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ÖNSÖZ
Bakteri DNA’sının toll-benzeri reseptör 9 (TLR9) ifade eden hücreler tarafından
tanınması güçlü bir doğal bağışıklık yanıtını başlatmaktadır. Metillenmemiş CpG
motifleri içeren sentetik oligodeoksinükleotidler (ODN) de bakteri DNA’sının doğal
bağışıklık sistemini uyarıcı özelliğini kopyalayabilmektedirler. Fare modelleri CpG
ODN’lerin yol açtığı doğal bağışıklık yanıtının kanserlerin tedavisinde, allerjik
reaksiyonların

önlenmesinde

ve

aşıların

immünojenik

özelliklerinin

arttırılmasındaki kullanılabilirliklerine işaret etmektedir. Pek çok pre-klinik çalışma
CpG ODN’lerin etkili aşı adjuvantları olduğunu ve ya tek başına ya da cerrahi
uygulama, kemoterapi ve/veya radyoterapiyle beraber kullanıldığında tümör
gerilemesine yol açtığını göstermektedir. Bu bulgulara dayanarak CpG ODN’lerin
kullanıldığı onlarca klinik deney yürütülmektedir. Ancak ne yazık ki ilk sonuçlar bu
ajanların farelere göre insanlarda daha az etkin olduğuna işaret etmekte ve bu
yüzden terapötik potansiyellerinin arttırılmasına yönelik alternatif stratejilerin
geliştirilmesine kuvvetle ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu proje sentetik CpG ODN-

katyonik peptit temelli komplekslerin oluşturduğu yeni bir tip immün stimülan
ajanın geliştirilip iki farklı hayvan modelinde test edilmesini hedeflemektedir. CpG
ODN’lerin katyonik peptidlerle komplekslenmesi bunları nükleazlara dirençli
nanoparçacık yapıya büründürecek, dolaşımda daha stabil olarak taşınmalarını
ve biyolojik etkinliklerini arttıracaktır. Bu amaçla ODN’ler değişik özelliklere sahip
katyonik

peptitlerle

karıştırılmıştır

ve

komplekslerin

hem

fiziksel

karakterizasyonlarını (elektroforetik, atomik kuvvet mikroskobisi ve dinamik ışın
saçınımı ile nanoparçacık ebatlarının belirlenmesi, zeta potansiyeli ölçümüyle net
yüklerin belirlenmesi gibi), hem de immün uyarıcı aktiviteleri, hücre-içine alım ve
hücre içi subsellüler dağılım profillerini çeşitli in vitro deneylerle belirlenmiştir. Son
olarak peptid-CpG ODN nanoparçacıklarının aşı adjuvantı ve anti-tümör
potansiyelleri in vivo fare modellerinde test edilmiştir. TÜBİTAK SBAG
kapsamında desteklenemiş olan 111S151 No’lu bu proje kapsamında yapılan
çalışmalardan bir Yüksek Lisans tezi tamamlanmış ve sonuçların bir kısmı devam
etmekte olan bir doktora tezinin bir bölümünü oluşturmuştur. TÜBİTAK desteği ile
gerçekleştirilen ve olumlu sonuçlar elde ettiğimiz çalışmamızı makale olarak
yüksek etki faktörlü Science Translational Medicine kapsamında basılmak üzere
hazır etme aşamasındayız. Revizyon ve ek deneylerin istendiği bu makalemizi
yayına hazır hale getirebilirsek tamamen TÜBİTAK destekli bu proje sonuçlarının
klinik gelişim açısından önemli bilimsel katkılarının olacağına inanıyoruz. Bu
2

kapsamda ülkemizdeki bilimsel faaliyetlerin en büyük destekçişi olan TÜBİTAK’a
bu projenin gerçekleştirilmesini olanaklı kıldığı ve destek olduğu için çok teşekkür
ederiz.
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ÖZET
Yapısal

olarak

birbirinden

farklı

CpG

motifleri

içeren

sentetik

oligodeoksinükleotidler (ODN) insan immün sistem hücrelerini de farklı şekillerde
uyarmaktadır. Aşı adjuvantı/immünoterapötik ajan olarak klinik denemelere girmiş
olan K-tipi ODN’ler güçlü B hücre etkinleştirici ve plasmasitoid dendritik hücre
(pDC) olgunlaştırıcı, TNF üretici özelliğe sahiptir. Buna karşı, D-tipi ODN’ler
pDC’lerden yüksek miktarda IFN üretimine yol açmaktadırlar. Bu aktivite, DODN’lerin G-quadruplex temelli nanometre ebatında parçacıklar oluşturabilme
özelliğine dayalıdır ve bu sebeple üretimlerinde yaşanan sorunlar bu ODN tipinin
klinik denemelere ulaşmasını engellemektedir. D-ODN aktivitesini tekrarlayabilen
ve klinik gelişime müsait yeni ajanlar oluşturabilmek amacıyla bu projede K-tipi
ODN’leri katyonik peptitlerle kompleksleyip kararlı nanoyapılar oluşturmayı
hedefledik. Bu projede esnek olmayan ikincil yapıya sahip kısa bir CpG ODN
sekansının HIV virüsünden köken alan katyonik Tat peptidi(47-57) ile
komplekslendiğinde

nükleazlara

dirençli

nanohalkalar

oluşturduğu

gösterilmektedir. Nanohalkaların hücre içine alımı arttırdığı ve ODN’i erken
endozomlara hedefleyerek pDC’lerden yüksek miktarda IFN salımına yol açtığı
bulunmuştur. Konvansiyonel K tipi ODN’lerle karşılaştırıldığında nanohalkaların
Şap aşısına karşı Th1 ağırlıklı immün yanıt oluşturdukları ve terapötik tümör aşısı
adjuvantı olarak

Ovalbümin (OVA) proteini ifade eden EG.7 timoma tümörü

taşıyan C57BL/6 farelerde daha üstün anti-tümör immünite tetikledikleri
gösterilmektedir. Bu sonuçlar, nanohalkaların D-ODN aktivitesini tekrarlayabilen
yeni ajanlar olarak klinik uygulamalarda yerini alabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar kelimeler: TLR9, CpG oligodeoksinükleotidler, katyonik peptidler,
ODN-peptid nanoparçacıkları, aşı adjuvantı, anti-kanser ajan
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ABSTRACT
Structurally distinct classes of synthetic oligonucleotides (ODN) expressing CpG
motifs differentially activate human immune cells. K-type ODN that progressed
into human clinical trials as vaccine adjuvants/immunotherapeutic agents are
strong activators of B cells and trigger plasmacytoid dendritic cells (pDCs) to
differentiate and produce TNF. In contrast, D-type ODN stimulate large amounts
of IFN secretion from pDCs. This activity depends on the ability of D-ODN to
adopt nanometre sized G-quadruplex-based structures, complicating their
manufacturing and hampering their progress into the clinic. In search of a DODN substitute, we attempted to multimerize K-ODN into stable nanostructures
using cationic peptides. Here we show that a short ODN with a rigid secondary
structure uniquely forms nuclease resistant nanorings following condensation
with the HIV-derived peptide Tat(47-57). The nanorings enhanced cellular
internalization, targeted the ODN to early endosomes and induced a robust IFN
response from pDCs. Compared to the conventional K-type ODN, nanorings
boosted Th-1 mediated immune responses in mice immunized with the
inactivated Foot and Mouth Disease Virus vaccine and generated superior antitumor immunity when used as a therapeutic tumor vaccine adjuvant in C57BL/6
mice bearing ovalbumin (OVA)-expressing EG.7 thymoma tumors. These results
suggest that the nanorings can act as D-ODN surrogates and may find a niche
for further clinical applications.

Keywords: TLR9, CpG oligodeoxynucleotides, cationic peptides, ODNpeptide nanoparticles, vaccine adjuvant, anti-cancer agent
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1. GİRİŞ
Bakteri DNA’sının toll-benzeri reseptör 9 (TLR9) ifade eden hücreler tarafından
tanınması güçlü bir doğal bağışıklık yanıtını başlatmaktadır. Metillenmemiş CpG
motifleri içeren sentetik oligodeoksinükleotidler (ODN) de bakteri DNA’sının doğal
bağışıklık sistemini uyarıcı özelliğini kopyalayabilmektedirler. Fare modelleri CpG
ODN’lerin yol açtığı doğal bağışıklık yanıtının kanserlerin tedavisinde, allerjik
reaksiyonların

önlenmesinde

ve

aşıların

immünojenik

özelliklerinin

arttırılmasındaki kullanılabilirliklerine işaret etmektedir. Pek çok pre-klinik çalışma
CpG ODN’lerin etkili aşı adjuvantları olduğunu veya tek başına ya da cerrahi
uygulama, kemoterapi ve/veya radyoterapiyle beraber kullanıldığında tümör
gerilemesine yol açtığını göstermektedir. Bu bulgulara dayanarak CpG ODN’lerin
kullanıldığı onlarca klinik deney yürütülmektedir. Ancak ne yazık ki ilk sonuçlar bu
ajanların farelere göre insanlarda daha az etkin olduğuna işaret etmekte ve bu
yüzden terapötik potansiyellerinin arttırılmasına yönelik alternatif stratejilerin
geliştirilmesine kuvvetle ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu projenin ana amacı buluşcuları arasında yer aldığımız, ve etkin biyoterapötik
potansiyele sahip olan sentetik CpG oligodeoksinükleotidlerinin (CpG ODN)
katyonik peptidlerle komplekslenerek nükleazlara dirençlerinin ve immün stimülan
özelliklerinin arttırılmasıdır. ODN’lerin yapılarında barındırdıkları eksi yüklü fosfat
grupları katyonik peptidlerin artı yüklü amino asitleriyle elektrostatik etkileşime
girerek kendi kendine bir araya gelen nanoparçacıklar oluşturup nükleazlara karşı
dayanıklılık

sağlanmış

olurken,

CpG

ODN’lerin

nanopartikül

yapıya

büründürülmesiyle immün stimülan özellikleri anti-viral ve anti-kanser terapide
önemli rol oynadığı bilinen interferon-alfa (IFN) sitokininin de üretimine yol
açacak şekilde değişikliğe uğrayacaktır.
Bu amaca yönelik İlk ararapor döneminde farklı katyonik peptidlerin CpG
ODN’lerle kararlı nanopartiküller oluşturduğu ODN:peptid oranlarını tayin edip
nanopartiküllerin hidrodinamik boyutlarını ve kararlılığın göstergesi olarak zeta
potansiyelleri belirlenmiştir. KR-12 peptidi ile kararlı kompleksler oluşmadığından
daha önce B-planında önerilmiş olduğu üzere kararlı nanoparçacık oluşturacak
artı yüklü amino asitler açısından daha zengin bir peptid olan Tat peptidi de
deneylere katılmıştır. Ayrıca oluşan nanopartiküllerin hücreler üzerinde sitotoksik
etkileri olup olmadığı analiz edilmiştir. RGD içeren katyonik peptidlerin kompleks
9

