, hence higher rates of drug-

resistant cell death (p<0.05). Conclusion: Biochanin A, a specific BCRP inhibitor, was efficient to reverse zoledronic acid 

resistance in MCF7 cells. This study showed that zoledronic acid resistant cells exhibit significant cross-resistance to decetaxel, 

vincristine and cisplatin, which are frequently used chemotherapeutics in treatment of various cancer types. The treatment with 

Biochanin A was able to reverse this cross-resistance, causing death of drug-resistant cancer cells at increased rates in vitro. The 

reversal of the cross-resistance in zoledronic acid resistant MCF7 cells indicated that the use of Biochanin A could be a promising 

strategy for cancer treatment 

Keywords: Zoledronic acid, Biochanin A, cross-resistance, reversal 
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DERİN SEKANSLAMA VERİLERİNE GÖRE KAMPTOTESİNLE TETİKLENEN APOPTOZDA FARKLI MİRNA VE TRNA PARÇALANMA 

PROFİLİNE SAHİP İKİ JURKAT ALT POPÜLASYONU 
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Özet: MikroRNA’lar (miRNA’lar), apoptoz dahil çeşitli hücresel koşullarda genlerin ifadesini transkripsiyon sonrası aşamada 

control eden 19-25 nükleotit uzunluğundaki küçük kodlamayan RNA’lardır. T hücrelerinde apoptozu düzenleyen miRNA’lar 

genellikle bilinmemektedir. Apoptozu tetiklemek için Jurkat T hücreleri universal apoptotik ajan kamptotesin ile muamele 

edilmiştir. Jutkat hücre hattı, kamptotesine hassas ve kısmen dirençli olmak üzere iki alt popülasyondan oluşmaktadır. Bu 

nedenle, miRNA gen ifadesinin derin sekansla belirlenmesinden önce, apoptotik Jurkat hücreleri apoptotik olmayan hücrelerden 

ayrıştırılmıştır. Her bir alt grup farklı bir miRNA gen ifadesi ve 5’ uçtan kökenlenen tRNA parçalanma paterni göstermiştir. 

Özellikle, 6 miRNA her iki alt grupta kontrol gruba öore ters yönde ifade edilmiştir. Derin sekans verileri gerçek zamanlı qPCR ile 

doğrulanmıştır. miR-17* ve -425 HeLa hücrelerinde aşırı ifade edildiğinde, 7AAD ve kaspaz-3-pozitif hücre sayısındaki artıştan 

anlaşılacağı üzere, hem kamptotesin varlığında hemde yokluğunda apoptoz tetiklenmiştir. Bu sonuçlar miRNA’ların T 

hücrelerinde apoptozu düzenlediğini ve ilaçlarla muamele edilen hücre hatlarından elde edilen miRNA verilerinin hücresel 

heterojenlikten dolayı dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler :  MikroRNA, Sekanslama, Kamptotesin, Jurkat, Apoptoz 

Abstract: microRNAs (miRNAs) are small non-coding RNAs of about 19-25 nt that regulate gene expression post-transcriptionally 

under various cellular conditions, including apoptosis. The miRNAs involved in modulation of apoptotic events in T cells are 

largely unknown. Jurkat T cells were treated with the universal apoptotic drug, camptothecin, to induce apoptosis. Interestingly, 

the Jurkat cell line was composed of two sub-populations: one that is sensitive to camptothecin and the other being rather 

intrinsically resistant. Apoptotic Jurkat cells were sorted from the non-apoptotic ones prior to profiling miRNA expression with 

deep sequencing. Our data showed that a total of 184 miRNAs were dysregulated. Each sub-population exhibited a distinct 

miRNA expression profile and 5’-end-derived tRNA fragmentation. In particular, 6 miRNAs were inversely expressed in these two 

sub-populations. The pyrosequencing results were validated by real time qPCR. Over-expression of miR-17* and -425 in HeLa 

cells induced apoptosis both in the absence and presence of campthothecin as evident with the elevated number of 7AAD and 

caspase-3-positive cells. Altogether these results suggest that miRNAs modulate apoptotic events in T cells and that cellular 

heterogeneity requires careful interpretation of miRNA expression profiles obtained from drug-treated cell lines. 

Keywords: MicroRNA, Pyrosequencing, Camptothecin, Jurkat, Apoptosis 
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MIR181A REGULATES STARVATİON AND RAPAMYCİN İNDUCED AUTOPHAGY BY TARGETİNG OF ATG5 
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Özet: makro-otofaji hücresel bir yıkım mekanizması olup, hücrede bazal seviyede aktif bulunmaktadır. Hücrenin yaşadığı açlık, 
hipoksi ve anormal protein birikimi gibi stresler, hücresel dengenin saglanması için otofajinin daha fazla aktiflenmesine yol 
açarlar. Otofaji mekanismasının kanser ve nörodejeneratif hastalık gibi anormalliklerde rol oynadığı gösterilmiş olup, hücre 
içerisinde otofajiyi kontrol eden mekanizmaların keşfi bu sürecin kontrol edilmesine ve gerekli alanlarda terapi amaçlı 
kullanılmasını sağlayabilir. Mikrornalar hücre içerisinde protein kodlamayan küçük rna dizileri olup gelişim, hücre ölümü 
(apoptoz) gibi mekanizmaları kontrol etmektedirler. Otofajiyi kontrol eden mikrornaların keşfedilmesi için tarafımızdan yapılan 
mikrorna taramasında otofaiji regüle eden yeni mikrornalar bulunmuştur. Keşfedilen bu mikrornalardan biri, atg5 isimli önemli 
bir otofaji genini hedefleyen mır181a olup, bu mikrornanın kanser hücrelerinde ifadesi açlık ve rapamisin ile induklenen otofajiyi 
istatiksel olarak anlamlı bir şekilde azaltmaktadır. Antagomir isimli anti-mikrorna dizileri ile hücre içi mır181a ifadesini 
durdurmak, otofaji mekanizmasını açlık durumunda kontrole göre daha fazla aktiflemektedir. Bu mikrorna ifadesi sonucunda 
atg5 geninin mrna ve protein seviyesinde azaldığını ve bu mikrornanın atg5 geninin 3’utr’ın direkt baglanarak onu hedeflediğini 
luciferaz deneyi ile kanıtlamış olmaktayız. Bu çalışma, otofajiyi regule eden mikrornaların keşfi konusunda yapılmış önemli ve 
kontrollü çalışmalardan biri olmakla beraber alınan sonuçlar, mır181a nın atg5 genini hedefleyerek açlık ve rapamisin ile 
induklenmiş otofajiyi durdurduğunu göstermektedir. 
 
 
Abstract: Macroautophagy (autophagy) is a cellular degradation mechanism which is active in basal condition and can be 
upregulated upon several stress conditions including starvation, hypoxia and misfolded protein accumulation in order to 
maintain cellular homeostasis. It is important to elucidate mechanisms regulating autophagy as deregulation of this mechanism 
can lead to abnormalities including cancer and neurodegenerative diseases. microRNAs as endogenous regulators of gene 
expression control cellular processes such as apoptosis, development and also autophagy. The complete network of microRNAs 
regulating autophagy is not yet revealed thoroughly, therefore the microRNAs regulating autophagy is still a promising area of 
research in autophagy field. Here, we describe another microRNA revealed from our microRNA screen that was carried out to 
find autophagy- regulating microRNAs. hsa-miR-181a (MIR181A) is a microRNA regulating autophagic pathway through targeting 
ATG5. Overexpression of MIR181A resulted in significant decrease in starvation and rapamycin induced autophagic activity in 
cancer cells. Antagomir mediated inactivation of endogenous MIR181A resulted in increased autophagic activity under 
starvation condition. Moreover, ATG5 protein and mRNA levels were decreased upon MIR181A overexpression. In order to 
validate the direct interaction between MIR181A and ATG5 3’UTR, luciferase reporter assay was carried out. Therefore, we 
concluded that besides our previous finding that MIR181A targeting ATG5, MIR181A regulates starvation and rapamycin-
induced autophagy through targeting ATG5. 
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AMİLOİD BETA PEPTİT VE KOLESTEROL UYGULAMASININ NÖRONAL HÜCRE CANLILIĞINA ETKİSİ  

 
THE EFFECT OF THE TREATMENT OF AMYLOID BETA PEPTIDE AND CHOLESTEROL ON NEURONAL CELL VIABILITY 
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Özet: Alzheimer hastalığı (AH) oluşum mekanizmasını açıklayan “amiloid kaskad” hipotezine göre sinir dokusunda amiloid beta 
(AB) peptidinin aşırı üretimi ve birikimi ile oluşan toksik etki hastalığı başlatıcı ilk faktör olarak kabul edilmektedir. Santral sinir 
sisteminde en etkin kolesterol transport proteinlerinden biri olan ApoE’nin, E-4 allel sıklığı AH’da yüksektir. Bu durum bozulmuş 
nöronal kolesterol transportuna ve glial kolesterol birikmesine neden olabilir. Hücre içi kolesterol düzeyi ile AH’da oluşan 
nörodejenerasyon arasındaki ilişki henüz net değildir. Bu çalışmada farklı seviyelerdeki hücre içi kolesterol varlığında amiloid 
beta peptidin nöronal hücre canlılığına etkisinin belirlemesi amaçlandı. Çalışmamızda nöronal hücre deney modeli olarak PC-12 
ve SHSY-5Y hücre hatları kullanıldı. 24, 48 ve 72 saat süresince 1,2-9 mM doz aralığında kolesterol uygulandı. Hücre içine 
kolesterol geçişi düşük dansiteli lipoprotein (LDL) uygulaması ile sağlandı. Nöronal hücre canlılığı MTT testi, ters-faz mikroskopta 
Hoechest 33342 (HO) boyası, akış sitometri cihazında Annexin-V/PI fluorometrik boyaları kullanılarak belirlendi. Hücre içi ve dışı 
kolesterol analizleri hücre lizat ve kültür ortamlarında eş zamanlı olarak HPLC metodu ile gerekleştirildi. Hücrelere 72 saat 
boyunca 20 uM AB 25-35 peptit uygulaması ile canlılığın yaklaşık % 50 düzeyinde azaldığı ve özellikle 48. saatte ölen hücrelerin 
apoptotik hücre ölümüne sürüklendiği görüldü. Kolesterol (9 mM) uygulaması ile hücrenin total kolesterol düzeyinin ilk 24 saatte 
5-6 kat oranına kadar arttığı saptandı. Hücre canlılığının, AB (20 uM, AB 25-35) ve kolesterol (1,2mM) uygulaması yapılan grupta, 
sadece AB uygulanan gruba göre arttığı ancak 9 mM kolesterol uygulaması yapılan grupta tüm gruplara göre belirgin olarak 
azaldığı saptandı. Bulgularımız; steroid hormonların ve /veya okside steroid yan ürünlerin öncülü olabilen kolesterolün sinir 
dokusundaki mevcut düzeyinin AH’daki nöronal dejenerasyon ile yakın ilişkisi olabileceğini desteklemektedir.  
 
Anahtar Kelimeler : Amiloid Beta, Kolesterol, Nöron, Hücre canlılığı 
 
Abstract: The toxic effect caused by excessive production and accumulation of amyloid beta (AB) peptide is accepted as the first 
initial factor of Alzheimer's disease (AD) according to the "amyloid cascade" hypothesis. E-4 allele frequency of ApoE, one of the 
most effective cholesterol transport protein in central nervous system, is high in AD. This condition about ApoE may cause 
impaired neuronal cholesterol transport and accumulation of cholesterol in glial cells. The relationship between the intracellular 
cholesterol level and neurodegeneration is not clear yet. In this study, we aimed to determine the effect of different levels of 
intracellular cholesterol on amyloid-beta toxicity and neuronal cell viability. Rat pheochromocytoma (PC-12) and human 
neuroblastoma (SHSY-5Y) cell lines were used as a neuronal model. 1,2-9mM cholesterol was applied to cells during the 24, 48 
and 72 hours. The transition of cholesterol into the cell was provided with the application of low-density lipoprotein (LDL). 
Neuronal cell viability was determined by using MTT method, Hoechest 33342 (HO) dye by reverse-phase microscope and 
Annexin-V/PI fluorometric dye by flow cytometer. Intra and extracellular cholesterol level in cell lysate and culture media were 
simultaneously determined by HPLC method. AB peptide treatment (20uM) during 72 hours was decreased to the cell viability to 
50 % of control cells and At 48 hours, the cells were dragged to apoptotic cell death. Total cholesterol level in the cells was 
increased by up to 5-6 times in the first 24 hours of cholesterol treatment (9mM). The cell viability in the group treated together 
with AB (20uM) and cholesterol (1,2mM) was determined to increase for group treated with only cholesterol (1,2mM). The cell 
viability in the group treated with high cholesterol (9mM) was significantly lower than the other groups. Our findings support 
the possibility of a close relationship with the current levels of cholesterol in the neural tissue and the formation of neural 
degeneration. 
Keywords: Amyloid Beta, Cholesterol, Neuron, Cell Viability 
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K562 KRONİK MYELOİD LÖSEMİ HÜCRE HATTINDA MTX VE SAHA’NIN KOMBİNASYON İNDEKS DEĞERİ VE SİTOTOKSİK 

ETKİLERİNİN SAPTANMASI  
 

DETERMINATION OF COMBINATION INDEX VALUE AND CYTOTOXIC EFFECTS OF MTX AND SAHA ON K562 CHRONIC MYELOID 
LEUKEMIA CELL LINE 
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Özet: Lösemi, kemik iliğinde başlayan ve birçok durumda kana ilerleyen bir kanserdir. Başlıca dört lösemiden biri olan kronik 
miyeloid lösemi (KML) yavaş gelişen bir kan kanseridir. KML, etkili tedavi olmadan, hızlı ve blastik fazlar aracılığıyla ölüme neden 
olabilir. Yıllardır daha az toksik ajanların geliştirilmesi için birçok ilaç ve ilaç kombinasyonları test edilmektedir. Metotreksat 
(MTX), KML tedavisinde geniş ölçüde kullanılan bir ilaçtır. Son yıllarda toksisiteden dolayı terapötik dozu azaltmak için diğer 
ajanlarla kombinasyonu incelenmektedir. MTX timidilat ve pürin nükleotidlerinin sentezini engeller ve DNA sentezini bloke eder. 
SAHA (suberoylanilide hydroxamic acid) histon deasetilazları (HDACs) inhibe eden bir ajandır. Histon deasetilaz inhibitörleri 
(HDACi) birçok farklı solid tümörün, multipl miyelomanın ve lenfomaların tedavisinde kullanılmaktadır. İlaçların kombinasyon 
indeks değerleri genellikle Chou-Talalay hesaplama metodu kullanılarak bulunmaktadır. Çalışmamızın başlıca amacı, ilaçların 
sinerjistik terapötik dozunu ve MTX-SAHA kombinasyonunun toksisiteyi azaltıcı etkisinin değerlendirilmesidir. Çalışmada hücre 
proliferasyonu MTT analizi ile ölçüldü. Kombinasyonun optimal doz aralığının bulunabilmesi için, ilk olarak MTX ve SAHA için IC50 
değerleri (Dm) tanımlandı. MTX ve SAHA için IC50 değerleri sırasıyla 2,39 μM ve 3,81 μM olarak bulundu. Bu ajanların kombine 
ve tek etkilerinin saptanabilmesi için, ilaç kombinasyonunun sinerjistik etkisi MTT analizi ile doğrulandı. IC50 ve CI değerleri 
CalcuSyn programı kullanılarak hesaplandı. MTX ve SAHA’nın kombine etkileri Chou-Talalay metodu ile analiz edildi. Bu metodda, 
CI<1 değeri sinerjistik etki olarak kabul edilmektedir. Kombinasyonun CI değeri 0,962 olarak bulundu. Bu sonuçlar, MTX ve SAHA 
kombinasyonunun ilaç dirençli lösemi hücrelerine karşı sinerjistik etkisinin olduğunu ve ayrıca düşük-doz kombinasyonun K562 
kanser hücre hattının büyümesini sinerjistik olarak inhibe edici özellikte olduğunu gösterdi. MTX ve SAHA kombinasyonunun 
düşük dozlarda umut verici şekilde etkili ve hedefe yönelik terapötikler olduğunu ileri sürmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler : Kronik Myeloid Lösemi Hücre Hattı (K562), MTX, SAHA, Kombinasyon indeks, Sitotoksisite 
 
Abstract: Leukemia is a cancer that begins in the bone marrow but in most cases, moves into the blood. Chronic myelogenous 
leukemia (CML), one of the four main types of leukemia, is a slow-growing blood cancer. Without effective treatment, CML can 
progress through accelerated and blast phases, ultimately resulting in death. Many drugs and combinations of drugs are still 
being tested to develop less toxic drugs over the years. Methotrexate (MTX) is a widely used drug for CML treatment. Because of 
the toxicity its combinations with the other agents have been assessed to lower of the therapeutic dosage for the last years. 
MTX interferes synthesis of thymidylate and purine nucleotides and blocks DNA synthesis. SAHA (suberoylanilide hydroxamic 
acid) is an agent that inhibits of histone deacetylases (HDACs). The histone deacetylation inhibitors (HDACis) have been used 
also to treat a wide variety of solid tumours, multiple myeloma and lymphomas. Combination index value of the drugs has been 
found by using Chou-Talalay calculation method generally. The main aim of the study was to find synergistic therapeutic dose of 
the drugs and to evaluate toxicity reduction of MTX and SAHA combination. Cell proliferation was measured by MTT assay. To 
find optimal dosage range of the combination, the IC50 values (Dm) for MTX and SAHA was defined at first. IC50 values for MTX 
and SAHA found to be 2.39µM and 3.81µM respectively. To determine the combined and alone effects of these agents, the 
synergistic effect of the drug combination was confirmed by MTT assay. IC50 and CI were calculated by using CalcuSyn software. 
The combined effect of MTX and SAHA was analyzed by Chou-Talalay method. In this method CI <1 value was accepted as 
synergic effect. CI value of the combination was found as 0.962. These results firstly indicated that MTX and SAHA combination 
has synergistic effect against to the drug resistant leukemia cells and low-dose combination of MTX and SAHA successfully 
inhibits the growth of K562 cancer cell line synergistically. We suggested that the combination of MTX and SAHA with low-doses 
is promising effective target therapeutics for CML.  
 
Keywords: Chronic Myeloid Leukemia Cell Line (K562), MTX, SAHA, Combination Index, Cytotoxic effect. 
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LORATADİNİN SİTOTOKSİK VE GENOTOKSİK POTANSİYELİ  
 

CYTOTOXIC AND GENOTOXIC POTENTIAL OF LORATADINE 
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Özet: Loratadin (LOR), alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılan yeni kuşak bir antihistaminik ilaçtır. Literatür taraması, LOR’in 
genotoksisite ve karsinojenitesi ait verilerin yayınlanmamış raporlara sınırlı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle bu çalışmanın 
amacı, LOR’in insan periferal lenfositlerindeki sitogenotoksik etkisini ortaya çıkarmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu ilacın kültüre 
edilmiş insan periferal kan lenfositlerindeki genotoksik etkisi; kromozom anormallikleri (KA), kardeş kromatid değişimi (KKD) ve 
mikronükleus (MN) testleri kullanılarak araştırılmıştır. Ayrıca sitotoksik/sitostatik etkiyi belirlemek için mitotik indeks (MI), 
proliferasyon indeksi (PI) ve nükleus bölünme indeksi (NBI) değerleri hesaplanmıştır. Kültürler LOR’in 5, 15 ve 25 µg/ml’lik üç 
farklı konsantrasyonuna 48 saatlik süreyle maruz bırakılmıştır. Bulgular: Verilerimiz; negatif (çözücü) kontrol ile 
karşılaştırıldığında, yüksek LOR konsantrasyonları olan 15 ve 25 µg/ml’de MI istatistiksel anlamda önemli derecede düşmesine 
rağmen, test edilen tum dozlarda LOR, PI ve NBI değerlerinde daha zayıf bir sitotoksik potansiyel göstermiştir. LOR ile muamele 
edilen tüm kültürlerde KA, KKD ve MN değerleri artmıştır. Ancak negatif kontrol karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan önemli 
artışlar KA için test edilen ara konsantrasyonda (15 µg/ml) ve MN için yüksek dozlarda (15 ve 25 µg/ml) gözlenmiştir. KKD 
frekansındaki artışlar ise test edilen tüm LOR konsantrasyonlarında istatistiksel anlamda önemli bulunmamıştır. Sonuç: Daha 
önceki çalışmalarda LOR’in herhangi bir genotoksisite göstermediği vurgulanmasına rağmen, bizim çalışmamızın sonuçları bu 
ilacın sitotoksik ve genotoksik olabileceğini göstermektedir. Bu ilacın hücre bölünmesi üzerindeki engelleyici etkisinin açıklanması 
ve sitotoksik, genotoksik ve apoptotik etkileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi için daha çok çalışma yapılması gerekmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Loratadin, insan periferal lenfositleri, kromozomal anormallikleri, kardeş kromatid değişimi, mikronükleus. 
 
Abstract: Loratadine (LOR) is a new generation antihistamine used in the treatment of allergic disorders. A literature survey has 
shown that the genotoxicity and carcinogenicity data of LOR are limited to unpublished reports. Thus, the aim of this study was 
to evaluate the cytogenotoxic effect of LOR on human peripheral blood lymphocytes. Research and Methodology: We 
investigated the genotoxic effect of this drug in cultured human peripheral blood lymphocytes using chromosomal aberrations 
(CA), sister chromatid exchange (SCE) and micronucleus (MN) assay. Mitotic index (MI), Proliferation index (PI) and nuclear 
division index (NDI) were also calculated to determine the cytotoxic/cytostatic effect. Cultures were treated with LOR at three 
concentrations (5, 15 and 25 µg/ml) for 48 h. Findings: Our data show that although the MI significantly decreased at the higher 
concentrations (15 and 25 µg/ml) compared with negative (solvent) control, LOR indicated weaker cytotoxic potential in PI and 
NDI values at all the tested concentrations. LOR increased the frequencies of SCE, CA and MN in all lymphocyte cultures. 
However, significant increases were observed in CA at the medium concentration (15 µg/ml) and MN at the higher (15 ve 25 
µg/ml) concentrations compared with negative control. Increases in SCE frequency were not found statistically significant at all 
LOR concentrations tested. Conclusion: Although most of previously findings have shown that LOR does not reflect genotoxicity, 
our results indicated that it may be a cytotoxic and genotoxic drug. More studies are necessary to elucidate the relationship 
between cytotoxic, genotoxic and apoptotic effects of this drug. 
  
Keywords: Loratadine, human peripheral lymphocytes, chromosome aberration, sister chromatid exchange, micronucleus. 
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NOVEL CHIRAL THIOSEMICARBOZES AS POTENTIAL CHEMOTHERAPEUTIC AGENTS; SYTHESIS, CHARACTERIZATIONS AND 
CYTOTOXIC EFFECTS  

 
POTANSİYEL KEMOTERAPATİK AJANI OLAN YENİ KİRAL TİYOSEMİKARBAZONLARIN SENTEZİ, KAREKTERİZASYONU VE 

SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
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Özet: İlaç etken maddelerin yapı ve aktivite ilişkileri incelendiğinde, rasemik karışımlara göre tek izomerlerin hedef seçici 
olmalarından dolayı çok daha etkin oldukları görülmektedir. Bu da kiral bir ilaç etken maddesinin enantiyomerlerinden birisinin 
kanserli hücrenin profilerasyonunu inhibe edebilirken diğer enantiyomerinin profilerasyonu arttırıcı yönde etkili olabileceğini 
göstermektedir. Bu nedenle bu çalışmada saf kiral başlangıç maddelerinin her iki enantiyomeri kullanılarak yeni kiral 
tiyosemikarbazon türevleri sentezlenip, elde edilen kiral tiyosemikarbazon türevlerinin her iki enantiyomeri için de ex vivo 
sitotoksik aktivite testleri yapılarak kıyaslanmaları amaçlanmıştır. Kiral 1-(4-sübstitüefenil)etilamin türevleri (hem R formunda 
hem S formunda)CSCI2 tiyofosgen ile reaksiyona girerek izotiyosiyanat türevlerine dönüştürülmüştür. Sentezlenen kiral 
izotiyosiyanat türevleri hidrazin monohidrat ile bir gece eterli ortamda karıştırılarak tiyosemikarbazit türevleri elde edilmiştir. 
Son basamakta ise sentezlenen tiyosemikarbazit türevleri 4 konumundan sübstitüe uygun aldehitlerle (R;OCH3, NO2, F, Br) 
metanollü ortamda reflaks edilerek tiyosemikarbazon türevlerine dönüştürüldü. Sentezlenen tüm yeni kiral bileşiklerin 
yapılarının aydınlatılması için erime noktası, ince tabaka kromotografisi, elemental analiz (C,H,N,S) ve nükleer magnetik rezonans 
¹H-NMR gibi teknikler kullanıldı. Elde edilen enantiyomerik 8 bileşikden 2.5, 10,50,100 µM lık konsatrasyonlar hazırlanarak MCF-7 
ve A549 hücreleri üzerine maruz bırakıldı. Hücre canlılığı MTT(3- [4,5- dimethylthiazol- 2- yl]- 2,5- diphenyl- tetrazolium bromide) 
yöntemi ile değerlendirildi. Enantiyomerik bileşikden 3a nın(R formunda) hücreler üzerinde sitotoksik etkisi gözlenirken 
enantiyomeri olan 3a’(S formu) bileşiğinin herhangi bir sitotoksik etkisi gözlemlenmedi. Diğer bir bileşik olan 3b (R formu) nin 
herhangi bir etkisi sitotoksik etkisi yokken enantiyomeri olan 3b’(S formu)bileşiğinin 100µM konsantrasyonunun sitotoksik 
etkisinin olduğu belirlendi. Çalışılan diğer.3c,3c’,3d,3d’ bileşiklerinde ise herhangi bir sitotoksik etki gözlenmedi. Elde edilen 
sonuçlar prism5 istatistik programında ANOVA testi ile değerlendirildikten sonra anlamlı çıkan sonuçlar kaydedildi 
 
Anahtar Kelimeler:  Kiral, Tiyosemikarbazon, Sitotoksik etki, Hücre canlılığı 
 
Abstract: Analysis of the structure and activity relationship of pharmaceutical active ingredients revealed that single isomers 
much more effective than racemic mixtures because they are selective. This shows that while one of the enantiomers of chiral 
pharmaceutical active ingredients inhibits proliferation of cancer cells, other one can increase. For this reason, we aimed to 
synthase new chiral thiosemicarbazones derivatives from both enantiomers of pure chiral starting materials and test the 
cytotoxic activity of these derivatives ex vivo. Derivatives of Chiral 1 - (4-sübstitüefenil) ethylamine (both R and S forms) reacted 
with thiophosgene CSCI2 and converted to isothiocyanate derivatives. Thiosemicarbazide derivatives are obtained by overnight 
mixing of synthesized isothiocyanate derivatives with hydrazine monohydrate in ethereal environment. Lastly, synthesized 
thiosemicarbazide derivatives converted to thiosemicarbazones by refluxing in methanol with aldehydes (R ;OCH 3, NO 2, F, Br) 
suitable for substitution. For characterization of new chiral compounds melting point, thin layer chromatography, elemental 
analysis (C,H,N,S) and H-NMR techniques were used. MCF-7 and A549 cells treated with 2.5, 10,50,100 µM concentrations of 
new enantiomeric comnpound. Cell viability were detected with MTT (3 - [4,5 - dimethylthiazol-2 - yl] - 2,5 - diphenyl-
tetrazolium bromide) test. While cytotoxic activity observed in enantiomeric compound 3a (R form), no cytotoxic activity was 
observed in its enantiomer 3a (S form). Also, cytotoxic activity observed in enantiomeric compound 3b (S form), whereas no 
cytotoxic activity observed in enantiomer R form. This compound showed cytotoxic activity at 100µM concentration. No 
cytotoxic activity was observed in 3c,3c’,3d,3d’ compounds. Finally, all of datas were analysed wtih prism 5 statistic program by 
doing ANOVA test.  
 
Keywords: Chiral, Thiosemicarbazones,cytotoxic effects,cell viability 
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TOKSİKOLOJİ BAŞLIĞI ALTINDA APOPTOZUN DEĞERLENDİRİLMESİ  
 

DISCUSSING APOPTOSIS UNDER TOXICOLOGY 
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Özet: Apoptoz genetik olarak kontrol edilen programlı hücre ölümü formlarından biri olup normal gelişim süresince de gözlenir. 
Apoptoza giren hücreler büşülür, yoğunlaşır, hücre iskeleti elemanları dağılır, çekirdek formasyonu bozulur ve dna fragmanlara 
ayrılır. Hücre yüzeyini değiştiren ve fagositoza sebep sinyal elemanlarının oluşumudur en önemli belirteci birisi de değişerek 
fogositoza sinyal elemanlarının oluşumudur. Çeşitli fizyolojik ve patolojik mekanizmalar apoptozu uyarır. İki ana apoptotik yolak 
bulunur; ekstrinsik/reseptör yolağı veya intrinsik/mitokondiryal yolak. Apoptozun intrasellüler mekanizmasının temelinde, aktif 
bölgelerinde sistein içeren ve hedef moleküllerini spesifik aspartik asit bölgelerinden kesen kaspazlar bulunur. İnaktif prekürsör 
olarak sentez edilen kaspazlar aktive olmuş diğer kaspazlar tarafından spesifik aspartik asit bölgelerinden kırpıldıktan sonra aktif 
hale gelir. Apoptoz mekanizmasında düzenlemelerde oluşacak dengesizlikler nörodejeneratif hastalıklar, iskemik hasar, 
otoimmün hastalıklar ve çeşitli kanser tiplerine neden olur. Terapötik stratejilerde apoptozun düzenlenmesi kritik öneme 
sahiptir. İnsan faaliyetleri nedeniyle çok sayıda kimyasal yüksek oranlarda çevreye salınarak çevre kirliliğine sebep olur. Çok 
sayıda kimyasalların apoptotik mekanizmalar üzerinde etkisinin olduğu bildirilmiştir. Bu etkilerini dna hasarı, kaspaz aktivasyonu, 
hücresel oksidatif hasar üzerinden gerçekleştirir. Apoptoz yolağı toksik kimyasallar için önemli bir hedeftir. Bu derlemenin amacı 
apoptoz ve toksik maddeler arasındaki ilişkiye genel bir bakış açısı sağlamaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Toksik Kimyasallar, Apoptoz 
 
Abstract: Apoptosis is a form of cell death which programmed, genetically controlled and occurs normally during the 
development. Cells that undergoes apoptosis shrinks and condenses, cytoskeleton of the cell collapses, the nuclear 
disintegration occur, and the DNA breaks up into fragments. Most importantly, the cell surface is altered, to signaling rapidly 
phagocytosed. Physiological and pathological mechanisms can trigger apoptosis. There are two main apoptotic pathways: the 
extrinsic or death receptor pathway and the intrinsic or mitochondrial pathway. Apoptosis intracellular machinery depends on a 
family of proteases named caspases containing cysteine at their active site and cleave their target proteins at specific aspartic 
acid site. Caspases are synthesized in the cell as inactive precursors, or procaspases, then activated by cleavage at aspartic acids 
by other caspases. Once activated, caspases cleave cellular macromolecules and proteins. Inappropriate regulation of apoptosis 
may cause neurodegenerative diseases, ischemic damage, autoimmune disorders and many types of cancer. The modulation of 
apoptosis is critical on therapeutical strategies. Human activities contribute to a high release of chemials to the environment at 
rates and concentrations sufficient to make them pollutants. A great number of chemicals are reported to induce apoptotic 
processes through the mechanism of DNA damage, caspase activation, oxidative cell stress. Apoptotic pathways are important 
targets for toxic chemicals. The goal of this review is to provide a general overview of current knowledge on the relationship 
between apoptosis and toxicans.  
 
