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ÖNSÖZ
Önerilen projenin amacı, modifiye edilmiş kobalt ferrit (CoFe2O4) nanoparçacıkları hazırlamak
ve bu nanoparçacıkların in vitro biyolojik karakterizasyonunu yapmaktır.
Nanoteknoloji alanındaki gelişmeler, özellikle biyoloji ve tıp alanında yeni ve daha kompleks
nanomateryallerin yaygın kanser türlerinin ve kompleks hastalıkların teşhis ve tedavisine
yönelik üretimi ve kullanımı yönündedir.
Bu çalışmada, kanser hücrelerinde daha hızlı olan glikoz metabolizmasını göz önüne alarak,
kobalt ferrit nanoparçacıklarına 2-deoksi glikoz (2-DG) molekülü taktık ve, kanser hücrelerine
daha hızlı alınımlarını sağlamayı amaçladık. 2-DG molekülü ile etiketlenmiş CoFe2O4
nanoparçacıklarının meme kanser (MDA-MB-231) ve kontrol meme hücrelerine (MCF-10A)
alımını, genotoksik etkilerini, hücre içi stres düzeyi ve bu strese bağlı otofajik, apoptotik
yolaklara etkisini inceleyerek nanoparçacığın in vitro karakterizasyonunu tamamladık.
Bundan sonraki çalışmalar hayvan deneyleri ile yürütülecektir.
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ÖZET
Bu çalışmada, güçlü manyetik özellikli silika kaplı Kobalt ferrit (CoFe204) nanoparçacıkları, 2deoksiglikoz (2-DG) ile etiketlenerek kanser hücrelerine daha iyi hedeflendirilmesi
amaçlanmış, ve hazırlanan bu manyetik nanoparçacıkların (MNP) moleküler düzeyde etkileri
meme kanseri hücre hatlarında araştırılmıştır.
Araştırma kapsamında, 2-DG etiketli MNP’lerin meme kanser hücrelerinde (MDA-MB-231 ve
kontrol hücre MCF-10A) in vitro karakterizasyonu yapılmış, hücreye alım mekanizması,
genotoksisitesi, hücre içi stres düzeyi ve bu strese bağlı otofajik, apoptotik yolaklara etkisi,
farklı yolaklarda bulunan ve öne çıkan bazı genlerin mRNA ekspresyon profilleri
incelenmiştir.
Kanser tedavilerinde nanoteknolojik bakış açısıyla çok fonksiyonlu taşıyıcı farklı sistemlerin
geliştirilmesi oldukça popüler ve öncelikli alanlardan biridir. Bu çalışmadan elde edilen
bilgilerin kanser tedavilerine yeni bir terapatik strateji oluşturmada katkı sağlayacağı ve yeni
çalışmalara zemin hazırlayacağı görüşündeyiz.

Anahtar kelimeler: Nanoparçacık, MNP, Kobalt ferrit, 2-deoksiglikoz, kanser

ABSTRACT
In this study, strong magnetic featured silica coated Cobalt ferrite (CoFe 204) nanoparticles
were labeled with 2-deoxy glucose (2-DG) for better targetting to cancer cells and the
molecular effects of these prepared magnetic nanoparticles (MNPs) were investigated in
cancer cell lines.
In this study, in vitro characterization of 2-DG labelled MNPs were carried out in breast
cancer cells (MDA-MB-231 breast cancer and normal cell MCF10A), and cellular uptake
mechanisms, genotoxicity, intracellular levels of oxidative stress and stress-related
autophagic, apoptotic pathways, mRNA expression profiles of some key genes in different
biological pathways were studied.
Further development of multifunctional different carrier systems for cancer teraphies with
nanotechnological view is one of the popular and privileged area. Thus, the information
obtained in this study will contribute to create new therapeutic strategies and to set ground to
new studies.

Key words: Nanoparticles, MNPs, Cobalt ferrite, 2-deoxyglucose, cancer

1.