oluşturup oluşturmadıkları agaroz jellerde iincelenmiştir. Katyonik peptidlerle
hazırlanan komplekslerinin hücre içine alım ve dağılımları flow sitometrik
yöntemlerle tayin edilmiştir.
İkinci ara rapor döneminde oligonükleotid uzunluğunun parçacık kararlılığını
etkileyip etkilemediğini anlamak için deneyler 20-mer uzunluğundaki CpG ODN
ile tekrarlanmış ve sonuçlar I. rapor döneminde 12-mer lik ODN lerle elde edilen
verilerle karşılaştırılmıştır. Ayrica RGD-lisin RGD-Arjinin peptidleriyle I. rapor
parçacık ebatı ölçümleri tamamlanmıştır. LL-37 ve Tat peptidlerinin en kararlı
parçacık oluşturdukları ODN/peptid oranlarını kullanarak nanoparçacıkların
morfolojileri Atomik Kuvvet Mikroskobisi ile incelenmiştir. Son olarak LL37 ve Tat
ile hazırlanan nanoparçacıkların immün stimülan özellikleri in vitro deneylerde
belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar iki farklı bildiri olarak 10th Annual Meeting of
the Association for Cancer Immunotherapy (Mayıs 23 - 25, 2012, Mainz,
Almanya) ve Innate Immunity 2012: from Evolution to Revolution, Sorrento
(Naples), Italy - 31 Ekim - 4 Kasım 2012 isimli bilimsel toplantılarda sunulmuştur.
Üçüncü ara rapor döneminde üç ana çalışma konusuna yönelik deneyler
tamamlanmıştır. Bu çalışma konuları aşağıdaki başlıklardan oluşuyordu:
1. Karakterize edilen nanokomplekslerin immün stimülan aktivitelerinin in vitro
deneylerde test edilmesi (RGD içeren peptidler). RGD içeren peptidlerin hücre içi
alım miktarlarının belirlenmesi (akış sitometrik).
2. Komplekslerin hücre içi dağılımlarının konfokal mikroskopisiyle belirlenmesi
3. Komplekslerin adjuvant özelliklerinin in vivo deneylerde belirlenmesi
Elde edilen sonuçlar bir bildiri olarak 22. Ulusal İmmünoloji Kongresinde (27-30
Nisan 2013, Çeşme/İzmir) sunulmuş ve çalışmamız, “İmmünolojide Yenilikler”
alanında birincilik ödülü almıştır.
Projenin son döneminde ise aşılama çalışmalarında uzun dönem bellek hücre
yanıtlarının belirlenmesine ve anti-kanser etkinliğin ölçülmesine yönelik fare
deneyleri tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında desteklenen deneylerden elde
ettiğimiz sonuçlar bir makale olarak derlenmiş ve etki faktörü 10.7 olan “Science
Translational Medicine” dergisine gönderilmiştir. Makalemiz ön elemeyi geçmiş,
hakemlere gönderilmiş ve revizyon istemiyle şartlı olarak kabul edilmiştir. Sonuç
raporunu yazdığımız şu günlerde makalemizin de revizyonunu tamamlayıp bahsi
geçen dergiye gönderme hazırlığını yapmaktayız.
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2. LİTERATÜR ÖZETİ
Bağışıklık sistemi patojenlere özgü olan ve memeli hücrelerinde bulunmayan
bazı “korunmuş” moleküler yapıları taniyabilme yeteneğine sahiptir (Iwasaki et al.
2004). Kısaltılmıs şekliyle PAMP (patojen bağıntılı moleküler örüntüler; pathogen
associated molecular patterns) olarak da isimlendirilen bu “patojene özgü yapılar”
kanda dolaşan immün hücrelerin yüzeylerinde yer alan “patojen tanıma
reseptörleri” (Pathogen recognition receptors;PRR) tarafından tanınmakta ve
gerekli immün yanıt da hızlı bir biçimde şekillenebilmektedir.
Bakteri DNA’sı da bir PAMP’tır. Prokaryot hücrelerdeki metillenmemiş Sitozinfosfat-Guanozin (CpG) motifleri memeli DNA`sından yaklaşık 20-25 kat daha
yüksek bir sıklıkla yer almaktadır (Vollmer et al. 2004). Bakteri DNA’sında yaygın
olarak bulunan yüksek frekanstaki bu CpG motifleri, bazı bağışıklık sistemine ait
hücrelerde ifade edilen PRR ailesinin bir üyesi olan “toll benzeri reseptör 9
(TLR9) aracılığıyla tanınmakta ve hücre içi sinyal ileti yolaklarının etkinleşmesini
takiben hızlı ve güçlü bir pro-enflamatuvar yanıt geliştirmektedir (Hemmi, 2000;
Takeshita, 2001;

Klinman, 2002;

Ishii, 2004). Metillenmemiş CpG motifleri

içeren tek zincirli sentetik ODN’ler de bakteri DNA’sı gibi TLR9 üzerinden etkinlik
göstererek doğal bağışıklık sistemi hücrelerini uyarırlar (Krieg et al. 1995).

CpG ODN’lerin uyardığı doğal bağışıklık yanıtının fare modellerinde kanserden
kurtarıcı, allerji engelleyici, enfeksiyondan koruyucu ve aşıların immünojenik
özelliklerini arttırıcı etkileri bizim de dahil olduğumuz çalışmaların yanı sıra bir çok
bağımsız deneyle kanıtlanmıştır (Krieg, 2004; Klinman, 2004; Gupta, 2010; Jurk,
2007; Wooldridge, 2003; Vollmer, 2009; Klinman, 2004; Klinman, 2006; Klinman
2009; Krieg, 2007; Friedberg 2005; Weigel, 2003; Balsari, 2004; Wang, 2005).
Bu bulguların ışığında CpG ODN’lerin kullanıldığı pek çok klinik deney
başlatılmıştır ancak alınan sonuçlar bu ajanların insanda daha az etki gösterdiği
yolundadır (Dorn, 2008; Steinhagen, 2010; Vollmer, 2009). Bu yüzden uygulama
potansiyellerini arttırmaya yönelik değişik stratejiler kullanılmıştır. Örneğin, CpG
ODN’ler aynı antijen sunum hücresi tarafından alınacak şekilde antijenle beraber
formüle edildiklerinde etkinlikleri artmıştır. Bu tür eşzamanlı taşımayı sağlamak
amacıyla CpG ODN’ler ya antijene kimyasal olarak bağlanmış, ya da lipozomlar
ve mikrokapsüller içerisinde antijenle beraber tutuklanmıştır (Krishnamachari et
al. 2009; Mutwiri et al. 2009). Ne yazık ki bu yöntemler çoklu hazırlama
basamakları içerdiklerinden ve/veya organik solvent veya kimyasal kullanımını
11

gerektirdiğinden

terapötik

uygulamalara

yönelik

pratik

bir

çözüm

oluşturamamaktadır.

Tarafımızca yapılmış bir çalışmada yapılarında poliG kuyruğu bulunan özel bir tip
CpG ODN’nin pDC’ler üzerindeki CXCL16 reseptörüne bağlandığı, bu tanıma
sonucu hücre içi dağılımın değişerek IFN- üretimini yönlendirdiği gösterilmiştir
(Gursel et al. 2006). Ayrıca benzer bir şekilde nanopartikül yapı kazandırılmış
poliG kuyruğu içermeyen CpG ODN’lerin de IFN- ürretirebildikleri bilinmektedir
(Kerkmann et al. 2006). Son zamanlarda CpG ODN’lerin bir antimikrobiyal peptid
olan LL-37 ile oluşturdukları nanopartikülat yapıdaki komplekslerin insan B
lenfositleri ve pDC’leri üzerinde çok daha etkili oldukları bulunmuştur (Lande et
al. 2007; Hurdato et al. 2010). Bu çalışmalarda nanopartiküllerin serbest CpG
ODN’den farklı bir hücre içi dağılım gösterdiği ve böylece IFN- üretimine yol
açan sinyal iletim yolaklarını uyardığı gösterilmiştir. Bu tür komplekslerin antitümör etkileri fare tümör modelinde gösterilmiştir (Chuang et al. 2009). LL-37’nin
olumlu etkilerinin yanında kan hücrelerinde sitotoksik etkileri de istenmeyen bir
özellik olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak aynı peptidin biyolojik aktivite gösteren
12 amino asitlik en küçük etkin türevi memeli hücrelerinde sitotoksisite
göstermemektedir (Wang et al. 2009). Bu 12-mer’lik katyonik peptidin CpG
ODN’lerle hiçbir uygulaması literatürde mevcut değildir.
Öte yandan CpG ODN’lerin anti-kanser etkilerini arttırmaya yönelik tümör
hücrelerine hedefleme çalışması da hedefleyici antikor-CpG ODN konjügatı
kullanılarak yapılmış ve sonuçlar başarılı bulunmuştur (Sharma et al. 2008).
Ancak daha pratik ve monoklonal antikor kullanımı gerekmeyen bir sistem
hedeflemeyi daha uygulanabilir kılacaktır. Bu amaca yönelik anjiyogenez sonucu
tümör dokusunda yeni oluşan damar endotel hücrelerinde integrin ifadesinin
arttığı ve bu bölgeye 3 amino asitlik RGD peptidiyle hedefleme yapmanın
mümkün olduğu bilinmektedir (Auzzas et al. 2010). Şu ana kadar literatürde CpG
ODN’lerin RGD peptidiyle hedeflendiği bir çalışma yapılmamıştır. Yakın zamanda
RGD peptidin Lizin’den oluşan kısa bir peptidin ucuna eklendiği ve polianiyonik
bir sentetik polimerle kompleks oluşturduğu, RGD nin fizyolojik pH’da kompleksin
dışında kalarak integrinlere bağlandığı gösterilmiştir (Pu K-Y et al. 2010).
Bu projede sentetik polimer yerine ilk kez polianiyonik CpG ODN’ler kullanılmış
ve kendiliğinden bir araya gelen immün uyarıcı nanopartiküllerin anti-kanser
potansiyelleri araştırılmıştır.
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3. GEREÇ VE YÖNTEM
3.1 ODN:peptid Komplekslerinin Hazırlanması Karakterizasyonu
Bulgular bölümündeki Tablo I de gösterilen oranlarda CpG ODN’ler katyonik
peptidlerle karıştırılıp kompleksleşmenin tamamlanması için 30 dakika oda
sıcaklığında beklenmiştir.