Keywords: Toxic Chemıcals, Apoptosis 
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RESVERATROLÜN HCT 116 KOLON KARSİNOMA HÜCRE HATLARINDAKİ APOPTOTİK ETKİSİNDE  
PRO-APOPTOTİK BAX PROTEİNİN ÖNEMİ  

 
THE IMPORTANCE OF PRO-APOPTOTIC BAX PROTEIN ON THE APOPTOTIC EFFECT OF RESVERATROL IN HCT 116 COLON 

CARCINOMA CELL LINE 
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Özet: Kolon kanseri kanser ölümleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Epidemiyolojik çalışmalara göre besin tüketimi ile 
düşük kolon kanser riski arasında bir bağlantı olduğu öngörülmüştür. Son yıllarda yaygın olarak tüketilen meyve ve sebzelerde 
bulunan bazı fitokimyasal maddelerin anti-kanser etkileri tanımlanmakta ve araştırılmaktadır. Bir stilben olan trans-resveratrol 
bol miktarda üzüm ve yer fıstığında bulunmaktadır. Resveratrol düşük toksisite göstermesi ve kanser progresyonu ile ilgili pek 
çok moleküler yolakta etkili olması nedeniyle birçok kanser türünde araştırılmaktadır. Yapılan in vivo ve in vitro çalışmalar ile 
resveratrol’ün hücre döngüsü, apoptoz ve tümör invazyonunda önemli rol oynadığı öne sürülmektedir. Resveratrolün apoptotik 
mekanizması ile ilişkili çalışmalarda ise etkisinin kanser hücresine göre farklılıklar gösterdiği belirtilmektedir. Resveratrolün 
etkisinde bir pro-apoptotik protein olan Bax’ın rolü, apoptoz oranı ve mitokondri membran potansiyel değişimi üzerindeki etkisi 
henüz HCT-116 kolon karsinoma hücreleri için aydınlatılmamıştır. Bu amaçla çalışmamızda resveratrolün apoptotik etkisini 
saptamak için HCT-116bax+/+ ve HCT-116bax-/- hücre hatları kullanıldı. Resveratrolün hücre canlılığına etkisi ve IC50 değeri 24 
saat inkübasyon için WST-1 canlılık analizi ile belirlendi. Belirlenen IC50 değerinde gerçekleşen apoptoz oranı Annexin 
v/Propidyum iyodür(PI) ikili boyamasını takiben akış sitometrisi ile değerlendirildi. Mitokondriyal membran potansiyelinin 
değişimi JC-1 fluorometrik boyaması ile akış sitometrik olarak analiz edildi. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde resveratrolün 
IC50 değerinin 50um olduğu belirlendi. Akış sitometrik histogram istatistiğine göre apoptoz oranı HCT-116bax+/+ hücrelerin 
kontrol grubunda %7,82, deney grubunda %29,65, HCT-116bax-/- hücrelerin kontrol grurubunda %3,22, deney grubunda %13,98 
olarak saptandı. Membran potansiyel değişimi ise HCT-116bax+/+ hücrelerin kontrol grubunda %5,72, deney grubunda %8,62; 
HCT-116bax-/- hücrelerin kontrol grubunda %1,62, deney grubunda %97,98 olarak saptandı. Verilerimiz resveratrolün apoptotik 
etkisinde mitokondri membran potansiyeli ve mitokondri membran geçirgenliğini değiştiren Bax proteinin rol oynadığını ve Bax 
yokluğunun HCT-116 kolon karsinoma hücrelerinin apoptoza daha duyarlı hale getirdiğini göstermektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Resveratrol, Kolon kanseri, Bax, Apoptoz  
,  
Abstract: Colon carcinoma is the third among the cancer related deaths. A relationship has been suggested between the low 
incidence of colon cancer and diet. Anti-cancer effects of some phytochemicals have been identified and investigated in widely 
consumed fruits and vegetables. Trans-Resveratrol, a stilbenoid, is present in grape and peanuts. Resveratrol has been 
investigated in several cancer types because of its low toxicity and effects in many molecular pathways in cancer progression. In 
vivo and in vitro studies suggest the important role of resveratrol in cell cycle, apoptosis and tumor invasion. Studies regarding 
the apoptotic mechanisms of resveratrol have implied the different responses in different cell types. The role of pro-apoptotic 
Bax protein on the resveratrol related apoptosis and mitochondrial membrane potential has not been identified in colon 
carcinoma cells. In this direction, HCT-116bax+/+ and HCT-116bax-/- cell lines were utilized to detect the apoptotic effect of 
resveratrol. The impact on the cell viability and IC50 value of resveratrol has been determined via WST-1 viability assay for 24 
hour time point. The ratio of apoptosis in the dose of IC50 value has been evaluated via flow cytometry following Annexin 
V/Propidium iodide (PI) double staining. Changes in the mitochondrial membrane potential have been analyzed by flow 
cytometry and JC-1 fluorometric staining. IC50 value of resveratrol was found as 50 μM. According to the flow cytometric 
histogram statistics; apoptosis ratio was determined as 7.82% and 29.65% in the control and in the experimental groups of HCT-
116bax+/+ cells; and also the ratios were found as 3.22% in the control and 13.98% in the experimental groups of HCT-116bax-/- 
cells respectively. Changes in the membrane potential has been established as 5.72% in the control group and 8.62% in the 
experimental group of HCT-116bax+/+ cells, as 1.62% in the control group and 97.98% in the experimental group of HCT-116bax-
/- cells. Our data show that Bax protein plays role in the apoptotic effect of resveratrol by altering mitochondrial membrane 
potential and mitochondrial membrane permeability and the absence of Bax increase the sensitivity of HCT-116 colon carcinoma 
cells to apoptosis.  
 
Keywords: Resveratrol, Colon carcinoma, Bax, apoptosis  
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DDL221 KOLON KANSER HÜCRELERİNDE HESPERİDİNİN APOPTOTİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ  
 

APOPTOTIC EFFECTS OF HESPERIDIN IN HUMAN COLON CANCER CELLS, DDL221 
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Özet:  Kolorektal kanser batı ülkelerinde ve dünya çapında kanser ile ilişkili ölümler arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Asya 
ülkelerinde, kolon kanser oranları incelendiğinde batı ülkelerinin besin düzenleri benimsendiği için sürekli bir artış göze 
çarpmaktadır. Kolon kanser insidans ve mortalite oranlarının düşürülmesi için etkili prevensiyon araştırılmaları yapılmakta olup 
kanser karşıtı etki gösteren tıbbi bitkilerin içeriklerinin araştırılması bu çalışmaların geleceği için umut vericidir. Hesperidin, 
flavanon adı verilen ve genellikle sitrus meyvelerinde bulunan flavanoid sınıfına ait bir bileşiktir. Hesperidin’in kolon kanseri de 
dahil olmak üzere bir çok kanser tipinde antiproliferatif etkiye sahip olduğu gösterilmiş olup etki mekanizması henüz 
bilinmemektedir. Bu çalışmada DDL221 kolon kanseri hücrelerinde hesperidin’in apoptotik ve tüm genom gen ekspresyonu 
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Zaman ve doz bağımlı antiproliferatif ve apoptotik etkiler sırası ile WST-1 
hücre proliferasyon testi,LDH sitotoksisite testi,nükleosomal zenginleşme faktörü belirleme,kaspaz3 aktivitesinde 
değişimler,mitokondriyal membran potansiyel kaybı ve plazma membranında fosfotidilserin lokalizasyonu belirleyerek 
incelenmiştir. Tüm genom ekspresyon seviyesindeki değişimler Illumina Human HT-12v4 mikroçip yöntemi ile belirlenmiştir. 
Sonuçlar: DDL-221 hücrelerinde hesperidin etkisi ile bağlı doz ve zaman bağımlı olarak kaspaz 3 aktivitesi, MMP kaybı ve 
apoptotik hücre popülasyonunda artış belirlenmiştir. Hesperidin stimüle ve kontrol örneklerinin fold change değerleri 
karşılaştırılarak biyolojik fonksiyon analizi yapılmış ve TGFB, NF-Kb yolakları en etkili yolaklar olarak tespit edilmiştir. Tartışma: Bu 
sonuçlar hesperidin’in kolon kanser hücrelerinde antiproliferatif ve apoptotik etkiyi immün yanıt modülasyonu ile gösterdiğini 
ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen veriler kolon kanseri için hedefe yönelik bitkisel terapi çalışmalarına ışık 
tutacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler : Kolon kanseri,hesperidin,apoptosis,mikroçip 
 
Abstract: Colorectal cancer (CRC) is the third most common cancer in western countries and the third leading cause of cancer-
related death worldwide. Colon cancer rates are continuously increasing in Asia due to the rapid increase in the adoption of 
westernized dietary patterns. A number of effective prevention measures have been introduced to substantially reduce both the 
incidence of and mortality due to colon cancer. The search for new compounds in foods or in plant medicines showing anti-
cancer effects is one realistic and promising approach to prevention. A variety of compounds have undergone clinical trials 
against colon cancer based on this strategy. Hesperidin belongs to the class of flavonoids called flavanones and is found mainly 
in citrus. Although hesperidin is thought to have anti-proliferative effects against several cancer types, including colon cancer, 
the action of this compound is not well understood. In this study, we investigated the apoptotic effects of hesperidin in colon 
cancer cells, DDL221, and examined its effects on genome wide gene expression. Methods: Time and dose dependent 
antiproliferation and apoptotic effects of hesperidin were subsequently determined by WST-1 cell proliferation assay, LDH 
cytotoxicity assay, determination of nucleosome enrichment factor, changes in caspase-3 activity,loss of mitochondrial 
membrane potential (MMP), and alsothe localization of phosphatidylserine in the plasma membrane. Changes in whole genome 
wide expression levels were examined by Illumina Human HT-12v4 beadchip microarrays. Results: There were significant 
increases in caspase-3 activity, loss of MMP, and increases in apoptotic cell population in response to hesperidin in DDL221 
colon cancer cell lines in a time- and dose-dependent manner. We performed biological function analysis by comparing 
hesperidin treated and control fold change values and found that TGFB and NF-kB pathways were the most statistically 
significant pathways. Conclusion: These results revealed that hesperidin has antiproliferative and apoptotic effects on colon 
cancer cell lines by modulating immune response. These data provide hesperidin could be developed as agent against colon 
cancer.  
 
Keywords: Colon cancer, hesperidin, apoptosis,microarray 
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TRAIL TRANSFEKTE ADİPOZ KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRE İLE KO-KÜLTÜRE EDİLEN NÖROBLASTOMA HÜCRELERİNDE 
EMBELİN İLE XIAP İNHİBİSYONUNUN ETKİLERİ 

 
THE EFFECTS OF XIAP INHIBITION BY EMBELIN IN NEUROBLASTOMA CELLS CO-CULTURED WITH TRAIL TRANSFECTED 

ADIPOSED DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS 
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Özet: Yapılan çalışmalar adipoz kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin (AKMKH) salgıladıkları sitokin/kemokin aracılığı ile tümör 
hücrelerine yönelim gösterdiklerini ve TRAIL indüksiyonunu sağlayarak kanser hücrelerini apoptoza yönlendirebildiğini ortaya 
koymaktadır. AKMKH’in bu özelliği apoptoza direnç gösteren kanserlerde yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi için yoğunlukla 
araştırılmaktadır. Nöroblastoma hücrelerinde XIAP gibi apoptoz inhibitör proteinlerin ekspresyon artışı yaygın olarak 
gözlenmektedir. Tümör hücrelerinde apoptoza karşı oluşan bu direnç anti-tümöral kemoterapi ilaçlarının etkinliğini 
zayıflatmaktadır. Doğal bir XIAP inhibitörü olan Embelin’in hücre büyümesini inhibe ettiği ve XIAP artışından kaynaklanan anti-
apoptotik etkiyi yok ederek apoptozisi uyardığı prostat kanseri ve Jurkat hücre dizisinde gösterilmiştir. Ayrıca çeşitli kanser 
türlerinde NF-κB ve Akt/mTOR/S6K1 gibi hücre canlılığı ile ilgili sinyal yolaklarını baskıladığı belirtilmektedir. Bu özelliği ile tümör 
hücrelerinin sağ kalımını, proliferasyonunu, invazyonunu ve anjiyogenezini regüle eden yolakları bloke ederek kanser tedavisinde 
yararlı bir ajan olabileceği öne sürülmektedir. Yapılan bu çalışmada TRAIL geni aktarılmış AKMKH’ler ile ko-kültüre edilmiş 
nöroblastoma hücrelerinin bir XIAP inhibitörü olan Embelin ile muamele edilmesi sonucunda hücrelerin apoptoz duyarlılığının 
değişiminin incelenmesi amaçlandı. Bu doğrultuda, S-tip nöroblastoma hücresi olan SK-N-AS (ATCC) ve Amaxa Nuclefactor 4D 
(Lonza) cihazı ile TRAIL geni transfekte edilmiş AKMKH’leri (TRAIL-AKMKH) kullanıldı. Embelinin nöroblastoma hücrelerindeki 
IC50 değeri WST-1 testi ile saptandı. TRAIL-AKMKH ile ko-kültüre edilen nöroblastoma tümör hücrelerine 24 saatte IC50 
konsantrasyonunda Embelin uygulaması yapıldı. İnkübasyonların ardından apoptotik nöroblastoma hücrelerinin oranı akış 
sitometrik (FacsCalibur, BD) Annexin-V/PI analizi ile saptandı. Embelin uygulaması sonucunda NF-κB, mTOR sinyal ileti 
yolaklarının inhibisyonu AlphaScreen Surefire (Perkin Elmer), protein fosforilasyon analizi ile değerlendirildi. Akış sitometrik 
analiz ile elde edilen toplam apoptoz yüzdeleri: wt-NB %4; wt-NB+EMBELİN %11; wt-NB+wt-MKH %16, NB-Embelin+TRAIL-MKH 
%22 olarak ve kontrole göre tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı (p<0,05). IκB fosforilasyonu wt-NB %25; 
TRAIL-MKH+NB-Embelin %6, NB-Embelin+TRAIL-MKH %4 olarak saptandı (kontrole göre p<0,0001). mTOR fosforilasyon yüzdesi 
ise wt-NB %13 iken wt-NB+EMBELİN, wt-NB+wt-MKH ve NB-Embelin+TRAIL-MKH gruplarında %5’e kadar düştüğü saptandı 
(kontrole göre p<0,001). Yaptığımız çalışmanın sonucunda genetik olarak TRAIL-MKH’lerin nöroblastoma hücreleri üzerinde 
apoptozu indükleyerek hücre canlılığını etkilediğini ancak bir XIAP inhibitörü olan Embelin’in nöroblastoma hücrelerinin hücre 
sağ kalımını sağlayan NF-κB, mTOR sinyal ileti yolaklarını baskılayarak apoptotik etkinin artışına katkı sağladığını öngörmekteyiz.  
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Abstract: Studies confirm that adipose derived mesenchymal stem cells (ADMSC) induce the apoptosis of cancer cells via 
targeting tumor cells through secreted cytokines/chemokines and the induction of TRAIL. This feature of the ADMSCs have been 
investigated to develop new therapeutical approaches against apoptosis resistant cancers. Increase in the expression of 
apoptotic inhibitor protein XIAP has been observed in neuroblastoma cells. This resistance in tumor cells against apoptosis 
diminishes the efficiency of anti-tumoral chemotherapy. Embelin, natural XIAP inhibitor, has been shown to inhibit cell 
proliferation and induce apoptosis in prostate and Jurkat cell lines via elimination of XIAP induced anti-apoptotic effect. 
Additionally, it has been shown to depress cell viability related signalling pathways such as NF-κB and Akt/mTOR/S6K1. These 
features makes embelin an efficient agent for cancer therapy by the blockage of recovery, proliferation, invasion and 
angiogenesis in tumor cells. In this study, the aim was to investigate the apoptotic sensitivity of neruoblastoma cells following 
the treatment with embelin as XIAP inhibitor and coculturing with TRAIL transfected ADMSCs. In this direction, SK-N-AS (ATCC) 
S-type neuroblastoma cells and TRAIL transfected ADMSCs (TRAIL-ADMSC) have been used. The IC50 value of embelin on 
neuroblastoma cells have been determined by WST-1 assay. Embelin has been applied to neuroblastoma cells co-cultured with 
TRAIL-ADMSC for 24 hours in the concentration of IC50. The ratios of apoptotic neuroblastoma cells have been detected via flow 
cytometric (FacsCalibur, BD) Annexin-V/PI analysis following incubation periods. The inhibition of NF-κB and and mTOR signalling 
pathways has been evaluated via protein phosphorylation analysis AlphaScreen Surefire (Perkin Elmer). Total apoptosis  
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percentages obtained from flow cytometric analysis were as follow: wt-NB 4%; wt-NB+Embelin 11%; wt-NB+wt-MKH 16%, NB-
Embelin+TRAIL-MKH 22% and found to increase significantly compared to the control group (p<0.05). IκB phosphorylations were 
found to be wt-NB 25%; wt-NB+wt-MKH 6%, NB-Embelin+TRAIL-MKH 4% (p<0.0001 vs control). mTOR phosphorylation were wt-
NB 13%; wt-NB+embelin, wt-NB+wt-MKH, NB-Embelin+TRAIL-MKH 5% (p<0.0001 vs control). In the light of this study, we can 
conclude that TRAIL-MSCs can induce the apoptosis in neuroblastoma cells and embelin, as a XIAP inhibitor, provides an increase 
in this apoptotic effect via depression of NFκB and mTOR signalling pathways.  
 
Keywords: Neuroblastoma, TRAIL, Embelin, NF-κB, mTOR  
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FARE EMBRİYONİK KÖK HÜCRELERİNDEN KONDROSİT FARKLILAŞTIRILMASI VE MEZENŞİMAL KÖK HÜCRELERİNDEN 
FARKLILAŞTIRILAN KONDROSİTLERLE KARŞILAŞTIRILMASI 
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Özet: Bu projede eş zamanlı olarak stok embriyonik kök hücre ile fare kemik iliğinden alınan mezenşimal kök hücrelerin uygun 
ortamda kültürleri yapıldıktan sonra her iki kök hücre kaynağından kondrosit farklılaştırılması yapılmıştır. her iki hücre kaynağının 
da kullanılması düşünülmüş olup in vivo karşılaştırılmasının yapılması planlanmıştır. Çalışmada, Kondrosit farklılaştırması için 
hazırlanan hücre kültür ortamına %1 ITS(insulin transferrin, selenyum), 10 ng/ml BMP-2 (bone morphogenetic protein-2), 10 
ng/ml TGF-β1 (transforming growth factor-β1) ve 50 μg/ml askorbik asit ilave edilmiştir. Hücrelerin karakterizasyonu için indirekt 
immunohistokimyasal teknik kullanılarak antiaggregan, anti-kollajen II ve anti-Sox9 dağılımları bakılmıştır. Elde edilen verilere 
dayanarak farklılaşma kapasiteleri ve farklılaşma hızları karşılaştırılmıştır. Farklılaştırılan kondrosit hücreleri fare bacak kas 
dokusu içerisine verilerek hücrelerin, in vivo ortamdaki uyumu ve devamlılığı gözlenmiştir. Hücrelerin fare bacak kasına 
enjeksiyonu yapıldıktan sonraki 28. günde enjeksiyon yapılan bölgeden biyopsi alınarak rutin parafin takip işleminden sonra 
kesitler hematoksilen eozin ve Mason trichrom boyamaları yapılarak histokimyasal analiz yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler : Embriyonik kök hücre, Mezenkimal kök hücre, Kondrosit. 
 
Abstract: In this study, embryonic stem cells from stock and mesenchymal stem cells from bone marrow of a mouse were 
propagated in 1% ITS, 10 ng / ml BMP- 2, 10 ng / ml TGF-β1 and 50 mg / ml ascorbic acid, which were added in to the cultures 
for chondrocyte differentation. Using indirect immunohistochemical techniques for characterization of of the differantated cell, 
distribution of antiaggregan, anti-collagen II and anti-Sox9 was checked. Based on the data obtained, the capacity and the rate 
of their differentiation was compared. Then The differantated cells were transplanted into the leg muscle of the mice and 
further examined for their compatibility and survival in vivo conditions. On the 28th day after the transplantation, a biyopsy 
sample was taken from the region of implant, and processed with routine parafin embedding procedure, for histochemical 
analysis which was perform using hematoxylin eosin and Masson trichrom staining. 
 
Keywords: Embryonic stem cell, Mesenchymal stem cells, Chondrocyte 
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PROPOLİS VEYA ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRESİNİN GEBELİK DİYABETLİ SIÇAN YAVRULARININ YENİDOĞAN DERİSİ EPİDERMAL VE 
KIL FOLİKÜLÜ KÖK HÜCRELERİNİN FARKLILAŞMASINA ETKİSİ 

EFFECT OF PROPOLIS OR OLIVE LEAF EXTRACT ON DIFFERENTIATION OF STEM CELLS IN RAT NEWBORN SKIN OF MATERNAL 
DIABETES 
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Özet: Kendini yenileyebilen tüm dokuların homeostazı yetişkin kök hücrelerinin aktivitesine bağlıdır. Epidermisin devamlılığı, kök 
hücrelerinin kendi kendini  yenilemesi yanı sıra progenitörlerinin interfoliküler epidermis ve saç folikülü, yağ bezleri gibi adneksal 
yapılara farklılaşmasıyla sağlanır. Memeli derisinin farklı komponentlerinin geç prenatal/erken postnatal dönemde gelişmesini 
sağlayan epidermal kök hücrelerin en önemli kaynaklarından biri  kıl folikülünün bulbus bölgesidir. Kronik bir metabolik hastalık 
olan diabetes mellitus kronik yara iyileşmesi problemlerine yol açan en önemli etkenlerden biridir.  Diyabetik dermopati, 
diyabetik olgularda en sık rastlanan deri bulgusudur. Gebelik diyabeti yeni doğanlarda kıl foliküllerinin  deformasyonunda artış 
yanısıra, epidermal hücre  tabakalarının vakualizasyonu ve dejenerasyonu,  epidermal hücre farklılaşmasının bozulması gibi 
olumsuz etkilere de yol açabilir. Bu çalışmanın amacı gebelik diyabetli sıçanlara içme suyuyla propolis veya zeytin yaprağı ekstresi 
uygulamasının yenidoğan yavrularının derilerinde epidermis ve kıl folikülü hücrelerinin fonksiyonlarına etkilerinin 
immunohistokimyasal boyamayla değerlendirilmesidir. Erişkin dişi Wistar-Albino sıçanlar, ardarda 5 gün süreyle günlük 45mg/kg 
streptozotosinin intraperitoneal enjeksiyonuyla diyabetik hale getirildikten sonra kan şekeri ≥280mg/dl olanlar non-diyabetik 
erkek sıçanlarla çiftleştirilerek 3 gruba ayrılmıştır. Çiftleşme sonrası doğuma dek ilk grup tedavisiz diyabet grubu olup standart 
diyetle beslenirken ikinci ve üçüncü gruplar ise içme sularına günlük 50 mg/kg)zeytin yaprağı ekstresi veya propolis eklenerek 
beslenmiştir. Gebe sıçanların her hafta kan glukoz ölçümleri doğuma dek kaydedilmiştir. Postnatal birinci günde tüm gruplardaki 
yavruların deri örnekleri alınmış ve %10 formalin solüsyonunda fikse edilip daha sonra rutin parafin gömme işlemine tabi 
tutulmuştur. Alınan kesitlerin hematoksilen-eozinle immunohistokimyasal analizleri yapılmıştır ayrıca anti-sitokeratin-8, anti-
sitokeratin-14, anti-CD133 ve anti-CD117 antikorlarının immunohistokimyasal dağılımı da belirlenmiştir. Propolisle beslenen 
gebe sıçanların kan glukozunun diğer gruplara kıyasla daha düşük olduğu  ve immunohistokimyasal analizlerde yavrularının tüm 
epidermal tabakalarında daha az sayıda vakuol olduğu belirlendi ve diğer gruplardan farklı olarak sadece bu grupta kıl 
follikülünde CD117 immunoreaktivitesi gözlendi. Zeytin yaprağı ekstresi veya propolisle beslenen grupların yeni doğanlarının 
derilerinde sitokeratin-14 immunoreaktivitesi tedavisiz diyabetik gebelerin yavrularıyla kıyaslandığında daha fazlaydı. Propolis 
grubunun yenidoğan yavrularının  derisinde CD 133 immunoreaktivitesi hem epidermis bazal tabakasında hem de kıl 
foliküllerinde  belirlendi.Çalışmalar sonucunda epidermal ve kıl folikülü kök hücrelerinin propolisle beslenen gebelerin yenidoğan 
yavrularında daha aktif olduğu gözlendi.  Propolisle beslenme gebelik diyabetli sıçanların kan glukoz düzeylerini düzenlemek 
suretiyle yavrularının deri kök hücrelerinin diferensiyasyonuna olumlu katkıda bulunabilir.  

Anahtar kelimeler: Kök hücre, diabetes mellitus, kıl folikülü, propolis, zeytin yaprağı ekstresi 

Abstract: The homeostasis of all self-renewing tissues is dependent on adult stem cells. The epidermis is maintained through 
self-renewal of stem cells and differentiation of their progeny to form the lineages of interfollicular epidermis and adnexal 
structures. One of the most important source of epidermal stem cells maintaining structure of the mammalian skin is the bulge 
portion of hair follicle. Diabetes mellitus is a chronic metabolic disease which is one of the major contributors to chronic wound 
healing problems. Diabetic dermopathy is the most common cutaneous finding in diabetic patients. Maternal diabetes could 
increase deformation of hair follicles, vacuolation, and degeneration of epidermal cell layers and disrupt epidermal cell 
differentiation in newborns. The aim of this study is to evaluate the function of epidermis and hair follicle stem cells in newborn 
skin of pups with maternal diabetes using immunohistochemical staining. Adult female Wistar Albino rats injected with IP 
streptozotocin with blood glucose levels ≥ 280 mg/dl, were accepted as diabetic and they were randomly divided into 3 groups 
after mated with non-diabetic males.1

st
 group pregnant rats were used as untreated diabetic group and were fed with normal 

drinking water while 2
nd

 and 3
rd

 group were fed with olive leaf extract or propolis added to drinking water. Blood glucose levels 
were recorded weekly until birth. In the 1

st
 day of postnatal period, skin biopsies of newborn pups were fixed with 10% formalin 

solution and embedded in paraffin. The sections were stained with hematoxylen-eosine for histochemical analyses, while 
immunohistochemical distribution of anti-cytokeratin-8, anti-cytokeratin-14, anti-CD133 and anti-CD117 antibodies were also 
determined. Blood glucose levels were lower in mothers fed with propolis. In histochemical analyses, vacuoles in epidermal cells  
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were observed less in pups of propolis fed  group. CD117 immunoreactivity was only observed in hair follicle cells of this group. 
Cytokeratine-14 immunoreactivity was more abundant in skin of olive leaf extract or propolis groups. Our results showed that 
epidermal and hair follicle stem cells were more active in pups of propolis group. Propolis may provide positive contribution to 
differentiation of stem cells in newborn skin by regulating blood glucose levels of maternal diabetic rats.   

Keywords: stem cell, diabetes mellitus, hair follicle, propolis, olive leaf extract  
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İNSAN MONOSİTLERİNDEN KAYNAKLANAN OLGUNLAŞMIIŞ DENDRİTİK HÜCRELERDE  

SAHA’NIN SİTOTOKSİK ETKİSİ  
 

CYTOTOXIC EFFECT OF SAHA ON MATURE DENTRITIC CELL DERIVED FROM HUMAN MONOCYTES 
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Özet: Son yıllarda, histondeasetilaz inhibitörlerinin (HDACi) kanser ve enflamatuar hastalıklara karşı rutin klinik tedavide 
kullanılması önerilmektedir. İmmün sistemde modülasyon, HDACi’lerinin etkileri arasındadır. İnsan monositlerinden kaynaklanan 
dendritik hücreler (DH) immun sistemde antijen sunan hücrelerdir. Bu hücreler, doğuştan ve sonradan kazanılmış immünite 
arasında mesajcı olarak işlev görür. İmmünterapötik stratejilerde geniş yeri olabileceği düşünülen HDACi’lerinin, DH’lerin 
fonksiyonu üzerindeki etkileri şüphe uyandırmaktadır. Histondeasetilaz inhibitörü olarak Suberoylanilidehydroxamicacid (SAHA), 
enflamatuar ve otoimmün hastalıkların klinikte tedavisinde önerilmekte fakat DH’ler üzerinde sitotoksik etkileri açısından az bilgi 
bulunmaktadır. Bu çalışmada amacımız insan monosit kaynaklı CD14+ dendritik hücreler üzerinde SAHA’nınsitotoksik etkilerini 
incelemektir.Tüm perifer kan örnekleri sağlıklı gönüllü donörlerden Marmara üniversitesi Etik Komitesinin izni ile alınmıştır. 
Periferalmononükleer hücreler FicollPaque metodu ile izole edilmiştir. CD14+monositlerin saflığı akış sitometre analizleri (FACS 
Calibur, BD Biosciences, CA, USA) ile doğrulanmıştır. CD14+monositlerin farklılaştırılması için, hücreler rekombinant insan 
granülositmakrofaj koloni stimule edici faktör (GM-CSF) ve interlökin-4 varlığında kültür edilmişlerdir. DH’lerin olgunlaştırılması 
için lipopolisakkarid (LPS) kullanılmıştır. SAHA’nın olgun DH’ler üzerindeki sitotoksisitesi tayin edilmiştir. Yüzde canlılık oranı MTT 
analizi ile ve IC50 değerleri Calcusyn yazılım programı ile tayin edilmiştir. SAHA’nın IC50 değeri 48 saatlik inkübasyon için 172 nM 
olarak bulunmuştur. Bu çalışma ile ilk defa, SAHA’nın insan monosit kaynaklı DH’lerinproliferasyonu üzerindeki sitotoksik etkisi 
ispatlanmıştır. SAHA’nınimmünoterapötik olarak klinik tedavide güvenilir dozlarda kullanımı için in vivo ileri çalışmalar 
gerekmektedir. Marmara üniversitesi bapko, sag-a-110412-0083 ile desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Dendritik hücre, SAHA, Sitotoksisite, immünoterapötik 
 
Abstract: Recently histone acetylase inhibitors (HDACIs) are suggested in the routine clinic treatment against for cancer and 
inflammatory diseases. Modulation in the immune system is among the effects of HDACIs. Dendritic cells (DCs), derived from 
human monocytes, are antigen presenting cells in immune system. They act as messengers between the innate and adaptive 
immunity. There is challenge about on the impact of HDACIs on DCs functions, which may have broader implications for 
immunotherapeutic strategies. Suberoylanilidehydroxamic acid (SAHA), a histone acetylase inhibitor, is suggested for clinic 
treatment against inflammatory and autoimmune diseases but there are less knowledge its cytotoxic effects on DCs. Here, our 
aim to investigate the cytotoxic effects of SAHA on human CD14+ monocyte-derived dendritic cells (DCs). All peripheral blood 
samples were obtained from normal volunteer donors with permission from the Marmara University Ethical Committee. 
Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were isolated by FicollPaque method. Purity of CD14+ monocytes was confirmed by 
flow cytometer analysis (FACS Calibur, BD Biosciences, CA, USA). To differentiate CD14+ monocytes, cells were cultured in 
presence of recombinant human granulocyte macrophage-colony stimulating factor (GM-CSF), and interleukin-4. 
Lipopolysaccaride (LPS) was used for maturation of DCs. Cytotoxicity of SAHA was assessed on maturated DCs. The percentage 
of the viability was determined by MTT assay and IC50 value was calculated with Calcusynsoftware program. IC50 value of SAHA 
was found to be 172 nM for 48h incubation time. We proposed firstly that SAHA has cytotoxic effect on proliferation of human 
monocyte-derived DCs in vitro. Further studies are needed to provide safety dosages of SAHA in the clinical treatments as an 
immunotherapeutic in vivo. Supported by Marmara University Research Fund SAG-A-110412-0083. 
 
Keywords: Dendritic cell, SAHA, Cytotoxicity, Immunotherapeutic 
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DENDRİTİK HÜCRE İZOLASYONU VE FARKLILAŞTIRMASINDA SERUM VE SERUM ALBUMİN KULLANIMININ KARŞILAŞTIRMASI 

 
 COMPARISON OF SERUM VERSUS SERUM ALBUMIN USAGE IN THE EFFICIENCY OF DENDRITIC CELL ISOLATION AND 

DIFFERENTIATION 
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Özet: Dendritik hücreler (dh), sonradan kazanılmış immune cevabın regülasyonunda kritik rol oynayan ve tumor terapisinde 
yüksek potansiyele sahip antijen sunucu hücrelerdir. Bu kapsamda, klinik düzeyde dendritik hücrelere farklılaşabilecek 
monositlerin eldesi için metod ihtiyacı doğmaktadır. Zenginleştirme için kullanılan metodların çoğu yeterli miktar ve kalitede 
monosit eldesini sağlayamamıştır. İzolasyon prosedüründe, hücrelerin flaska tutunması aşamasında kullanılan serum tipinin 
verimli elde açısından önemli olabileceği düşünüldü. Bu amaçla, monosit tutunmasının etkinliği için değişik tip serumların 
karşılaştırılmasını planlandı. Fötal sığır serumu (fbs), insan serum albumin (hsa) ve otolog serum bu kapsamda karşılaştırıldı. 
Perifer mononükleer hücreler (pbmc) sağlıklı bireylerin kanından ficoll-paque standart dansite gradient santrifüjü ile izole edildi 
ve farklı serum tipleri içeren besiyeri içerisinde olgunlaşmamış dendritik hücrelere farklılaştırıldı. Besiyerlerindeki serum oranları: 
grup a %10 fbs + besiyeri, grup b %1 hsa + besiyeri, grup c %1 otolog serum + besiyeri şeklinde idi. Olgunlaşma periyodu sonrası 
(7 gün), dh’lerin olgunlaşması pbmc ve dh karakteristik markırları ile akış sitometresi kullanılarak tayin edildi. Dh’ler cd14 
ekspresyonu göstermezken cd80, cd86 ve cd40 ekspresyonuna sahiptirler. Deney gruplarımızdan grup b; cd40, cd80 ve cd86 için 
sırasıyla %99.20 , % 76.55 ve %71.89 geometrik ortalama değerleri ile dc spesifik yüzey markerleri açısından en yüksek 
ekspresyona sahip bulundu. Bu değerler grup a için %34.92, % 8.84and %25.33 ; grup c için ise %31.88, %10.34, %35.96 bulundu. 
Elde edilen sonuçlar %1 hsa’nın cd14+ insan monositlerinden dendritic hücre olgunlaştırmasında en yüksek potansiyele sahip 
olduğunu göstermektedir. 
 