Oluşan kompleksler ve serbest ODN’ler Etidyum

bromid içeren %1’lik Agarose jellere yüklenip ODN bantları görüntülenmiştir.
ODN’e has banttaki azalma veya kayboluş nanokomplekslerin oluştuğuna işaret
edecektir. Komplekleşme derecesi ise jele girmeyi engelleyecektir. Agaroz jel
elektroforez sonuçları bu varsayımlara dayanılarak değerlendirilmiştir.Bazı
deneylerde CpG ODN/katyonik peptid kompleksleri 12-mer K23 CpG ODN yerine
20-mer’lik CpG ODN kullanılarak yine Tablo I’e uygun şekilde hazırlanmıştır.
3.2 ODN:peptid Komplekslerinin Fiziksel Karakterizasyonu
3.2.2 Dinamik Işık Saçınımı
ODN:peptid komplekslerinin hidrodinamik büyüklüğü dinamik ışık saçınımı (DLS:
Dynamic

Light

Scattering)

yöntemleriyle

tayin

edilmiştir.

Bu

amaçla

nanoparçacıkların büyüklükleri komplekslerin hazırlanmasından 2 saat sonra
ölçülmüştür. Ayrıca nanopartiküllerin zaman içinde boyut bakımından değişikliğe
uğrayıp

uğramadıklarını

anlayabilmek

için

ölçümler

komplekslerin

hazırlanmasından 24 saat sonra da yapılmıştır. Komplekslerin net yükleri
zetasizer da (zeta potansiyelleri) ölçülerek tayin edilmiştir. Zeta potansiyeli
nanoparçacıkların kararlılığı hakkında bilgi edinmemizi sağlamıştır. Ölçümlerde
Malvern Marka Zetasizer (ZS model) cihazı kullanılmıştır. Her kompleks tipi için
üçlü örnekler en az 3 kez okunarak elde edilen ortalamaları kayıt edilmiş ve
ortalama boyut değerleri ve zeta potansiyelleri bu verilere göre belirlenmiştir.
Parçacık boyut dağılımının homojen mi heterojen mi olduğunu anlamak için
polidispersity index (P.I) değerleri kullanılmıştır.
3.2.3 ODN:peptid komplekslerinin Atomik Kuvvet Mikroskobisi (AKM) ile
incelenmesi
CpG ODN/LL37 (1:8) veya CpG ODN/Tat (1:16) nanoparçacıklarının morfolojileri
aşağıda belirtilen yöntem ve değerler kullanılarak AKM ile belirlenmiştir:
Örneklerden alınan 5 l’lik bir miktar mika yapraklara uygulanmış ve oda
sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır. Görüntüler XE-100E model AKM’de kontakolmayan mod kullanılarak alınmıştır. Uç rezonans frekansı 75 kHz, kuvvet sabiti
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ise 3 N/m olacak şekilde ayarlar yapılmış, tarama hızı 0.73-0.79 Hz ile
sınırlandırılmıştır. Elde edilen görüntüler XEI 1.6 yazılımı ile incelenmiştir.

3.3 ODN:peptid komplekslerinin hücre içine alım ve dağılımlarının tayini:
1x106 CAL-1 insan plasmasitoid dendritik hücresi 3 farklı doz FAM işaretli serbest
ODN ya da bunların peptidlerle kompleksleriyle (0.16, 0.5 ve 1.5 µM doz) kültür
sıvılarında 1 saat 37C inkübe edilmiş, hücrelerin yıkanmasını takiben hücre
başına düşen floresan işaret miktari akış sitometresiyle tayin edilmiştir. Bu
amaçla iki farklı okuma yapılmıştır. İlk okuma hücre yüzeyine bağlanan ve hücre
içerisine alınan toplam floresan boya miktarını bize verirken ikinci okumada her
tüpe tripan blue boyası eklenmiş ve hücre yüzeyinden alınan sinyal quench
edilerek sadece hücre içi sinyalin belirlenmesi sağlanmıştır.
Komplekslerin, hücre içindeki lizozom ya da erken endozom lokalizasyonlarını
olduğunu anlamak için CAL-1 hücreleri serbest FAM işaretli ODN’ler ve bunların
kompleksleriyle erken endozom belirteçi floresan işaretli transferin (1 g/ml final)
veya lizozom belirteçi LysoTracker green ya da red eşliğinde (50 nM final) 30
dakika 37C’da inkübe edilmiş, 3 kez 0.05% sodyum azid içeren PBS ile
yıkamayı takiben hücre içi dağılımlar lazer taramalı konfokal mikroskobunda ve
63X objektif kullanılarak belirlenmiştir (CARL Zeiss,LSM). Ko-lokalizasyon,
kırmızı ve yeşil kanallar taranarak belirlenmiştir.

3.4 Komplekslerin sitotoksisitesinin belirlenmesi
Komplekslerin sitotoksisiteleri Dojindo marka Cell Counting Kit-8 kullanılarak
yapılmıştır. Üretici firmanın protokolüne sadık kalınarak yürütülen çalışmada
100,000 CAL-1 insan plasmasitoid dendritik hücre hattı 96 kuyucuklu plakalarda
triplike olarak 48 saat boyunca serbest ODN ler veya kompleksleriyle inkübe
canlılık yüzdesi kültür ortamında elde edilen OD değerine göre oranlanarak
hesaplanmıştır.
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3.5 Komplekslerin immün stimülan özelliklerinin belirlenmesi
2-4x106/ml PBMC % 5 FBS içeren RPMI-1640 ortamında, 96 kuyucuklu
plakalara, her kuyucuktaki sıvı miktarlarının son hacmi 200l olacak şekilde
dağıtılmış, hücreler serbest kontrol ODN’ler, serbest CpG ODN’ler ve bunların
peptidli kompleksleriyle farklı dozlarda stimüle edilmişlerdir (3, 1, ve 0.3 M final
konsantrasyon). Hücre kültür sıvıları 24 saat sonra toplanmış ve salgılanan IFN
ve IP-10 sitokin miktarları ELISA yöntemiyle tayin edilmiştir. Fare dalak
hücrelerinin ürettiği IFN miktarı 24 saat sonunda yine ELISA kullanılarak
belirlenmiştir. IFN ve TNF sitokinlerinin hangi hücrelerce üretildiğini anlamaya
yönelik FACS temelli hücre içi sitokin boyama yöntemi kullanılmiştır. Fare dalak
hücreleri son hacmi 2-3 ml olan 15 ml’lik falkonlara dağıtılıp komplekslerle inkübe
edildikten 4 saat sonra RNA’ları izole edilmiş ve IFN bağımlı anti-viral yanıtın
göstergesi olarak Mx

trranskrip miktarı RT-PCR yöntemiyle tayin edilmiştir.

Komplekslerin enflamazom oluşturup oluşturmadıkları thioglikolat ile uyarılmış
fare periton makrofajlarında in vitro inkübasyon sonrası IL-1β ölçümü ile
yapılmıştır. Enflamazom tetikleyici pozitif kontrol olarak alum kullanılmıştır.

3.6 Komplekslerin adjuvant özelliklerinin aşılama deneyleriyle belirlenmesi
6-8 haftalık BALB/c fareler (5 fare/grup) 0 ve 15. günlerde iki kez aşılanmışlardır.
Aşı dozu olarak farede optimal yanıt veren monovalan şap aşısı dozun 5 kat azı
olan 0.5 g/fare seçilmiştir. Adjuvant olarak in vitro deneylerde en iyi sonuçları
veren peptid/ODN kompleksleri kullanılmıştır. Buna göre aşılama deneylerinde
kullanılan gruplar şöyledir:
i)

Şap aşısı

ii)

Şap aşısı+ serbest CpG ODN,

iii)

Şap aşısı+ CpG ODN/ LL-37 kompleksleri

iv)

Şap aşısı+ CpG ODN/ Tat nanohalkaları.

CpG ODN dozu fare başına 2 g düşecek şekilde ayarlanmıştır. Bu doz optimal
CpG ODN adjuvant dozunun 5 katı az bir dozdur.
Her İmmünizasyondan 2 hafta sonra fare kuyruklarından toplanan kan
örneklerinden serum elde edilmiş ve bunlar şap aşısına karşı özgül antikor
yanıtlarının ELISA yöntemiyle ölçümüne kadar -80C’da saklanmıştır.
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3.7 Antikor yanıtlarının ELİSA ile belirlenmesi
Immulon 1B marka 96-kuyucuklu plakalar 50 l tavşan anti-Ser-O antikoru
(1:2000 dilüsyon) kullanılarak kaplanmış, bloklama ve yıkama aşamalarını
takiben 1/20 seyreltilmiş Şap virüsü ile enfekte olmuş BHK hücre lizatları plaklara
eklenerek antijenle kaplama işlemi tamamlanmıştır. Yıkama ve bloklama sonrası
1/25 veya 1/80 seyreltilmiş serumlar her plagın en üst kuyucuğuna 1 örnek
gelecek şekilde eklenmiş ve ½ seri dilüsyon uygulanmıştır (8 kuyucuk boyunca).
Yıkama sonrası keçi anti-fare IgG1/alkalan fosfataz (AP) veya IgG2a/AP
(Southern Biotech)

1:3000 seyreltide kuyucuklara eklenmişş son yıkamayı

takiben PNPP substrat solüsyonu ilavesiyle sarı renk oluşumu 405 nm’de çoklu
plaka okuyucusu kullanılarak belirlenmiştir.
3.8 CpG ODN/Tat nanohalkalarının anti-kanser özelliklerinin in vivo tümör
modelinde belirlenmesi
CpG ODN/K-Tat nanohalkalarının K-tipi CpG ODN’le karşılaştırmalı terapötik
tümör aşısı etkinliği fare modelinde denenmiştir. Özetle model tümör antijeni
olarak ovalbumin (OVA) ifade eden EG.7 tümör hücreleri (2.5 x 106 hücre/fare)
deri altı enjeksiyonla C57BL/6 farelerinin sırtlarına uygulanmıştır. Her grupta 5
fare kullanılmıştır. Tümörler elle hissedilir büyüklük olarak kabul edilen ≥50 mm3
hacime ulaştıktan sonra, farelere bir hafta ara ile iki kez 25 µg OVA ile birlikte 10
µg ODN içeren K-ODN ya da K/Tat formülasyonları intaperitoneal olarak enjekte
edilmiştir. İlk enjeksiyondan 5 gün sonra, tümör büyüklükleri kaliper ile ölçülmeye
başlanmış ve bu ölçümler gün aşırı tekrarlanarak uzunluk x genişlik x yükseklik
olacak şekilde kaydedilmiştir. Fareler ikinci enjeksiyondan 8 gün sonra sakrifiye
edilip tümörleri çıkarılarak tartılmıştır. Dalak hücreleri 2.5 x 106/ml olacak şekilde
MHC sınıf I ile sınırlı epitop olan 2 µg/ml SIINFEKL OVA 257-264 peptidi ile ve
peptid olmaksızın, 10 µg/ml brefeldin A eşliğinde 5 saat uyarılmış ve antijene has
sitotoksik T lenfosit yanıtı hücreler CD8 yüzey ifadesi için boyandıktan sonra
paraformaldehid ile sabitleme

sonrası geçirgenleştirme tampon çözeltisi

içerisinde floresan işaretli anti-IFN antikoru kullanılarak hücre içi sitokin boyama
yöntemiyle belirlenmiştir. Sonuçlar akış sitometresinde CD8 pozitif hücreler esas
alınarak analiz edilmiştir.
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4. BULGULAR
4.1 ODN:peptid komplekslerinin hazırlanmasıve karakterizasyonu
CpG ODN:katyonik peptid komplekslerin hazırlama koşulları, kullanılan miktarlar
ve ODN:peptid oranları Tablo 4.1’de özetlenmiştir.
Tablo 4.1 CpG ODN:katyonik peptid komplekslerin hazırlama koşulları
Molar
Örnekler

oran

K23

Peptid

(μM)

(μM)

K23
(μg)

Peptide

K23

(1 Peptide

(μg)



lık (5 

stoktan

H2O
lık

(μl)

stoktan

alınacak alınacak
l)

l)

K23

-

80

-

19.2

-

19.2

-

40.8

K23/LL37

1:1

80

80

19.2

21.54

19.2

4.2

36.6

K23/LL37

1:2

80

160

19.2

43.14

19.2

8.4

32.4

K23/LL37

1:4

80

320

19.2

86.16

19.2

16.8

24

K23/LL37

1:8

80

640

19.2

172.2

19.2

34.2

6.6

K23/KR12

1:2

80

160

19.2

15

19.2

3

37.8

K23/KR12

1:4

80

320

19.2

30

19.2

6

34.8

K23/KR12

1:8

80

640

19.2

60

19.2

12

28.8

K23/KR12

1:16

80

1280

19.2

120

19.2

24

16.8

K23/Tat

1:2

80

160

19.2

15

19.2

3

37.8

K23/Tat

1:4

80

320

19.2

30

19.2

6

34.8

K23/Tat

1:8

80

640

19.2

60

19.2

12

28.8

K23/Tat

1:16

80

1280

19.2

120

19.2

24

16.8

Komplekslerin hazırlanmasında kullanılan CpG ODN ve katyonik peptidlerin
sekansları ve peptidlerin net yükleri:CpG ODN K23: TCGAGCGTTCTC; Katyonik
peptid

KR-12:

KRIVQRIKDFLR
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(+4);Katyonik

peptid

LL-37:

LLGDFFRKSKEKIGKEFKRIVQRIKDFLRNLVPRTES

(+6);

Tat

(45-57):

YGRKKRRQRRR (+8)
Yaptığımız ön çalışmalarda KR-12 peptidinin CpG ODN’lerle yeterince kararlı
kompleksler oluşturamadığını gözlemledik (Bkz Şekil 4.1).

Şekil 4.1: CpG ODN:KR-12 komplekslerinin %20’lik Poliakrilamit jelinde yürütülüp
ODN bantlarının Stains-All boyasıyla görüntülendiği deney sonucu.

Şekil 1’den de görüleceği üzere KR-12 peptidi ile komplekslenme aynı miktarda
eklenmiş serbest CpG ODN bantına göreceli olarak kompleksleşmeye işaret
eden herhangi bir azalmaya neden olmadı. Bu sonuç, raporun sonraki
bölümünde de tartışıldığı gibi zeta potansiyel ölçümleriyle desteklenmiştir. KR-12
peptidinin net yükü (+4) LL-37’ye oranla daha düşük (+6) olduğu için katyonik
amino asit açısından daha zengin ve uzunluk bakımından KR-12’ye eşdeğer
farklı

bir

katyonik

peptid

kullanılmasının

daha

kararlı

nanoparçacıklar

oluşturacağı düşünüldü ve bu amaçla B-planına geçilerek +8 yüke sahip Tat
peptidinin kullanılmasına karar verildi. Ayrıca komplekslerin takibi için %1’lik
Agaroz jelinin kullanımı ve ODN bantlarının etidyum bromid ile görüntülenmesinin
daha hassas sonuçlar verdiğine karar verildi ve diğer çalışmalarımızda bu metod
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kullanılmaya başlandı. Şekil 4.2’de LL-37, KR-12 ve Tat peptidinin farklı molar
oranlarda kullanılarak CpG ODN’lerle oluşturdukları kompleksler gösterilmektedir.

Şekil 4.2: CpG ODN:katyonik peptid komplekslerinin %1’lik Agaroz jelinde
yürütülüp ODN bantlarının etidyum bromid ile görüntülendiği deney sonucu

Şekilden de anlaşılacağı üzere CpG ODN:LL-37 molar oranı 1:8 olduğunda
kompleksleşme sinyali kuyucukta belirirken kompleksleşmemiş ODN bantında
bariz bir azalma gözlenmiştir. LL-37 büyük bir peptid olduğundan test edilen
kompleks miktarının 1:8’in üzerine çıkarılması mümkün olamamıştır. Tablo I’e
bakıldığında 1:16 kompleks oranı için total kompleks hacmini aşan LL-37
miktarları gerekeceği görülebilir. Daha konsantre bir LL-37 stoku hazırlama
çabaları ise bu peptidin hidrofobik karakteri göz önüne alındığında çözünürlük
problemi yüzünden mümkün olmamıştır. Bu sebeple deneylerimizde mümkün
olan en yüksek CpG ODN:LL-37 oranı 1:8’le sınırlı kalmıştır. Öte yandan Tat ve
KR-12 peptidlerinin kısa oluşları böyle bir üst sınırın oluşumunu engellemektedir.
Şekilden

de

görüleceği

gibi

Tat

peptid
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kullanıldığında

kuyucuklardan

kompleksleşme sinyalleri alınırken serbest ODN bantı 1:4 oranı itibariyle
tamamen yokolmuştur. Bu sonuç Tat peptidiyle ODN’lerin kararlı nanopartiküller
oluşturduğunu düşündürmüş, raporun sonraki kısmında verilen sonuçlar da bu
gözlemimizi doğrulamıştır. KR-12 peptidi ise hiçbir kuyucukta sinyal vermemiştir.
Zeta potansiyel sonuçlarıyla beraber değerlendirildiğinde bu gözlemin çok
kararsız parçacıkların oluşumuyla açıklanabileceğini düşünmekteyiz. Kullanılan
bu 3 peptidin dizinleri yük ve hidrofobisiteyi tayin ettiğinden ve dolayısıyla
ODN’lerle oluşan komplekslerin özelliğini etkileyeceğinden bu peptidlerin
modellerini

ve

fiziksel

özelliklerini

http://kael.net/helical.htm

web

sitesini

kullanarak belirledik. Üç peptidin temel özellikleri Şekil 4.3’te özetlenmiştir. RGD
içeren peptidlerin hidrofilisiteleri ve net yükleri Tat peptidinin tıpa tıp aynısıdır,
dolayısıyla ayrıca gösterilmemişlerdir.

Şekil 4.3: Kullanılan katyonik peptidlerin Heliks-tekerlek modelleri ve fiziksel
özellikleri. Sarı: Hidrofobik amino asitler; Yeşil: Eksi yüklü amino asitler; Kırmızı:
Artı yüklü amino asitler.
Tablo

4.2’de

RGD

içeren

peptidler

kompleskleşme şartları gösterilmiştir:
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ve

kontrollerinin

CpG

ODN’lerle

Gösterilen peptid dizinlerindeki Arg ve Lys’ler 9 amino asitten oluşan
homopolimerdir.

Şekil 4.4’te RGD’li peptidlerin ve bu peptidlerin kontrollerinin farkli molar
oranlarda kullanılarak CpG ODN’lerle oluşturdukları kompleksler gösterilmektedir.
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Şekil 4.4. CpG ODN:katyonik peptid komplekslerinin %1’lik Agaroz jelinde
yürütülüp ODN bantlarının etidyum bromid ile görüntülendiği deney sonucu.

Şekil 4.4 incelendiğinde genel saptamalarımız şöyle olmuştur:
1. RGD integrin reseptörüne hedefleme motifi içeren peptidlerin CpG
ODN’lerle kompleks oluşumu mutant RGD (RDYD) içeren peptidlere göre
ya da yalın Arg9 ve Lys9 peptidlerine göre farklılık gösteriyor mu diye
analiz edildiğinde cyclic RGD motifinin kompleksleşme özelliklerini
değiştirmediğini gözlemlenmiştir.
2. Tüm RGD’li peptidlerin net yükü Tat peptidi gibi +8 olduğundan
kompleksleşme özellikleri Tat peptidine paralellik göstermiştir. Tüm
peptidler 1:4 molar oranında aynen Tat peptidi kullanılmış gibi
kuyucuklarda güçlü sinyal veren kompleksler oluşturmuşlardır. Buna
paralel olarak kompleksleşmemiş ODN bantı aynı molar oranda yok
olmuştur.
3. Lisin içeren tüm peptidlerin jelde smear oluşturmaları daha küçük boyutta
ama polidispers nanoparçacıkların oluşabileceğini düşündürmüştür. Bu
gözlem dinamik ışın saçınımı deneyleriyle sonuç raporunun ilerideki
bölümünde anlatıldığı gibi incelenmiştir.
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4.2. CpG ODN:peptid komplekslerinin dinamik ışın saçınımı yöntemiyle
büyüklüklerinin tayini ve zeta potansiyeli ölçümleri
Tablo

göre

4.1’e

saçınımıyla

hazırlanmış

ölçülmüş

ODN:peptid

nanoparçacık

komplekslerinin

hidrodinamik

dinamik

büyüklükleri

ve

ışık
zeta

potansiyelleri Tablo 4.3 ve Şekil 4.5’te gösterilmiştir.
Tablo 4.3. ODN:peptid komplekslerinin ortalama boyutları ve zeta potansiyelleri
Örnek

Boyut

Standard

Zeta

Standard

(ortalama)

deviasyon

potansiyeli

deviasyon

K23:KR12 - 1:2

139.35

19.58686

-36.85

0.318198

K23:KR12 - 1:4

4073.5

101.1163

-17.2

1.555635

K23:KR12 - 1:8

4166.5

813.8799

-1.0035

0.037477

K23:KR12 - 1:16

426

35.35534

5.94

0.537401

K23:LL37 - 1:1

175.4

29.98133

-38.7

0.141421

K23:LL37 - 1:2

1121

77.78175

-36.85

0.636396

K23:LL37 - 1:4

1093.5

47.37615

13.2

1.272792

K23:LL37 - 1:8

555.25

47.0226

30.75

1.484924

K23:Tat - 1:2

281.5

4.949747

-28.4

0

K23:Tat - 1:4

294.8

8.768124

31.2

0.141421

K23:Tat - 1:8

317.15

1.626346

36.75

0.919239

K23:Tat - 1:16

288.45

2.474874

40.7

0.141421

Sonuçlar üç ayrı günde hazırlanmış örneklerden üç ayrı çekim sonucu elde
edilmiş ve ortalama  SD (standard deviasyon) olarak verilmiştir. Tüm örnekler
50X seyreltilerek okunmuştur.