Anahtar kelimeler: Dendritik hücre, farklılaşma, besi yeri 
 
Abstract: Dendritic cells (DC) are antigen-presenting cells (APCs) which play a critical role in the regulation of adaptive immune 
response and potentially represent valuable tools for the therapy of tumors. However there is requirement for a method that 
provides high yield monocytes which are differentiated into clinical grade dendritic cells. Most of the methods which have been 
tried for enrichment of the yield have not provided enough quantity and quality of monocytes. We thought that during cell 
adherence to the flask in the isolation procedure the type of used serum is important to increase of the yield. For this purpose 
different types of serums were compared for the efficiency of monocyte adherences. Fetal bovine serum (FBS), human serum 
albumin (HSA) and autolog serum were compared. Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were isolated from the blood of 
healthy donors by standard density gradient centrifugation with Ficoll-Paque and differentiated to immature dendritic cells in 
the medium which contains different type of serum. PBMCs were seeded in different mediums which has different amount and 
type of serum. Serum ratio of the mediums were: group A 10 % FBS+ complemented medium, group B 1% HSA + complemented 
medium, group C 1% autolog serum+ complemented medium, After maturation period (7 days) DCs maturation were assessed 
with the characteristic markers of PBMC and DC by flow cytometer. DCs show no expression of CD14 but are positive for CD86, 
CD80 and CD40. In our experimental groups, Group B has highest expression of the DC specific surface markers with geometric 
mean values of 99.20% , 76.55% and 71.89% for CD40, CD80 and CD86 respectively. These values were found to be 34.92%, 
8.84% and 25.33% in Group A and 31.88%, 10.34%, 35.96% in group Group C. These results suggest that 1% HSA has the highest 
potential in maturation of DCs from CD14+ human monocytes.  
 
Keywords: Dendritic cells, Differentiation, Medium 
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RESVERATROL UYGULANMIŞ HCT 116 HÜCRE HATLARINDA METABOLİK İŞARETLER 

METABOLIC SIGNATURES IN RESVERATROL TREATED HUMAN HCT 116 CELL LINE 
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Özet: Kanser hücreleri birkaç özel metabolik özelliklere sahiptir ki bu özellikleri hedef tedaviler için araştırılmaktadır. Tümörlerde 
apoptozu teşvik edici ajanlar da kanser tedavisi için güçlü bir araç olarak kabul edilmektedir. Bir stilbenoid olan Trans-Resveratrol 
üzüm ve fıstıkta bulunmaktadır. Düşük toksisiteye sahip olan resveratrolün kanserin ilerlemesi ile ilgili moleküler yolaklardaki 
etkisi bir çok kanser türünde araştırılmaktadır. Resveratrolün hücre döngüsü apoptoz ve tümör invazyonunda önemli bir role 
sahip olduğu in vitro ve in vivo çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı hücre hatlarında metabolom üzerinde apoptozun 
etkisini gözlemlemek için hızlı, güvenilir ve sağlam metabolit ölçüm yöntemi dizayn etmektir. Bu doğrultuda amaç metabolik 
ölçüm temelli yeni doğan kütle spektrometresini hücre kültür çalışmalarına adapte etmektir. Bu çalışmamızda HCT-116 hücre 
hattında apoptozun metabolik belirteçlerini araştırdık. Bu amaç doğrultusunda HCT-116 bax+/+ hücre hatları resveratrolün 
apoptotik etkisini saptamak için kullanıldı. Resveratrolün hücre canlılığı üzerindeki etkisi ve IC50 değeri WST-1 canlılık testiyle 24 
saatlik dilimiyle belirlendi. Sonuçlar 50 uM resveratrolün IC50 değerini göstermektedir. Pozitif kontrol olarak, HCT-116 hücre 
hatlarına 100 uM doxorubicin uygulandı. Uygulama yapılmamış hücre hatları negatif kontrol olarak kabul edildi. Elde ettiğimiz 
verilerde uygulama yapılmış ve uygulama yapılmamış hücre hatlarının farklı metabolit konsantrasyonları gösterdiği gözlendi. 
Hücre kültüründe aspartat, arjinin, lösin, ornitin, sitrulin, glutamat, metiyonin, alanin, glisin, fenilalanin, prolin, valin, serbest 
karnitin (C0), asetil karnitin (C2), glutaril karnitin(C5DC), dekanoil karnitin (C10), dodekanoil karnitin (C12), miristoil karnitin 
(C14), palmitoil karnitin (C16) ve steroil karnitin gibi bir çok metabolitin apoptotik süreçler için gösterge olduğu gözlemlendi. 
Metabolik göstergeler hücre kültürlerinde apoptoza neden olan testlerin etkinliğinde kullanılabilir. Bu göstergeler yüksek verimli 
taramalarda elde edilebilir.  

Anahtar Kelimeler:  LC-MS/MS, Metabolomiks,Resveratrol, HCT-116 

 
Abstract: Cancer cells have several specific metabolic features, which have been explored for targeted therapies. Agents that 
promote apoptosis in tumors are currently considered as a powerful tool for cancer therapeutics. Trans-Resveratrol, a 
stilbenoid, is present in grape and peanuts. Resveratrol has been investigated in several cancer types because of its low toxicity 
and effects in many molecular pathways in cancer progression. In vivo and in vitro studies suggest the important role of 
resveratrol in cell cycle, apoptosis and tumor invasion. The present study aimed to design a fast, reliable and robust system for 
metabolite measurements in cell line to observe impact of apoptosis on the metabolome. For that purpose the NBS (newborn 
screen) mass spectrometry based metabolomics assay was adapted for cell culture approach. We searched for metabolic 
biomarkers of apoptosis in HCT-116 cell line. In this direction, HCT-116 bax+/+ cell lines were utilized to detect the apoptotic 
effect of resveratrol. The impact on the cell viability and IC50 value of resveratrol has been determined via WST-1 viability assay 
for 24 hour time point. Data showed the IC50 value for resveratrol as 50 μM. As positive control, we treated HCT-116 cell line 
with 100 μM doxorubicin. Nontreated cell line was accepted as negative control. Our data indicated that treated and nontreated 
cell lines revealed distinct concentrations of metabolites. Several metabolites indicative for apoptotic processes in cell culture 
including aspartate, arginine, leucine, ornitine, citrulline, glutamate, methionine, alanine, glycine, phenylalanine, proline, valine, 
free carnitine (C0), acetylcarnitine (C2), glutarylcarnitine (C5DC), decanoylcarnitine (C10), dodecanoylcarnitine (C12), 
myristoylcarnitine (C14), palmitoylcarnitine (C16), stearoylcarnitine (C18) were observed. Metabolomic signatures might be used 
in the tests of efficacy of agents causing apoptosis in cell culture. These signatures could be obtained in fast high-throughput 
screening.  
Keywords: LC-MS/MS, Metabolomics, Resveratrol, HCT-116 
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RESVERATROL VE EGCG KOMBİNASYONUNUN PROSTAT KANSERİ HÜCRELERİNDE ANTİKANSER AKTİVİTESİ VE SİNERJİK ETKİSİ  

 
ANTICANCER ACTIVITY AND SYNERGIC EFFECT OF RESVERATROL AND EGCG COMBINATION IN PROSTATE CANCER CELLS 
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Özet: Prostat kanseri Amerka Birleşik Devletlerinde erkek ölümlerine sebep olan kanserler arasında ikinci en yaygın görülen 
kanserdir. Yaygın olarak tüketilen meyve ve sebzelerden anti-kanser ajanları olan pek çok fitokimyasal tanımlanmıştır. Küçük 
meyvelerden elde edilen bir stilben olan trans-Resveratrol (3,4’,5-üçhidroksi-trans-stilben, Res) yaygın olarak çalışılmıştır. EGCG 
(Epigallo kateşin gallat) çayda bol miktarda bulunan bir kateşindir ve pek çok hastalığın tedavisinde terapötik uygulamalarda 
potensiyel antioksidandır. Resveratrol ve EGCG iyi bir antikarsinojenik ajan olarak kabul edilmiştir çünkü düşük toksisiteye ve 
hücre döngüsünün ilerlemesinde, apoptozda önemli rol oynayan pek çok moleküler yolağı düzenleyici kapasiteye sahiptirler. 
Çalışmamızın amacı, DU-145 prostat kanseri hücre hattında ayrı ayrı uygulanan Resveratrol ve EGCG’nin apoptotik etkisini 
bulmak ve daha sonra sinerjik etkileri olan bu ajanların kombinasyon indeksini tespit etmek, değerlendirmek ve grupların 
apoptotik etkilerini karşılaştırmaktır.Bu amaçla, hücre canlılığı ve IC50 değeri WST-1 canlılık testi ile 24 saatlik süreçte DU-145 
prostat kanser hücre hattında Res, EGCG ve kombinasyon (Res+EGCG) grupları için tespit edildi. Akış sitometrisinde apoptotik 
hücre oranları Annexin V/Propidyum iyodid (PI) ikili boyaması ile değerlendirildi ve hücre döngüsü ise PI ile analiz edildi.WST-1 
sonuçlarına göre; Res ve EGCG uygulaması doza bağımlı olarak hücre ölümünü artmıştır ve IC50 değeri Res ve EGCG için sırasıyla 
141 µM ve 58 µM olarak hesaplanmıştır. Daha sonra sinerjik oran ve kombinasyon indeks değeri (CI) CalcuSyn© programı 
tarafından hesaplandı. Res ve EGCG’nin kombinasyon indexi Chou-Talalay method ile analiz edildi. Güçlü sinerjizm CI değeri 
(CI<1) 0.519 bulundu. Apoptosis oranları akış sitometrisinde Res, EGCG, kombinasyon grupları için %2.35, %1.94, %14.04 olarak 
tespit edildi. Hücre döngüsü analizine gore, apoptotic hücre oranları Res grubunda %12.9, EGCG grubunda %11.8 ve 
kombinasyon grubunda %27.6 bulundu. Tüm bu sonuçlar, Res ve EGCG’nin kombinasyonunun, Res ve EGCG uygulanan gruplara 
göre apoptozun indüklenmesinde daha güçlü bir etkisi oldugunu ve kombinasyonun daha yüksek miktarlarda apoptotik hücre 
ölümüne yol açtığını açığa çıkardı. Res ve EGCG’nin düşük toksisiteye sahip olması nedeniyle, bu doğal kombinasyonun prostat 
kanseri tedavisinin destekleyici terapisi için umut verici bir yaklaşım olabileceğini öne sürmekteyiz. 
  
Anahtar Kelimeler : Resveratrol, EGCG, Kombinasyon İndeksi, Prostat Kanseri 
 
Abstract: Prostate cancer is the second most common cause of male cancer deaths in Unites States. Multiple phytochemicals 
have been identified as potential anti-cancer agents from commonly consumed fruits and vegetables. trans-Resveratrol (3,4’,5-
trihiydroxy-trans-stilbene, Res) is the most widely studied stilbene found in small fruits. EGCG (epigallo catechine gallate) is the 
most abundant catechin in tea and is a potent antioxidant that may have therapeutic applications in the treatment of many 
disorders. Resveratrol and EGCG has been considered as a good anti-carcinogenic agent because of its low toxicity and capability 
of modulating multiple molecular pathways that play important roles in cell cycle progression, apoptosis. The aims of our study 
were to find apoptotic effect of Res and EGCG separately in DU-145 prostate cancer cell line and then to find a combination 
index of the agents, that has synergistic effect, and to evaluate and compare apoptotic effects of the groups. For these purposes 
cell viability and IC50 values were determined via WST-1 viability assay for 24 hour time point for groups of Res, EGCG and 
combination (Res+EGCG) in DU-145 prostate cell line. Apoptotic cell ratio was analyzed by Annexin V / Propidium iodide (PI) 
double staining and cell cyle (PI) was analyzed by flow cytometer. According to WST-1 results; Res and EGCG treatments were 
increased cell death as a dose dependent manner and IC50 value has been calculated as 141 µM and 58 µM for Res and EGCG 
respectively. Afterwards synergistic ratio and combination index value (CI) were calculated by using CalcuSyn© software. The 
combination effect of Res and EGCG was analyzed by Chou-Talalay method. Strong synergism CI value (CI<1) was found as 0.519. 
Apoptosis ratio were found as 2.35%, 1.94% and 14.04% for Res, EGCG and combination groups by flow cytometry According to 
cell cycle analysis; apoptotic cell ratios were found 12.9 % in Res group, 11.8 % in EGCG group and 27.6 % in combination group. 
All the results revealed that combination of Res and EGCG has more powerful effect in induction of apoptosis and combination 
leads to higher amount of apoptotic cell death than Res or EGCG treated groups. On account of Res and EGCG have low toxicity; 
we suggest that this nutritional combination might be a promising approach for adjuvant therapy of prostate cancer treatment.  
 
Keywords: Resveratrol, EGCG, Combination Index, Prostate Cancer 
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MELATONİN VE CİSPLATİN KOMBİNE UYGULAMASININ NÖROBLASTOMA HÜCRE CANLILIĞI VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ  
ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Özet: Çalışmada, nöroblastoma kanser hücre hattında Cisplatin (CDDP) uygulamasının melatonin ile kombine ve yalnız CDDP 
uygulamasının hücre canlılığı ve antioksidan kapasitesi üzerine etkileri araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Nöroblastoma kanser 
hücreleri Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) ile 37°C ve %5 CO2 ortamında kültüre edildi; hücreler CDDP ve/veya 
melatonin uygulaması yapılarak 48 kuyucuklu mikroplakta inkübe edildi. Melatonin ve CDDP uygulamasının sinerjik etkilerinin 
belirlenebilmesi için 10 grup dizayn edildi (Kontrol, çözücü, melatonin-5nM and10nM, CDDP-50µM and 100µM, melatonin-
5nM+CDDP-50µM, melatonin-5nM+CDDP-100µM, melatonin-10nm+CDDP-50µM ve melatonin-10nM+CDDP-100µM) ve MTT 
hücre canlılığı testi ile 48 kuyucuklu mikroplakta hücre canlılığı belirlendi. Gruplar etanol, CDDP ve melatonin ile muamele edildi. 
Bulgular: Uygulama sonrası tüm gruplara ait da TAS ve TOS değerleri Eliza kitler ile belirlendi. Bu uygulamalar sonucunda 
melatonin ve melatonin ve CDDP kombinasyonunun 24 saatlik uygulamada nöroblastoma hücrelerinde herhangi bir sitotoksik 
etki oluşturmadığı, fakat 48 saatlik uygulamada hücre canlılığını azalttığı belirlendi. Ayrıca, CDDP uygulamasının hücre canlılığının 
kontrol grubu ile karşılaştırılmasında hem 24 hem de 48 saatlik uygulamalarda önemli oranda azalttığı belirlendi. Sonuç: 
Melatonin uygulamasının CDDP’nin nöroblastoma hücre hattı üzerine olan sitotoksik etkilerini arttırdığını görüldü. Bu yüzden 
melatonin uygulamasının CDDP yan etkilerini baskılayarak nöroblastoma kanseri kemoterapisi ve depresyonun durumlarında 
kullanılabilecek bir yardımcı ajan olabilir.  
 
Anahtar Kelimeler:  Melatonin, Cisplatin, Nöroblastoma hücresi, Sitotoksisite, Antioksidan 
 
Abstract: In this study, we investigated the cell viability and antioxidant effects of melatonin both with and without cisplatin 
(CDDP) on the cultured neuroblastoma cancer cell line. Material and Methods: Neuroblastoma cancer cells were cultured in 
Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) at 37°C with 5%CO2 to examine the cytotoxic effect of melatonin; cells were 
cultured both CDDP with and without melatonin and thereafter counted in a 48-well microplate. To examine the effect of 
melatonin and CDDP, cells were divided into ten groups (control, vehicle, melatonin-5nM and10nM, CDDP-50µM and 100µM, 
melatonin-5nM+CDDP-50µM, melatonin-5nM+CDDP-100µM, melatonin-10nm+CDDP-50µM and melatonin-10nM+CDDP-
100µM) and thereafter cell viability was determined in a 48-well microplate using MTT assay. In different series, cells were 
cultured and treated with ethanol, melatonin, CDDP, and combination of melatonin and CDDP. After harvest, TAS and TOS were 
measured via Elisa assay kits. Results: Melatonin and combination of melatonin and CCDP produced no cytotoxic effect on 
neuroblastoma cancer cells after 24 hours, but a decrease in the cell viability after 48 hours. Furthermore, CDDP treatment 
significantly decreased the cell viability both after 24 and 48 hours periods compared to untreated controls. Conclusion: 
Melatonin enhanced the cytotoxic effects of CDDP after 48 hours neuroblastoma cell lines. Therefore, melatonin may be used as 
an adjunctive therapy agent to both improve neuroblastoma cancer chemotherapy and depression and for inhibition of CDDP 
side effects. 
 
Keywords: Melatonin, Cisplatin, Neuroblastoma cell, Cytotoxicity, Antioxidant 
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RESVERATROL UYGULAMASININ İNSAN MEME KANSERİ HÜCRESİ P53 GEN EKPRESYONU VE ANTİOKSİDAN/OKSİDAN 

SEVİYELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
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Özet: Meme kanseri dünyada en yaygın görülen kanser türlerinden birisidir. Meme kanseri kemoterapotik rezistans ya da 
başarısızlığa bağlı olarak kanser nüksü nedeniyle ölümler görülmektedir. Bu sebeple kanser tedavisinde yeni ilaç uygulamaları ve 
yeni ilaç kombinasyonlarını ile terapotik etkinliği arttırmak amaçlanmaktadır. Son yıllarda resveratrol gibi birçok antioksidan 
maddenin kanser tedavisinde etkinliği araştırılmaktadır. Bu çalışmada çeşitli doz ve inkübasyon süreli resveratrol insan meme 
kanseri hücrelerine (MCF-7) uygulanarak p53 geni ekspresyon seviyesi ve antioksidan/oksidan seviyeleri araştırıldı Gereç ve 
Yöntem: Resveratrolün sitotoksik dozunun belirlenebilmesi için 10 ile 140 µM konsantrasyonlar arası dozlar uygulanarak MTT 
(hücre viabilite) analizi yapıldı. Etkili dozların belirlenmesinden sonra çalışma için 2 farklı doz ve 2 inkübasyon süreli olmak üzere 
6 grup oluşturuldu. Tüm grupların resvereatrol sitotoksitesi, total antioksidan durumu (TAS) ve total oksidan kapasitesi (TOC) ile 
p53 geni ekpresyon düzeyi gerçek zamanlı-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) metodu ile belirlendi. Bulgular: Çalışma sonuçları 
değerlendirmesinde, resveratrol uygulamasının MCF-7 hücre proliferasyonunu ya da canlılığını baskıladığı belirlenirken p53 geni 
ekspresyonunun 48 saatlik uygulama periyodunda arttığı belirlendi. Ayrıca TAS seviyelerinin resveratrol uygulaması ile değiştiği 
(P<0.05) belirlenirken, TOS seviyesinde istatistiki bir farklılığın oluşmadığı görüldü (P>0.05). Sonuç: Çalışma sonuçları resveratrol 
uygulaması ile p53 geni ekspresyonunu arttırarak hücresel siklusta fonksiyonel olmayan gen bölgelerinin aktivasyonunu 
uyarabileceği sonucuna varıldı. Ayrıca resveratrol uygulamasının yeni terapotik tedavi stratejilerine adjuvant ajan olarak 
eklenebileceği anlaşıldı.  
 
Anahtar kelimleler: Meme kanseri, p53, Resveratrol, Antioksidan. 
 
Abstract: Breast cancer is the most common type of cancer in the world. Breast cancer causes much death for recurrence of 
cancer due to chemotherapy failure or chemotherapeutic resistance. Therefore, we aimed to enhance the therapeutic efficacy 
of cancer with the administration of new drugs and new drug combinations. Recently there are many antioxidants such as 
resveratrol were studied in the treatment of cancer therapy. Material and Methods: In the present study, resveratrol treated 
human breast cancer (MCF-7) cells at various dose and incubation periods of time were investigated for expression of p53 and 
antioxidant/oxidant levels. For the cytotoxic doses of resveratrol, interval of 10-140 µM concentration resveratrol administrated 
cell line were analyzed via MTT analysis (cell viability assay). After effective doses were determined, 2 incubation time and 2 
resveratrol concentration dependent 6 experiment groups were designed. In all groups, there examined the resveratrol 
cytotoxicity, total antioxidant status (TAS), total oxidant capacity (TOC), and expression levels of p53 gene by real time 
polymerase chain reaction (RT-PCR). Results: Analysis of the study revealed that MCF-7 cell proliferation was inhibited by the 
treatment or cytotoxic effect of resveratrol and an increase in p53 gene expression over 48 hours incubation period. 
Furthermore, breast cancer cells were affected by the total antioxidant depending on treatment of resveratrol, but oxidant 
status was not changed. Conclusion: It can be concluded from the results that resveratrol treatment can be an increase in the 
expression levels of p53. Above a certain effects of resveratrol, new therapeutic treatment strategies may contribute to develop 
higher efficiently treatment of breast cancer.  
 
Keywords: Breast cancer, p53, Resveratrol, Antioxidant  
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RESVERATROL UYGULAMASININ İNSAN MEME KANSERİ HÜCRESİ HATTINDA APOPTOZ AKTİVASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ 
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Özet: Meme kanseri gibi birçok kanser tiplerinde birçok gen bölgesinin mutasyonu rapor edilmiştir. p53 geni en iyi bilinen tümör 
süpresör gen ve en sık karşılaşılan mutant gen olup DNA hasarının oluşumu sonrası apoptozun uyarılmasında önemli rol oynar. 
Bu sebeple çalışmada farklı doz ve uygulama süreli resveratrol uygulamalarının insan meme kanseri hücre hattında (MCF-7) p53 
aktivasyonu ve pro-apoptotik Bax aktivasyonu üzerine etkileri araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 2 farklı doz (20 ve 40 µM) 
ve 2 inkübasyon süreli (24 ve 48 saat) olmak üzere toplam 6 grup oluşturuldu. Tüm grupların p53 ve bax aktivasyonları 
immunsitokimya (ICC) ve immunfloresan (IF) metotlar ile belirlendi. Bulgular: IF Bax boyamasında Bax immun pozitifliğinin 
resveratrol uygulanan 20 ve 40µM konsantrasyonlar ve 24 ile 48 saatlik inkübasyon sürelerinde arttığı belirlendi. p53 immun 
pozitifliğin belirlenmesi için ICC boyaması stereolojik değerlendirmesinde, 24 saat inkübasyonlu ve 20 ile 40 µM konsantrasyonlu 
gruplarda p53 immun pozitifliğinin kontrol grubuna göre düşük olduğu belirlenirken, 48 saat inkübasyonlu gruplarda pozitifliğin 
arttığı görüldü (p<0.05). Sonuç: Çalışma sonuçlarının değerlendirmesinde resveratrol uygulamasının p53 ve Bax aktivasyonunu 
arttırdığı ve bunlarında meme kanseri hücrelerinde apoptozun uyarılmasına katkıda bulunabileceği belirlenmiştir. Antioksidan 
etkili resveratrol p53 aktivasyonu aracılığıyla tümörogenesisi baskılayabileceği sonucuna varılabilmektedir.  
Anahtar kelimeler: Apoptoz, Meme kanseri, p53, Resveratrol 
 
Abstract: Numerous mutated genes have been reported in many cancers types including breast cancer. The p53 is a well-known 
tumor suppressor gene and the most commonly mutated gene, which plays an important role in apoptosis via DNA damage. 
Therefore, this study was aims to investigate the potential effects of different concentration of resveratrol and different 
incubation periods of resveratrol treatment on the p53 and pro-apoptotic bax activations in breast cancer cell line (MCF-7). 
Material and Methods: The study were designed as 6 groups; untreated control incubated for 24 and 48 hours group- 2 groups, 
20 ve 40 µM resveratrol treatment incubated over 24 and 48 hours period -4 treatment groups. In all groups, p53 gene and bax 
proteins were analyzed in MCF-7 using immunocytochemistry (ICC) and immunofluorescence (IF) methods. Results: The analysis 
of IF staining, Bax immune-positivity was increased in both 20 and 40µM concentration groups over 24 and 48 incubated 
periods. In the stereologic assessment of ICC staining, p53 immune-positive cell counts were found lower in 20 and 40 µM 
concentration over 24 hours treatment period compared to untreated control, but higher in both 20 and 40 µM concentrations 
group with incubation over 48 hours period compared to untreated controls (p<0.05). Conclusion: It can be concluded from the 
results that increase in the expression of p53 and Bax activations may contribute to apoptotic activation by resveratrol 
treatment. Therefore, the antioxidant effect of resveratrol might inhibit the tumorogenesis by activation of p53.  
 
Keywords: Apoptosis, Breast cancer, p53, Resveratrol 
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EGCG’NİN KASPAZ ENZİM EKSPRESYONU VE PROAPOTOTİK BAX PROTEİNİ İLE İLİŞKİSİNİN KOLON KARSİNOMA HÜCRE 
HATTINDA İNCELENMESİ  
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Özet: Yeşil çay ekstraktı olan EGCG kolay elde edilebilen, ucuz ve toksik olmayan katekin türevi bir polifenol bileşiğidir. Çeşitli 
kanser hücrelerinde apoptotik hücre ölümünü tetikleyerek kemoterapötik ajan olarak kullanımı yoğun olarak araştırılmaktadır. 
Buna rağmen EGCG’nin etkisi hücre tipine göre değişkenlik göstermektedir ve apoptoz mekanizması her hücre tipinde tam olarak 
aydınlatılamamıştır. Bu bilgiler ışığında, HCT-116bax+/+ ve HCT-116bax-/- kolon karsinoma hücre hatlarında EGCG’nin IC50 
dozunun belirlenmesi ve bu dozun kaspaz enzim ekspresyonları üzerine etkisinin zamana ve proapoptotik bax proteinine bağlı 
olarak değerlendirilmesi amaçlandı. Bu amaçla, çalışmamızda HCT-116bax+/+ ve HCT-116bax-/- kolon karsinoma hücrelerinde 
IC50 değeri 24-48-72 saatlerinde MTT canlılık analizi ile saptandı. Belirlenen etkin dozda EGCG’nin 24 saatteki apoptotik etkisi 
akış sitometrik Annexin-V/PI, kaspaz-8, kaspaz-9, kaspaz-3 ve PARP-1 ekspresyonları ise süreye bağlı olarak (2s, 4s, 6s, 9s, 12s) 
western-blotlama analizi ile incelendi. 24 saat inkübasyon sonucunda 100 µM EGCG’nin HCT-116bax+/+ hücrelerde %43, HCT-
116bax-/- hücrelerde ise %33 oranında hücre canlılığını azalttığı saptandı. HCT-116bax+/+ hücrelerde kontrol grubunda 
apoptotik hücre düzeyi %4,8 bulunurken, 100 µM EGCG uygulanmış grupta apoptotik hücre düzeyi %18 olarak saptandı (p<0.05). 
HCT-116bax-/- hücrelerde ise kontrol grubunda apoptotik hücre düzeyi %8,7 bulunurken, 100 µM EGCG uygulanmış grupta 
apoptotik hücre düzeyi % 15,2 olarak saptandı (p<0.05).Kaspaz enzim ve PARP-1 ekspresyon değişimiincelendiğinde, Kaspaz-8 

aktivasyonu HCT-116bax+/+ hücrelerde 6., 9. saatlerde ve HCT-116bax-/- hücrelerde 2.,4.saatlerde arttığı saptandı. 100µM EGCG 
uygulaması yapılan hücrelerde intrinsik apoptoz tetiklenmesinde rol alan kaspaz-9 aktivasyonu incelendiğinde; HCT-116bax+/+ 
hücrelerinde 6.saatten başlayarak 12.saate kadar artarak devam ettiği, HCT-116bax-/- hücrelerde ise 2.-4.-6. saatlerde 
başlayarak 9.saatte son bulduğu saptandı. Aynı zaman dilimlerinde incelenen kaspaz-3 aktivasyonun HCT-116bax+/+ 
hücrelerinde kaspaz-9 aktivasyonuna benzer zaman dilimlerinde aktivasyon gösterdiği saptandı. Bunun yanı sıra saptanan 
kaspaz-3 aktivasyonu, PARP-1 kesim ürünlerinin aynı zaman dilimlerinde belirlenmesi ile de desteklendi. Sonuçlarımız 100 µM 
EGCG’nin HCT-116 hücrelerinde apoptotik mekanizmayı tetiklediğini göstermiştir. HCT-116bax+/+ ve HCT-116bax-/- hücrelerde 
yapılan bu çalışma ile EGCG’nin apoptotik etkisinin bax proteinine bağlı olmadığı, hem membran-aracılı hem de mitokondri-
aracılı apoptoz yolağını kullandığı belirtmektedir. Kaspaz ekspresyonları süreye bağımlı olarak incelendiğinde, HCT-116bax-/- 
hücrelerin apoptotik yanıtının daha erken sürelerde gerçekleşmesi, özellikle Bax mutasyonlarına bağlı kolon kanserlerinde de 
EGCG’nin kemoterapötik tedaviyi destekleyen bir ajan olarak kullanılabileceğini desteklemektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: EGCG, Kolon kanser, Bax protein, Kaspaz ekspresyonu 
 
Abstract: Green tea extract EGCG is an easily obtained and non-toxic, catechine derived polyphenol compound. Because it can 
trigger apoptotic cell death in a variety of cancer cells, its usage as chemotherapeutic agent is investigated intensively. However, 
the effect of EGCG varies depending on the cell type and its apoptosis mechanism in each types of cell has been poorly 
understood. In light of this, our aim was to determine IC50 dose of EGCG and to evaluate the effect of this dosage on caspase 
expression and depending on time and proapoptotic bax protein existence in HCT-116bax+/+ and HCT-116bax-/- colon 
carcinoma cell lines. IC50 value was determined by MTT viability test at 24-48-72 hours. Apoptotic effect of EGCG was examined 
by Annexin-V/PI-FACS and protein expression of caspase-8, caspase-9, caspase-3 and PARP-1 was examined by western-blotting 
depending on time(2-4-6-9-12-24h). It is determined that 100µM EGCG at 24 hours decreased cell viability of HCT-
116bax+/+cells by 43%, of HCT-116bax-/-cells by 33%. In HCT-116bax+/+cells, level of apoptotic cells in the control group was 
found 4.8%, in EGCG-treated group was 18% (p<0.05). In HCT-116bax-/-cells, level of apoptotic cells in the control group was 
found 8.7%, in 100uM EGCG-treated group was 15.2% (p<0.05). The change in PARP-1 expression and caspases during 24 hours 
is analyzed, caspase-8 activation in HCT-116bax+/+ cells was determined at 6-9thhours and in HCT-116bax-/-cells was 

determined at 2-4thhours. For caspase-9 activation in 100µM EGCG treatment, in HCT-116bax+/+cells caspase-9 continued to 
increase from 6th up to 12thhour, in HCT-116bax-/- cells caspase-9 increased in 2-4-6th hours and ended in 9thhour. Caspase-3 
activation in HCT-116bax+/+ cells were found in similar time periods of caspase-9. We also detected the activation of PARP-1 
cleavage, the product of DNA fragmentation; the data was similar to caspase-3 activation time periods. Our results showed that 
100µM EGCG can trigger the apoptotic mechanism in HCT-116 cells. In addition, the apoptotic effect of EGCG is not related with 
Bax protein and it may trigger apoptosis via membrane-mediated and mitochondria-mediated pathway. For the reason  
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apoptotic response and caspase activation of HCT-116bax-/-cells is earlier than HCT-116bax+/+cells, we suggest that EGCG to be 
a chemotherapeutic agent especially for colon cancers caused by Bax mutations. 
 
Keywords: EGCG, Colon cancer, Bax protein, Caspase expression 
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RESVERATROL VE SİRTİNOLÜN P53 (+/+) VE P53 (-/-) KOLON KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ APOPTOTİK ETKİLERİNİN 

İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF APOPTOTIC EFFECTS OF RESVERATROL AND SIRTINOL ON P53 (+/+) AND P53 (-/-) COLON CARCINOMA 

CELL LINES 

Güneş ÖZEN
1
, Halil ATEŞ

2
, Semra KOÇTÜRK

3
 

1
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp AD., 

2
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji AD., 

3
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD. 

Özet: Kolon kanseri, özellikle batı ülkelerinde ikinci mortaliteye sahip kanser türüdür. Bu nedenle kolon kanserinin tedavisi ile 
ilgili çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Kanser sağaltımında özellikle doğal ürünlerin kullanımı ve kemoteröpatik ilaçların 
toksisitesinin azaltılması son on yıldır oldukça yoğun çalışılan bir alandır. Resveratrol (3,5,4-trihidroksistilben), 70’ten fazla bitki 
türü tarafından sentezlenen doğal bir polifenoldür. Günümüzde Resveratrolün anti-kanserojen etki gösterdiği ve çeşitli kanser 
hücreleri üzerinde anti-proliferatif ve apoptozu indükleyici etkilerinin olduğu bilinmektedir. Resveratrol ile yapılan son çalışmalar 
incelendiğinde; Resveratrolün sirtuinler olarak adlandırılan histon deasetilaz enzimlerinden SIRT1’i aktive ettiği gösterilmiştir. 
Kanser vakalarının %50 sinden fazlasında p53 mutasyonu olduğu için kanser hücresinin tedavi ajanlarına veya flavanoidlere yanıtı 
çok farklı olabilmektedir. Bunun yanı sıra kolon kanser hücrelerinde, sitozolik SIRT1 ekspresyon artışı bildirilmektedir. 
Resveratrolün SIRT1 üzerindeki ekspresyon artışına yönelik etkileri düşünüldüğünde, p53 varlığı ve yokluğundaki sinyal ileti 
yolaklarının etkilenimi önem kazanmaktadır. Bugüne kadar yapmış olduğumuz literatür araştırmasında p53 varlığı ve yokluğunda 
Resveratrolün sinyal ileti yolakları üzerindeki etkileri ve Sirtuin1 ile etkileşime yönelik açıklayıcı bir bilgi bulunmamaktadır. Bu 
çalışmada amacımız, P53 (+/+) ve p53 (-/-) kolon kanseri hücrelerinde Resveratrol ve SIRT1’in apoptotik etkisinin araştırılmasıdır. 
Bu doğrultuda P53 (+/+) ve p53 (-/-) HCT-116 kolon kanseri hücrelerinde Resveratrol ve bir SIRT1 inhibitörü olan Sirtinolün IC50 
doz değerleri WST-1 analizi ile saptandı. Her iki ajan için etkin IC50 değeri 48 saat inkübasyon ile 60ug/ml olarak bulundu. 
Belirlenen dozlarda Resveratrol ve Sirtinolün hücre canlılığını etkin olarak azalttığı (p<0.01) ve hücre ölümünün apoptotik olduğu 
akış sitometrik ve western blotlama analizleri ile saptandı.  