23

Şekil 4.5 ve 4.6’da nanokomplekslerin hidrodinamik parçacık boyutları ve zeta
potansiyelleri gösterilmiştir. Bu Şekilden de anlaşılacağı üzere KR-12 peptidi zeta
potansiyeli 6’nın bile üzerine çıkamayan kararsız kompleksler oluşturmaktadır.
Zeta

potansiyeli

nanopartiküllerin

stabilitesi

açısından

önemli

bilgiler

sağlamaktadır. Bu bağlamda +30 ve üzeri değerler kararlı nanoparçacıkların
oluştuğunu göstermektedir. LL-37 sadece 1:8 oranında bu değeri sağlayabilirken
Tat peptidli kompleksler 1:4 oranından sonra zeta potansiyelleri gittikçe yükselen
nanoparçacıklar oluşturmaktadır. Ayrıca kararlılık arttıkca parçacık boyutu da

Hidrodinamik parçacık boyu (nm)

küçülmektedir.

6000
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0

Şekil 4.5. CpG ODN:peptid komplekslerinin hidrodinamik parçacık boyutları (24
saat) Sonuçlar 3 bağımsız ölçümün ortalaması  SD olarak verilmiştir.
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Şekil 4.6. CpG ODN:peptid komplekslerinin zeta potansiyelleri (24 saat).
Sonuçlar 3 bağımsız ölçümün ortalaması  SD olarak verilmiştir.

LL-37 ve Tat ile hazırlanmış komplekslerin zamana göre büyüklüklerinin değişip
değişmediği incelenmiş ve sonuçlar Şekil 4.7 (LL-37’li kompleksler) ve 4.8 (Tat’lı
kompleksler)’de sunulmuştur:
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Şekil 4.7. CpG ODN:LL-37 peptid komplekslerinin hidrodinamik parçacık
boyutları (2 saat ve 24 saat).

Şekil 4.8. CpG ODN:Tat peptid komplekslerinin hidrodinamik parçacık boyutları
(2 saat ve 24 saat).

Buna göre LL-37’li komplekslerin büyüklüğü 2 saate göre 24 saatte en az 2 kat
artış göstermiş (Şekil 4.7) ancak Tat’lı komplekslerde buna benzer büyüklükte bir
atışa rastlanmamıştır.
26

Kollektif olarak bu sonuçlar Tat’la oluşan komplekslerin daha küçük ve daha
kararlı olduklarına işaret etmektedir.

4.3. ODN:peptid komplekslerinin hücre içine alım ve dağılımlarının tayini
Agaroz jel ve dinamik işin saçınımından elde edilen sonuçlara göre optimum CpG
ODN:peptid oranı LL-37 için 1:8 ve Tat için 1:16 olarak belirlenip bu
komplekslerin üç farklı dozu (0.16, 0.5, 1.5 M FAM işaretli CpG ODN
konsantrasyonuna denk) CAL-1 hücreleriyle 1 saat 37C’de inkübe edilip
hücrelerden elde edilen floresan sinyal Tripan mavisi yokluğunda ya da
varlığında akış sitometresiyle tayin edilmiştir. Sonuçlar Şekil 4.9’da özetlenmiştir.
Şekil 4.9’da üst paneller (A), 0.16, 0.5 ve 1.5 M doz kullanıldığında serbest FAM
işaretli CpG ODN veya LL-37 ve Tat’lı komplekslerin hücreye alınış profillerini dot
plot grafiklerinde göstermektedir (Tripan mavisi eklenmemiş ya da eklenmiş
olarak). Şekil 4.9 B ve C grafiklerinde ise tum dozlar kullanılıp floresan sinyalin
hücre yüzeyine bağlı miktarı (B) ve tripan sonrası sadece içeri alınan sinyal
miktarı (C) gösterilmektedir.
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Şekil 4.9. CpG ODN:peptid komplekslerinin serbest ODN’e göre hücre yüzeyine
bağlanma ve hücre içine alınma oranları.
Bu

üç

şekilden

de

görüleceği

üzere

peptidlerin

özellikleri

oluşan

nanoparçacıkların hücreye alımlarını da büyük ölçüde etkilemektedir. Her iki
kompleks de CpG ODN’in hücrelere alımını çok büyük miktarda arrtırmıştır.
Ancak LL-37’li komplekslerin daha çok hücre membranında kaldıkları, Tat’lı
komplekslerin ise tamamen hücre içerisine alındıkları görülmektedir. Bu, LL37’nin Tat’a oranla çok daha az hidrofilik olması sonucu hücre membranıyla daha
kolay etkileşime geçebileceğini düşündürmektedir. Tat peptidinin ise literatürde
çok net bilinmeyen bir mekanizmayla hücre zarını geçebildiği gösterilmiştir. Bu
sonuçlar bu iki kompleksin hücreleri uyarım mekanizmalarında da farklılıklar
gösterebileceğini düşündürmüştür.

4.4. Komplekslerin sitotoksisitesinin belirlenmesi:
Komplekslerin sitotoksisiteleri Dojindo marka Cell Counting Kit-8 kullanılarak
yapılmıştır ve sonuçlar Şekil 4.10’da gösterilmiştir.

180
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% Canlılık
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0
Med 1 LL LL LL LL LL
uM 1:1 1:2 1:4 1:8 flip
K23

KR KR KR KR KR
1:2 1:4 1:8 1:16 flip

Tat Tat Tat Tat Tat
1:2 1:4 1:8 1:16 flip

Şekil 4.10. CpG ODN:peptid komplekslerin sitotoksisitelerinin belirlenmesi.
Dojindo marka Cell Counting Kit-8 kullanılarak yapılan deneyde 100,000 CAL-1
insan plasmasitoid dendritik hücresi 96 kuyucuklu plakalarda triplike olarak 48
saat boyunca serbest ODN ler veya kompleksleriyle inkübe edilmiş (her bir

kompleks ya da serbest ODN için doz 1 M olacak şekilde) ve canlılık yüzdesi
kültür ortamında elde edilen OD değerine göre oranlanarak hesaplanmıştır.

Bu deneylerde CpG ODN’in biyolojik etki göstermeyen GpC kontrolleri de
kullanılmıştır (flip olarak adlandırılmıştır). Görüldüğü gibi CpG ODN’in veya
kontrol

ODN’in

katyonik

peptidlerle

kompleksleri

hiçbir

sitotoksik

etki

göstermemiştir.
4.5 CpG ODN:peptid komplekslerinin dinamik ışın saçınımı yöntemiyle
büyüklüklerinin tayini ve zeta potansiyeli ölçümleri:
Birinci ara rapor döneminde 12 mer uzunluğunda CpG ODN kullanılarak
hazırlanmış peptidli kompleksler bir sonraki ara rapor döneminde 20-mer
uzunluğunda ODN ile aynı şartlarda oluşturulmuş ve nanoparçacık ebatı,
polidispersite ile zeta potansiyelleri ölçülmüş ve sonuçlar Tablo 4.4’te
özetlenmiştir. Karşılaştırmayı kolaylaştırmak amacıyla I. rapor döneminde 12-mer
ODN ile elde edilen veriler de bu Tablo ya eklenmiştir..
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Tablo 4.4. ODN:peptid komplekslerinin ortalama boyutları, parçacık ebat
dağılımları (polidispersite indeksi) ve zeta potansiyelleri

Sonuçlar üç ayrı günde hazırlanmış örneklerden üç ayrı çekim sonucu elde
edilmiş ve ortalama  SD (standard deviasyon) olarak verilmiştir. Tüm örnekler
50X seyreltilerek okunmuştur.

Tablo 4.4’te yer alan veriler incelendiğinde, 20-mer ODN kullanımının parçacık
kararlılığını azalttığı anlaşılmaktadır. Örneğin, 12-mer ODN ile Tat 1:16 oranında
zeta potansiyeli +40.7 mV olan kararlı parçacıklar oluştururken 20-mer ODN
kullanıldığında bu değer +29.3 mV’a düşmüştür. Bununla beraber 0.14 olan
polidispersite indeksi 0.31’e yükselmiştir. Bu sonuçlar en kararlı parçacıkların
sadece 12-mer ODN ile oluştuğuna işaret etmektedir.

RGD içeren 9-mer Arjinin ya da Lisin den oluşan peptidlerle de kompleksler
hazırlanmıştır. Bu peptidlerin kompleksleşme oranları bakımından Tat peptidi gibi
33

davrandığını gösteren agaroz jel elektroforez verisini yukarıda yer almaktadır.
Dinamik ışık saçılması yöntemiyle bu peptidlerin CpG ODN ile 1:16 oranında
oluşturdukları parçacıkların ebatları ölçülmüş ve sonuçlar Şekil 4.11 de
sunulmuştur.

Şekil 4.11. CpG ODN:RGD’li peptid komplekslerinin hidrodinamik parçacık
boyutları. Sonuçlar 2 bağımsız ölçümün ortalaması olarak verilmiştir.
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Bu sonuçlar incelendiğinde, aynı net yüke sahip (+9) lisinli ve arjininli iki petidin
+8 yüke sahipTat’a oranla daha az kararlı ve özellikle arjinin incelendiğinde çok
heterojen parçacıklar oluşturdukları gözlenmektedir. Bu sonuç bizim için şaşırtıcı
olmuştur çünkü +9 yüke sahip peptidlerle daha iyi nanoparçacıklar elde
edeceğimizi düşünmüştük. Buradan Tat peptidinin bünyesinde yer alan lisin ve
arjinin amino asitlerinin ODN ile farklı tip etkileştiğini ve kararlı yapılar oluşturmak
için peptid yapısında her iki amino asitin de bulunması gerektiği sonucunu
çıkarttık.

Sonraki deneylerde kendi grubunda en kararlı nanoparçacıkları oluşturan
ODN:peptid oranlarında LL-37 ve Tat içeren komplekslerin morfolojilerini AKM ile
inceledik. Şekil 4.12 de CpG ODN/LL-37 (1:8) ile hazırlanmış komplekslerin AKM
görüntüsü verilmiştir.

Şekil 4.12. CpG ODN/LL-37 (1:8) komplekslerinin AKM görüntüsü. Solda 5x5
mikronluk bir alanda parçacıkların topografik görüntüsü sağda ise 2x2 mikronluk
bir alandaki parçacıkların 3 boyutlu (3B) görüntüsü yer almaktadır.

Şekil 4.12 incelendiğinde LL-37 li komplekslerin oldukça heterojen yapıda
oldukları ve yer yer aggregatlar oluşturdukları gözlenmektedir. Bu görüntüler LL35

37 nin terapötik uygulamalara yönelik nanoparçacık yapımına çok uygun
olmadığını düşündürmektedir.
Şekil 4.13’te ise CpG ODN/Tat (1:16) ile hazırlanmış komplekslerin AKM
görüntüsü verilmiştir.

Şekil 4.13. CpG ODN/Tat (1:16) komplekslerinin AKM görüntüsü. Yukarıda 5x5
(A) ve 2x3 mikronluk (B) alandaki nanohalkaların topografik görüntüsü, aşağıda
solda tek bir halkanın topografik (C) ve 3D (aşağıda sağda) görüntüsü (D) yer
almaktadır.
CpG ODN:Tat kompleks görüntüleri oluşan nanoparçacıkların aslında 200-300
nm civarındaki nanohalkalardan oluştuğunu göstermiştir. Nanohalkaların yaklaşık
40 nm çapında küçük yoğunlaşmış bloklardan oluştuğu düşünülmüştür (Bkz. sol
alt şekil, mavi daire ile işaretli alan). Tipik bir halkanın orta kısmındaki boş alanın
250 nm boyunda ve 100 nm eninde olduğu görülmektedir (Bkz. sol alt şekildeki
siyah ve beyaz ebat belirteçleri). Nanohalkaların sadece 8 nm kalınlıkta oldukça
yassı yapılar olduğu anlaşılmaktadır (Bkz. sağ alt şekil).

Literatürde bizim

nanohalkalara benzer toroid olarak adlandırılan yapıların varlığı plazmid DNA ve
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katyonik

yoğunlaştırıcı

ajanlarla

daha

önce

gösterilmiştir.

Ancak,

kısa

oligonükleotidlerin son derece rijid oldukları için bu tür yapılar oluşturamayacağı
düşünülmektedir (T. Sarkar, C.C. Conwell, L.C. Harvey, C.T. Santai and N.V.
Hud, Nucleic Acids Research, 2005, 33(1), 143–151). Biz 11-mer Tat peptidinin
12-mer ODN’le önce rijid yapı taşları oluşturacak şekilde yoğunlaştığını sonra bu
yapıların lokal polar yükü nötralize etmek üzere etkileştiğini ve son olarak da
yüzey yük yoğunluğunu azaltmak üzere halkalar oluşturduklarını düşünmekteyiz.
Kısaca bu sonuçlar literatür açısından daha önce oligonükleotidlerle hiç
gösterilmemiş oldukça ilginç nanoyapıların oluşturulabileceğini göstermektedir.
Raporun bundan sonraki kısımında CpG ODN:LL-37 komplekslerine agregat,
CpG ODN:Tat komplekslerine ise nanohalkalar olarak değinilecektir.

4.6. CpG ODN/LL-37 agregatlarının ve CpG ODN/Tat nanohalkalarının
immün stimülan özellikleri:
Projemizin ana amaçlarından bir tanesi interferon alfa üretemeyen K tipi ODN’leri
kompleksleşme sonucu nanopartiküler yapıya büründürerek D ODN lerin uyardığı
kadar IFN üretebilen terapötik ajanların yapılmasını sağlamaktı. D-ODN lerin
ilaç olarak üretimleri daha önce anlatıldığı gibi yapılarındaki poliG dizileri
yüzünden ciddi problemler çıkartmakta ve ODN’lerin klinik deneylerde test
edilmesini engellemektedir. Aggregat veya nanohalkaların D-ODN’ler kadar IFN
üretip üretmediklerini test etmek için periferik mononükleer kan hücreleri farklı
molar oranlarda sentezlenmiş komplekslerle 3 değişik dozda test edilmiştir. Elde
edilen sonuçlar Şekil 4.14’te özetlenmiştir.
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Şekil

4.14.

Komplekslerinin

ve

nanohalkaların

IFN

salımını

uyarma

potansiyelleri (24 saat sonrası ELISA ile belirlenmiştir). Sonuçlar 5 farklı örnekten
elde edilmiş ve ortalama  SD olarak verilmiştir.

Test edilen 30 farklı kompleks ve 3 değişik doz incelendiğinde, sadece 2
nanohalka oluşturan formülasyonun D-ODN’den istatistiksel olarak farklı olmayan
dozda IFN uyardıkları görülmüştür: Bu örnekler CpG ODN/Tat(1:8) 3 M doz ve
CpG ODN/Tat(1:16) 1 M dozdur (Şekil 4.14). LL-37 içeren agregatlar
nanohalkalara oranla çok daha düşük aktiviteye sahiptir. Yine şekil 4’ten
anlaşılacağı üzere oligonükleotidin yapısındaki CpG motifi bozulduğunda (K-flip
olarak gösterilen kontrol ODN içeren örnekler) bu sitokinin üretimi olmamıştır.
Yani CpG motifi olmadan sitokin üretiminin uyarılması mümkün değildir.
Üretilen IFN nın plazmasitoid dendritik hücrelerden salgılandığı hücre içi sitokin
boyaması ve akış sitometri kullanılarak gösterilmiştir (Şekil 4.15).
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Şekil 4.15. IFN salgılayan hücrelerin hücre içi sitokin boyamasıyla gösterilmesi.
Üst panel soldan sağa: Analizde kullanılan P2 kapısı (BDCA-2 ve CD123 ifade
eden plazmasitoid dendritik hücreler; uyarılmamış kontrol hücreler; K-ODN’le
uyarılmış; D-ODN ile uyarılmış. Alt panel soldan sağa: Analizde kullanılan P1
kapısı (canlı hücreler); CpG ODN/LL-37ile uyarılmış; CpG ODN/Tat ile uyarılmış.

ODN omurgasının niteliği (fosfodiester’e karşı fosforothioat; sırasıyla PO ve PS
diye kısaltılmıştır) ve ODN uzunluğunun (12-mer’e karşı 20-mer) IFN üretimine
yaptıkları etki de araştırılmıştır. Şekil 4.16’dan anlaşılacağı gibi başarılı IFN
üretimini sağlamak için 12-mer fosforothioat omurgalı ODN ve özellikle Tat
peptide ihtiyaç vardır. En etkin formülasyon bu üç şartın bir araya gelmesiyle
oluşmakta ve D-ODN’in etkisini kopyalayan koşulları sağlamaktadır.
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Şekil 4.16. ODN uzunluğunun ve omurga kimyasının IFN üretimine etkisi (24
saat sonrası ELISA ile belirlenmiştir). Sonuçlar 3 farklı PBMC örneğinden elde
edilmiş ve ortalama  SD olarak verilmiştir.

Interferona bağlı üretilen IP-10 kemokin salımı da incelenmiş ve sonuçlar Şekil
4.17’de gösterilmiştir. Burada komplekslerden sadece 1M ODN’e denk gelen
doz incelenmiştir.
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Şekil

4.17.

Komplekslerinin

ve

nanohalkaların

IP-10

salımını

uyarma

potansiyelleri (24 saat sonrası ELISA ile belirlenmiştir). Sonuçlar 5 farklı örnekten
elde edilmiş ve ortalama  SD olarak verilmiştir.

IP-10 sonuçları da IFN sonuçlarını destekler niteliktedir. Yani Tat içeren
nanohalkalar çok daha düşük ODN:peptid oranlarında bile D-ODN’e yakın
düzeylerde kemokin salımına yol açmıştır.
Komplekslerin oligonükleotidi nükleazlarda koruyup korumadığını anlayabilmek
için CpG ODN/peptid agregat ya da nanohalkaları 1 saat 37C’da DNAz I ile
bekletilmiş, ve bu komplekslerle uyarılan hücrelerden salgılanan IP-10 miktarı
ELISA ile tayin edilmiştir. Sonuçlar DNAz I ile işlenmemiş komplekslerin
aktiviteleriyle karşılaştırılmıştır (Şekil 4.18).
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Şekil 4.18. DNAz’a tabi tutulmamış (gri barlar) veya DNAz ile işlenmiş (siyah
barlar) komplekslerinin ve nanohalkaların IP-10 salımını uyarma potansiyelleri
(24 saat sonrası ELISA ile belirlenmiştir). Sonuçlar 3 farklı örnekten elde edilmiş
ve ortalama  SD olarak verilmiştir.

Şekil 4.18’den de anlaşılacağı üzere CpG ODN/Tat(1:16) nanohalkaları K-ODN’i
nükleazlardan koruyarak DNAz ile işlenmemiş örneğe göre aktivitelerinin % 77’ini
koruyabilmiştir.

LL-37

içeren

grupta

en

stabil

CpG

ODN/LL-37(1:18)

formülasyonu ise aktivitesinin ancak %40’ını koruyabilmiştir.

D-ODN pDC’lerden TNF üretmezken bu aktivite K-ODN’lere has olarak
düşünülmektedir. LL-37 agregatları ve Tat nanohalkaları ise D-ODN’in aksine bu
sitokini üretmeye devam etmektedirler (Bkz. Şekil 4.19).
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Şekil 4.19. TNF salgılayan hücrelerin hücre içi sitokin boyamasıyla gösterilmesi.
Analizde CD123 ifade eden hücreler kapılanmış ve TNF boyamasının BDCA-2
ifade eden pDC hücrelerinden geldiği gösterilmiştir.

Yani özet olarak nanohalkalar, pDC’lerden sadece TNF salgılayan K-ODN ve
aynı hücrelerden sadece IFN salgılatan D-ODN’in aksine her iki sitokini de
salgılatma yetisine sahiptir. Bu haliyle in vivo’da daha etkin immün stimülan
özelliklerinin olması beklenmektedir.

Agregat ve nanohalkaların fare dalaklarının uyarılması sonucu ürettirdikleri IFN
sitokini ve anti-viral protein olarak bilinen MX transkript düzeylerine olan etkileri
de incelenmiş ve sonuçlar Şekil 4.20 ve Şekil 4.21’de sunulmuştur.
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Şekil 4.20. Agregatların ve nanohalkaların IFN salımını uyarma potansiyelleri
(24 saat sonra ELISA ile belirlenmiştir). Sonuçlar 2 farklı fare dalağından elde
edilmiş ve ortalama  SD olarak verilmiştir.

CpG ODN/Tat nanohalkaları fare dalağında 0.3 M oranında kullanıldığında bile
son derece yüksek miktarlarda IFN üretimine yol açmıştır (Şekil 4.20).