Anahtar Kelimeler: Resveratrol, Sirtuin-1, Apoptoz, Kolon kanseri 

Abstract: Colon cancer is the second fatal form of cancer especially in Western countries. For this reason studies related with 
colon cancer therapy has gain great importance. Using of natural products and reducing the toxicity of chemotherapeutic drugs 
in cancer treatment are intense researching area in last years. Resveratrol (3,5,4-trihydroxystilbene) is a natural polyphenol 
synthesized by more than 70 plant species. Nowadays anti-carcinogenic, anti-proliferative and apoptotic effects of Resveratrol 
have been proved in a variety of cancer cells. When recent studies on Resveratrol reviewed, activation of Sirtuin-1 enzyme 
(SIRT1), a histone deacetylase called as sirtuins, has been shown in different cancer cells. Due to more than 50% of cancer cases 
have p53 mutation; responses of cancer cells to a therapeutic or flavonoid agent may vary. On the other hand increased 
expression of cytosolic SIRT1 has been reported in colon cancer cells. Considering of the effects of Resveratrol on SIRT1 
expression, influence of the signal transduction pathways in the presence or absence of p53 is gaining importance. However we 
couldn’t find illustrative knowledge in the literature about the effects of Resveratrol on signal transduction in presence or 
absence of p53 and also interaction with SIRT1. Our aim in the present study was to investigate the apoptotic effects of 
Resveratrol and SIRT1 in p53 (+/+) and p53 (-/-) colon carcinoma cells. For this purpose, IC50 doses of Resveratrol and Sirtinol, an 
inhibitor of SIRT1, were determined by analysis of WST-1 in p53 (+/+) and p53 (-/-) HCT-116 colon carcinoma cells at first. 
Effective dosages were found 60ug/ml at 48h for both agents. Our results proved that Resveratrol and Sirtinol separately and 
effectively reduce the viability of the cells (p <0.01). The type of cell death was found as mostly apoptotic which was analyzed by 
flow cytometric and Western blotting analysis.  

Keywords: Resveratrol, Sirtuin-1, Apoptosis, Colon cancer 
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SERVİKS KANSERİ HÜCRE HATTINDA (HTB-32) FARKLI PROPOLİS EKSTRAKLARININ ETKİSİ  
 

EFFECTS OF DIFFERENT PROPOLIS EXTRACTS ON CERVIX CANCER CELL LINE (HTB-32) 
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4
Hacettepe 

Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü. 

 

Özet: Ciddi bir toplumsal sağlık sorunu olan serviks kanseri, kadınlarda en sık görülen kanserlerde 2. Sıradadır ve kadınlarda 
rastlanan kanserin yaklaşık %20 si serviks kanseridir. Menstüral dönemin erken başlaması, erken evlilik, 2 den fazla doğum 
yapma, küçük yaşta doğum, genital hijyene dikkat etmeme, HPV (human papilloma virüsü), A vitamini eksikliği, genital 
enfeksiyonlar serviks kanserini uyaran başlıca etkenler olarak kaynaklarda belirtilmektedir. Propolis bal arıları tarafından 
toplanan ve mum gevreği ve polen ile karıştırılan bitki özsuyu ve reçineden oluşan yapışkan bir maddedir. Propolis’in birçok 
çalışma ile anti-inflamatuar, antioksidan, immünomodülatör, anti-bakteriyel, anti-proliferatif ve antiviral özelliklere sahip 
olduğunu bilinmektedir. Programlı hücre ölümü mekanizmalarını kontrol eden yolakların azalmış veya artmış etkileri kanser 
oluşumunda veya etkin tedavide önemli rol oynar. Çalışmamızda insan serviks kanseri hücre hattı HTB-32 üzerinde farklı propolis 
ekstraklarının apoptotik yolaklar üzerindeki etkisi araştırılmış, farklı propolis ekstrakları arasında etkinlik farkı ile propolisin 
serviks kanseri tedavisindeki etkisi incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla HTB-32 hücreleri 4 farklı propolis ekstraktı (Qurcetin, 
Chriysin, Pinocembrin, Naringenin) ile ayrı kültür ortamlarında 48 saat süre ile 1/8 oranında inkübe edildikten sonra, hücreler %4 
paraformaldehit ile tespit edildi. Apoptotik hücre tanımlanması için TUNEL, apoptotik yolağın moleküler analizi için kaspaz-3, Bcl-
2, sitokrom-C ve FasL dağılımları indirekt immunoperoksidaz yöntemi ile incelendi. TUNEL pozitif hücreler 48 saatlik farklı 
propolis ekstraklarının uygulanması sonucunda tüm gruplarda gözlendi. İmmunohistokimya analizi sonucunda ise, kaspaz 3 
immünoreaktivitesinin Quercetin grubunda kuvvetli pozitif, Chriysin grubunda orta, Pinocembrin grubunda zayıf ve Naringenin 
grubunda çok zayıf şiddette olduğu gözlendi. Bcl-2 immunoreaktivitesi tüm gruplarda negatif iken, Sitokrom-C 
immunoreaktivitesinin her grupta olduğu, özellikle Quercetin grubunda daha fazla olduğu izlendi. FasL immunoreaktivitesi ise 
sadece Quercetin ve Chriysin gruplarında orta şiddette pozitif olduğu saptandı. Çalışmanın sonucunda, farklı propolis 
ekstraklarının HTB-32 hücre hattında apoptotik mekanizmayı tetiklediği, özellikle Quercetin uygulamasının diğer propolis 
ekstraklarına oranla HTB-32 hücre hattında Bcl-2 salınımını inhibisyonu ve sitokrom-C salınımın aktivasyonu ile intrensek yolak 
üzerinden hücre ölümünü gerçekleştirdiği saptandı. FasL salınımınında görülmesi, özellikle Quercetin in hem intrensek hemde 
ekstrensek yolaklar üzerinde etkili olabileceği, HTB-32 hücre hattına benzer serviks kanseri tanısı almış hastalarda da Quercetin 
in uygulamasının daha etkin olabileceği düşünüldü.  
 
Anahtar Kelimeler :  Propolis, Servikal kanser, Apopitoz. 
 
Abstract: Cervical cancer is a serious public health problem, and second rank of the most common cancers and about 20% of 
cancers in the women is cervix cancer. In previous studies demonstrated that starting menstrual period early, marriage in young 
age, giving a birth more than 2, at a young age birth, inattention genital hygiene, HPV (human papilloma virus), vitamin A 
deficiency, genital infections are induce cervical cancer. Propolis is a sticky substance made from plant saps and resins, collected 
by honey bees and mixed by them with wax flakes and polen. Previous studies show that propolis possesses anti-inflammatory, 
antioxidant, immunomodulatory, anti- proliferative, antibacterial, and antiviral properties. Decreased or increased of molecules 
which are control the programmed cell death play an important role in cancer development or effective treatment. In our study, 
there was investigate the antiapoptotic effect of propolis extracts (PE) on apoptotic pathway in the human cervix cancer cell line 
HTB-32 in culture, after using different propolis extracts, their differences on activity of their and cervix cancer treatment were 
aimed. Four different PE (Quercetin, Chriysin, Pinocembrin, Naringenin) at 1/8 dilution were added onto HTB-32 cell line for 48 h 
incubation and they were then fixed with 4% para-formaldehyde. TUNEL method for apoptotic cell death determination, indirect 
immunocytochemistry for distribution analyses of caspase 3, Bcl-2, cytochrome-c and FasL were used. TUNEL-positive cells were 
observed in all groups after 48 h incubation of all types of propolis extracts. After immunohistochemistry evaluation, the strong, 
moderate, weak and very weak immunoreactivity of caspase 3 in Quercetin group, in Chriysin group, in Pinocembrin group and 
in Naringenin group, respectively. Immunoreactivity of Bcl-2 was negative in all groups, while cytochrome-c immunoreactivity 
was observed in all groups, it was more detectable in Quercetin group. FasL immunoreactivity was moderate in both Quercetin 
and Chrysin treated group. In the result, different propolis extracts were triggered the apoptotic pathways in HTB-32 cell line, 
because of the inhibition of Bcl-2 and the release of cytochrome c, intrinsic pathway was activated. Because of FasL  
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immunoreactivty, Quercetin may be activated both intrinsic and extrinsic pathways, patients who diagnosed cervical cancer 
which is similar with HTB-32 cell line, could be more effective with Quercetin application.  
 
Keywords: Propolis, Cervical cancer, Apoptosis. 
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PİPERLONGUMİNE’NİN ANDROJEN RESEPTÖR NEGATİF PROSTAT KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNE ANTİ-PROLİFERATİF VE 
KEMOSENSİTİZE EDİCİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ  

 
PIPERLONGUMINE INHIBITS PROLIFERATION AND CHEMOSENSITIZES ANDROGEN RECEPTOR NEGATIVE PROSTATE CANCER 

CELLS TO 5-FLUOROURACIL /  
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Özet: Prostat kanseri tedavisinde karşılaşılan en önemli problem kemoterapiye karşı gelişen direnç mekanizmasıdır. Bu 
fenomene en iyi örnek androjen bağımsız ileri dönem prostat kanseridir. Piperlongumine (pl), piper longum bitkisinden elde 
edilen bir alkaloiddir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar bu alkaloidin pek çok hastalığın patofizyolojisi üzerine yararlı etkilerinin 
olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı pl’nin sitotoksik etkisinin belirlenmesi ve 5-flourouracil (5-fu) uygulanan androjen 
reseptör negatif prostat kanseri hücrelerinde kemosensitize edici özelliğinin ortaya konulmasıdır. Gereç ve yöntem: bu çalışmada 
prostat kanser hücre hattı olan pc3 hücre hattı kullanıldı. Sitotoksisite ve kemosensitizasyon etkinliği mtt ile analiz edildi. 
Kemosensitizatör olarak pl, kemoterapötik ajan olarak 5-fu kullanıldı. Ayrıca ıl-6 ve ıl-8 değerleri hücre kültürü 
süpernatantlarında elısa yöntemi ile ölçüldü. Kolonijenik ve yara iyileşmesi testleri gerçekleştirildi. Bulgular: hem pl hemde 5-fu 
doz bağımlı olarak pc3 hücreleri üzerine sitotoksik ve antikolonijenik bulunmuştur. Ayrıca 7,5 μm ve üzeri dozlarda kullanılan pl 
prostat kanser hücrelerini 5-fu’e karşı duyarlı hale getirmiştir. Bu sonuçlar göz önüne alındığında pl‘nin önemli ölçüde anti-kanser 
aktivite gösterdiği ve kemosensitize edici özelliği bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu aktivitesi sayesinde 5-fu’in ıc50 değerini oldukça 
düşürmektedir. Buna ek olarak pl yalnız başına kullanıldığında hücre kültürü süpernatantında ıl-6 ve ıl-8 düzeylerinde düşüşe 
neden olmakta fakat 5-fu bunun tam tersi etki göstermektedir. 5-fu ve pl’nin birlikte kullanılması sonucu ıl-6 ve ıl-8 
seviyerlerinde düşüş gözlenmiştir. Sonuç: sonuç olarak pl’nin prostat kanseri tedavisinde kemosensitize edici ajan olarak 
kullanılabileceği düşünülmektedir. İleride pl üzerine yapılacak in vivo ve klinik çalışmalar ile pl’nin umut verici bir ilaç adayı 
olduğu kanaatindeyiz. 
 
Anahtar Kelimeler :  Piperlongumine, 5-Flourouracil, Prostat Kanseri 
 
Abstract: A major challenge in prostate cancer treatment is the development of chemoresistance. The onset of androgen 
independence in advanced prostate cancer is a prime example of this phenomenon. Piperlongumine (PL), a pepper plant alkaloid 
from Piper longum, has recently been demonstrated to have beneficial effects on pathophysiologic pathways involved in major 
diseases. The present study aimed to evaluate the cytotoxicity and chemosensitizing activities of PL on 5-Flourouracil (5-FU) 
treated androgen receptor negative prostate cancer cells. Material and methods: In this study, the prostate cancer cell line PC3 
was used. Cytotoxicity and chemosensitizing activities were analyzed with MTT assay. PL used a chemosensitizer and 5-FU was 
used as chemotherapeutic agent. Additionally, IL-6 and IL-8 were measured in cell culture supernatant by ELISA. Colonigenic 
assay and wound healing assays were also employed. Results: PL and 5-FU both detected cytotoxic and anticolonigenic on PC3 
cells dose dependent manner after 24h incubation. Furthermore, over 7,5 µM PL sensitize prostate cancer cells to 5-FU dose 
dependently. Results suggested that PL had significant anticancer and chemosensitizing abilities; such PL were capable of 
causing several-fold decreases in the half maximal inhibitory concentration IC50 value of 5-FU. The chemosensitizing ability of 
the PL in the androgen receptor negative prostate cancer cells in the present study is notable. Additionally, PL alone has 
decreased cell culture supernatant IL-6 and IL-8 levels however 5-FU has increased itself. Besides this, combination of 5-FU and 
PL has decreased IL-6 and IL-8 levels. Conclusions: In summary, this study demonstrated that PL has the potential to be used in 
chemosensitization for treating prostate cancer. We are optimistic that PL is suitable drug candidates after in vivo and clinical 
studies.  
 
Keywords: Piperlongumine, 5-Flourouracil, Prostate Cancer 
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RATLARDA TÜM VÜCUT GAMA RADYASYONUNA BAĞLI AKCİĞER TOKSİSİTESİNE KARŞI PYCNOGENOLÜN KORUYUCU ROLÜ 
THE PROTECTIVE ROLE OF PYCNOGENOL AGAINST WHOLE-BODY GAMMA RADIATION-INDUCED LUNGS TOXICITY IN RATS 
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Özet: Normal akciğer dokusu, verilen iyonlaştırıcı radyasyondan en çok etkilenen dokulardan birisidir. Bu çalışmanın amacı bu 
etkilere karşı pycnogenolün koruyucu etkisinin değerlendirilmesi kadar tüm vücut gama ışınlaması ile oluşturulan rat 
akciğerlerindeki histo-patolojik değişikliklerin değerlendirilmesidir. Materyal- Metod: Araştırma için ağırlığı 178-280 gr ve yaşı 8-
10 hafta arasında erkek Wistar Albino ratlar kullanıldı. Hayvanlar her bir grup 10’ ar rattan oluşmak üzere rastgele 10 gruba 
ayrıldı. Kontrol grup, 4 antioksidan grup (P37.5, P75, P150, P300), sadece ışınlama grubu (gama-ışınlama), ve 4 antioksidan- 
ışınlama grubu (gama-ışınlama + P 37.5, gama-ışınlama + P 75, gama-ışınlama + P 150,gama-ışınlama + P 300). Pycnogenol 
eksresi % 5’lik dimetil sülfoksit (DMSO ) de çözdürüldü. Kontrol ve gama-ışınlama grubuna % 5 DMSO verildi ve P37.5, P75, P150¸ 
P300 gruplar 24, 48 ve 72. saatlerde 37.5 mg /kg, 75 mg/ kg, 150 mg/kg ve 300 mg/ kg pycnogenol verildi. Gama-ışınlama + P 
37.5, gama-ışınlama + P 75,gama-ışınlama + P 150,gama-ışınlama + P 300 grublar 18 Gy gama-ışınlamadan önce 24,48 ve 72. 
saatlerde 37.5 mg /kg, 75 mg/ kg, 150 mg/kg ve 300 mg/ kg pycnogenol verildi. Hayvanlar antioksidan ve ışınlamadan 24 saat 
sonra intramusküler ketamin ve xylazin altında öldürüldü. Bütün akciğer dokularına dokuda morfolojik hasarı değerlendirmek 
için Hematoksilen-eozin ve Masson trikrom boyama metodları uygulandı. Sonuçlar: Kontrol grubuna ait ratların akciğerleri 
normal histolojik görünüme sahipti. Sadece gama-ışınlama grubuna ait akciğer dokuları histolojik olarak incelendiğinde, akciğer 
parankimasında artan ödem, alveoler duvarların kalınlaşması, vasküler ve interstisyel hemoraji gözlendi. P37.5, P75, P150¸ P300 
gruplarda kontrol grubundan farklı olarak alveoler keselerde ve bağ dokusu alanlarında radyasyon grubuna benzer hemoraji 
alanları gözlendi. Bu kanama bölgeleri antioksidanın dozuna bağlı olarak artmıştı. Yalnız hücresel hasar ya da ödem antioksidan 
gruplarında görülmedi. Gama- ışınlama +37,5 mg/kg, gama-ışınlama + 75 mg/kg ve gama-ışınlama + 150 mg/kg gruplarda akciğer 
dokusu üzerinde radyasyonun oluşturduğu hasara karşı antioksidanın koruyucu özelliği gözlenmemiştir. Gama-ışınlama+300 
mg/kg grupta hemoraji ve ödemin bölgelerinde azalma görülmüştür. Tartışma: Çalışmada, akciğer dokusu diğer dokulara göre 
radyasyondan en çok etkilenen doku olduğu gözlenmiştir. 300 mg/kg pycnogenol radyasyonun neden olduğu akciğer hasarını 
önemli derecede azaltmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler : Akciğer toksisitesi, iyonlaştırıcı radyasyon, pycnogenol, radyokoruyucu etki. 
 
Abstract: Normal lung tissue is one of the tissues most affected by ionizing radiation. Radiation-induced lung toxicity is common, 
especially when applied to a certain dose of radiation doses significantly limit is exceeded. Aim of this study evaluation of the 
histo-patology alterations in rat lungs induced by whole body gamma irradiation as well as evaluation of the protective effect of 
pycnogenol against these effects. Material and Method: A hundred of male Wistar Albino rats between 8-10 weeks of age and 
between 178-280 gr of weight were used for the investigations. The animals were randomly assigned to ten groups, each 
consisting of 10 rats. Control group, four antioxidant groups (P37.5, P75, P150¸ P300), only irradiation group (gamma-
irradiation), and four antioxidant and irradiation groups (gamma-irradiation + P 37.5, gamma-irradiation + P 75, gamma-
irradiation + P 150, gamma-irradiation + P 300). Pycnogenol extract was dissolved in 5% dimethyl sulfoxide (DMSO). Controls and 
gamma-irradiation groups were give 5 % DMSO and P37.5, P75, P150¸ P300 +groups were given 37.5 mg /kg, 75 mg/ kg, 150 
mg/kg and 300 mg/ kg of pycnogenol in 24, 48 and 72h. Gamma-irradiation + P 37.5, gamma-irradiation + P 75, gamma-
irradiation + P 150, gamma-irradiation + P 300 groups were given 37.5 mg /kg, 75 mg/ kg, 150 mg/kg and 300 mg/ kg of 
pycnogenol in 24, 48 and 72h prior to 18 Gy of gamma-irradiation. All irradiations were carried out between 15:00 and 17:00. 
The animals were killed 24 h post antioxidant and post irradiation under anesthetized by intramuscular injection ketamine and 
xylazin. In all lung tissues were used staining method with hematoxylin-eosin and Masson trichrome in order to evulate the 
morphology of tissue damage. Results: The lungs of the rats in the control group had a normal histological appearance. When 
only the lung tissues of gamma-irradiation group were examined histologically, edema increased in the lung parenchyma, 
alveolar wall thickening, vascular and interstitial hemorrhage was seen. In the P37.5, P75, P150¸ P300 groups were different 
than the control group that in the areas of alveolar sacs and connective tissue areas were seen hemorrhage area to the similar 
radiation group . These sites of bleeding increased with the dose of antioxidants . Only, there was no damage or edema of the 
cellular in antioxidant groups In the gamma-irradiation+37.5 mg/kg, gamma-irradiation+75 mg/kg and gamma-irradiation+ 150 
mg/kg groups, on the lung tissue wasn’t observed protective nature of antioxidants against the damaging effects of radiation. In 
gamma-irradiation+300 mg/kg group was decreased areas of hemorrhage and edema. Discussion: In this study, it has been 
observed that lung tissues are more affected than other tissues by the radiation. 300 mg / kg of pycnogenol was significantly 
reduced lung injury induced radiation. 
 
Keywords: Ionizing radiation, lung toxicity, pycnogenol, radioprotective effect. 
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RATLARDA TÜM VÜCUT IŞINLAMASINA BAĞLI KARACİĞER HASARINA KARŞI PYCNOGENOLÜN FARKLI DOZLARININ RADYO 
KORUYUCULUK ETKİSİ  

 
RADIOPROTECTIVE EFFECT OF DIFFERENT DOSES OF PYCNOGENOL AGAINST LIVER DAMAGE INDUCED BY WHOLE-BODY 

IRRADIATION IN RATS  
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Özet: Pycnogenol antioksidan, anti-inflamatuar ve antikanserojen özellikleri dahil olmak üzere birçok biyolojik etkileri olan 
Fransız deniz çam kabuğu ekstresidir. Bu çalışma, ratlarda tüm vücut ışınlamasına bağlı karaciğer hasarına karşı pycnogenolün 
farklı dozlarda potansiyel radyo koruyuculuk özelliklerinin etkilerini incelemek için tasarlanmıştır. Materyal- Metod: Araştırma 
için ağırlığı 178-280 gr ve yaşı 8-10 hafta arasında erkek Wistar Albino ratlar kullanıldı. Hayvanlar her bir grup 10’ ar rattan 
oluşmak üzere rastgele 10 gruba ayrıldı. Kontrol grup, 4 antioksidan grup (P37.5, P75, P150¸ P300), sadece ışınlama grubu (gama-
ışınlama), ve 4 antioksidan-ışınlama grubu (gama-ışınlama + P 37.5, gama-ışınlama + P 75, gama- ışınlama + P 150, gama-ışınlama 
+ P 300). Pycnogenol eksresi % 5’lik dimetil sülfoksit (DMSO ) de çözdürüldü. Kontrol ve gama-ışınlama grubuna % 5 DMSO 
verildi ve P37.5, P75, P150¸ P300 gruplar 24, 48 ve 72. saatlerde 37.5 mg /kg, 75 mg/ kg, 150 mg/kg ve 300 mg/ kg pycnogenol 
verildi. Gama- ışınlama + P 37.5, gama-ışınlama + P 75, gama-ışınlama + P 150, gama-ışınlama + P 300 grublar 18 Gy gama-
ışınlamadan önce 24,48 ve 72. saatlerde 37.5 mg /kg, 75 mg/ kg, 150 mg/kg ve 300 mg/ kg pycnogenol verildi. Tüm ışınlama 
15:00 ve 17:00 arasında yapıldı. Hayvanlar antioksidan ve ışınlamadan 24 saat sonra intramusküler ketamin (0.1 mg/kg) ve 
xylazin (0.05 mg/kg) altında öldürüldü. Bütün karaciğer dokularına dokuda morfolojik hasarı değerlendirmek için Hematoksilen-
eozin ve Masson trikrom boyama metodları uygulandı. Sonuçlar: Değerlendirmeler sonucunda kontrol grubuna ait karaciğer 
dokuları normal parankimal yapı özelliklerini sergilemişlerdir. Gama-ışınlama grubu karaciğer kesitleri incelendiğinde, yoğun 
vasküler sinuzoidal hemoraji ile birlikte, eritrositlerin sıkışarak sinuzoidleri doldurmuş olduğu gözlendi. Gama-ışınlama + P37.5 ve 
gama-ışınlama + P75 gruplarda, radyasyonun karaciğer dokusu üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilere karşı pycnogenol’ün 
herhangi bir koruyucu etkisi görülmemiştir.Gama-ışınlama + P150 grubuna ait karaciğer dokusunda, pycnogenol’ün radyasyonun 
zararlı etkilerine karşı olumlu bir etkiye sahip olduğu görülürken, en iyi koruyucu etkinin gama-ışınlama + P 300 verilen grupta 
olduğu gözlenmiştir. Tartışma: Radyasyonun karaciğer dokusu üzerine oluşturduğu olumsuz histopatolojik etkinin,gama-ışınlama 
+ P 300 grubunda azaldığı ve karaciğer parankimasının normal karaciğer dokusu görünümüne yakın olduğu gözlendi. Pycnogenol, 
karaciğer parankiması üzerinde herhangi bir olumsuz etki göstermemiştir.  
 
Anahtar Kelimeler : Karaciğer, pycnogenol, radyo koruyucu etki, tüm vücut ışınlama. 
 
Abstract: Pycnogenol is a standardized extract of the bark of the French maritime pine, that has multiple biological effects, 
including antioxidant, anti-inflammatory and anticarcinogenic properties. This study was designed to study the effects of the 
potential radioprotective properties of different doses of pycnogenol against liver damage induced by whole-body irradiation in 
rats. Material and Method: A hundred of male Wistar Albino rats between 8-10 weeks of age and between 178-280 gr of weight 
were used for the investigations. The animals were randomly assigned to ten groups, each consisting of 10 rats. Control group, 
four antioxidant groups (P37.5, P75, P150¸ P300), only irradiation group (gamma-irradiation), and four antioxidant and 
irradiation groups (gamma-irradiation + P 37.5, gamma - irradiation + P 75, gamma - irradiation + P 150, gamma-irradiation + P 
300). Pycnogenol extract was dissolved in 5% dimethyl sulfoxide (DMSO). Controls and gamma-irradiation groups were give 5 % 
DMSO and P37.5, P75, P150¸ P300 groups were given 37.5 mg /kg, 75 mg/ kg, 150 mg/kg and 300 mg/ kg of pycnogenol in 24, 48 
and 72h. Gamma-irradiation + P 37.5, gamma-irradiation + P 75, gamma- irradiation + P 150, gamma-irradiation + P 300 groups 
were given 37.5 mg /kg, 75 mg/ kg, 150 mg/kg and 300 mg/ kg of pycnogenol in 24, 48 and 72h prior to 18 Gy of gamma-
irradiation. All irradiations were carried out between 15:00 and 17:00. The animals were killed 24 h post antioxidant and post 
irradiation under anesthetized by intramuscular injection ketamine (0.1 mg/kg) and xylazin (0.05 mg/kg). In all liver tissues were 
used staining method with hematoxylin-eosin and Masson tricrom in order to evulate the morphology of tissue damage. Results: 
Result of the evaluation of the liver tissues of the control group showed normal parenchymal structure properties. In analysis of 
liver sections of gamma-irradiation group , along with intense vascular sinusoidal hemorrhage , red blood cells were found to be 
trapped in the sinusoids filled. In the gamma- irradiation+ P37.5 and gamma-irradiation+ P75 groups, the negative effects on the 
liver tissue against radiation of pycnogenol wasn’t observed any protective effect. In the liver tissue of gamma-irradiation + 
P150, we seen as having a positive effect against the harmful effects of radiation of pycnogenol and the best protective effect 
was observed in the group gamma-irradiation + P 300 . Discussion: The negative histopathology effect on liver tissue of radiation 
,gamma-irradiation + P 300 group decreased and liver parenchyma were close to the appearance of normal liver tissue. 
Pycnogenol, showed no adverse effects on the liver parenchyma.  
 
Keywords: Liver, pycnogenol, radioprotective effect, whole body irradiation. 
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18 GY GAMA IŞINLAMAYA MARUZ KALMIŞ RAT BÖBREKLERİNDE PYCNOGENOLÜN RADYO KORUYUCULUK ETKİSİ  

 
RADIOPROTECTIVE EFFECT OF PYCNOGENOL IN RAT KIDNEYS EXPOSED TO 18 GY GAMMA IRRADIATION 
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Özet: Antioksidan ajanlar, radyokoruyucu ilaçlar radyoterapinin neden olduğu yan etkileri minimize etmek için kullanılmıştır. 
Klinik testlerin yanı sıra laboratuvar testleri de pycnogenolün zengin bir antioksidan olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada bizim 
amacımız pycnogenolün iyonize radyasyona karşı radyo koruyucu etkisini ratların böbreklerinde değerlendirmektir. Materyal- 
Metod: Araştırma için ağırlığı 178-280 gr ve yaşı 8-10 hafta arasında erkek Wistar Albino ratlar kullanıldı. Hayvanlar her bir grup 
10’ ar rattan oluşmak üzere rastgele 10 gruba ayrıldı. Kontrol grup, 4 antioksidan grup (P37.5, P75, P150¸ P300), sadece ışınlama 
grubu (gama-ışınlama), ve 4 antioksidan- ışınlama grubu (gama-ışınlama + P 37.5, gama-ışınlama + P 75, gama-ışınlama + P 150, 
gama-ışınlama + P 300). Pycnogenol eksresi % 5’lik dimetil sülfoksit (DMSO ) de çözdürüldü. Kontrol ve gama-ışınlama grubuna % 
5 DMSO verildi ve P37.5, P75, P150¸ P300 gruplar 24, 48 ve 72. saatlerde 37.5 mg /kg, 75 mg/ kg, 150 mg/kg ve 300 mg/ kg 
pycnogenol verildi. Gama-ışınlama + P 37.5, gama-ışınlama + P 75, gama-ışınlama + P 150, gama -ışınlama + P 300 grublar 18 Gy 
gama-ışınlamadan önce 24,48 ve 72. saatlerde 37.5 mg /kg, 75 mg/ kg, 150 mg/kg ve 300 mg/ kg pycnogenol verildi. Hayvanlar 
antioksidan ve ışınlamadan 24 saat sonra intramusküler ketamin (0.1 mg/kg) ve xylazin (0.05 mg/kg) altında öldürüldü. Böbrek 
dokularına dokuda morfolojik hasarı değerlendirmek için Hematoksilen-eozin ve Masson trikrom, ek olarak periodic asit schiff 
boyama metodları uygulandı. Sonuçlar: Kontrol grupta, glomerüller ve tübüller normal histolojik özellik gösterdiler. Radyasyon 
uygulaması yapılan grubun böbrek dokusu histolojik olarak incelendiğinde, kontrol grubuna göre son derece önemli ve anlamlı 
dejereneratif değişiklikler gösterdiği gözlendi. Gama -ışınlama + P37.5 ve gama-ışınlama + P75 gruplarda, radyasyonun böbrek 
dokusu üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilere karşı pycnogenol’ün herhangi bir koruyucu etkisi görülmemiştir. Gama-ışınlama + 
P150 grubuna ait böbrek dokusunda, pycnogenol’ün radyasyonun zararlı etkilerine karşı olumlu bir etkiye sahip olduğu 
görülürken, en iyi koruyucu etkinin gama-ışınlama + P 300 verilen grupta olduğu gözlenmiştir. Tartışma: Radyasyonun böbrek 
dokusu üzerine oluşturduğu olumsuz histopatolojik etkinin, gama-ışınlama + P 300 grubunda azaldığı ve böbrek dokusunun 
normal böbrek dokusu görünümüne yakın olduğu gözlendi.  
 
Anahtar Kelimeler: Böbrek, DNA hasarı, gama ışınlama, pycnogenol, radyo koruyucu etki. 
 
Abstract: Antioxidant agents, the radioprotective drugs have been used in attempting to minimize the side effects caused by 
radiotherapy. Pycnogenol was demonstrated to be a potent antioxidant in laboratory test as well as in clinical trials. Our aim in 
this study is that radioprotective effect against ionizing radiation of pycnogenol evaluate in kidneys of rats. Material and 
Method: A hundred of male Wistar Albino rats between 8-10 weeks of age and between 178-280 gr of weight were used for the 
investigations. The animals were randomly assigned to ten groups, each consisting of 10 rats. Control group, four antioxidant 
groups (P37.5, P75, P150¸ P300), only irradiation group (gamma-irradiation), and four antioxidant and irradiation groups 
(gamma-irradiation + P 37.5, gamma-irradiation + P 75, gamma-irradiation + P 150, gamma -irradiation + P 300). Pycnogenol 
extract was dissolved in 5% dimethyl sulfoxide (DMSO). Controls and gamma-irradiation groups were give 5 % DMSO and P37.5, 
P75, P150¸ P300 +groups were given 37.5 mg /kg, 75 mg/ kg, 150 mg/kg and 300 mg/ kg of pycnogenol in 24, 48 and 72h. 
Gamma-irradiation + P 37.5, gamma-irradiation + P 75, gamma-irradiation + P 150, gamma-irradiation + P 300 groups were given 
37.5 mg /kg, 75 mg/ kg, 150 mg/kg and 300 mg/ kg of pycnogenol in 24, 48 and 72h prior to 18 Gy of gamma-irradiation. The 
animals were killed 24 h post antioxidant and post irradiation under anesthetized by intramuscular injection ketamine (0.1 
mg/kg) and xylazin (0.05 mg/kg). In all kidney tissues were used staining method with hematoxylin-eosin, Masson trichrome and 
added periodic acide schiff in order to evulate the morphology of tissue damage. Results: In the control group, glomeruli and 
tubules showed normal histological features. Histological analysis of renal tissue in the radiation group were observed extremely 
important and significant changes dejereneratif than the control group.In the gamma-irradiation + P37.5 and gamma-
irradiation+P75 groups , the negative effects on renal tissue wasn’t seen on protective effect of pycnogenol against radiation. 
The kidney tissue belonging to gamma-irradiation+P150, we were seen as having a positive effect of pycnogenol against the 
harmful effects of radiation , the best protective effect was observed in the group gamma- irradiation + P 300 . Discussion: The 
histopathological negative impact on renal tissue of radiation was decreased gamma - irradiation + P 300 group and were close 
to the appearance of normal kidney tissue. 
 