Yine nanohalkalar 6 saat uyarı sonrası anti-viral özelliğe sahip Mx proteininin
transkriptini pozitif kontrol olarak kullanılan LPS’e yakın düzeyde arttırmıştır
(Şekil 4.21). Agregatlar ise etkin bulunmamıştır.
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Şekil 4.21. Agregat ve nanohalkaların Mx transkripti üzerindeki etkileri. Fare
dalak hücreleri 6 saat LPS, katyonik peptidler ya da komplekslerle uyarılmış, Mx
transkrip düzeyleri RT-PCR ile belirlenmiştir.
Son olarak agregat ya da nanohalkaların enflamazom oluşumunu tetikleyip
tetiklemediklerini anlamak için fare periton makrofajları önce 2 saat LPS ile prime
edilmiş, bunu takiben serbest peptid veya ODN ile ya da komplekslerle uyarı
sonrası kültür sıvılarında bulunan IL-1β oranları incelenmiştir. Sonuçlar
enflamazom tetikleyici pozitif kontrol grubu Alum ile karşılaştırılmıştır (Bkz. Şekil
4.22).
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Şekil 4.22. Agregatların ve nanohalkaların IL-1β salımını uyarma potansiyelleri
(24 saat sonra ELISA ile belirlenmiştir). Sonuçlar 2 farklı fare periton makrofaj
örneğinden elde edilmiş ve ortalama  SD olarak verilmiştir.

Görüldüğü gibi agregatlar da nanohalkalar da enflamazom oluşumuna yol
açmamıştır.
4.7. ODN:peptid komplekslerinin immün stimülan özelliklerinin (RGD’li
peptidler için) belirlenmesi:
Projemizin bir amacı da tümör bölgesine hedeflenebilir (integrin-RGD peptid
aracılı)

yüksek

miktarda

tip

I

IFN

üretebilen

immünstimülan

ajanların

oluşturulmasıydı. Bu sebeple CpG ODN/RGD içeren katyonik peptid kompleksleri
daha önce anlatıldığı şekilde hazırlanmış ve komplekslerin pro-enflamatuar
sitokin tetikleme profilleri ile antijen sunum hücreleri üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Sonuçlar, Şekil 4.23-Şekil4.25’te özetlenmiştir:

Şekil 4.23. RGDli peptidlerle hazırlanmış komplekslerinin IL-6 salımını uyarma
potansiyelleri (24 saat sonrası ELISA ile belirlenmiştir). Sonuçlar 3 farklı dalak
hücresi örneğinden elde edilmiş ve ortalama  SD olarak verilmiştir.
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IL-6 yanıtları incelendiğinde Arg(9-mer), Lys(9-mer) ve bunlara RGD ya da
mutant RGD (RGyD) eklenmiş peptidlerle hazırlanan komplekslerin serbest D35
ya da K23’e göre sitokin üretiminde bir iyileşmeye yol açmadığı görülmektedir.
Hatta Arg içeren peptidli komplekslerin beklenenin tam aksine immün yanıtı
baskıladığı anlaşılmaktadır. 9-mer’lik Arg peptidli kompleksler RGD varlığında
RGDsiz gruba göre daha etkin olarak görülmektedir. Literatürde

poliArg ve

poliLys içeren peptidlerin hücre içine alımlarının farklı olduğuna dair bilgiler
bulunmaktadır. Arg içerenlerin sitozole, Lys içerenlerin ise daha çok endozoma
yöneldiği düşünülmektedir. Bu bilgiler bizim bulgularımızı destekler niteliktedir.
Yani Arg içeren kompleksler CpG ODN içeriklerini sitozole yönlendiriyorlarsa
tehlike algılayıcı TLR9 bu kompartmantta yer almadığı için immün stimülasyonda
azalma beklemek de şaşırtıcı olmayacaktır. Kısacası IL-6 sitokini için, RGD-Arg
ya da RGD-Lys peptidleri ile hazırlanan CpG ODN kompleksleri, serbest ODN
lere göre bir iyileştirme sağlayamamıştır.

IFN- yanıtları incelendiğinde de benzer bir durum görülmektedir (Bkz. Şekil
4.24). Burada da RGD-Arg ya da RGD-Lys peptidleri ile hazırlanan CpG ODN
komplekslerinin, serbest K35 ile karşılaştırıldığında imün yanıtı arttırmadığı
görülmektedir. Tek istisna RGD’li Lys-peptidli kompleksler için görülmekte ancak
immün yanıt yine de D35 düzeyinin çok altında kalmaktadır.
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Şekil 4.24. RGDli peptidlerle hazırlanmış komplekslerinin IFN- salımını uyarma
potansiyelleri (24 saat sonrası ELISA ile belirlenmiştir). Sonuçlar 3 farklı dalak
hücresi örneğinden elde edilmiş ve ortalama  SD olarak verilmiştir.

Yine fare dalak hücrelerindeki CD86/MHC Sınıf II molekülü ifadesine bakıldığında
(Şekil 4.25), RGD’li peptidlerin serbest CpG ODN’e göre istatistiksel olarak
anlamlı bir artışa yol açmadıkları görülmektedir.
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Şekil 4.25. RGDli peptidlerle hazırlanmış komplekslerinin CD86/MHCSınıf
II çift pozitif hücre yüzdelerine olan etkisi (24 saat sonrası akış sitometre
ile belirlenmiştir). Sonuçlar 3 farklı dalak hücresi örneğinden elde edilmiş
ve ortalama  SD olarak verilmiştir.

Kısaca özetlenecek olursa, RGD içeren peptidli CpG ODN kompleksleri etkinliğini
göstermiş

olduğumuz

Tat

peptidli

nanohalkalara

göreceli

olarak

etkin

bulunmamıştır.

4.8. Komplekslerin hücre içi alımlarının kantitatif olarak belirlenmesi:
RGD’li peptidlerle hazırlanmış komplekslerin hücre içi alımlarını tayin amacıyla
CAL-1 hücreleri bu komplekslerle 1 saat 37C’de inkübe edilip hücrelerden elde
edilen floresan sinyal Tripan mavisi yokluğunda ya da varlığında akış
sitometresiyle tayin edilmiştir. Sonuçlar Şekil 4.26 ve Şekil 4.27’de özetlenmiştir.
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Şekil 4.26. CpG ODN:peptid komplekslerinin serbest ODN’e göre hücreye alım
ve bağlanma (Tripan mavisiz) ve sadece hücre içine alınma (tripan mavili)
miktarları.
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Şekil 4.27. CpG ODN:peptid komplekslerinin serbest ODN’e göre hücre yüzeyine
bağlanma ve alım (mavi barlar) ve hücre içine alınma (kırmızı barlar) oranları.

Şekil 4.26 ve 4.27’den de anlaşılacağı üzere Arg’lı peptidlerle hazırlanmış
kompleksler için RGD olması ya da olmaması arasında bir fark görülmemiştir. 9mer’lik Arg’li kompleksler başarılı bir şekilde hücre içine girişi arttırmıştır ancak
daha önce de belirtildiği gibi bu peptidin kargosunu sitozole taşıdığı
düşünülmektedir. 9-mer Lys’li komplekslerin Tat peptidi içeren nanohalkalara
göre çok daha az bir etkinlik gösterdiği, RGD’nin varlığında hücre içine alınan
ODN miktarının arttığı gözlenmiştir.

Yukarıdaki veriler göz önüne alındığında RGD’li peptidlerin in vitro da etkin Tat
içeren nanohalkalara göreceli olarak başarısız olması sebebiyle ve bu peptidlerle
deneylere devam edilmesinin getireceği yüksek maliyet de göz önüne alınarak,
RGD’li peptidle deneylere devam edilmesinden vaz geçilmiştir.
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4.9. Komplekslerin hücre içi dağılımlarının belirlenmesi:

İkinci ararapor döneminde in vivo etkinlikleri gösterilmiş LL-37’li ve Tat peptidli
komplekslerin, hücre içindeki lizozom ya da erken endozom lokalizasyonlarını
belirlemek için CAL-1 hücreleri serbest FAM işaretli ODN’le veya kompleksleriyle
erken endozom belirteçi floresan işaretli transferin veya lizozom belirteçi
LysoTracker green ya da red eşliğinde inkübe edilmiş, hücre içi dağılımlar lazer
taramalı konfokal mikroskobunda ve 63X objektif kullanılarak belirlenmiştir (Şekil
4.28). Ko-lokalizasyon, kırmızı ve yeşil kanallar taranarak belirlenmiştir.

Bu mikrograflar incelendiğinde, FAM işaretli serbest CpG ODN’nin erken
endozom belirteçi olan transferrin’le ko-lokalize olmadığı (panel A en üst sıra)
ancak LL-37 ya da Tat peptidi ile kompleksleşmenin hücre içi dağılımı değiştirdiği
ve erken endozom yerleşimine yol açtığı görülmektedir (Panel A orta ve alt
sıralar). Özellikle Tat’lı komplekslerin endozomal lokalizasyonunun çok fazla
olduğu sarı rengin yoğunluğundan net bir şekilde anlaşılmaktadır. Komplekslerin
lizozomal lokalizasyonu ise çok daha azdır. Bu tür bir hücre içi dağılımın
literatürde

de

gösterildiği

gibi

interferon-alfa

anlaşılmaktadır.
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üretimine

yol

açacağı

Şekil

4.28.

FAM

işaretli

serbest

ya

da

LL-37

veya

Tat

peptid

ile

kompleksleştirilmiş CpG ODN’nin hücre içi dağılımlarının belirlenmesi. Panel A:
erken endozom lokalizasyonu floresan işaretli transferin le takip edilmiştir; Panel
B: lizozomal lokalizasyon LysoTracker floresan boyasıyla takip edilmiştir.
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4.10.

Komplekslerin

adjuvant

özelliklerinin

aşılama

deneyleriyle

belirlenmesi:

CpG ODN ya da LL-37 veya Tat peptidli komplekslerin Şap aşısı için adjuvant
olarak kullanılabilirlikleri in vivo fare deneylerinde aşağıdaki gruplar kullanılarak
test edilmiştir:

i)

Şap aşısı

ii)

Şap aşısı+ serbest CpG ODN,

iii)

Şap aşısı+ CpG ODN/ LL-37 kompleksleri

iv)

Şap aşısı+ CpG ODN/ Tat nanohalkaları.

Şap aşısı daha önce fare deneylerinde belirlenen optimal dozun 5X altında
olacak şekilde ayarlanmıştır. Aşılama deneyleri kısa süre ve uzun süreli immün
yanıtın ölçülmesini hedefleyecek şekilde yapılmıştır. Şap aşısı Sero grup O
antijenine oluşan birincil ve ikincil yanıtlar incelenmiş ve şap aşısına özgül birincil
ve ikincil antikor yanıtları Şekil 4.29 ve Şekil 4.30’da gösterilmiştir:
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Şekil 4.29: 1/400 serum titrasyonunda FMD aşısına özgül gelişen birincil antikor
yanıtı. Mavi ve kırmızı barlar FMD’ye özgü IgG1 ve IgG2a antikor miktarlarını
gösterirken (5 fare ortalaması  SD), yeşil barlar IgG2a/IgG1 oranlarını
göstermektedir.