 
Keywords: DNA damage, gamma irradiation, kidney, pycnogenol, radioprotective effect. 
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LEISHMANIA TROPICA PROMASTIGOTLARI’NDA İLAÇ ETKİSİYLE OLUŞTURULAN DNA KIRILMASININ GÖSTERİLMESİ  

DEMOSTRATING DNA FRAGMENTATION WHICH IS INDUCED BY DRUG EFFECT ON LEISHMANIA TROPICA PROMASTIGOTES 
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Özet: Leishmaniasis’e sebep olan leishmania türlerinde apoptosis süreci önemli bir hayatta kalma mekanizması olarak 

yorumlanmaktadır. L. donovani apoptoz benzeri hücre ölümünün hücre büzülmesi,kromatin kondenzasyonu ve DNA kırılması 

gibi tipik özelliklerini göstermektedir .Antimony,amphotericin B, pentamidine ve miltefosine gibi antileishmanial ilaçların 

apoptozu indükleyebildiği ileri sürülmektedir.Miltefosine ile tedavi edilen L.donovani promastigotlarında apoptoz benzeri hücre 

ölümü görülmektedir.Miltefosine, leishmania türlerinin sağaltımında cevap alınamayan antimon bileşiklerine karşı 

kullanılmaktadır. Visseral leishmaniasis tedavisinde kullanılabilinen tek oral ilaç olduğu bildirilmiştir. Fakat bu ailedeki bileşiklerin 

hem memeli hücrelerinde hem de parasitlerde apoptozu nasıl etkilediği henüz açıklık kazanmamıştır. Amaç: Bu çalışmada; 

Leishmania tropica promastigotları üzerinde, oral bir ilaç olan Miltefosin (hexadecylphosphocholine) ile bir pentavalen 

antimonyat olan Glucantime’in (N-methyl-D-glucamine antimoniate) bir apoptoz belirteci olan DNA kırılmasına etkilerinin 

araştırılması hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji 

Laboratuvarı’nda kutanöz leishmaniasisli olgudan izole edilerek kriyoprezervasyon yapılarak saklanan L.tropica izolatı 

kullanılmıştır.Promastigotlar; 10% FCS-RPMI 1640 Medium (Biochrom, Germany) içeren kültür ortamında 

çoğaltılmıştır.Promastigotlar logaritmik faza ulaştıkları zaman analize alınmıştır.Çalışmada Staurosporine adlı apoptozu 

indükleme yeteneğinde olan ilaç pozitif kontrol olarak kullanılmıştır. Miltefosin ve staurosporine 100 µM’lık konsantrasyondan 

başlanarak, 1:2 oranında, azalan dilüsyonlarla, toplamda beş dilüsyon olmak üzere hesaplanarak sulandırılmıştır.Daha sonra 

dilüsyonlara 2×106 promastigot ilave edilmiştir.24-26 oC’lik etüvde 24 saat bekletilerek analize alınmıştır.Glucantime ise 60 

mg/ml ‘lik konsantrasyondan başlanarak 1:2 oranında, azalan dilüsyonlarla , toplamda beş dilüsyon olmak üzere hesaplanıp 

sulandırılmıştır . Daha sonra dilüsyonlara 2×106 promastigot ilave edilmiş ve 48 saat 24-26 oC’lik etüvde bekletilmiştir.Bu süreler 

sonunda promastigotlardaki DNA kırılmasının araştırılması ‘The ApoTarget™ Quick Apoptotic DNA Ladder Detection’ kiti ile ticari 

firmanın önerileri doğrultusunda çalışılmıştır. Bulgular:Yapılan çalışmada , Pozitif kontrol olarak kullandığımız staurosporine 

ilacında 50,25,12.5 ve 6.75 µM olan dozlarda DNA kırılması gözlenmektedir.Miltefosine ilacında 25 ve 12.5 µM olan dozlarda 

DNA kırılması görülmektedir.Glucantime ilacında ise DNA kırılması gözlenmemektedir.Bu bulguların, ilaç dozlarının L.tropica’da 

apoptoz indüklemesi konusunda bizlere fikir verdiği düşünülmektedir. Sonuç: Bu çalışmada, Leishmania tropica 

promastigotlarında ilaç etkisiyle apoptozun araştırılmasının Leishmania türlerine karşı geliştirilen ilaçların tedavi mekanizmasının 

aydınlatılması anlamında yararlı olabileceği ve yeni çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler :  Apoptoz, Leishmania tropica, Miltefosine,Glucantime 

 

Abstract: The process of apoptosis is an important mechanism for successful survival for Leishmania spp. which is responsible 

for causing leishmaniasis .L. donovani has shown apoptosis-like death which includes cell shrinkage,chromatin 

condensation,nuclear fragmentation.Anti-leishmanial drugs like Antimony,amphotericin B, pentamidine and miltefosine may 

have capable to induce apoptosis .As a result of treatment with Miltefosine in promastigotes of L.donovani is observed 

apoptosis-like death .Miltefosine is used against to antimony compounds which is failed after treatment. Miltefosine is the first 

oral drug registered for visceral leishmaniasis. However , how this family of compounds affects apoptosis in either mammalian 

cells or parasites is not entirely clear yet. Purpose:In this study, ıt is aimed to investigate DNA fragmentation which is the one of 

the signs of apoptosis on Leishmania promastigotes that is induced by the oral drug Miltefosine (hexadecylphosphocholine) and 

the pentavalent antimony compound Glucantime (N-methyl-D-glucamine antimoniate) . Materials and Methods: In this study 

isolates of L.tropica which was isolated from patients and was kept as cryopreservation in Parasitology Department of Medicine 

Faculty of Adnan Menderes University had been used.Promastigotes were cultured in RPMI 1640 medium (Biochrom, Germany) 

supplement with 10% fetal bovine serum.When the promastigotes were in logaritmic fase in culture medium ,they were taken  
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for the analysis. As a positive control we used Staurosporine which is a drug that induces apoptosis .We started with the 100 µM 

concentration of Miltefosin and Staurosporine and diluted them from 100 µM until 6.75 µM (1:2 ratio).So totaly there were five 

dilution.Then we added 2×106 promastigotes to each dilution and kept them at 24-26 oC for 24 hours.As for Glucantime, we 

started 60 mg/ml concentration and we made five dilution by calculating them as 1:2 ratio . Then we added 2×106 

promastigotes to each dilution and kept them at 24-26 oC for 48 hours.When the time was up, we used ‘The ApoTarget™ Quick 

Apoptotic DNA Ladder Detection Kit’ with the recomendation of commercial firms to investigate DNA fragmentation on 

promastigotes of Leishmania tropica. Results:In this study we observed DNA fragmentation on promastigotes by inducing 

Staurosporine with 50,25,12.5 and 6.75 µM dosis.Miltefosine also showed DNA fragmentation at 25 and 12.5 µM dosis.But we 

did not observe DNA fragmentation that is induced by Glucantime.It was thought that those results gave us some ideas about 

inducing apoptosis of L.tropica. Conclusions: Effect of drugs on apoptosis in the investigation against L.tropica is thought to be 

beneficial and recent studies may shed light on the mechanism of the drug treatment in Leishmania species.  

Keywords: Apoptosis,Leishmania tropica, Miltefosine, Glucantime 
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KROMAT PARTİKÜLLERİ İNSAN MESANE HÜCRELERİNDE SİTOTOKSİSİTEYİ VE KROMOZOMAL İNSTABİLİTEYİ İNDÜKLER 
 

EXPOSURE TO PARTICULATE CHROMATE INDUCES CYTOTOXICITY AND CHROMOSOME INSTABILITY IN HUMAN BLADDER 
CELLS 
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Özet: Ortopedik implantlar osteoartrit tedavisinde yaygın olarak kullanılırlar ve bu implantların kullanımı, giderek daha genç 
hasta populasyonunda daha yaygın hale gelmektedir. Pekçok implant, aşınma ve korozyona dayanıklı özellikleri nedeniyle kobalt 
ve krom alaşımlarından yapılır. Fakat yine de kobalt, krom (III) and krom (VI) iyonları ve partikülleri ve kobalt-krom 
nanopartikülleri implantın aşınmasının bir sonucu olarak vücuda salınır. Kobalt ve kromun mesane hücrelerindeki potansiyel 
kanserojenik etkileri bilinmemektedir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı bir Cr (VI) bileşiği olan çinko kromatın insan mesane 
hücrelerinde sitotoksisite ve kromozom instabiliteye neden olup olmadığını belirlemektir. Gereç ve Yöntem: çinko kromatın 
insan mesane hücrelerindeki sitotoksik ve genotoksik etkisi, primer insan mesane epitel hücresinden türetilmiş ve 
ölümsüzleştirilmiş bir hücre hattı olan hTU1-38 hücrelerinde çalışılmıştır. Sitotoksisite klonogenik olarak hayatta kalan 
kolonilerin, genotoksisite ise oluşan kromozomal aberasyonlarının sayılmasıyla belirlenmiştir. Bulgular: Bulgularımız çinko 
kromatın insan mesane hücrelerinde doz artışına bağlı olarak sitotoksisiteyi indüklediğini göstermiştir. 0.1, 0.2, 0.4 ve 0.5 ug/cm2 
çinko kromat ile muamele sonucu, 24 saatlik muamelede kontrole göre sırasıyla kolonilerin % 88, 88, 73 ve 61’inin, 120 saatlik 
muamelede ise %102, 95, 79 ve 58 koloninin hayatta kaldığı belirlenmiştir. çinko kromat ile 24 ve 120 saatlik muamele 
sonrasında doz artışına bağlı olarak kromozom hasarında da artış görülmüştür. çinko kromat ile 24 saatlik muamele anoploidiyi 
indüklemezken, kronik maruziyetler doza bağlı olarak hipoploid, hiperpoliploid ve tetraploid metafazlarla anoploidileri 
artırmıştır. Örneğin, 0.1, 0.2, 0.4 ve 0.5 ug/cm2 çinko kromat ile 120 saat muamele sonucu, anoploidili metafaz yüzdesi sırasıyla 
8, 13, 23 ve 43 olarak bulunmuştur. Anoploidili hücrelerde kromozom hasarı incelediğinde, çinko kromatın belirgin bir şekilde 
kromozom değişimleri gibi daha çok kompleks hasarları kapsayan total kromozom hasarını artırdığı tespit edilmiştir. Sonuç: Bu 
veriler çinko kromatın insan mesane hücrelerinde sitotoksisiteyi ve kromozom instabilitesini artırdığını göstermektedir. Bu 
çalışma 911NF-09-1-0296 (J.P.W.) numaralı proje ile ARO tarafından, Maine Toksikoloji ve Çevresel Sağlık Merkezi ve Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından destektenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler :  Çinko kromat, Sitotoksisite, Kromozom instabilitesi, İnsan mesane hücreleri. 
 
 
Abstract Orthopedic implants are widely used for the treatment of osteoarthritis and the use of these implants is becoming 
more common in an increasingly younger patient population. Many implants are made from cobalt-chromium alloy due to their 
excellent wear and corrosion resistant properties but cobalt, chromium(III) and chromium(VI) ions and particles and cobalt-
chromium nanoparticles are still released into the body as a result of implant wear. The potential carcinogenic effects of cobalt 
and chromium in bladder cells remain unknown. Thus, the purpose of this study was to determine if zinc chromate, a particulate 
Cr(VI) compound, induces cytotoxicity and chromosome instability in human bladder cells. Research and Methodology: We 
studied the cytotoxic and genotoxic effects of zinc chromate in hTU1-38 cells, an hTERT-immortalized cell line derived from 
primary human bladder epithelial cell. Cytotoxicity was determined by a clonogenic survival assay, and genotoxicity was 
determined by measuring the production of chromosomal aberrations. Findings: Our data show that zinc chromate induced a 
concentration-dependent increase in cytotoxicity in human bladder cells. Exposure to 0.1, 0.2, 0.4 and 0.5 ug/cm2 zinc chromate 
induced 88, 88, 73 and 61 percent relative survival for 24 h and 102, 95, 79 and 58 percent relative survival for 120 h in human 
bladder cells, respectively. After 24 and 120 h exposure, zinc chromate induced a concentration-dependent increase in 
chromosome damage. Exposure to zinc chromate for 24 h did not induce aneuploidy, but more chronic exposures induced a 
concentration-dependent increase in aneuploidy, with increases in hypodiploid, hyperdiploid and tetraploid metaphases. For 
example, 0.1, 0.2, 0.4 and 0.5 ug/cm2 zinc chromate for 120 h induced 8, 13, 23 and 43 percent of metaphases with aneuploidy, 
respectively. When we examined the chromosome damage in the aneuploid cells induced by zinc chromate, we found that 
exposure to zinc chromate induced a dramatic increase in the total damage, including more complex damage such as chromatid 
exchanges. Conclusion: These data indicate that exposure to zinc chromate induces cytotoxicity and chromosome instability in 
human bladder cells. This work was supported by ARO grant # 911NF-09-1-0296 (J.P.W.), the Maine Center for Toxicology and 
Environmental Health and the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK).  
 
Keywords:Zinc chromate, cytotoxicity, chromosome instability, human bladder cells. 
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SİKLİN KOMPLEKSLERİ VE MİTOTİK İĞ İPLİĞİ OLUŞUMLARI İLE, HN1 ARACILIKLI HÜCRE DÖNGÜSÜ KONTROLÜ 
 

HN1-MEDIATED REGULATION OF CELL DIVISION THROUGH SPINDLE ASSEMBLY CHECKPOINT (SAC) REGULATION 
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Özet: Hematolojik ve nörolojik ekspresyon 1 (hn1) geni omurgalılarda evrimsel olarak korunmuş olan ve farklı hücrelerde 
ubikitöz ifadesi görülen (varisli ve ark 2011) bir gendir. Sentrozomlar bölünen hücrelerde mikrotübülleri organize eden ana 
merkezlerdir. Buradaki çalışmalarımızda, hn1 proteininin bu merkezlerde yerleşim gösterdiği, tek kutuplu iğ iplikçiklerinin 
oluşumunu baskıladığı ve doğru sitokinaz oluşumunu sağladığı gösterilmiştir. Hn1’in bu önemli görevlerini anlayabilmek için; 
tümör hücre hatlarında, hn1 geninin hücre döngüsüne, siklin ve siklin bağımlı kinazlarla olan ilişkilerine, mitozun 
düzenlenmesine, mikro-tübül oluşumlarına (beta, gamma-tubulin), sitokinaz bozulmasına ve β-katenin yolağına olan etkilerinin 
araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem g2/m fazında senkronize edilen prostat kanseri pc-3 (kemik metastazı) ve östrojen 
(er) reseptörü bulunmayan mda-mb-231 meme tümör hücre hatlarında, hn1’in β-trcp, apc/c, mitotik siklinler, plk1 ve plk4 ile 
etkileşimleri western blot ve immunofloresans yöntemleriyle çalışılmıştır. Bulgular hn1 protein seviyesinin yüksekliği durumunda 
mitotik bölünmenin aşamalarında hücrenin ilerleyebilmesi için gerekli komplekslerin (apc/ccdc20 yerine apc/ccdh1 aracılıklı 
olarak) erken aktivasyonuna neden olduğu, aktive olan kompleks aracılıklı (hasarlı dnayla) mitoz geçişinin hızlanması üzerine 
etkisi bulunduğu gözlenmiştir. Özgül sirna kullanılarak hn1 susturulduğunda, mikrotübül oluşumlarında bozulmalar ile 
karakterize olan, hücrelerde mikro-çekirdek oluşumları, kromozom sayısı anomalileri ve mitozdan erken çıkış ile birlikte, 
poliploidi gibi genetik anomaliler ve ayrıca s fazında sentrozom matürasyonun baskılandığı gözlenmiştir. Sonuç bu çalışmada, 
hn1’in hücre döngüsü, siklin ve siklin bağımlı kinazlarla olan fiziksel etkileşimleri, mikrotübül oluşumları (beta-, gamma-tubulin), 
sitokinaz bozulmasına ve mitozun düzenlenmesine olan etkileri bulgulanmıştır. Bu nedenle, hn1’in insan kanser hücrelerinde 
bölünme kontrolünde, sentrozom çekirdeklenmesinde ve iğ iplikçiklerinin oluşumunda önemli bir rolü olduğunu ortaya koymuş 
bulunuyoruz. Sonuçlarımız, hn1 ekspresyonunun hem mitozun zamanında tamamlanmasını arttırdığını hem de sentrozom 
maturasyonunda g1/s geçişini desteklediği ve mitotik doğruluğu sağladığını göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler : Mikrotübüller, sentrozom, HN1, hücre döngüsü, ploidy, APC/C 
 
Abstract: Hematological and Neurological expression 1 (HN1) is an evolutionary conserved gene in vertebrate with its ubiquitous 
expression (Varisli et. al., 2011) in various cells. Centrosomes are the main microtubule-organizing centers (MTOCs) in dividing 
cells. In our studies, we demonstrated that HN1 localizes into MTOCs to suppress monopolar spindle formation to ensure fidelity 
of cytokinesis. Therefore, we proposed to investigate the effect of HN1 on cell cycle, cyclin and cyclin dependent kinase 
interactions, as well as microtubule formations (Beta, gamma tubulins), cytokinesis failure, and also the regulation of mitosis in 
tumor cell lines. Material and Methods In our studies with PC-3 and ER receptor negative MDA-MB-231 tumor cell lines, we 
synchronized the cells specifically to G2/M phase and investigated how HN1 influences β-Trcp and APC/C mitotic cyclins, and 
PLK1, PLK4 via western blot and immunoflorescence methods. Results In this study, overexpression of HN1 caused early 
activation of APC/C cyclosome complex (APC/CCdh1 mediated instead of APC/CCdc20), which is required for cell cycle 
progression and timely entry into mitosis. Further, we found that, knockdown of HN1 using specific siRNA resulted in 
abnormalities in microtubule formation, which was shown in gamma-tubulin and pericentrin staining. In addition, micro-
nucleated cells, chromosome number alteration, early exit from mitosis and nuclear anomalies with polyploidy, subsequent to 
inhibition of centrosome maturation at S phase was observed in both cell lines studied. Conclusion As we demonstrated that 
high HN1 levels in cancers influenced the cell cycle, cyclin and cyclin dependent kinase associations and microtubule formations 
(β, γ tubulins), HN1 leads to cytokinesis failure and deregulation of mitosis when it is depleted. Hence, we uncovered the role of 
HN1 in mitosis regulation; we further conclude that it has an important function in centrosome nucleation and spindle formation 
in human cells that is deregulated in cancer. Our results reveal that biphasic HN1 expression augments both the timely 
completion of mitosis and centrosome maturation at S phase, contributes to mitotic fidelity. 
 
Keywords: Microtubules, centrosome, HN1, cell cycle, ploidy, APC/C 
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NKX3.1 IS REQUIRED FACTOR FOR G1/S TRANSFECTION CONTROL AND DNA DAMAGE RESPONSE (DDR) 
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Özet: Genel bilgiler: nkx3.1, prostat epitel hücrelerinin farkılılaşmasında önemli rol oynayan bir transkripsiyon faktörünü 
kodlayan androjen bağımlı homeobox gendir. İleri evre tümörlerde ekspresyon kaybı gözlendiğinden, nkx3.1’in doku spesifik bir 
tümör baskılayıcı gen olarak işlev gösterdiği düşünülmektedir. Bunun yanısıra, nkx3.1’in transkripsiyonel olarak oksidatif dna 
hasarı yanıtını düzenlediği ve prostat hücrelerinde doğrudan etkileşim sonucu topoizomeraz 1’in kesme ve yeniden birleştirme 
aktivitesini artırdığı rapor edilmiştir. Bu çalışmada nkx3.1’in dna hasarı yanıtındaki (ddr) rolünün araştırılması amaçlanmıştır. 
Bulgular: çalışmamızda fonksiyon kaybı ve kazanımı amacıyla nkx3.1 geninin ekspresyon seviyesinin artışı ve baskılanması sonucu 
gerçekleşen hücresel yanıtlar incelenmiştir. Bu amaçla madde uygulamalarını takiben kromatin-bağımlı protein ayrımı, 
immünoblotlama ve immünofloresan görüntüleme yöntemleri kullanılmıştır. Sonuçta etoposide- (topo ıı inhibitörü) dışında cpt-
11- (topo ı inhibitörü), doxorubicine- (topo ıı inhibitörü) ve h2o2- (oxidatif hasar ajanı), ile uyarılan γh2ax(s139) odak 
oluşumlarının nkx3.1 ekspresyonu ile negative olarak etkilendiği bulunmuştur. Ayrıca lncap hücrelerinde cpt-11 uygulaması ile 
nkx3.1’in dna hasarı aracısı olan rad50, dna-pkcs ve fosforillenmiş atm molekülleri ile fiziksel etkileşiminin arttığı belirlenmiştir. 
Bununla birlikte hasar ile uyarılan γh2ax(s139) odak oluşumları homeodomain bölgesinin bir kısmının kaybı ile yeniden 
düzenlenmiştir. Beklenildiği üzere sirna araçları kullanılarak nkx3.1 ekspresyonunun azalması sonucunda dna hasarı yanıtı 
kaybolurken, e2f stabilizasyonunun artışıyla g1/s geçişinin tetiklendiği gözlenmiştir. Siklin e seviyesi değişmezken artan siklin b1 
seviyesinin yanı sıra siklin d1 seviyelerinin azalması ile nkx3.1 susturulmuş hücrelerin s fazında ilerleyip g2 fazında alıkondukları 
sonucuna varılmıştır. Sonuç: lncap hücrelerinde topoizomeraz ı inhibitörü-aracılıklı dna hasarı, nkx3.1’in kromatin bağlı olmayan 
p-atm(s1981) ve rad50 ile etkileşimini artırırken, γ-h2ax(s139) ile kromatin düzeyinde fiziksel etkileşiminin artmasına yol 
açmaktadır. Elde edilen bu veriler, androjenlerin ya da androjenler ile uyarılan nkx3.1 ekspresyonunun varlığında prostat 
hücrelerinin aktif dna hasarı yanıtı ile birlikte hücre döngüsünün ilerlemesini regüle ettiğini göstermektedir. Bu nedenle, 
androjen yokluğu hataya yatkın fenotipin gelişimine sebep olarak genetik heterojenitenin artmasına ve prostat kanserinin 
ilerlemesine yol açmaktadır. 
 
 
Abstract: NKX3.1 is an androgen-regulated homeobox gene encodes a transcription factor plays an important role in the 
differentiation of prostate epithelia. Its expression loss is correlated with advanced tumors, suggests that it acts as a tissue 
specific tumor suppressor gene. Conversely, it was reported that NKX3.1 transcriptionally regulates oxidative damage response, 
and enhances the topoisomerase I cleavage as well as re-ligation by direct association in prostate cells. Here, we aimed to 
investigate the role of NKX3.1 in DNA damage response (DDR). Results: In our studies, silencing and ectopic expression of NKX3.1 
was used for gain and loss of function and the cellular responses were measured. Chromatin-associated protein fractionation, 
immunoblotting, immunofluorescence labeling following the treatments were performed. Thus, we demonstrated that; CPT-11- 
(topo I inhibitor), doxorubicine- (topo II inhibitor) as well as H2O2- (oxidative damage mediator), but not etoposide- (topo II 
inhibitor) induced γH2AX(S139) foci formations are negatively influenced by NKX3.1 expression. Also, the physical associations of 
NKX3.1 with DNA damage mediators RAD50, DNA-PKcs and phosphorylated ATM are enhanced by CPT-11 treatment in LNCaP 
cells. However, the loss of damage-induced γH2AX(S139) foci formation is restored when a part of homeodomain region was 
deleted. As expected, NKX3.1 depletion using siRNA augments G1/S progression via increasing E2F stabilization, while DNA 
damage response is lost. NKX3.1 silenced cells progressed through S phase and accumulated in G2 was evidenced with 
decreased cyclin D1 as well as increased cyclin B1 levels, while cyclin E level did not change. Conclusion: Topoisomerase I 
inhibitor-mediated DNA damage enhances the physical association of NKX3.1 with γ-H2AX(S139) on chromatin level whereas 
with p-ATM(S1981) and RAD50 in soluble fraction in LNCaP cells. The data suggest that in the presence of androgens or 
androgen induced NKX3.1 expression, prostate cells regulate cell cycle progression together with activated DDR. Therefore, 
androgen withdrawal may facilitate the development of an error-prone phenotype, thus augments genetic heterogeneity and 
prostate cancer progression. 
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DIFFERENT CRYOPRESERVATION PROTOCOLS FOR COMET ASSAY IN TISSUES 
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Özet: İyi bir kryopreservasyon protokolü yüksek hayatta kalma oranlarını garanti etmeli, aynı zamanda genetik hasar olmaması 
gerekir. Bu çalışmanın amacı, comet assay için en uygun kryopotektan kombinasyonunu belirlemektir. Materyal ve metod: bu 
çalışmada, bütün dokular (karaciğer ve böbrek) üç rattan elde edildi ve üç farklı grup (kontrol ve iki kryoprotektan grubu) 
kullanıldı. Kryoprotektanların en iyi kombinasyonu, kryopreservasyon testi için iki farklı yöntem kullanıldı. Metod 1: karaciğer ve 

böbrekler %25 fcs ve %20 dmso içeren 40c de 500 µl rpmı 1640 a gömüldü. Sonra, dokuları içeren hazırlanmış bu cryo-tüpler, -
800c’ de üç ay saklandı. Metod 2: karaciğer ve böbrekler %20 dmso ya gömüldü. Sonra, dokuları içeren hazırlanmış bu cryo-
tüpler, -800c’ de üç ay saklandı. Dna hasarı alkali comet assay den belirlendi. Dna hasarını ölçmek için tail dna parametre her 
slaytta toplam 50 hücrede hesaplandı. Sonuç: bütün sonuçlar cryopreserve ve non cryopreserve tail dna ya göre ifade edildi. Tail 
dna saklama koşullarını açıkça göstermiştir. Metod 1, tail dna için hesaplandı (tail dna böbrek için 7,6 ve karaciğer için 4,4 ) , dna 
hasarında bir artmayı göstermiştir, metod 2, tail dna için hesaplandı (böbrek için tail dna 4,7 ve karaciğer için tail dna 5,69). 
Metod 1, metod 2 ’den daha yüksekti. Kontrol grup tail dna için hesaplandı (böbrek için tail dna 10,2 ve karaciğer için tail dna 9,8 
). Kontrol grup, metod 1 ve 2 den daha yüksekti. Kontrol grup cryopeserveli gruplardan kayda değer daha yüksekti. Tartışma: 
önemli ölçüde daha fazla dna zincirinde kırılma cryoprotektansız cryopreserve hücrelerinde vardı. Comet assayın avantajlarından 
biri tek hücre seviyesinde bilgi sağlamasıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Böbrek, Comet assay, DNA hasarı,karaciğer 
 
Abstract: A good cryopreservation protocol must guarantee high survival rates but also absence of genetic damage. Aim of this 
study is determine the most suitable combination of cryoprotectants for comet assay. Material and Method: In this study, all 
tissues (kidney and liver) were obtained from three rats and used three different groups (control and two cryoprotectants 
groups ). The best combination of cryoprotectants was used at two different method for cryopreservation trials. Method 1: 

Livers and kidneys were immersed in 500 µl RPMI 1640 medium containing 25% FCS and cooled, 20% DMSO was added when 
the temperature reached 40C. After these preparations the cryo-tubes containing the tissues were flash-frozen in -800C for 
three months. Method 2: Livers and kidneys were immersed in 20% DMSO. After these preparations the cryo-tubes containing 
the tissues were flash-frozen in -800C for three months. DNA damage was determined by alkali comet assay. A Tail DNA 
parameter for DNA damage measured from a total of 50 cells/slide. Result: All results were expressed as the tail DNA in the 
cryo-preserved and non cryo-preserved. The tail DNA clearly demonstrates the storage effects. Method 1 was calculated for tail 
DNA (tail DNA for kidney is 7,6 and tail DNA for liver is 4,4 ) , indicating only a slight increase DNA damage, method 2 was 
calculated for tail DNA (tail DNA for kidney is 4,7 and tail DNA for liver is 5,69). method 1 was higher than method 2. The control 
group was calculated for tail DNA (tail DNA for kidney is 10,2 and tail DNA for liver is 9,8 ). The control group was higher than 1 
and 2. Control group was significantly higher than cryo-preserved groups. Discusion: There were significantly more DNA strand 
breaks after cryopreservation in the cells cryopreserved without cryoprotectants . One of the advantages of the comet assay is 
that it provides information at the single cell level.  
 
Keywords: Kryoprotectan, Cryoprotectant, comet assay, DNA damage, kidney, lung 
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PROKLORAZ İLE İNDÜKLENEN DNA HASARININ ARAŞTIRILMASI 

 
INVESTIGATION OF PROCHLORAZ INDUCED DNA DAMAGE 
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Özet: gerek verimi arttırmak gerekse de yüksek kaliteli meyve ve sebze üretmek için pestisit kullanımının faydaları tartışmasız 
olsa da yanlış kullanımdan kaynaklanan pestisit kalıntıları insan sağlığı üzerine tehlike oluşturmaktadır. İmidazol grubu 
fungusitlerden olan prokloraz buğday, arpa, pirinç, şeker pancarı ve kültür mantarının hasat ve hasat sonrası döneminde yaygın 
şekilde kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda in vivo ve in vitro şartlarda endokrin bozucu ve hepato-karsinojenik etkilerinin 
tespit edildiği proklorazın dna hasarı üzerine etkileri henüz tespit edilmemiş olup çalışmamızda ames testi ve comet yöntemi 
kullanarak araştırılması amaçlanmaktadır. Ames testinde hem baz çifti değişimi hem de çerçeve kayması mutasyonları sırasıyla 
salmonella typhimurium ta98 ve ta100 suşları kullanılarak s9 mikrozomal enzim fraksiyonu varlığında/yokluğunda araştırılmıştır. 
Ames testinde 0-1 mm konsantrasyon aralığında proklorazın mutajenik etki göstermediği saptanmıştır. Ayrıca proklorazın of 0-
132 μm konsantrasyon aralığında dna hasarına neden olmadığı sıçan böbrek epitel hücre hattı (nrk-52e) üzerinde comet 
yöntemiyle araştırıldığında hasar oluşturmadığı tespit edilmiştir. Daha yüksek konsantrasyonlar proklorazın hücre maruziyet 
koşullarındaki çözünürlüğüne bağlı olarak çalışılamamıştır. Mtt test ile proklorazın sitotoksik etkisi incelendiğinde ıc50 değerinin 
77,5 μm olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar her ne kadar proklorazın güvenli bir pestisit olabileceğini gösterse de bu 
verilerin başlangıç bilgisi olduğu, proklorazın sağlık üzerine etkileri ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu göz ardı 
edilmemelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Prokloraz, Comet yöntemi, Ames testi 
 
Abstract: Although the use of pesticides provide unquestionable benefits in providing a plentiful, low-cost supply of high-quality 
fruits and vegetables, their misuse may leave harmful residues, which endanger human health. Prochloraz, an imidazole 
fungicide, is widely used for harvest and post-harvest treatment to control spoilage of wheat, barley, rice, cereal, sugar beet and 
cultivated mushroom. Previous studies have been reported that prochloraz has endocrine distrupting and hepato-carcinogenic 
effects both in vivo and in vitro. In this study we aimed to investigate prochloraz induced DNA damage by using Ames test and 
Comet assay. In Ames test, both base-pair substitution and frame shift mutations were evaluated by using Salmonella 
typhimurium TA98 and TA100 strains respectively, in the absence/presence of S9 microsomal enzyme fraction. The studied 
concentrations was at range of 0-1 mM. According to Ames test results it has been shown that prochloraz was non-mutagenic. 
When Comet assay was evaluated in the rat kidney epithelial cell line (NRK-52E), prochloraz did not induced DNA damage was 
determined at the concentration range of 0-132 μM. The higher concentrations than 132 μM were not studied in Comet assay 
because of the solubility of prochloraz in cell exposure conditions. By using MTT cytotoxicity test, IC50 of prochloraz was 
determined 77,5 μM. The preliminary results represent an initial step in our effort and prochloraz seems to be relatively safe in 
consideration of these results, but, further studies will be needed to understand health risk profile of prochloraz. 
 
Keywords: Prochloraz, Comet assay, Ames assay 
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BAZI GRAMİNEAE TÜRLERİNDE ALUMİNYUM İLE UYARILMIŞ PROGRAMLANMIŞ HÜCRE ÖLÜMÜ 
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Özet: Aluminyum (Al) %8’lik oranla toprakta en yoğun bulunan minerallerden biridir. Toprakta çözünmemiş aluminosilikat ve 
oksitler halinde bulunduğu halde, toprağın pH’sı 5’in altına düştüğünde Al çözünür hale geçer ve bitki kökleri tarafından absorbe 
edilir. Al toksisitesi geniş tarımal alanları etkileyen en büyük büyüme engelleyici faktörlerden biridir ve asidik topraklarda ürün 
alımının azalmasına sebep olur. Al toksisitesinin sebep olduğu hücre ölümü, Al toksisitesi mekanizmasının açığa çıkarılması 
hususunda yeni bir araştırma alanıdır. Bu çalışmanın amaçları; 1) Tarımsal öneme sahip Triticum aestivum (buğday), Secale 
cereale (çavdar), Triticosecale wittmack (tritikale), Hordeum vulgare (arpa), Avena sativa (yulaf) ve Zea mays (mısır)’da genomik 
DNA’ların elektroforetik analizi ile Al’nin oluşturduğu programlanmış hücre ölümünün başlangıç zamanını belirlemek, 2) İlgili 
türleri Al hassasiyeti açısından karşılaştırarak değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Yüzey sterilizasyonu yapılmış buğday, çavdar, 
tritikale, arpa, yulaf ve mısır tohumları distile su ile nemlendirilmiş steril filtre kağıtları içeren petri kaplarında 2 gün süreyle 
çimlendirildi. Her genotipe ait kökler 100 μM AlCl3 (pH 4.5) solüsyonunda 8 saat (1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) boyunca oda 
sıcaklığında tutuldular. AlCl3 muamelesinden sıvı azotta ezilerek toz haline getirilen kök uçları genomik DNA izolasyonu için 
materyal olarak kullanıldı. İzolasyondan sonra genomik DNA, red safe ile boyanmış %1.5’luk agaroz jelde 100 V’da 2 saat 
boyunca yürütüldü. Agaroz jeller UV altında incelendi. Bulgular: Bitki hücrelerinde programlanmış hücre ölümü genellikle DNA 
parçalanması, kromatin yoğunlaşması ve nukleus fragmentasyonu ile ortaya çıkar. Apoptozun gerçekleştiği düşünülen dokudan 
izole edilen genomik DNA agaroz jele yüklendiğinde basamaklardan oluşmuş yığınlar halinde gözlemlenir. Bu çalışmada da tüm 
genotiplerde programlanmış hücre ölümü göstergesi olan DNA kırıkları elektroforetik analizlerle belirlendi. Nukleus DNA’sı ½ 
saatten itibaren fragmente olmaya başladı. 8 saat sonunda gözlemlenen benzer DNA profilleri, 6 Gramineae türünün hepsinin Al 
toksisitesine karşı aynı hassasiyete sahip olduğunu açığa çıkardı. Sonuçlar: Bitkiler için oldukça toksik bir bileşik olan çözünmüş 
haldeki Al 30 dakika içerisinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve mısır köklerinde DNA hasarına neden olmaktadır ve DNA 
hasarı, programlanmış hücre ölümüne yol açabilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler : AlCl3, nuklear DNA fragmentasyonu, programlanmış hücre ölümü, Gramineae 
 
Abstract: Aluminium (Al) is one of the most abundant minerals in the soil; comprising approximately 8%. Although it exists 
primarily in the form of insoluble aluminosilicates or oxides, the complex Al becomes solubilized in the soil water when the soil 
pH is lower than 5.0 and is absorbed by plant roots. Al toxicity is a major growth-limiting factor that affects large agricultural 
areas, which results in decreased crop yields principally in acid soils. Plant programmed cell death caused by Al toxicity is a new 
research area elucidating the mechanisms of Al toxicity. The objectives of this study were 1) to determine the initial time of 
programmed cell death induced by Al in six agronomic plant roots Triticum aestivum (wheat), Secale cereale (rye), Triticosecale 
wittmack (triticale), Hordeum vulgare (barley), Avena sativa (oat) and Zea mays (maize) by electrophoretic analysis of genomic 
DNA; 2) to compare the Al sensitivity in six Gramineae species. Material and Method: Surface sterilized wheat, rye and triticale 
seeds were germinated in petri dishes containing filter paper moistened with distilled water for 2 days. The roots of all 
genotypes (approximately 1cm) were exposed to 100 μM AlCl3 solution (pH 4.5) for 8 hours (1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8h) at room 
temperature. After AlCl3 treatment root tips were grounded in liquid N2 for genomic DNA isolation. After isolation, the genomic 
DNA was electrophoresized on 1.5% agarose gel at 100V for 2 hours and was stained with red safe. The gels were visualized 
under UV illuminator. Results: Programmed cell death in plant cells is usually accompanied by nuclear DNA degradation, 
chromatin condensation, and nuclear fragmentation. When DNA is placed on agarose gels, this results in a stack of bands called 
laddering. In the presentes study DNA degradation which is one of the programmed cell death evidences was determined by 
electrophoretic analysis in all of the genotypes. Nuclear DNA was started to fragmention at 1/2 h. After 8 hours the DNA similar 
profiles were revealed that the 6 Gramineae species have the same sensitivity to AlCl3 toxicity. Conclusions: Solubilized Al which 
is highly toxic to plants, damage nuclear DNA in 30 minutes leading to programmed cell death in wheat, rye, maize, oat, barley 
and triticale roots.  
 
Keywords: AlCl3, nuclear DNA fragmentation, programmed cell death, Gramineae 
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BUĞDAY, ÇAVDAR VE TRİTİKALEDE ALUMİNYUM İLE UYARILMIŞ DNA HASARININ KOMET YÖNTEMİ İLE ANALİZİ 
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Özet: Yer kabuğunun yaklaşık %8’lik oranını kapsayan Aluminyum (Al) toprakta en yoğun bulunan üçüncü mineraldir. Toprağın 
pH’sı 5’in altına düştüğünde çözünen Al, bitki kökleri tarafından absorbe edilir. Çözünmüş Al, bitkinin gelişimi ve büyümesi için 
oldukça toksiktir. Bu çalışmanın amacı; 1) Triticum aestivum (buğday), Secale cereale (çavdar) ve her ikisinin hibriti olan 
Triticosecale wittmack (tritikale)’nin köklerinde Al’nin oluşturduğu DNA hasarının başlangıç zamanını komet analizi ile belirlemek, 
2) İlgili türleri Al hassasiyeti açısından karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Yüzey sterilizasyonu yapılmış buğday, çavdar ve 
tritikale tohumları distile su ile nemlendirilmiş steril filtre kağıtları içeren petri kaplarında 2 gün süreyle çimlendirildi. Her 
genotipe ait yaklaşık 1 cm boyundaki kökler 100 μM AlCl3 (pH 4.5) solüsyonu içerisinde 15, 30, 60 ve 120 dakika boyunca oda 
sıcaklığında tutuldular. Pozitif kontrol grubu için her bir genotipe ait kök örnekleri, 120 dk süreyle 10 mM EMS (Ethyl 
methanesulfonate) ile muamele edildi. AlCl3 uygulamasını takiben kök ucundan izole edilen nukleuslarda DNA hasarı (DNA 
kırıkları) komet analizi ile belirlendi. Bulgular: AlCl3 tarafından buğday, çavdar ve tritikale köklerinde ortaya çıkan DNA hasarının 
belirlenmesinde, DNA kuyruk uzunluğu ve kuyruk momentlerinin yüzdeleri parametre olarak kullanıldı. Uygulama gruplarının % 
DNA kuyruk uzunluğu değerleri, kontrol grupları ile karşılaştırıldığında DNA hasarının 15. dakikadan çavdarda %10, buğdayda 
%9.7 tritikalede %7.6 oranında olduğu tespit edildi. Her üç genotipe ait % DNA kuyruk uzunluğu değerleri karşılaştırıldığında, 
hibrit tritikale köklerinin çavdar ve buğday köklerine göre daha dayanıklı olduğu belirlendi. 120 dakika sonunda çavdar, buğday 
ve tritikalede hasarın sırasıyla %8.4, %8.4 ve %8.7 olduğu, yani her üç türde de hasarın eşitlendiği gözlendi. Sonuç: Bitkiler için 
oldukça toksik bir bileşik olan çözünmüş haldeki Al birkaç dakika içerisinde bile buğday, çavdar ve tritikale köklerinde DNA 
hasarına neden olmaktadır ve DNA hasarı, programlanmış hücre ölümüne yol açabilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler:  AlCl3, comet analizi, buğday, çavdar, tritikale 
 
 
Abstract: Aluminium (Al) is the third most abundant mineral in the earth’s crust; comprising approximately 8%. Solubilized Al is 
absorbed by plant roots in the soil water when the soil when pH is lower than 5.0. Solubilized Al is highly toxic to plant growth 
and development. The objectives of this study were 1) to determine the initial time of DNA damage induced by Al in Triticum 
aestivum (wheat), Secale cereale (rye) and Triticosecale wittmack (triticale) the hybrit of wheat and rye by comet assay; 2) to 
compare the Al sensitivity in wheat, rye and triticale, Material and Method: Surface sterilized wheat, rye and triticale seeds were 
germinated in petri dishes containing filter paper moistened with distilled water for 2 days. The roots of all genotypes 
(approximately 1cm) were exposed to 100 μM AlCl3 solution (pH 4.5) for 15, 30, 60 and 120 min at room temperature. For 
positive control the roots of all genotypes were treated with 10 mM EMS (Ethyl methanesulfonate) for 120 min. After treatment 
with AlCl3 the DNA damage (mainly DNA breaks) was detected by comet assay in nuclei isolated from root tip meristems. 
Results: The percentage of total DNA in the tail and olive tail moment were used as a parameter for data analyzing in AlCl3 
induced DNA damage in wheat, rye and triticale roots. The results of tail DNA % in treated groups showed that levels of DNA 
damage were 10% in rye, 9,7% in wheat and 7,6% in triticale, respectively, at 15 min, when compared with negative control 
group. Each of the three genotypes compared to the values of the length of the tail DNA %, triticale roots was determined to be 
more resistant than the rye and wheat roots. After 120 min the damage was %8.4, %8.4 and %8.7 in rye, wheat and triticale, 
respectively, which means the damage was became equal in three species. Conclusions: Solubilized Al which is highly toxic to 
plants, damaged DNA in a few minutes leading to programmed cell death in wheat, rye and triticale roots.  
 
Keywords:AlCl3, comet assay, wheat, rye, triticale 
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SEYRELTİLMİŞ URANYUM İNSAN AKCİĞER EPİTELYAL HÜCRELERİNDE DNA ÇİFT ZİNCİR KIRIKLARINA VE HÜCRE ÖLÜMÜNE 
SEBEP OLUR 
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Özet: Seyreltilmiş uranyum (DU) hem endüstride hem de askeri uygulamalarda artan bir şekilde kullanılmaktadır. Önceki 
çalışmalar, öncelikli olarak vücuda solunum ve yutma yolu ile geçen DU’un hem kimyasal hem de zayıf radyolojik toksik etkiye 
sahip olduğunu göstermiştir. Halihazırda DU’un insan bronşiyal hücrelerinde potansiyel karsinojenitesi ve sitotoksisitesi hakkında 
sınırlı bilgi olduğundan, bu çalışmanın amacı, DU maruziyeti sonrası DNA çift zincir kırık durumunun ve sitotoksik etkinin 
belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, uranyum trioksit (UO3)’in potansiyel genotoksik ve sitotoksik etkilerinin 
araştırılması için insan bronşiyal epitel hücre (BEP2D) hattı kullanılmıştır. Hücre canlılığı klonojenik test ile araştırılırken, DNA çift 
zincir kırıkları tek hücre jel elktroforez kullanılarak ölçülmüştür. Bulgular: 24 saat uygulanmasından sonra, UO3’in BEP2D 
hücrelerinde konsantrasyona bağlı sitotoksisite artışına sebep olmuştur. Özellikle, 0.25, 2.5 ve 25 ug/cm2 dozlarında UO3 hücre 
canlılığında sırasıyla 79, 74 ve 35% oranında azalmalara yol açmıştır. 72 saate kadar olan kronik UO3 uygulaması sonucu giderek 
artan hücre ölüm oranları tespit edilmiştir. Ayrıca, kronik maruziyet sürelerinde 2.5 ve 25 ug/cm2 dozlarında UO3, kuyruk 
yoğunluğu ve kuyruk momenti olarak ifade edilen, DNA çift zincir kırıklarında zamana değil fakat doza-bağlı artışlara sebep 
olmuştur. Kontrol ile karşılaştırıldığında, 24 saatlik, 2.5 ve 25 ug/cm2 dozlarında UO3 uygulamasında, kuyruk momentinde 
sırasıyla %19 ve %102'lik bağıl artış gözlenmiştir. Aynı şekilde kuyruk yoğunluğunda da %15 ve %77'lik ölçülmüştür. En düşük DU 
dozunda ise sözü edilen her iki parametrede herhangi bir artış gözlenmemiştir. Sonuç: Bu veriler, UO3’in çalışılan tüm sürelerde 
ve dozlarda sitotoksisiteyi artırdığını göstermektedir. DU aynı zamanda, DU kaynaklı karsinojenite mekanizmasına dahil 
olabilecek, DNA çift zincir kırıklarında da artışa sebep olmaktadır. Bu çalışma, 911NF-09-1-0296 (J.P.W.) numaralı proje hibesi ile 
ARO tarafından ve Maine Center for Toxicology and Environmental Health tarafından desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Seyreltilmiş uranyum, Sitotoksisite, DNA çift zincir kırıkları, İnsan bronşiyal epitel hücresi 
 
 
Abstract: Depleted uranium (DU) is increasingly being used in both industry and military applications. Previous studies have 
shown that DU has chemical and weak radiological toxicity, and that the primary route of exposure to DU is through inhalation 
and ingestion. There is limited research information on the potential carcinogenicity of DU and it’s cytotoxicity in human 
bronchial cells. Thus, the aim of this study is to determine the cytotoxic effect and status of DNA double strand breaks after 
exposure to DU. Research and Methodology: In our study we used the human bronchial epithelial cell line (BEP2D) to study the 
potential genotoxic and cytotoxic effects of DU. Cell viability was investigated with the clonogenic survival assay and DNA double 
strand breaks were measured using a single cell gel electrophoresis assay. Findings: After a 24 h exposure, UO3 induced a 
concentration-dependent increase in cytotoxicity in BEP2D cells. Specifically, 0.25, 2.5 and 25 ug/cm2 UO3 induced 79, 74 and 
35% relative survival, respectively. Chronic exposure to UO3, for up to 72 h, increased the degree of cytotoxicity except at the 
lowest dose. In addition, we found that chronic exposure to 2.5 and 25 ug/cm2 UO3 induces a concentration- but not a time-
dependent increase in DNA double strand breaks expressed as tail intensity and tail moment. Comparing with control, a 24 h 
exposure to 2.5 and 25 ug/cm2 uranium trioxide induced 19 and 102% relative increase in tail moment respectively. Tail 
intensity also increased by 15 and 77% with treatment at 2.5 and 25 ug/cm2 uranium trioxide in 24 h compared to control. No 
increase was observed in both mentioned parameters at the lowest DU concentration. Conclusion: These data indicate that 
exposure to uranium trioxide induces cytotoxicity at all studied time points and doses in human lung epithelial cells. Exposure to 
DU also induces DNA double strand breaks which may be involved in the mechanism of DU-induced carcinogenicity. This work 
was supported by ARO grant # 911NF-09-1-0296 (J.P.W.) and the Maine Center for Toxicology and Environmental Health. 
 
Keywords: Depleted Uranium, Cytotoxicity, DNA double strand breaks, Human bronchial epithelial cell 
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YAŞLANMA ESNASINDA ISI ŞOK PROTEİNLERİNİN PROTEİN OKSİDASYONUNDAKİ ROLÜ 

THE ROLE OF HEAT SHOCK PROTEINS IN THE PROTEIN OXIDATION DURING AGING 
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Özet: Yaşlanma çeşitli protein modifikasyonları ile birlikte gelişen bir prosestir ve protein oksidasyonu bu modifikasyonlar 
arasında önemli yer tutmaktadır.  Bu kapsamda, hedef proteinin çeşidi ve yerine, hasarın şiddetine ve antioksidan sistemlere 
göre değişik protein oksidasyonu ürünleri oluşmaktadır.  Okside proteinler katalitik fonksiyonlarını kaybettiği için, organizma bu 
proteinleri tamir etmeye ve uzaklaştırmaya çalışır. Fakat bu mekanizmalar genç olanlara kıyasla yaşlı organizmalarda aktif 
olmayabilir. Oksidasyon ve tamir/uzaklaştırma mekanizmaları oranındaki bozukluk yaşlılıkla bağlantılı problemlerin şiddetini 
artırmaktadır. Bu nedenle yaşlanma esnasında protein oksidasyonu mekanizmasını aydınlatmak önemlidir. Çalışmamızın başlıca 
hedefi, yaşlanma esnasında protein modifikasyonları ve proteazomal degradasyonda ısı şok proteinlerinin (HSP) rolünün 
aydınlatılmasıdır. Deneylerde genç (PD:25) ve yaşlı (PD:58) cilt fibroblast hücreleri kullanılmıştır. HSP40, 60, 70 ve 90 
ekspresyonları açısından yaşlanma ve ısı stresinin (42 ºC, 1h) etkileri test edilmiştir. Genç ve yaşlı hücreler karşılaştırıldığında 
HSP60 ve 90’ın yaşlı hücrelerde azalma gösterdiği gözlenmiştir. HSP40 ve 70 yaşlı hücrelerde önemli bir değişiklik 
göstermemiştir. Diğer taraftan yaşlı hücrelerde protein oksidasyon belirteci olan protein karbonilleri anlamlı derecede artış 
göstermiş ve proteazomal degradasyon ise azalma göstermiştir. İki farklı zaman aralığında test edildiğinde, ısı stresi 
uygulamasının HSP ekspresyonlarını genç ve yaşlı hücrelerde farklı oranlarda etkilediği gözlenmiştir. Proteomik sonuçları da 
anlamlı derecede değişiklik göstermiştir. Elde edilen sonuçlar, HSP’lerin protein oksidasyonunda önemli rolü olabileceğini 
göstermektedir. TÜBİTAK COST-CM1001-110S281 tarafından desteklenmiştir.    

Abstract: The progress of aging is accompanied by several protein modifications and protein oxidation takes an important place 
within these modifications. In this direction, different protein oxidation products may occur according to the kind and location of 
the target protein, the strength of the damage and available antioxidant systems. Since oxidized proteins lose the catalytic 
function, organisms try to repair or remove them. But this mechanisms may not be active in old organisms when compared to 
young ones. This disruption in the oxidation and the repair/removal ratio may increase the severity of age related problems. 
Therefore it is important to highlight the underlying mechanisms of protein oxidation process during aging.  The main goal of our 
study was to identify the possible role of heat shock proteins (HSP) in the protein modifications and the proteasomal 
degradation during aging. In the experiments, young (PD:25) and senescent (PD:58) skin fibroblast cells were used. The effect of 
aging and heat stress (42 ºC, 1h) were tested in terms of HSP40, 60,70 and 90 expressions. All HSPs showed different response 
during aging when young and senescent cells were compared. HSP40, 47 and 70 did not show any significant change in 
senescent cells. On the other hand, protein carbonyls, as a common protein oxidation marker, showed a significant increase and 
proteasomal degradation showed a significant decrease in senescent cells as showed earlier in many studies. Heat stress 
application changed the expressions of HSPs in a different manner in young and senescent cells when tested in two different 
time points. Proteomic results also showed significant differences. These results raised the question that HSPs may have crucial 
role in protein oxidation which should be confirmed further. Supported by TUBITAK COST-CM1001-110S281 
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THE APOPTOTIC EFFECTS OF AROCLOR 1254 ON THE HEPATOCYTES OF SELENIUM DEFICIENT AND SELENIUM SUPPLEMENTED 
RATS 
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Özet: Bu çalışmanın amacı bir poliklorlu bifenil olan Aroklor 1254'ün selenyum suplementasyonu yapılan ve selenyum eksikliği 
olan sıçanlarda karaciğerdeki apoptotik etkilerinin belirlenmesidir. Selenyum eksikliği 3-haftalık erkek sıçanları <0.05 Se mg/kg 
diyetle besleyerek oluşturulmuştur. Selenyum suplementasyon grubu ise 1mg Se/kg içeren diyetle beslenmiştir. Aroklor 1254 
grupları bu maddeyi besleme süresinin son 15 gününde 10mg/kg dozda gavajla almıştır. Karaciğer histopatolojisi değerlendirilmiş 
ve apoptotik hücre ölümü terminal deoksinükleotidil transferaz(TdT)-aracılıklı deoksiüridin trifosfat çentik uç işaretleme 
(TUNEL)yöntemiyle belirlenmiştir. Yüksek miktarda selenyum içeren diyet karaciğer histopatolojisi ve hepatosit apoptozunda 
belirgin bir farklılığa yol açmamıştır. Selenyum eksikliği ise hepatosit apopotozunu artırmış ancak belirgin bir şekilde karaciğer 
histopatolojisini etkilememiş; yalnızca hepatositlerin glikojen içeriğini azaltmıştır. Aroklor 1254 sıçan hepatositlerinde belirgin bir 
şekilde histopatolojik değişiklikleri ve apoptozu indüklemiştir. Aroklor 1254 ile birlikte selenyum eksikliği uygulaması ise hepatik 
apoptozu artırırken, Aroklor 1254 ile birlikte selenyum suplementasyonu ise kısmi koruyucu olmuştur. Bu sonuçlar selenyumun 
hepatosit histopatolojisinin ve apoptozunun modülasyonunda kritik rolünü belirtmektedir ve selenyum statüsünün karaciğer 
fonksiyonları ve yapısındaki önemini vurgulamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler : Aroklor 1254; Selenyum, Apoptoz; TUNEL yöntemi; Polyklorlu bifenillerl 
 
Abstract: The aim of the current study was to determine the apoptotic effect of Aroclor 1254, a polychlorinated biphenyl (PCB) 
on the liver of selenium supplemented and selenium deficient rats. Selenium deficiency was generated by feeding 3-week old 
Sprague Dawley rats with <0.05 Se mg/kg diet for 5 weeks. Selenium supplementation group were on 1mg Se/kg diet. Aroclor 
1254-treated groups received 10 mg/kg dose by gavage during the last 15 days of feeding period. Liver histopathology was 
evaluated and apoptotic cell death was determined with terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT)-mediated deoxyuridine 
triphosphate nick end-labeling (TUNEL) assay. The diet with excess selenium did not cause any appreciable alteration in 
histopathology and apoptosis of hepatocytes. Selenium deficiency caused significant enhancement in hepatocyte apoptosis; 
however did not markedly influence liver histopathology; only caused decrease in the glycogen content of hepatocytes. Aroclor 
1254 markedly induced histopathological changes and apoptosis in rat hepatocytes. Selenium deficiency with Aroclor 1254 
treatment was found to aggravate hepatic apoptosis while selenium supplementation along with Aroclor 1254 was partially 
protective. These results put forward the critical role of Se in the modulation hepatocyte histopathology and apoptosis and 
emphasize the importance of Se status for the function and structure of liver. 
 
 
Keywords:A roclor 1254; Selenium, Apoptosis; TUNEL assay; Polychlorinated biphenyl 
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COLCHİCUM BAYTOPİORUM CD BRİCKELL EKSTRESİNİN HELA HÜCRELERİNDE APOPTOTİK VE OTOFAJİK HÜCRE ÖLÜMÜ 
YOLLARI ÜZERİNDEKİ ROLÜ 

 
THE ROLE OF COLCHICUM BAYTOPIORUM CD BRICKELL EXTRACT ON BOTH APOPTOTIC AND AUTOPHAGIC CELL DEATH 

PATHWAYS IN HELA CELLS 
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Özet: Kanser hücrelerinin eleminasyonun da farklı ajanlar kullanılarak aynı zamanda hem apoptotik hem de otofajik hücre ölüm 

tiplerinin uyarımı gibi efektif tedavi modelleri önerilmektedir. Bu çalışmada Antalya (Termessos)’nın endemik bir bitki türü olan, 

kolşisin ve türevlerini (demekolsin, 2-dimetildemekolsin, 3-demetilkolsin ve kornigerin ) içeren Colchicum baytopiorum 

ekstresinin, HeLa hücre soyunda hem apoptotik hem de otofajik hücre ölümü yolakları üzerindeki olası etkilerinin belirlenmesi 

amaçlandı. Materyal-Metod: C.baytopiorum CD Bricklell bitki ekstresinin (0.1 mg/ml) HeLa hücrelerindeki sitotoksik etkileri, 

Taxol (15nm/ml) ile karşılaştırılarak MTT analizi ile tayin edildi ve hücre canlılıkları tripan mavisi ile ölçüldü. RT-qPCR yöntemi ile 

apoptotik ve otofajik hücre ölüm yolaklarının ortak düzenleyici genleri olan Bif-1 ve BNIP3, otofajik hücre ölüm düzenleyicileri 

Atg12 ve DAPk, proapoptotik Bad ve Puma, ayrıca Fas, TNFR1 ve kaspaz-3 ekspresyon seviyeleri değerlendirildi. Bulgular: 48 saat 

süresince hücre canlılığı açısından ekstrenin uygulandığı grup le kontrol grubu arasında anlamlı bir fark olduğu belirlendi 

(p<0,001). Sitotoksisite oranının Taxol’ den daha yüksek olduğu tespit edildi. Ekstre uygulamasından sonra Bif-1 (2.5), BNIP3 

(5.5), Atg12 (5.7), DAPk (2.3), PUMA (2.5), Kaspaz-3 (5.7), Fas (2.5) ve TNFR1(25) gen ekspresyonlarının ileri derecede arttığı (kat 

olarak) bulundu. Sonuç: Colchicum baytopiorum CD Brickell ekstresinin, HeLa hücrelerinde hem otofajik hem de apoptotik hücre 

ölümünü ayrıca her iki ölüm tipi arasında çapraz düzenleme mekanizmalarını uyardığı ve bu özelliği ile yeni bir terapötik yaklaşım 

oluşturabileceği düşünüldü. 

  

Anahtar Kelimeler: Colchicum baytopiorum CD Brickell, apoptoz, otofajik hücre ölümü, endemik bitki, kanser 

 

Abstract: In elemination of cancer cells, the effective treatment models are suggested such as the stimulation of both apoptotic 

and autophagic cell death types in the same time by using different agents. We studied with Colchicum baytopiorum CD Brickell 

which is an endemic plant species of Antalya (Termessos). It contains colchicine and its derivatives (demecolcine, 2-

demethyldemecolcine, 3-demetylcolcine and cornigerin). The aim was to determine the role in both apoptotic and autophagic 

cell death pathways of the Colchicum baytopiorum extract in HeLa cell line. Materials and Methods: The cytotoxic effects of C. 

baytopiorum plant extract (0.1mg/ml) in HeLa cells was determined by MTT assay compared to Taxol (15 nm/ml), cell viability 

was measured by trypan blue. Both apoptotic and autophagic cell death regulators Bif-1 and BNIP3, autophagic cell death 

regulators Atg12 and DAPk, proapoptotic Bad and Puma, also Fas, TNFR1 and caspase-3 expression levels were evaluated by RT-

qPCR. Results: We determined that there is a significant difference in cell viability between control group and the extract 

treatment group throughout 48 hours (p<0,001). We found that cytotoxicity was higher than Taxol treatment. Bif-1(2.5), 

BNIP3(5.5), Atg12(5.7), DAPk(2.3), PUMA(2,5), caspase-3(5.7), Fas(2.5) and TNFR1 (25) expressions significantly increased (as  
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fold) after the treatment of the extract. Conclusion: The treatment dose of the Colchicum baytopiorum CD Brickell extract 

induces the cross-regulation mechanisms beetwen apoptotic and autophagic cell death in HeLa cells. We suggested that this 

endemic plant extract is seem to be a promising new therapeutic approaches in cancer.  

 

Keywords: Colchicum baytopiorum CD Brickell, apoptosis, autophagic cell death, endemic plant, cancer 
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HESPERİDİN VE FOTODİNAMİK TERAPİNİN U87 HÜCRE HATTI ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI  

 INVESTIGATION OF HESPERIDIN AND PHOTODYNAMIC THERAPY ON U87 GLIOBLASTOMA CELL LINE 
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Özet: Glioblastoma, primer beyin tümörlerinin %20-30’unu oluşturan sıklıkla 40-60 yaş erkekleri arasında görülen ve beyin 

tümörleri içerisinde tedavisi en zor olan tümörlerden biridir. Çocukluk çağında karşılaşılan beyin tümörlerinin ise %10’unu 

oluşturmaktadır. Beyin cerrahisi, girişimsel MRI, kemoterapi ve radyasyon tedavi seçenekleri arasındadır. Ancak yaşam kalitesini 

arttırmaya yönelik cerrahisiz tedavi seçenekleri araştırılmaya devam etmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda, çalışmamızda 

flavanoid sınıfına ait antiproliferatif etkiye sahip bir bileşik olan hesperidin kullanılmıştır. Bir diğer terapi yöntemimiz olan 

fotodinamik terapi ise bölgesel özellikle solid tümörlerin tedavisi için kullanılan FDA onaylı bir tedavi yöntemidir. Fotodinamik 

terapi ile tedavinin uygulanabilmesi için temel koşul ışığın uyarılması için uyarıcı bir ilacın kullanılmasıdır. Bu sebep ile uyarıcı 

olarak indosiyanin yeşili (ICG) ve beyin çalışmalarında sıklıkla kullanılan 5-Aminolevulinic acid (ALA) seçilmiştir. Bu çalışmada, U87 

glioblastoma hücre hattı üzerine hesperidin ve fotodinamik terapinin ALA ve ICG ile ayrı ayrı uyarılarak kombine kullanımı 

araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Zaman ve doz bağımlı hesperidinin sitotoksik etkisi ilk olarak WST-1 hücre proliferasyon testi ile 

yapılmıştır. Deneyler sonucu en verimli doz ve süre seçilerek fotodinamik terapi ile tedaviye geçilmiştir. Fotodinamik terapide 

ALA ve ICG ışık uyarıcı ilaç olarak ayrı ayrı hesperidin ile kombine edilerek kullanılmış ve etkinlikleri karşılaştırılmıştır. Bulgular: 

U87 hücrelerinde hesperidin etkisi ile bağlı doz ve zaman bağımlı olarak fotodinamik terapi ile tedavi edildiğinde uyarıcı ilaç 

olarak kullanılan ICG’nin hesperidin ile kombinasyonunun hücre canlılığı üzerine ALA’ya göre daha etkin olduğu görülmüştür. 

Sonuçlar: Bu sonuçlar hesperidin’in U87 beyin glioblastoma kanser hücrelerinde sitotoksik etkisinin fotodinamik terapi ile uyarıcı 

olarak ICG kullanımı eşliğinde kombine edildiğinde hücre canlılığını azaltması hesperidinin bitkisel terapisi ile fotodinamik 

terapinin birleştirilerek beyin kanseri için tedavi olarak kullanımı ile ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır.  

Anahtar Kelimeler : U87, hesperidin, ALA, ICG, fotodinamik terapi 

Abstract: Glioblastoma, is one of the tumors that has the lack of effective treatment options and it also belongs to primer brain 

tumor’s %20-30 which generally occurs 40-60 year old man. It also encountered for %10 of childhood brain tumors. Even though 

brain surgery, MRI, chemotherapy and treatment with radiation are the treatment options, there are several researches, which 

are still working on to find one without surgery. According to these data, in this study, we have worked on hesperidin, which has 

anti-proliferative effects, belongs to the class of flavonoids. The other method that we have used for the therapy is 

photodynamic therapy, which approved by FDA, especially works particularly on solid tumors. Using a light stimulus is the main 

condition for the treatment. For this reason, indosiyanine green (ICG) and also 5-Aminolevulinic acid (ALA), which is often used 

in studies of brain, have been selected. In this study, it has been investigated hesperidin and photodynamic therapy combination 

by ALA and ICG as a light stimulus on U87 glioblastoma cell line. Methods: Time and dose dependent antiproliferation effects of 

hesperidin were determined by WST-1 cell proliferation assay. After determination of the time and doses, photodynamic 

therapy was studied. While working with photodynamic therapy, ALA and ICG were used as a light stimulus separately but 

combine with hesperidin. Results: It was found that hesperidin and its combination with photodynamic therapy with ICG is more 

effective on cell viability than using ALA using as a light stimulus on U87 cell line. Conclusion: These results have showed that 

using hesperidin on U87 brain glioblastoma cell line could be more effective on viability by combination with photodynamic 

therapy while using ICG as a light stimulus. According to these results, our study will be light on new studies for brain cancer 

using hesperidin and its combination with photodynamic therapy.  

Keywords:U87, hesperidin, ALA, ICG, photodynamic therapy 
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KORİLAGİN VE FOTODİNAMİK TERAPİNİN BEYİN GLİOBLASTOMA HÜCRE HATLARI ÜZERİNDE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI  

INVESTIGATION ON CORILAGIN AND PHOTODYNAMIC THERAPY ON BRAIN GLIOBLASTOMA CELL LINES 
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Özet: Glioblastoma primer beyin tümörlerinin içinde en sık rastlanan ve en şiddetli olan tümörlerdendir. Tedavi seçenekleri, 

cerrahi, kemoterapi, radyasyon ile sağlanmaktadır. Kanser üzerinde son yıllarda yapılan araştırmalar cerrahiden uzaklaşmaya ve 

bitkisel tedavilere yöneliktir. Bu amaçlar doğrultusunda, yapılan çalışmada, tanin ailesinin üyesi olan geleneksel çin tedavisinde 

kullanılan Fillantus türlerinden izole edilmiş bir madde olan korilaginin olası etkinliği araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar korilaginin 

farklı deneysel modellerde antiinflammatuar, antioksidatif, aterojenik ve hipertensif etkilere sahip olduğunu göstermiştir ancak 

literatürde kanser hücrelerinde korilaginin olası antiproliferatif ve antiapoptotik etkisini gösteren bir çalışma bulunmamaktadır. 