Birincil yanıtlar incelendiğinde, Tat/CpG’li komplekslerin diğer gruplara oranla
IgG2a yanıtını istatistiksel olarak anlamlı (P<0.05) olarak arttırdığı görülmektedir.
IgG1 birincil yanıtı açısından gruplar arası anlamlı bir fark görülmemiştir.

İkincil antikor yanıtları Şekil 4.30’da sunulmuştur:
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Şekil 4.30: 1/1280 serum titrasyonunda FMD aşısına özgül gelişen ikincil antikor
yanıtı. Mavi ve kırmızı barlar FMD’ye özgü IgG1 ve IgG2a antikor miktarlarını
gösterirken (5 fare ortalaması  SD), yeşil barlar IgG2a/IgG1 oranlarını
göstermektedir.

İkincil yanıtlar incelendiğinde Tat peptidli

tip I IFN üretimine yol açan

nanohalkaların IgG1 yanıtını azaltırken IgG2a yanıtını arttırdığı görülmektedir.
IgG2a/IgG1 oranı bu grup için diğer gruplara oranla anlamlı bir şekilde artmıştır.
Bu da immün yanıtın Th2 den Th1 tipine doğru geliştiğini düşündürmektedir.
Uzun vadedeki immün yanıt sonuçları ise (buna T-hücre yanıtları da dahildir),
Şekil 4.31’de özetlenmiştir.
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Şekil 4.31: FMD aşısına özgül gelişen uzun vade antikor yanıtı. FMD’ye özgü
IgG1 (A) ve IgG2a (B) antikor titreleri belirlenmiş ve her bir fare için IgG2a/IgG1
oranları hesaplanmıştır (C).Ayrıca dalak hücreleri Şap aşısı ile in vitroda
uyarılmış ve oluşan hücresel immünite antijene has IFN sitokin salımından
belirlenmiştir (D).
Oluşan antikor yanıtları incelendiğinde adjuvantlı grupların Şap aşısına göreceli
olarak IgG1 yanıtında fazla bir değişikliğe yol açmadığı ancak IgG2a yanıtı
incelendiğinde

K/Tat

nanohalkalarıyla

adjuvantlanmış

grubun

en

etkin

formülasyon olduğu görülmüştür. K/Tat nanohalkalrının K ya da K/LL-37 ile
adjuvantlanmış gruplara göre 6-kat ve 33-kat daha yüksek titrede IgG2a yanıtına
yol açtığı gözlemlenmiştir (P<0.05). Nanohalkaların IgG2a/IgG1 oranını en çok
arttıran grup olduğu bulunmuştur (Şekil 4.31 C). Ayrıca aynı grubun 3.8 kat daha
fazla antijene özgü IFN yanıtına yol açtığı anlaşılmıştır (Şekil 4.31 D). Bu
sonuçlar, K/Tat nanohalkalarının özellikle Th1 yanıt için etkin bir adjuvant
formülasyonu olduğuna işaret etmektedir.
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4.11 Komplekslerin anti-kanser terapötik aşı adjuvantı özelliklerinin
belirlenmesi
Son olarak K/Tat naohalkaların anti-tümör aşı adjuvantı etkinliği K-tipi ODN’le
karşılaştırmalı olarak Ovalbümin (OVA) proteini ifade eden EG.7 timoma tümörü
taşıyan C57BL/6 farelerde test edilmiştir. Bu amaca yönelik, farelere Şekil
4.32’de özetlendiği gibi önce -10. günde deri altı olarak 2.5 x 106 EG.7 timoma
hücre hattı enjekte edilmiştir. Tümörler yaklaşık 50 mm3 hacime ulaştıktan sonra
farelere -5 ve +2. günlerde 25 µg model tümör antijeni ve 10 µg K/Tat ya da KODN içeren terapötik aşı intraperitoneal olarak uygulanmıştır. Tümör hacimleri 0
ve +10.

günler

arasında gün aşırı olacak

şekilde ölçülmüş, deneyin

sonlandırılmasından sonra tümörler çıkartılarak tartılmıştır. Fare dalak hücreleri
OVA ile stimüle edilmiş ve hücresel yanıt CD8+ hücrelerden salgılanan IFN
sitokininin hücre içi boyanmasıyla belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar Şekil
4.33’de sunulmuştur. Özetle, OVA+K-ODN grubuna göreceli olarak OVA+K/Tat
nanohalkaları subkütan tümör gelişimini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde
azaltmıştır (Şekil 4.33 A, P<0.05). K/Tat nanohalkaları ile adjuvantlanmış gruptaki
tümör ağırlıklarının K-ODN içeren gruba göre yaklaşık 4 kat daha az olduğu
(Şekil 4.33 B, P<0.05) ve tümörlerin de daha küçük oldukları (Şekil 4.33 C)
görülmüştür. Ayrıca, K/Tat nanohalkalarının CD8+ T hücre popülasyonunu genel
olarak arttırdığı (5.5±0.4’ten 10.1±0.2’ye, p<0.05, Şekil 4.33 D) ve 2.4 kat daha
fazla antijene özgü IFN üretimine yol açtığı (P<0.05, Şekil 4.33 E) gözlenmiştir.
Bu sonuçlar, K/Tat nanohalkalarının K-ODN’e göre daha etkin tümör-spesifik
sitotoksik T hücre yanıtı oluşturduğuna işaret etmektedir.

Şekil 4.32. K/Tat naohalkaların anti-tümör aşı adjuvantı etkinliğinin belirlenmesine
yönelik yapılan fare deneyinde kullanılan tümör ve terapötik aşı enjeksiyon
zaman çizelgesi.
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Şekil 4.33. K-ODN ve K/Tat nanohalkaların anti-tümör aşı adjuvantı etkinlikleri.
(A) EG-7 hücreleri (2.5 × 106) subkütan olarak C57BL/6 farelere uygulanmış ve
tümör hacimleri yaklaşık ≥ 50 mm3’e ulaşınca intraperitoneal olarak 25 µg OVA
+ 10 µg K-ODN (açık üçgenler) veya 25 µg OVA + 10 µg K/Tat nanohalkaları
(kapalı daireler) uygulanmıştır. Ortalama tümör hacimleri ± SD (5 fare/grup)
verileri gösterilmiştir. Tümör enjeksiyonundan 22 gün sonra çıkartılan tümörler
tartılmış (B) ve dijital kamerayla görüntülenmiştir (C). 2.5 x 106/ml splenosit mock
(negatif kontrol) ya da SIINFEKL peptidi (2 µg/ml) ile 5 saat boyunca 10 µg/ml
brefeldin A eşliğinde uyarılmıştır. Hücreler CD8 belirteçiyle boyanmış (D) ve bu
popülasyondan hücre-içi IFN üretimi akış sitometre ile belirlenmiştir (E).
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1. SONUÇ
Sonuç olarak bu projede 12-mer’lik K-tipi CpG ODN ile 11-mer’lik +8 yüke
sahip Tat peptidinin sadece karıştırılması sonucu kararlı ve iyi tanımlanmış
nanohalkalar oluşturduğu gösterilmiştir. Bu yapıların D-ODN aktivitesine
eşdeğer immün stimülanlar olduğu, hücre içine alımı arttırdığı ve hücre içi
dağılımı değiştirdiği yönünde bulgular elde edilmiştir. In vivo fare deneylerinde
nanohalkaların güçlü bir Th1 tipi yanıt tetikleyen adjuvantlar olduğu
gösterilmiştir. Multimerize hale getirilmiş CpG ODN’lerin erken endozomda
tutularak TLR9/MyD88/IRF-7 sinyal yolağı üzerinden tip I interferon üretimine
yol

açtıkları

bilinmektedir.

Multimerizasyon

için

bu

güne

kadar

nanoparçacıklar üzerine kimyasallar yollarla konjügasyon, katyonik lipozomlar
içerisine tutuklama gibi klinik üretim açısından kolay olmayan yollar
denemiştir. Biz bu çalışmayla klinik uygulamalar için uygun olabilecek tek
basamakta ebatları iyi belirlenmiş nanopartiküllerin oluşumunu sağlayacak
yeni bir yöntem tarif etmekteyiz. Nanohalkaların hazırlanma kolaylığı, aşı
adjuvantı olarak etkinlikleri ve anti-tümör terapötik aşı uygulamasındaki
başarıları bu ajanların klinikte yeni anti-viral ve anti-kanser uygulamalarda yer
bulabileceğine işaret etmektedir. Ayrıca nanohalkaların halka-içinde kalan
boş

bölgelerinin

antijen

gibi

bazı

proteinleri

taşıma

amacıyla

da

kullanılabileceğini ve bu hipotezin ileriki çalışmalarda test edilebileceğini
düşünmekteyiz.
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Yapısal olarak birbirinden farklı CpG motifleri içeren sentetik oligodeoksinükleotidler (ODN)
insan immün sistem hücrelerini de farklı şekillerde uyarmaktadır. Aşı
adjuvantı/immünoterapötik ajan olarak klinik denemelere girmiş olan K-tipi ODN?ler güçlü B
hücre etkinleştirici ve plasmasitoid dendritik hücre (pDC) olgunlaştırıcı, TNF? üretici özelliğe
sahiptir. Buna karşı, D-tipi ODN?ler pDC?lerden yüksek miktarda IFN? üretimine yol
açmaktadırlar. Bu aktivite, D-ODN?lerin G-quadruplex temelli nanometre ebatında parçacıklar
oluşturabilme özelliğine dayalıdır ve bu sebeple üretimlerinde yaşanan sorunlar bu ODN
tipinin klinik denemelere ulaşmasını engellemektedir. D-ODN aktivitesini tekrarlayabilen ve
klinik gelişime müsait yeni ajanlar oluşturabilmek amacıyla bu projede K-tipi ODN?leri
katyonik peptitlerle kompleksleyip kararlı nanoyapılar oluşturmayı hedefledik. Bu projede
esnek olmayan ikincil yapıya sahip kısa bir CpG ODN sekansının HIV virüsünden köken alan
katyonik Tat peptidi(47-57) ile komplekslendiğinde nükleazlara dirençli nanohalkalar
oluşturduğu gösterilmektedir. Nanohalkaların hücre içine alımı arttırdığı ve ODN?i erken
endozomlara hedefleyerek pDC?lerden yüksek miktarda IFN? salımına yol açtığı
bulunmuştur. Konvansiyonel K tipi ODN?lerle karşılaştırıldığında nanohalkaların Şap aşısına
karşı Th1 ağırlıklı immün yanıt oluşturdukları ve terapötik tümör aşısı adjuvantı olarak
Ovalbümin (OVA) proteini ifade eden EG.7 timoma tümörü taşıyan C57BL/6 farelerde daha
üstün anti-tümör immünite tetikledikleri gösterilmektedir. Bu sonuçlar, nanohalkaların D-ODN
aktivitesini tekrarlayabilen yeni ajanlar olarak klinik uygulamalarda yerini alabileceğine işaret
etmektedir.
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