Fotodinamik terapi ise bölgesel özellikle solid tümörlerin tedavisi için kullanılan FDA onaylı bir tedavi yöntemidir. Fotodinamik 

terapi ile tedavinin uygulanabilmesi için temel koşul ışığın uyarılması için uyarıcı bir ilacın kullanılmasıdır. Bu sebep ile uyarıcı ajan 

olarak indosiyanin yeşili (ICG) seçilmiştir. ICG (4,5 Benzoindotricarbocyanine) (C43H47N2NaO6S2) düşük toksiklik ile suda 

çözünen aniyonik bir ışığa duyarlı bir moleküldür. Bu çalışmada, U87 ve A172 glioblastoma hücreleri üzerine korilagin ve 

fotodinamik terapinin ICG ile uyarılarak kombine kullanımı araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Zaman ve doz bağımlı korilaginin 

sitotoksik etkisi ilk olarak WST-1 hücre proliferasyon testi ile yapılmıştır. Deneyler sonucu en verimli doz ve süre seçilerek 

fotodinamik terapi ile tedaviye geçilmiştir. Fotodinamik terapide ICG ışık uyarıcı ilaç olarak korilagin ile kombine edilerek 

kullanılmış ve etkinlikleri karşılaştırılmıştır. Bulgular: Korilagin ve fotodinamik terapi kombinasyonunun her iki hücre hattında da 

canlılık üzerine etkin olduğu bulunmuştur. A172 hücrelerinde korilaginin etkisi doz ve zaman bağımlı olarak fotodinamik terapi ile 

tedavi edildiğinde, U87 hücrelerine göre hücre canlılığı üzerine daha etkin olduğu görülmüştür. Sonuçlar: Bu sonuçlar korilaginin 

A172 beyin glioblastoma kanser hücrelerinde olumlu yanıtlar oluşturulacağı, U87 hücre hattı üzerinde ise çeşitli optimizasyon 

çalışmaları yapılarak verim artışının sağlanacağı öngörülmektedir. Bu sonuçlar, korilagin ile fotodinamik terapinin birleştirilerek 

beyin kanseri için tedavi olarak kullanımı ile ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler:U87, A172, korilagin, ICG, fotodinamik terapi 

Abstract: Glioblastoma is one of the most common primary tumors and has also have a bad prognosis. Its treatment options are 

surgery, chemotherapy and radiation. Last years, researches on cancer have become directed away from surgery and come 

closer herbal treatments. In this respect, corilagin, which is used in traditional Chinese treatment from tannin family and isolate 

from Fillantus species, was investigated. However, some researches have showed that corilagin have anti-inflammatory, 

antioxidant, atherogenic effects on different experiment models, there could not be found any literature about corilagin’s 

possible anti-proliferative and anti-apoptotic effects on cancer. Also, photodynamic therapy is a treatment options for solid 

tumors approved by FDA. The main rule for the treatment is to use light stimulus. For this aim, ıt was chosen indosiyanin green 

(ICG) as a light stimulus in our study. ICG (4,5 Benzoindotricarbocyanine) (C43H47N2NaO6S2) is a molecule that has low toxicity 

and sensitive for the light. In this study, we have worked on the effect of corilagin and photodynamic threapy combination on 

U87 and A172 glioblastoma cell line. Methods: Cytotoxic effect of corilagin depends on time and doses were determined by 

WST-1 cell proliferation assay. After finding the time and the dose, photodynamic therapy was studied. It was investigated the 

effect of combination using the photodynamic therapy by using ICG as a light stimulus and corilagin. Results: It was found that 

the combination of photodynamic therapy with corilagin both was effective on cell viability. Moreover, the results were showed 

that using the combination on A172 cell line was more effective than the U87 cell line. Results: These results have showed that 

corilagin might be positive impact on A172 and also by working on some optimization parameters could be increased corilagin’s 

effect on U87 cell line. It was also thought that using the combination of photodynamic therapy and corilagin study might be 

light on new studies on brain cancer.  

Keywords:U87, A172, corilagin, ICG, photodynamic therapy 



1st Cell Death Research Congress with International Participation - Uluslararası Katılımlı I.  Hücre Ölümü Araştırma Kongresi 
30th October - 3rd November 2013, Cesme - Izmir / Turkey 30 Ekim - 3 Kasım 2013, Çeşme - İzmir  / Turkey 

133 
 

P-41 
 

SÜKSİNİK ASİT VE FOTODİNAMİK TERAPİNİN AGS VE HGC27 HÜCRE HATLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI   

INVESTIGATION OF SUCCINIC ACID AND PHOTODYNAMIC THERAPY ON AGS AND HGC27 CELL LINE 

Elif Sinem BİRELLER
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Fatih Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü, 

Özet: Dünyadaki en yaygın malignitelerden birisi olan mide adenokarsinomu, çevresel faktörlerin, beslenme alışkanlıklarının, 

helikobakter pilorinin ve az miktarda da genetik faktörlerin sorumlu tutulduğu multifaktöryel bir kanser çeşitidir. Fotodinamik 

terapi (FDT) bölgesel özellikle solid tümörlerin tedavisi için kullanılan FDA onaylı bir tedavi yöntemidir. Işığa duyarlı ajanın 

hastaya verilmesi ve tümör hücreleri tarafından tutulması prensibine dayanır. Bu uyarılma ile ya bir substrat ile reaksiyona 

girerek serbest radikaller oluşturur veya enerjisini moleküler oksijene transfer ederek yüksek derecede reaktif olan singlet 

oksijen (1O2) meydana gelerek tümörlü hücrelerde birikmesi oksidatif strese yol açarak nekrotik ve/veya apoptatik hücre 

ölümlerine neden olmaktadır. Süksinik asit ise, doğal olarak bazı sebzelerde bulunan, hamurlarda, jelatinli tahıllarda ve kekler 

için hazırlanan aromatize ürünlerde, bazı gıda ve içeceklerde katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Vücut hücreleri tarafından 

metabolize edildiğinden ve TCA siklusunda ara madde olarak işleve sahip olduğundan bilinen bir yan etkisi yoktur. Bu çalışmada 

daha önce kanser üzerine etkisi araştırılmamış olan süksinik asit ve fotodinamik terapinin kombine kullanımının mide 

adenokarsinoma hücre hatları AGS ve HGC27 üzerinde etkisi araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Zaman ve doz bağımlı süksinik 

asitin sitotoksik etkisi ilk olarak WST-1 hücre proliferasyon testi ile yapılmıştır. Deneyler sonucu en verimli doz ve süre seçilerek 

FDT ile eş gidecek olan kombine tedaviye geçilmiştir. FDT için indosiyanin yeşili (ICG) ışık uyarıcı ilaç olarak süksinik asit ile 

kombine edilerek kullanılmış ve etkinlikleri AGS ve HGC27 hücre hatlarında karşılaştırılmıştır. Bulgular: AGS ve HGC27 mide 

adenokarsinoma hücrelerinde süksinik asit ve FDT ile kombinasyon tedavisinde hücrelerin canlılığı üzerinde etkin sonuçlar 

görülmüştür. Her iki hücre hattında da canlılığın azaldığı gözlenmiş ancak AGS hücrelerinin canlılığının HGC27’ye göre daha fazla 

düştüğü bulunmuştur. Sonuç: Bu sonuçlar hem süksinik asitin tek başına, hemde FDT ile kombine halinde mide adenokarsinoma 

üzerinde etkin olduğunu göstermiştir. Etkinliğin mekanizmasının araştırılması için öncü bir çalışma olarak tedavi seçeneklerinin 

arasına girebileceği düşünüldü. 

Anahtar Kelimeler :  AGS, HGC27, süksinik asit, fotodinamik terapi 

Abstract: One of the most common malignancies in the world is adenocarcinoma of stomach is a kind of multifactorial cancer 
which have been blamed by environmental factors, dietary habits, Helicobacter pylori and a small amount genetic factors. 
Photodynamic therapy (PDT) is a treatment to cure solid tumors, which approved by the FDA. It is based on giving light 
illumination of photosensitizer to the patient that it helps to adhesions by tumor cells. This light illumination could have a 
reaction with a substrate and make reactive oxygen radicals or transfer its energy to the molecular oxygen to turn out singlet 
oxygen which widely occurs during PDT, helps the cell death (necrotic/apoptotic) by accumulation of tumor cells to oxidative 
stress. In addition to this, succinic acid, naturally could be found in vegetables, has variety of area to use such as dough, gelatin 
grains and cakes prepared for aromatizing products, certain foods and beverages is used as an additional agent. It is also can be 
metabolized in body and has a role on median product on TCA, there is not any side effect which is known yet. In this study, we 
investigated the effect of succinic acid, which has not been worked on cancer before, and its combination with PDT on 
adenocarcinoma of stomach cell line, AGS and HGC27. Methods: Time and dose dependent effects of succinic acid were 
determined by WST-1 cell proliferation assay. After this experiment, photodynamic therapy was combined with chosen doses in 
chosen time. Indosiyanin green (ICG) were used while studying on PDT -succinic acid combination as a photosensitizer to 
compare their impact on AGS and HGC27. Results: To treatment with the combination of succinic acid and PDT was found 
effective on AGS and HGC27. Even though the both cell line has the decreasing viability results, the more effective decreasing 
result was found on AGS than the HGC27. Conclusion: Our results have showed that either succinic acid alone or combined with 
PDT has the efficient impact on adenocarcinoma of stomach. It is thought that this study would be the pilot study to understand 
the mechanism for new treatment options.  

Keywords: AGS, HGC27, succinic acid, photodynamic therapy 
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KOLON KANSERİ GEN TEDAVİSİNDE BAKULOVİRAL VEKTÖRLER 

Sedef Hande AKTAŞ1, Hakan AKBULUT1, Fikri İÇLİ1, Murat ELÇİN2, Arzu ÇÖLERİ2, 

1
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2
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 

Özet: Gen tedavisi kanserde ümit vadeden tedavi yöntemlerinden biridir. Bu amaçla başta adenovirüsler olmak üzere değişik 

viral vektörler terapötik genleri tümör hücrelerine taşımak için kullanılmaktadır. Memeli hücrelerine toksik etkilerinin 

bulunmaması nedeniyle bakulovirüsler kanser gen tedavisinde potansiyel vektörler olarak önem kazanmaktadır. Bu çalışmada 

inşa ettiğimiz rekombinant bakuloviral vektörleri kanser gen tedavisi çalışmalarında kullanılmak üzere memeli tümörlerinde test 

etmeyi amaçladık. Polihedrin ve CMV promoterları ile düzenlenen terapötik (sitozin deaminaz) ve reporter genler (GFP) taşıyan 

bakuloviral vekörler inşa edildi. Bv-Ph-GFP vektörü ile enfekte olan böcek hücrelerinde (Sf-9) belirgin GFP-ekspresyonu izlenirken 

memeli hücrelerinde (HEK293, CRL2638 kolon kanseri hücre hattı) izlenmedi. Buna karşılık CMV promoteri taşıyan vektör ile 

enfekte edildiğinde hem böcek ve hem de memeli hücrelerinde GFP ekspresyonu izlendi. Sitozin deaminaz (CD) intihar geni 

taşıyan bakuloviral vektör kolon kanseri hücrelerinde 5-florositozin varlığında belirgin bir sitotoksisiteye neden olurken 5-FC 

verilmeyen hücrelerde herhangi bir sitotoksik etki gözlenmemiştir. BalBc farelerde oluşturulan kolon kanseri modelinde CMV 

promoteri taşıyan rekombinant bakuloviral vektörler hem tümör gelişimini anlamlı olarak yavaşlatmış (p<0.001) ve hem de 

belirgin sağkalım avantajı sağlamıştır (p<0.012). Bu sonuçlar inşa ettiğimiz CMV promoteri ve sitozin deaminaz geni taşıyan 

bakuloviral vektörlerin kanser tedavisinde kullanılabileceğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler : bakulovirus, sitozin deaminaz, GFP, intihar gen tedavisi, kolon kanseri 

Abstract: Gene therapy is one of promising treatment modalities in cancer. Various viral vectors have been used to deliver the 

therapeutic genes into the cancer cells. Baculoviral vectors are usually non-toxic to mammalian cells. In the current study we 

aimed to design and construct baculoviral vectors carrying cytosinedeaminase therapeutic gene driven by either polyhedrin (Ph) 

or CMV promoters. We’ve tested the efficacy of the constructs in mouse and human cancer cell lines. We’ve also tested the in-

vivo efficacy of the vectors in a mouse colon cancer model. The vector carrying Ph-driven GFP yielded strong GFP expression in 

Sf-9 insect cells. On the contrary, no GFP expression was seen in mammalian cells with Ph-driven GFP vectors. However, the 

CMV-driven GFP expression was seen on both insect and mammalian cells. The baculoviral vector carrying CMV-driven CD gene 

caused substantial cell killing in both human and Mouse cancer cell lines. The vectors carrying CMV-driven CD gene significantly 

decreased the progression of tumor nodules (p<0.001) and prolonged the survival (p<0.012). Our results confirm the use of 

baculoviral vectors carrying CMV-driven CD gene in the trreatment of colon cancer.  

Keywords: Baculovirus, cytosine deaminase, GFP, suicide gene therapy, colon cancer 
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OOSİT MATÜRASYONU VE APOPTOZ 

OOCYTE MATURATION AND APOPTOSIS 

Hayrunisa YEŞİL, Seda VATANSEVER 

Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Manisa, TÜRKİYE, Celal Bayar University, Medical Faculty, 

Department of Histology and Embryology, Manisa, Turkey. 

Özet: Apoptoz, kontrollü hücre ölümü olup, embriyonik gelişimin her döneminde görülebildiği gibi erişkin hayatta da normal ve 
patolojik süreçlerde karşılaşılan kontrollü bir olaydır. Oogenez sırasında embriyonik dönemden itibaren atrezik folliküllerin 
elimine edilmesi yine apoptotik mekanizmalar tarafından kontrol edilmektedir. Normal dişi fertilitesi; oositin gelişmesi, 
olgunlaşması ve fertilizasyon için ovulasyon sürecini sorunsuz geçirmesine dayalıdır.  Oositin gelişimi; oositin her iki mayotik 
evreyi geçirmesi ve oosit matürasyonu dediğimiz olgunlaşma sürecini tamamlaması ile gerçekleşir. In vivo şartlarda oosit 
maturasyonunu kontrol eden birçok kontrol mekanziması bulunmaktadır. Özellikle granuloza hücreleri ile ilişkisi önem 
taşımaktadır. Ayrıca in vitro ortamda elde edilip in vitro fertilizasyon yöntemi için hazırlanan oositlerin matürasyonunda önem 
kazanmaktadır. Çalışmamızda in vitro ortamda oosit matürasyonunu destekleyici bir kültür ortamı oluşturulması ve oluşturulan 
bu ortamın matürasyonu düzenleyici faktörler üzerinde etkisinin araştırılmasının yanında in vivo ortamda salınan bu faktörlerin 
tanımı ile apoptotik sürecin ilişkisinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak;  Balb/C farelerinden alınan Mayoz I 
ve Mayoz II evresindeki oositlerin tubal sıvı içeren veya içermeyen kültür ortamında 48 saatlik inkübasyon sonrasında apoptotik 
hücrelerin TUNEL yöntemi ile belirlenmesi ilk amacımızı oluşturmaktadır.  Bir diğer amacımız; oosit matürasyonunu kontrol eden 
MPF, siklin-B, MOS ve Emi dağılımlarının immunofleurosens yöntem ile incelenmesidir. Ayrıca bu yaptıklarımızla eş zamanlı 
olarak erişkin fare ovaryum dokusunda farklı gelişimsel süreçte olan folliküllerde bulunan oositlerdeki apoptotik hücreler ile 
yukarıda adı geçen faktörlerin dağılımlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Mayoz I döneminde alınan oositlerin tubal sıvı ile 
kültür sonrasında Mayoz II aşamasına geçtikleri gözlenirken, Mayoz II dönemindeki oositlerin tubal sıvı kültürü içinde 
canlılıklarını korudukları ve özellikle Emi salınımı ile her iki dönemdeki oositlerin canlılıklarının korundukları saptanmıştır. 
Ovaryum dokusunda da Emi salgısı erken dönemde pozitif iken, MOS and Siklin-B salgılarının follikül gelişimi ile birlikte arttıkları 
saptanmıştır. Sonuç olarak oosit matürasyonunda Emi salgısı önemli iken, gelişen folliküllerde MOS ve Siklin-B salgılarının önemli 
olduğu ve oosit canlılığı ile ilişkili oldukları sonucuna varılmıştır.  
Anahtar kelimeler: Oosit, oosit maturasyonu, tubal sıvı, apoptoz 
 
Abstract: Apoptosis, which is a controlled cell death and which can be encountered in every period of embryonic development is  
a controlled event  encountered in the normal and pathological processes in adult life,too.    Elimination of  atresiac follicles  
during oogenesis right from  the embryonic period, is still controlled by apoptotic mechanisms.Normal female fertility has to 
undergo the process of ovulation smoothly for the development,maturation and fertilization of the oocyte. This process is 
completed when the oocytes undergoes both meiotic phases and  completes the process of oocyte maturation during  the 
development of the oocytes.  There are several mechanisms to control the maturation in vivo conditions  .The relationship with 
granulosa cells is especially important.  it is also significant  for  the maturation of the oocytes obtained  in vitro maturation and 
prepared for the in vitro fertilization method. In this study it is aimed at creating a supportive culture medium for the  oocyte 
maturation in vitro conditions, and analyzing the effects of the medium on the regulatory factors for the maturation and also the 
definition of the factors released in vivo condiitons  and the relationship  of the   apoptotic process. In line with  this purpose, 
the identification of the apoptotic cells with TUNEL method after 48 hours period of incubation of the meiosis I and meiosis II 
oocytes taken from Balb mice  in the culture medium with fluid or without fluid  is our primary objective. A further objective is to 
investigate the distribution of MPF ,siklin-B and Emi controlling the oocyte maturation through  immunofleurosens method. 
Additionally, through this study  it is also aimed at simultaneously investigating the distribution of the above mentioned factors 
and the apoptotic cells in the oocytes in the follicles in a different developmental process in the adult mouse ovarium.While the 
oocytes taken during meisis I are  observed to pass to phase of meiosis II following the culturing in the tubal fluid  ,the oocytes in 
meiosis  II are noted to preserve their vitality in the tubal fluid culture and   especially during both phases  with the secretion of 
Emi. As the Emi secretion in the ovarium tissue is positive in the early period,it is observed that the secretions of MOS and 
cyclin-B increase with with the development of follicles. 
Keywords :  Oocyte, oocyte maturation, tubal fluid, apoptosis 
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HÜCRE DÖNGÜSÜ VE APOPTOZ İLE İLGİLİ GEN İFADELERİNİN İLAÇ DİRENÇLİ U-266 HÜCRE HATLARINDA ANALİZİ  

 
ANALYSIS OF CELL CYCLE AND APOPTOSIS RELATED GENE EXPRESSİONS IN DRUG RESISTANT U-266 CELL LINES 
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Özet: Normal hücrelerde hücre döngüsü ve apoptoz mekanizmalarının düzensiz çalışması kanser de dahil olmak üzere pek çok 
soruna neden olmaktadır. Bu çalışmada; prednizon, vinkristin ve melfalan’a dirençli U-266 multipl miyelom hücre hatlarında 
hücre döngüsü ve apoptoz ile ilgili genlerin ifade düzeylerindeki farklılıklar incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: İlaç dirençli U-266 
hücre hatları her bir ilacın artan dozlarda U-266 hücrelerine uygulanması ile geliştirilmiştir. Dirençlilik gelişimi XTT sitotoksisite 
testleri ile gösterilmiş ve mikroarray analizi gerçekleştirilmiştir. Hücre döngüsü ve apoptoz ile ilgili olan gen ifadelerinden iki katın 
üzerinde olan değişiklikler anlamlı olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Vinkristin dirençli U-266 hücre hattında siklin E2 gen 
ifadesinin büyük ölçüde arttığı ve çeşitli siklin bağımlı kinaz genlerinin ifadelerinde genel olarak artış olduğu gözlenmiştir. Dirençli 
hatlarda, bazı siklin bağımlı kinaz inhibitörü kodlayan gen ifadelerinde azalma saptanmıştır. Tümör nekroz faktörü reseptör 
genlerinin ifadeleri prednizon ve melfalan dirençli U-266 hücre hatlarında genellikle azalmıştır. Tüm dirençli hücrelerde farklı 
tiplerdeki efektör kaspaz gen ifadelerinde azalma gözlenmiştir. Seramid metabolizması gen ifadelerinde ise melfalan dirençli U-
266 hücrelerinin hayatta kalmalarını sağlayacak şekilde değişimler saptanmıştır. Sonuç: Bu sonuçlar, farklı ilaçlara dirençli U-266 
hücre hatlarının farklı hücre döngüsü ve apoptoz ilişkili genlerin ifade düzeylerini değiştirerek apoptozdan kaçma eğilimi 
olduğunu göstermektedir  
 
Anahtar Kelimeler: İlaç direnci; multipl myelom; hücre döngüsü; apoptoz 
 
Abstract: Deregulation of the cell cycle and apoptosis mechanisms in normal cells cause many problems including cancer. In this 
study, a genome-wide expression analysis of cell cycle and apoptosis related genes in prednisone, vincristine and melphalan 
resistant U-266 multiple myeloma cell lines were demostrated. Materials and Methods: Resistant U-266 sublines were induced 
by application of the each drug by stepwise dose increments. Resistance gained by the cells confirmed with XTT cytotoxicity 
assay and microarray analysis was carried. Among the cell cycle and apoptosis related gene expressions, altered more than two-
folds were considered as significant. Results: Cyclin E2 was drastically overexpressed in vincristine resistant subline and a general 
upregulation was observed for various cyclin dependent kinases. Some of the cyclin dependent kinase inhibitor encoding genes 
were downregulated in resistant sublines in general. Tumor necrosis factor receptor genes were generally downregulated in 
prednisone and melphalan resistant U-266 sublines. Different types of effector caspases were downregulated in all resistant 
sublines. Ceramide metabolism genes seem to be changed in favor of survival especially in melphalan resistant subline. 
Conclusion: This report shows that different types of drug resistant U-266 cell lines tend to escape from apoptosis by altering 
expression levels of different types of cell cycle and apoptosis related genes.  
 
Keywords: Drug resistance; multiple myeloma; cell cycle; apoptosis 
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     TRNA’DAN KÖKENLENEN PARÇACIKLARI: REGULATORY KÜÇÜK RNA’LARIN YENI SINIFI 

TRNA DERIVED FRAGMENTS (TRFS) : A NOVEL CLASS OF REGULATORY SMALL RNAS 

Bünyamin AKGÜL, Syed MUHAMMAD Hamid, ÇAĞDAŞ GÖKTAŞ, Mehmet İLYAS COŞACAK, Ayten NALBANT 

1
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Özet: tRNA is a vital molecule of life and has been a focus of biochemical research since long. New aspects of tRNA 

biology have been drawn to light recently. Accumulating data indicates that tRNA has many diverse biological functions 

other than its canonical role in coding for amino acids. tRNA halves produced by cutting the tRNA molecule from its 

anti-codon loop by angionenin and even smaller RNA fragments (tRFs) produced from 5’ or 3’ ends of mature tRNA 

have been shown to have biological functions, most notable of which is the inhibition of the initiation of protein 

synthesis. A comparison of the tRNA derived small RNA profile in Drosophila embryos aged 0-1 and 7-8 showed an 

increased representation of tRFs in older embryos as compared to the younger ones. Further analysis of the distribution 

of tRFs across different polysome fractions by sucrose density gradient centrifugation and northern blotting showed 

that the tRFs were associated with the non-polysomal fractions in both younger and older embryos. A highly expressed 

tRF:Gly:GCC was found to associate with markers of p-bodies and stress granules, namely GW182 and PCM in 

Drosophila S2 cells. tRFs showed specific localization pattern during Drosophila embryo development when 0-1 hour 

embryos were micro-injected with florescence labelled synthetic tRFs.  Transfection of synthetic tRFs in S2 cells slightly 

decreased cell proliferation. Further studies are underway to find the role of tRFs in cell proliferation and protein 

translation. 

Abstract: tRNA, hayatın yaşamsal bir molekülü ve uzun süredir biyokimyasal araştırmaların ilgi odağıdır. Son günlerde 

tRNA biyolojisi alanında yeni bakış açıları ortaya çıkmaya başlamıştır. Biriken veriler, tRNA’nın bilinen amino asit 

kodlama görevinden başka birçok biyolojik fonksiyonunun da olduğunu göstermektedir. tRNA molekülünün antikodon 

bölgesinin angiogenin ile kesilmesiyle üretilen tRNA yarıları ve olgun tRNA’nın 5’ ile 3’ uç bölgelerinden üretilen küçük 

tRNA fragmentleri (tRFs) bile protein sentezinin başlangıcını engelleyecek derecede dikkate değer biyolojik fonksiyona 

sahiptirler. 0-1 ve 7-8 saatlik Drosophila embriyolarının tRNA kökenli küçük RNA profilleri karşılaştırıldığında 7-8 saatlik 

embriyoların diğerlerine göre artan tRF miktarı gösterdiği görülmüştür. Sukroz yoğunluk gradient santrifügasyonu ve 

northern blot teknikleriyle yapılan deneyler de değişik polizom fraksiyonlarındaki tRFs dağılımının ileri analizlerinde, 

tRF’lerin hem genç hem de daha yaşlı embriyolarda non-polizomal fraksiyonlarla etkileşime girdiğini gösterilmiştir. 

Yüksek oranda ifade edilen tRF:Gly:GCC’nin p body ve stress granüllerinin belli başlı işaretçi molekülleriyle, Drosophila 

S2 hücrelerindeki GW182 ve PCM gibi, etkileşimde olduğu bulunmuştur. 0-1 saatlik Drosophila embriyolarının floresans 

işaretli sentetik tRF’lerle mikroenjeksiyon yapılması durumunda tRF’lerin spesifik lokalizasyona sahip olduğu 

gösterilmiştir. Sentetik tRF’lerin transfeksiyonu, hücre çoğalması üzerinde çok az bir düşüşe neden olmuştur. tRF’lerin 

hücre çoğalması ve protein translasyonundaki roller üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 
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AKCİGER KANSERİ RİSKİ İLE P16 VE MDM2 GEN VARYANTLARININ İNCELENMESİ 
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Özet: Akciger kanserinde öncelikle yüksek risk altındaki bireyleri saptayabilmek ve hastalarda prognoz tayininde kullanılabilecek 
yeni moleküler parametrelerin öne sürülmesi büyük önem taşımaktadır. Çalışmalar, özellikle hücre proliferasyonunu sağlama ve 
gerekli durumlarda engelleme arasındaki dengenin bozulmasını araştırma üzerine yoğunlaşmıştır. P16 önemli bir tümör 
baskılayıcı 156 amino asitlik bir protein olup kromozom 9p21 de lokalize, 3 ekzonlu bir gen tarafından kodlanmaktadır P16 
inaktivasyonunun, daha çok p53 mutasyonu bulunmayan hastalarda oldugu bildirilmiştir. 12q13-14 kromozom bölgesinde 
yerleşmiş MDM2 geni tarafından kodlanan MDM2 proteinin (pMDM2), p53’ü tutar ve p53’ün G1/S geçişinde siklusu durdurma 
ve apoptoz etkisini engeller Çalışmamızda, proliferatif ve tümör baskılayıcı uyarıların dengesinde çok önemli bir rol oynayan p16 
ve mdm2 gen varyantlarının, akciger kanser risk üzerindeki etkisini incelemeyi amaçladık. YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmamız, 
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran ve çalışma kapsamına uygun görülen, akciger kanseri tanısı konmuş 40 
hasta ve 75 sağlıklı kontrol grubundan oluşturulmuştur. P16 540 C>G, p16 580 C>T ve mdm2 SNP 309 tek nükleotid 
polimorfizmleri PCR-RFLP yöntemi ile değerlendirilmiştir. BULGULAR: Çalışmamız sonunda P16 540 C>G ve mdm2 SNP 309 
genotip dağılımları açısından hasta ve kontrol grubu arasında anlamlı fark bulunmuş olup (p=0.001; p=0.006), p16 580 C>T 
genotip dagılımları açısından ise anlamlı fark saptanmamıştır. P16 540 CG genotipini taşıma hasta grubunda kontrol grubuna 
göre istatistiksel anlamlı olarak yüksekti (p<0.001; OR: 1.768; 95% CI: 1.335-2.341). p16-580 CC homozigot genotipi akciğer 
kanserli hastalarda kontrol grubundakilere oranla istatistiksel anlamlı yüksek bulunmuştur (p=0.026; OR: 1.250; 95% CI: 1.049-
1.489). Akciğer kanserli hastalarda kontrol grubundakilere göre Mdm2 TT homozigot genotipi 2 kat yüksek bulundu. (p=0.021; 
OR: 2.000; 95% CI: 1.108-3.611). SONUÇ: Çalışmamızın ön verileri doğrultusunda, hücre döngü regülatör moleküllerinden p16 ve 
mdm2 ilişkili varyantların Türk popülasyonunda akciger kanserine yatkınlıkta önemli bir belirteç olabileceği ve ileriye yönelik 
olarak hasta sayısının arttırılmasıyla istatistiksel olarak daha anlamlı sonuçlar elde edeceğimiz düşüncesindeyiz.  

Anahtar Kelimeler: p16, mdm2, Kanser, akciger, Polimorfizm 

Abstract:  It is very important that we detect to identify highly risk subjects and suggest new diagnostic markers to determine 
prognosis for lung cancer. There are many studies to be focused the cell cycle proliferation and supression in the literature. p16 
protein which is encoded 9p21 chromosome has 156 amino acid residue and its gene has 3 exons. Inactivation of p16 was 
reported in non-p53 mutation for cancer patients. Mdm2 is coded by Mdm2 gene and supress activation of p53 and ıts effect on 
G1/S phase of the cell cycle. In this study, our aim was to investigate some possible roles of p16 and Mdm2 gene variants in the 
development of lung cancer. MATERIALS AND METHODS The study groups were composed of 40 cancer patients diagnosed and 
recruited by the Istanbul Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Chest Surgery . Seventy-five healthy volunteers without 
any malignancy were included as controls. Individuals with a negative family history of cancer and lacking any symptoms of lung 
cancer were selected for the control group. The DNA samples from isolated blood were analyzed for the CDKN2 p16 540 C> G, 
CDKN2 p16 580C> T, and MDM2 SNP309 T> G polymorphisms by polymerase chain readion (PCR) with locus-specific primers and 
subsequent analysis of a restriction fragment length polymorphism (RFLP). RESULTS: There was statistical difference the 
distribution for P16 540 C>G and mdm2 SNP 309 genotypes between patients and controls (p=0.001; p=0.006), but not for p16 
580 C>T genotypes. P16 540 CG genotypes were higher in lung cancer patients than those with controls (p<0.001; OR: 1.768; 
95% CI: 1.335-2.341). In our lung cancer patients, we detected increased frequency of p16-580 CC genotypes than those with 
controls (p=0.026; OR: 1.250; 95% CI: 1.049-1.489). Mdm2 TT genotype frequency was two times higher in our lung cancer 
patients when compared to controls (p=0.021; OR: 2.000; 95% CI: 1.108-3.611). CONCLUSION: Our results suggest that p16 and 
Mdm2 gene variants may be important markers for identifying the highly risk subjects for lung cancer and further studies with 
large samples are needed to support our data in future.  

Keywords:p16, mdm2, cancer, lung, polymorphism 
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KORONER ARTER HASTALIĞINDA STATİN KULLANIMININ SAĞ ATRİYAL MİYOSİT APOPTOZU, ENFLAMASYONU VE 

PROLİFERASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ. 

EFFECTS OF STATIN TREATMENT ON RIGHT ATRIAL MYOCYTE APOPTOSIS, PROLIFERATION AND INFLAMMATION IN 

CORONARY ARTERY PATIENTS 

Fuat BÜYÜKBAYRAK1, Fatma KAYA DAĞISTANLI2, Eray AKSOY1, Gamze ARGÜN2, Oğuz KONUKOĞLU1, Sabit SARIKAYA1, Kaan 

KIRALİ1, Hızır Mete ALP1, Melek ÖZTÜRK2, 
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Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ad, 

Özet: Bu çalışmanın amacı koroner arter bypass cerrahisi geçiren hastalarda statin kullanımın sağ atriyal miyosit apoptozu, 

proliferasyonu ve enflamasyonu üzerine etkisinin incelenmesidir. Gereçler ve Yöntem: Kalp-Damar Cerrahisi Kliniğinde koroner 

arter bypass cerrahisi geçiren ardışık 29 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar, bypass öncesi kısa süreli statin (Atorvastatin, 40 

mg/gün) alan 12 hasta (ortalama yaş 60.41 ± 9.62) ve statin almayan 17 hasta (ortalama yaş 58.94 ± 10.43) olmak üzere iki gruba 

ayrıldı. Tüm hastalardan kardiyopulmoner bypass'a girilmeden önce alınan sağ atriyal doku örnekleri %10 nötral formolde tespit 

edilip parafine gömüldü. Doku kesitlerine proliferasyon indeksi için PCNA, makrofaj belirteci olarak CD68, apoptoz belirteci 

olarak aktif kaspaz-3 antikorları kullanılarak immunhistokimya metodu uygulandı. Apoptotik hücreler TUNEL metodu ile tespit 

edildi. Pozitif hücrelerin mikroskopta sayımı ve HSCORE analizi yapıldı. Tüm veriler istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: 

Statin almayan gruptaki hastaların sağ atriyumlarına ait örneklerde apoptotik indeks (Aİ) anlamlı derecede yüksek bulundu 

(p=0.0053). Statin alan ve almayan gruplar arasında mitotik indeks (PCNA) ortalamaları açısından fark görülmedi. Statin alan 

hastalarda CD68 pozitif hücrelerin anlamlı derecede azaldığı (p=0.0465), aktif kaspaz-3’ün ise istatistiksel olarak anlamsız olduğu 

(p=0.0683) tespit edildi. Sonuç: Çalışmanın sonuçları koroner arter bypass cerrahisi öncesi kısa süreli statin kullanımının atriyal 

miyosit ölümünü belli ölçüde engellediğini ve açık kalp ameliyatlarından önce statin kullanımının yararlı olabileceğini 

göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler : Statin, apoptoz, koroner arter bypass, CD68, PCNA 

Abstract:Aim: We aimed to the possible protective effect of statins against human right atrial myocyte apoptosis, inflammation 

and proliferation in patients scheduled for coronary artery bypass grafting. Material and Methods: Twenty-nine consecutive 

patients entered to the study. First group was the patients (n=12, mean age 60.41±9.62) initiated on statin (Atorvastatin 40 

mg/day) in the day of hospital admission, and the second group was the patients (n=17, mean age 58.94±10.43) did not receive 

any statin. Right atrial tissue samples were taken before cardiopulmonary bypass, then fixed in 10% neutral buffered formalin 

and embedded in parafin. The tissue sections were immunostained with PCNA for proliferation index, CD68 as a macrophage 

marker and active caspase-3 antibodies as a apoptosis marker. TUNEL method was performed to detect apoptotic cells. Positive 

cells were counted using a light microscope and HSCORE then all values were analyzed with statistical methods. Results: Mean 

apoptotic index (AI) was significantly higher in statin untreated patients when compared to those of statin treated patients 

(p=0.0053). Mean PCNA index (PI) was not significantly different between groups. CD68 immunostaining in right atrial tissue in 

the Statin treated group was significantly lower than in untreated group (p=0.0465). Number of active caspase positive cells 

were not different in the both groups (p=0.0683). Conclusion: The findings showed that the short time statin pretreatment 

before coronary artery bypass grafting prevents the apoptosis in atrial myocyte. It may suggest that statins have beneficial 

effects before open heart surgery.  

Keywords: Statin, apoptosis, coronary artery bypass grafting, CD68, PCNA 
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METOCLOPRAMİDE VE RANİTİDİNE UYGULAMASININ KONNEKSİN 43, VEGF İLE KASPAZ 3 VE KASPAZ 6 MOLEKÜLLERİ 

ÜZERİNDEN RANDOM KALIPLI MCFARLANE DERİ FLEBİ İÇİN SIÇAN YARA İYİLEŞMESİ MODELİNE ETKİSİ 
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Özet: Yara iyileşmesi, travma sonrasında morfolojik bütünlüğün yeniden sağlanmasıdır. Bu çalışmanın amacı klinikte sık 
kullanılan Metoclopramide ve Ranitidine’in deri fleplerinin sağ kalımına etkileri araştırıldı. YÖNTEM-GEREÇLER: Sıçanlar(n:32) 
rastgele Flep kontrol(K), Metoclopramide(M), Ranitidine(R) ve Metoclopramide+Ranitidine(M+R) gruplarına ayrıldı. Flep 
kaldırıldıktan sonra 3 gün ip 10 mg/kg Ranitidin ya da 5mg/kg Metoclopramide veya kombinasyonu uygulandı: Ardından analjezi 
sağlandı. Kontrollere analjezik dışında ilaç verilmedi. 10.günde çıkarılan tam kat fleplere tamponlanmış formaldehitte fiksasyon 
ve histolojik takip yapıldı. Parafin kesitler Hematoksilen-Eosin, Masson Trikrom ve immunohistokimyasal olarak Konneksin 43, 
VEGF ile Kaspaz 3 ve Kaspaz 6 ile boyandı ve ışık mikroskobunda değerlendirildi. BULGULAR: Histolojik olarak epidermiste 
dejenerasyon, ödem, kıl foliküllerinde hipertrofi, dermo-epidermal düzensizlik, nötrofil infiltrasyonu ve areolar dejenerasyon 
açısından gruplar arası fark saptandı. Metoclopramide veya Ranitidine kullanımı yara iyileşmesi histolojisini olumlu yönde 
değiştirirken, M+R kombinasyonunun daha etkin olmadığı belirlendi. Metoclopramide ve Ranitidine uygulamasının Konneksin 43, 
VEGF ile Kaspaz 3 ve Kaspaz 6 molekülleri üzerinden random kalıplı McFarlane deri flebi için sıçan yara iyileşmesi modeline 
etkisinin de gruplar arasında farklılık gösterdiği saptandı. SONUÇLAR: Cerrahi kliniklerde yara sağaltımında pek çok tedavi 
modalitesi kullanılmaktadır. Bunların etkinlikleri değerlendirilirken zaman zaman da yan etkileri azaltmak amacıyla uygulanabilen 
Metoclopramide veya Ranitidin’in uygulanmasının skar oluşumunu ve inflamasyonu azaltabildiği ancak yine de flep canlılığı ve 
dayanıklılığına ek katkı sağlamadığı belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler :  Cerrahi flep, deri, Metoclopramide, Ranitidine, sıçan, yara iyileşmesi 
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RANDOM TROMBOSİT SÜSPANSİYON JEL PREPARATI UYGULAMASININ KONNEKSİN 43, VEGF İLE KASPAZ3 VE KASPAZ 6 

MOLEKÜLLERİ ÜZERİNDEN SIÇAN YANIK YARASI İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
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Özet: Sağlıklı dokunun hasarlanmasıyla tetiklenen kelloid ve hipertrofik skar önemli bir klinik problemdir. Kelloid genellikle deri 
greftlerinin kenarlarında ve sekonder iyileşme gösteren yanıklarda görülür. Bu çalışmanın amacı random trombosit süspansiyon 
jelin yanık tedavisindeki klinik etkilerinin çalışılmasıdır. YÖNTEM-GEREÇLER: Sıçanlar kontrol ve deney şeklinde rastgele 2 gruba 
ayrıldı. Deneklerin vücut alanlarının %10’unu içeren derin yanıklar oluşturuldu. Ardından Ketoprofen ile analjezi ve sonra 
resusitasyon sağlandı. Her iki grupta yara yeri temizliğini takiben, deney grubunda trombosit süspansiyonu uygulandı. 5-6. 
günlerde iyileşen yaradan derin doku biyopsisi alınarak, tamponlanmış formaldehitte fiksasyon ve histolojik takip yapıldı. Parafin 
kesitler Hematoksilen-Eosin, Masson Trikrom ve immunohistokimyasal olarak Konneksin 43, VEGF ile Kaspaz3 ve Kaspaz 6 ile 
boyandı ve ışık mikroskobunda değerlendirildi. BULGULAR: Histopatolojik değerlendirmede ödem, dermoepidermal bileşkede 
silinme, kıl foliküllerinde hipertrofi, nötrofil infiltrasyonu, areolar dejenerasyon açısından gruplar arası fark saptandı. Ayrıca 
random trombosit süspansiyon jel preparatı uygulamasının Konneksin 43, VEGF ile Kaspaz 3 ve Kaspaz 6 molekülleri üzerinden 
sıçan yanık yarası iyileşmesi üzerine etkileri gruplar arasında farklı olarak izlendi. SONUÇLAR: Random trombosit süspansiyon jel, 
yanık için iyi bir pansuman malzemesi olup, yara iyileşmesini olumlu etkilemektedir; ancak insanlarda uygulanmadan önce, farklı 
doku belirteçleri ile ileri araştırmalarla elde ettiğimiz bulguların desteklenmesi ve mekanizmaların daha iyi anlaşılabilmesi klinik 
sağaltımda tercih nedeni olabilmesinin önünü açabilecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: deri, sıçan, trombosit süspansiyonu, yanık yarası, yara iyileşmesi, yara pansumanı  
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MEDULLABLASTOM HÜCRELERİNDE KORUYUCU AJANLARIN SİSPLATİN VE RADYOTERAPİ İLE İNDÜKLENMİŞ HÜCRE ÖLÜMÜNE 
ETKİSİ  

 
THE EFFECTS OF PROTECTIVE AGENTS AGAINST CISPLATIN AND RADIOTHERAPY INDUCED CELL DEATH 
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Özet: sisplatin ve radyoterapi medulloblastom, gibi sık görülen malign pediatrik tümör tedavilerinde sık kullanılan tedavi 
rejimleridir. Ancak bir çok doz kısıtlayıcı yan etkileri bulunmaktadır. Medullablastom hücrelerinde sisplatin ile indüklenen hücre 
ölümüne radyoterapi (rt) eklendiğinde ortaya çıkan apoptotik hücre ölümü üzerinde asetil-l-karnitin ve n-asetil-sistein gibi aday 
koruyucu ajanların bu hücre ölümünü değiştirip değiştirmediğinin ve mekanizmasının incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve 
yöntem: insan htb-186 medulloblastom hücrelerine sisplatin (cp) (75um), radyoterapi (5gray) ve asetil-l-karnitin (alc) (25um), n-
asetil-sistein (nac) (0.1um) ve kombinasyonları 24 saat uygulanarak hücre canlılığı üzerindeki etkisi wst-1 ile değerlendirilmiştir. 
Ajanlar ve radyoterapi ile ortaya çıkan apoptotik hücre ölümü tunel yöntemi ile belirlenmiştir. Apoptotik hücre ölüm 
mekanizmasını değerlendirmek için kaspaz 3 ve 8 immunfloresan boyama ile değerlendirilmiştir. İstastistiksel olarak mann-
whithney-u testi kullanılmış ve p<0.05 anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: cp 75 um dozunda % 50 oranında kontrole göre hücre 
canlılığını azaltırken apoptotik hücre ölümü % 14.5 olarak gerçekleşmiş, kaspaz 3 ve 8 düzeyleri artmıştır (p<0.05). Rt kontrole 
göre % 53 oranında kontrole göre hücre canlılığını azaltırken apoptotik hücre ölümü % 13.3 meydana gelmiş ve kaspaz 3 ve 8 
düzeyleri artmıştır (p<0.05). Cp-rt uygulaması hem rt hem de cp ile karşılaştırıldığında hücre canlılığı azalırken, apoptotik hücre 
ölümü ve kaspaz 3 düzeyleri pek etkilenmemiştir. Kaspaz 8 düzeyleri cp-rt grubunda, hem rt hem de cp ile karşılaştırıldığında 
artış göstermiştir (p<0.05). Cp-rt uygulaması üzerinde alc apoptotik hücre ölümünü azaltmış, kaspaz 3 ve 8 düzeyleri de benzer 
şekilde etkilenmiştir (p<0.05). Nac, cp-rt etkisindeki hücrelerde apoptotik hücre ölümünü azalttığı ve kaspaz 8 üzerinden etkili 
olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: medullablastom hücrelerinde cp ve rt ile oluşan apoptotik hücre ölümü alc ve nac ile 
azalmış ve ekstrensek apoptotik yolak etkilenmiştir. Alc ve nac'ın sisplatin ve radyoterapi ile oluşan apoptotik hücre ölüm 
mekanizması üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması için intrensek yolak da incelenmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler : Medulloblastom, sisplatin, radyoterapi, apoptoz, ekstrensek yolak 
 
 
Abstract: Cisplatin and radiotherapy are commonly used regimens in the treatment of pediatric malignant tumors such as 
medulloblastoma. However, they have many dose limiting adverse effects. The effects of Aceytl-L-carnitine and N-aceytl 
cysteine on apoptotic cell death mechanism of cisplatin and if radiotherapy added with cisplatin therapy on medulloblastoma 
cells whether they will change cell death mechanism and investigation of mechanisms are aimed. Material and Methods: Human 
HTB-186 medullablastoma cells treated with cisplatin (CP) (75uM), radiotherapy (RT) (5Gray) and Aceytl-L-carnitine (ALC) 
(25uM), N-aceytl cysteine (NAC) (0.1uM) and combinations incubated with 24 hours and cell viability evaluated with WST-1. The 
apoptotic cell death evaluated with TUNEL and caspase 3 and 8 were analysed with immunfluoresan staining. Mann-Whithney U 
test used for statistical evaluation and p<0.05 was accepted as a significant level. Results: CP decreased the cell viability at 75 
uM dose and apoptotic cell death occurred 14.5% and caspase 3 and 8 were increased (p<0.05). RT decreased the cell viability 
and apoptotic cell death occurred 13.3% and caspase 3 and 8 were increased (p<0.05). CP-RT treatment decreased the cell 
viability when compared to both CP and RT and apoptotic cell death and caspase 3 levels were not affected much (p<0.05). 
Caspase 8 levels were increased in CP-RT group when compared to both RT and CP (p<0.05). ALC decreased the apoptotic cell 
death of CP-RT treatment and caspase 3 and 8 levels were affected as same manner (p<0.05). NAC reduced the apoptotic cell 
death and it was effective on caspase 8 levels (p<0.05). Conclusion: ALC and NAC decreased the apoptotic cell death of cells with 
CP and RT treatment and extrinsic apoptotic pathway affected in medulloblastoma cells. To better understand the effects of ALC 
and NAC on the apoptotic cell death mechanism caused by CP and RT, intrinsic pathway also must be examine.  
 
Keywords: Medulloblastoma, cisplatin, radiohterapy, apoptosis, extrensek pathway 
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BİSFENOL A VE OKTİLFENOLUN PREPUBERTAL DÖNEMDEKİ ERKEK SIÇANLARIN ÜREME SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 
THE EFFECTS OF BİSPHENOL A AND OCTYLPHENOL ON THE REPRODUCTİVE SYSTEM OF PREPUBERTAL MALE RATS  
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Özet: Son 50 yılda, erkek üreme sağlığının bozulmasında görülen artış ile yaban hayatında gözlenen yan etkiler, endokrin bozucu 
kimyasalları bilimsel araştırmanın odağı yapmıştır. Bu kimyasalların kullanılmasını azaltmak için çabaların olmasına rağmen, halen 
biberonlar ve su şişeleri, spor malzemeleri, medikal ve dişçilik cihazları, dolgular, lensler, deterjanlar ve ev elektroniği gibi bir çok 
çeşitli ürün ve alanda kullanımı devam etmektedir. Bu çalışmada, bisfenol A ve 4-tert-oktilfenol gibi çok iyi bilinen iki endokrin 
bozucu kimyasalın prepubertal erkek sıçanların üreme sistemi üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 29 erkek sıçan 5 
ayrı gruba bölünmüştür ve ilk gruba 125 mg/kg bisfenol A,2. gruba 250 mg/kg bisfenol A,3. gruba 125 mg/kg oktilfenol,4. gruba 
250 mg/kg oktilfenol,5. gruba mısır yağı oral olarak 90 gün boyunca uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda, testis, epididimis ve 
prostat bezi alınarak %10'luk formolde fikse edilmiştir. Dokular parafin içine gömülüp, 4-µm kalınlığında kesitler alınmıştır. Alınan 
kesitler hematoksilen/eosin boyaması yapıldıktan sonra ışık mikroskobu altında incelenmiştir. 3 β-hidroksisteroid dehidrogenaz 
ekspresyonu analiz edilip, serum testosteron ve lüteinleştirici hormon seviyeleri ölçülmüştür. Kaput epididimisdeki sperm baş 
sayısı hemositometre kullanılarak hesaplanmıştır. Seminifer ve epididimal yuvarlak tübüller, tübül epitel yüksekliği, tübül çapı ve 
lümen çapı için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Kontrol ve uygulama grupları arasında sağ testis,sağ epididimis ve prostat ağırlığı 
açısından fark yoktur fakat sol testis ve sol epididimis ağırlıkları için farklılık olduğu görülmüştür. Kontrol grubuna göre uygulama 
gruplarındaki doku örneklerinde belirgin histopatolojik değişiklikler not edilmiştir.Düşük doz bisfenol A grubu dışındaki diğer 
uygulama gruplarında sperm sayısı azalmıştır. Testosteron seviyesi,bisfenol A ve yüksek doz oktilfenol grubunda azalmıştır.LH 
seviyesi, bisfenol A ve düşük doz oktilfenol grubunda artmış ve yüksek doz oktilfenol grubunda azalmıştır.Yüksek doz bisfenol A 
ve oktilfenol gruplarında kontrole göre epitelyal yükseklik artmıştır.Buna ek olarak düşük doz bisfenol A ve yüksek doz oktilfenol 
grubunda tübüler yüksekliğin de arttığı görülmüştür. Bu çalışmanın sonuçları göstermiştir ki; bisfenol A ve oktilfenol 
steroidojenik enzim ekspresyonu ve leydig hücrelerindeki testosteron üretimini etkilemektedir.Sonuçta, bisfenol A ve oktilfenol 
prepubertal erkek sıçanların üreme sistemi üzerinde yan etkilere sahiptir. 
 
Anahtar Kelimeler :  Bisfenol A, oktilfenol, erkek üreme sağlığı, endokrin bozucu, sıçan. 
 
Abstract: With the progressive decline in male reproductive health during the last five decades, and the adverse effects 
observed in wildlife, endocrine disrupting chemicals have been the focus of scientific research. Despite the efforts to minimize 
the use of these chemicals, they have still been used to make a variety of common products including baby and water bottles, 
sports equipment, medical and dental devices, dental fillings and sealants, eyeglass lenses, detergents and household 
electronics. In this study, we aimed to investigate the effects of two well-recognized endocrine disrupters, bisphenol A and 4-
tert-octylphenol on the reproductive system of prepubertal male rats. Twenty-nine prepubertal male rats were divided into five 
groups to orally receive either 125 mg/kg bisphenol,250 mg/kg bisphenol,125 mg/kg octylphenol,250 mg/kg octylphenol or corn 
oil for 90 days. End of the study, the testicles, epididymis and the prostate gland were removed and fixed in 10% formalin 
solution. The tissues were embedded in paraffin and 4-µm-thick sections were obtained. The slides were stained with 
hematoxylin and eosin, and examined under a light microscope.3 β-hydroxysteroid dehydrogenase expression was analyzed, 
and serum testosterone and luteinizing hormone levels were measured. Sperm head count of caput epididymides was 
performed using a hemocytometer.Seminiferous and epididymal round tubules were evaluated for tubule diameter, lumen 
diameter and height of tubule epithelium. There were no differences between the treatment and control groups with respect to 
right testicular weight,right epididymal weight and prostate weight. However, differences existed regarding left testicular and 
epididymal weights. Significant histopathological changes were noted in the tissue specimens obtained from the treatment 
groups as compared to the control group.Sperm head counts decreased all treatment groups except for low dose BPA 
group.Testosterone levels decreased in BPA and high dose OP treatment groups.LH levels increased in BPA treatment groups 
and low dose OP treatment group, and decreased in high dose OP group.Epithelial height of high dose BPA and OP treatment 
groups increased compared to control group.Besides tubular height of low dose BPA and high dose OP increased in respect to 
control levels. The results of this study showed that BPA and OP affect the steroidogenic enzyme expression and testosterone 
production in Leydig cells.In conclusion, BPA and OP have adverse effects on the male reproductive system of prepubertal rats.  
 
Keywords: Bisphenol A, octylphenol, male reproductive health, endocrine disruptor, rat. 
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NÖRONAL HÜCRELERDE KOLESTEROLÜN AMİLOİD BETA VARLIĞINDA NÖROSTEROİDLERİN SENTEZİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 
THE EFFECT OF CHOLESTEROL ON NEUROSTEROID SYNTHESIS IN THE PRESENCE OF NEURONAL AMYLOID BETA TOXICITY 
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Özet:  Alzheimer Hastalığı (AH) oluşumunda temel mekanizmalardan biri Amiloid beta (AB) toksisitesidir. Kolesterolün amiloid 
prekürsör proteinden toksik AB peptit sentezini tetiklediği veya AB peptitinin aggregasyon eşiğini düşürerek amiloid plak 
oluşumunu kolaylaştırdığı ileri sürülmektedir. Pregnenolon (P) ve pregnenolon sülfat (PS), beyinde kolesterolden sentezlenen, 
nöral aktiviteyi değiştirebilmeleri nedeni ile nöroaktif steroidler olarak isimlendirilen en belli başlı nörosteroidlerdir. Fizyolojik 
koşullarda santral sinir sistemindeki düzeyleri 1µM’ın altında olup düzeyleri iç ve dış uyaranlarla değişebilir. Sinir sisteminde 
steroid sentezinin artmasının, nöronal apoptozun erken bir kanıtı olduğu, yine bazı çalışmalarda PS’nin nöronal hücre ölümünü 
tetiklediği bildirilirken, bunun aksine dışarıdan verilen östrojen ve P gibi steroidlerin apoptotik nöron ölümünü önleyebildiği, 
nöroprotektif olduğu da gösterilmiştir. Çalışmamızda AH'nın temel patolojilerinden biri olan AB toksisitesinin oluşumunda 
kolesterolün rolüne farklı bir bakış açısı getirilerek sinir hücre modelinde AB toksisite oluşumunun hücre içi kolesterol değişimi ile 
beraber, pregnenolon ve pregnenolon sülfat üzerine etkilerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Yöntem: İn-vitro AB toksisitesi 
oluşturulmuş nöronal hücrelerde AB ile eş zamanlı ve farklı düzeylerde uygulanan kolesterolün P, PS düzeylerine etkisini 
belirlemek için nöron modeli olarak sıçan feokromasitoma (PC-12) hücre hattı kullanıldı. P ve PS düzeyleri düşük (1.2mM) ve 
yüksek (9mM) konsantrasyonda kolesterolün tek başına ve üç farklı AB fragmanı (AB25-35,AB1-40 ve AB1-42) ile birlikte 24,48 ve 
72 saat süre ile uygulanmaları sonrası HPLC yöntemi ile değerlendirildi. Bulgular: AB25-35 proteininin tek başına uygulamasının 
24.saatten itibaren pregnenolon sentezini ~1,5 kat artırdığı, hücre içi yüksek kolesterol varlığında ise bu artışın ~4 kat olduğu 
bulundu (p<0.05). PS düzeyinde ise AB25-35 uygulaması ile anlamlı bir değişim saptanmadı. Soluble fragman olan AB1-40'ın tek 
başına ve 9mM kolesterol ile birlikte uygulanması PS düzeyini anlamlı olarak arttırdı. Ancak daha toksik fragman olan AB1-42'nin 
ise sadece yüksek kolesterol varlığında PS düzeyini belirgin olarak artırdığı saptandı. Sonuç: Çalışmamızda nöronal hücrelerde AB 
proteininin fragman yapısına ve kolesterol düzeyine bağlı olarak P ve PS düzeylerini değiştirdiği gösterildi. Tek başına kolesterol 
P, PS düzeyini düşük oranda etkilerken, AB varlığında nörosteroidleri belirgin olarak artırdı. Bu durum bize AH ve kolesterol ile 
ilişkili mevcut hipotezlerden farklı olarak, yüksek kolesterollü bireylerde AB varlığında PS'e bağlı nöronal hücre ölümünün 
tetiklenebileceğini ve nöronal dejenerasyon oluşumunda AB peptid ve kolesterolün sinerjik etkili olabileceğini düşündürdü.  
 
Anahtar Kelimeler :Pregnenolon, Pregnenolon sülfat, Kolesterol, Amiloid Beta, Nöron 
 
Abstract: One of the basic mechanism in the pathogenesis of Alzheimer’s Disease (AD) is the amyloid beta (AB) toxicity. It has 
been suggested that cholesterol has induced the synthesis of toxic AB peptide from amyloid precursor protein or facilitate the 
formation of amyloid plaque by lowering the threshold of AB peptide aggregation. Pregnenolone (P) and pregnenolone sulfate 
(PS), synthesized from cholesterol in the brain, can alter neural activity so are named as neuroactive steroids. Their 
concentrations can be changed with internal and external stimulus. While the steroid synthesis in nervous system can be the 
proof of early neuronal apoptosis and PS can trigger neuronal cell death. The steroids such as estrogen and P are able to inhibit 
apoptotic neuronal death. In our study, we aimed to evaluate the effect of cholesterol level changes on neurosteroid synthesis 
in the presence of amyloid beta toxicity. Rat pheochromocytoma (PC-12) cell line was used as a neuronal model. After the 
treatment with cholesterol (1,2-9mM) and three different fragment of AB peptide (AB25-35,AB1-40 and AB1-42) during the 24, 
48 and 72 hours, P and PS levels were determined by HPLC. While the level of P increased to ~1.5-fold by treatment with AB25-
35, the presence of high intracellular cholesterol increased to 4-fold. The level of PS cannot be changed with AB25-35 treatment. 
AB1-40 fragment increased PS level significantly (p<0.05). Also the significant increase in PS level was observed with AB1-42 
treatment only high cholesterol. In conclusion, it was shown that AB peptide changes the levels of P and PS depending on the 
structure of their fragment and the concentrations of cholesterol in neuronal cells. While the cholesterol treatment affected the 
levels of P, PS lightly, they were increased significantly in the presence of AB peptides. High cholesterol levels in the presence of 
AB peptide may be triggered cell death depending on the changes of neurosteroid synthesis in the neuronal cells as distinct from 
the current hypothesis associated with AD pathogenesis and cholesterol. Also AB peptide and cholesterol may play a synergistic 
role in the formation of neuronal dysfunction.  
 
Keywords: Pregnenolone, Pregnenolone sulfate, Cholesterol, Amyloid Beta, Neuron 
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SEREBELLAR GRANÜL HÜCRELERİ ÜZERİNE SİSPLATİN NÖROTOKSİSİTESİNDE VOLTAJ BAĞIMLI CA+2 VE KATP KANALLARININ 
ROLÜ 

THE ROLE OF VOLTAGE-GATED CA2+ AND KATP CHANNELS IN THE CEREBELLAR GRANULE CELL NEUROTOXICITY INDUCED BY 
CISPLATIN 
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Özet: Nörotoksisite sisplatin gibi antineoplastik ajanların neden olduğu önemli yan etkilerden biridir. Sisplatinin sebep olduğu 
nörotoksisite glutamata-bağlı eksitotoksik özelliklere sahiptir. Eksitotoksisitede hücre içine kalsiyum girişinin toksisiteyi arttırdığı 
ancak potasyum çıkışının toksisiteyi azalttığı yönünde çalışmalar bulunmaktadır. Bu nedenle sıçan serebellar granül hücre 
kültüründe nimodipin (voltaj-bağımlı kalsiyum kanal blokörü), kromakalim (katp kanal açıcısı) ve glibenklamid (katp kanal 
blokörü) kullanılarak sisplatinin nörotoksik etkisinde kalsiyum ve potasyum iyonlarının katkısının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Esogü hayvan deneyleri yerel etik kurulu’ndan onay alınarak primer serebellar granül hücre kültürü sprague 
dawley 5 günlük yavru sıçanların serebellumlarından hazırlandı. Sisplatinin nörotoksisitesi değerlendirilip submaksimal 
nörotoksisite gösterdiği konsantrasyon (200 mikro m) ile nimodipin, kromakalim ve glibenklamidin 1, 10, 50 μikro m 
konsantrasyonlardaki etkileşimleri mtt yöntemiyle değerlendirilmiştir. İstatiksel analiz için student’s t ve mann whitney u testleri 
uygulanmıştır. Sisplatin konsantrasyon-bağımlı nörotoksisite göstermiştir. Sisplatinle beraber verilen nimodipin, kromakalim ve 
glibenklamid, 1 μikro m kromakalim ve 1μikro m nimodipin hariç, tüm konsantrasyonlarda sisplatinin nörotoksik etkisini anlamlı 
bir şekilde artırmıştır. Nimodipin sisplatin nörotoksisitesini konsantrasyon-bağımlı şekilde artırmıştır. Nimodipin, l-tipi voltaj 
bağımlı kalsiyum kanallarını kapatarak sisplatin nörotoksisitesini engellememesi ve hatta artırması, bu kanallar vasıtasıyla hücre 
içine giren kalsiyumun toksik olmadığını düşüncesini desteklemektedir. Sisplatin nörotoksisitesini hem kromakalimin hem de 
glibenklamidin arttırması, atp-duyarlı potasyum kanallarının ise bu toksisitede karmaşık bir role sahip olduğunu 
düşündürmektedir. Sonuç olarak sisplatinin bu hücreler üzerinde neden olduğu nörotoksisitede hem kalsiyum hem de potasyum 
homeostazisinin önemli olduğu ileri sürülebilir. Bu sonuçlara ait mekanizmaların aydınlatılabilmesi için daha ayrıntılı çalışmalara 
gerek bulunmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler :  KATP kanalları, nimodipin, nörotoksisite, serebellar granül hücreleri 
 
Abstract: Neurotoxicity is an important side effect of antineoplastic agents such as cisplatin. The cisplatin neurotoxicity has 
glutamate-dependent excitotoxic features. According to some studies calcium influx increases, however potassium efflux 
decreases excitoxicity. The purpose of this study is to investigate the potential effects of Ca+2 and K+ ions in cisplatin 
neurotoxicity applied on rat primary cerebellar granular cells (CGCs) by using nimodipine (voltage-gated calcium channel 
blocker),cromakalim (KATP channel opener) and glibenclamide (KATP channel blocker). CGC culture is prepared from the 
cerebella of Sprague Dawley 5 day-old pups with ethical approval from Local Ethical Committee for Animal Experimentations of 
ESOGU. The submaximal neurotoxicity was seen at concentrations of cisplatin(200µM) and its interactions with nimodipine, 
cromakalim and glibenclamide were investigated at concentrations of 1,10,50µM by using MTT-method. Student’s t and Mann 
Whitney U tests were used for statistical analysis. Neurotoxicity induced by cisplatin was concentration-dependent. Nimodipine, 
cromakalim and glibenclamide (except 1µM cromakalim and nimodipine) significantly increased cisplatin 
neurotoxicity.Nimodipine increased cisplatin neurotoxicity in a concentration-dependent manner. By blocking L-type voltage-
gated calcium channels, nimodipine did not prevent but also increased cisplatin neurotoxicity. This supports the idea mentioned 
in previous studies that calcium delivered by these channels is not toxic for the cells. ATP-sensitive potassium channels have a 
complex role in cisplatin neurotoxicity because both cromokalim and glibenclamide increased this toxicity. Finally both calcium 
and potassium homeostasis seems to be important in the neurotoxicity induced by cisplatin on these cells. Further studies are 
needed to clarify the mechanisms of the results.  
 
Keywords:sisplatin, cerebellar granule cells, cisplatin, KATP channels, nimodipine, neurotoxicity 
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OVULASYON İNDÜKSİYONUNDA KULLANILAN KLOMİFEN SİTRAT VE GONADOTROPİNLER İLE TEDAVİ SONRASI UTERUS 
ENDOMETRİYUMUNDA APOPTOZİSİN İMMUNOHİSTOKİMYAVİ YOLLA DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
THE IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE EVALUATION OF APOPTOSIS AFTER TREATMENT WITH CLOMIPHENE CITRATE 

AND GONADOTROPINS USED FOR OVULATION INDUCTION 
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Özet: İnfertilite; bir yıl süresince düzenli cinsel ilişkide bulunan çiftlerin, çocuk istemelerine ve korunma yöntemi 
uygulamamalarına karşın gebeliğin gerçekleşememesi olgusudur. Toplumda sağlıklı çiftlerin %10-15’ inde infertilite sorunu 
bulunmaktadır. Kadın infertilitesinin en yaygın nedeni, ortalama %40 oranla ovulasyon bozukluğudur. Ovulasyon bozukluğuna 
bağlı infertilitenin tedavisinde ovaryumlarda follikül sayısını arttırabilmek ereği ile bazı ilaçlardan yararlanılmaktadır. Klomifen 
sitrat (CC) ve gonadotropinler bunlardan en yaygın kullanılanlarıdır. Çalışmamızda, hormonal ve klomifen sitrat olarak iki farklı 
ovulasyon uyarılma modeli oluşturarak, uterus endometriyumunda oluşabilecek apoptozisin immünohistokimyasal belirteçlerle 
değerlendirilmesi amaçlandı. Yapılan araştırmalarda klomıfen sitratın kullanımının apotozisi tetiklediğini bulunmuştur. 
Çalışmamızda CC’nin normal menstrual siklus değişikliklerini taklit ettiğini ve normal apoptozis sürecini etkilemediğini, böylece 
gebelik ve gebelik dışı endometriyumu hormana nispeten daha az etkilediğini saptanmıştır. Tüm bu bulgular CC uygulamasının 
gerek gebelik gerekse gebelik dışında endometriyumu gebeliğe daha elverişli hale getirdiği kanısını doğurdu. 
 
Anahtar Kelimeler: ovulasyon indüksiyonu, klomifen sitrat, gonadotropinler, apoptozis, infertilite. 
 
Abstract: Infertility is the inability of couples to become pregnant in spite of unprotected regular sexual intercourse during a 
year. The 10-15% of healthy couples in society have the infertility problem. The most common cause of infertility in women, in 
about 40% is caused by ovulation disorder. In the treatment of infertility related to ovulation disorder some drugs are used in 
order to ensure ovulation induction. Clomiphene citrate and gonadotropins are most useful drugs. Our study aims to examine by 
immunohistochemistry the apoptotic alterations in the endometrium of uterus after treatment with clomiphene citrate and 
gonadotropin used for ovulation induction comparatively. Based on literature it is well known that chronic treatment by 
clomiphen citrate induce apoptosis. In our study we found that clomiphene citrate mimic the normal apoptotic process during 
menstrual cycle, so based on this findings clomiphen citrate affect endometrium less than hormone during the pregnancy and in 
normal menstrual phase. We have a conclusion that clomiphen citrate does not change the process of apoptosis, thereby 
contributing to normal menstruation in comparison with the hormone treatment. 
 
Keywords: ovulation induction, clomiphene citrate, gonadotropins, apoptosis, infertility. 
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