PROJEYLE İLGİLİ BİLİMSEL VE TEKNİK SONUÇLAR

1.1 Giriş
Nanoparçacıklar biyo-görüntüleme, tanı, ilaç/gen ve kanser tedavisi de dahil olmak üzere
birçok alanda kullanımı olan araçlardır. Bunların arasında, manyetik nanopartiküller (MNPs),
yüksek mıknatıslanma değeri olarak benzersiz özellikleri ve hücre zarından geçirkenlikleri
nedeniyle uzun zamandır MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme) ajanı, gen terapi
uygulamaları, doku tamiri gibi alanlarda kullanılmaktadırlar. Manyetik nanopartiküller, ilaç
taşıyıcıları olarak tedavi amacıyla ve aktif madde eklenerek kanseri görüntülemek için
kullanılabilirler. MNPlerin bu amaçlarla nanotıp alanında başarılı kullanımları için biyolojik
kaderlerini ve hücreye alım mekanizmalarını anlamak çok önemlidir. Son zamanlardaki
çalışmalar nanopartiküllerin terapötik etkilerini optimize etmek açısından, nanopartiküller ve
biyolojik sistemleri arasındaki etkileşimi anlamak konusuna yoğunlaşmıştır. İn vitro
çalışmalar, parçacık büyüklüğü, yüzey kimyası ve parçacığın fiziksel şeklinin önemli ölçüde
parçacığın plazma proteinleri ile etkileşimini, hücreye alınımını ve moleküler tepkiyi
etkilediğini göstermiştir. Vektörler ve taşıyıcı sistemlerin biyolojik mekanizması oldukça
karmaşık

olup,

özellikle,

hücre

içinde

nanopartiküllerin

davranış

hala

yeterince

anlaşılamamıştır.

1.2 Genel Bilgiler
Nanoteknolojideki gelişmeler özellikle biyoloji ve tıp alanında yeni ve daha kompleks
nanomateryallerin yaygın kanser türlerinin (kolon, prostat, akciğer, meme, serviks kanserleri,
v.b.), kompleks hastalıkların (obezite, diabet, ateroskleroz ve nörodejeneratif hastalıklar, v.b.)
teşhis ve tedavisine yönelik çok işlevsel nanotaşıyıcı sistemlerin üretimi yönündedir.
Geçtiğimiz on yıl içerisinde, kanser terapilerinde nanoteknoloji kullanımına ilişkin artan bir ilgi
görülmektedir. Çok fonksiyonlu nanoparçacıklar kanser tedavisinde hedef hücrelere
hedefleyecek belirteç(ler)in yüzeye bağlanmasında veya kompleksleştirilmesinde ya da ilaç
veya

görüntüleme

moleküllerinin

bağlanması/yüklenmesinde

bir

platform

olarak

kullanılabilirler (Cuenca ve ark., 2006). MNPlere dair artan ilgi ise, harici bir manyetik alan
kullanılarak parçacık hareketinin ve rotasyonunun uyarılabilmesinden kaynaklanmaktadır.
Elektrikli mıknatısların minyatürleştirilmesi, süperiletken elektromıknatısların geliştirilmesi ve
kuvvetli sabit mıknatısların (Sm-Co ve Nd-Fe-B) varlığı, mıknatısların dişçilik, kardiyoloji,
nöroşirurji, onkoloji, radyoloji gibi farklı tıbbi alanlarda kullanımını harekete geçirmiştir.
Manyetik nanoparçacıkların kullanıldığı bazı özgün uygulamalardan sayılabilecekler: a) MRI
(Manyetik Rezonans Görüntüleme) kontast artırıcı ajanlar (Roger ve ark., 1999; Ramchand

ve ark., 2001; Na ve ark., 2009) b) manyetik hedefli ilaç taşıma (Roger ve ark.,1999; Sawant
ve ark., 2009). c) manyetik hücre sınıflandırma tasarıları (Berger ve ark., 2001), d) nano/biyo- sensörler (Meyer ve ark., 2007; Baselt ve ark., 1998) ve e) manyetik akışkan
hipertermi (Yan ve ark., 2005). Çok küçük olan boyutları, manyetik özellikleri ve
biyouyumluluklarından ötürü, süperparamanyetik demir oksit nanoparçacıklar, çalışılan
manyetik nanoparçacıklar arasında en yaygın sınıfı oluşturmakta, ancak demirin kobalt, nikel
ve platin alaşımları gibi farklı malzemeler de incelenmektedir (Jun ve ark., 2008). Kobalt
ferrit, manyetik malzeme ve moleküler görünteleme ajanı olarak manyetik resonas
görüntelemede,

kanser

terapide,

katalizde,

fotomanyetizmde,

biyolojik

sıvıların

detoksifikasyonu, ilaç dağıtımı, hücre ayrımı gibi pek çok uygulamada yaygın olarak
kullanılmaktadır (Li ve ark., 2010). Tüm bu biyomedikal ve biyomühendislik uygulamalarında,
yüksek mıknatıslanma değerine, küçük boyuta ve aynı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip
olan nanoparçacıklara gereksinim duyulmaktadır. Ayrıca tüm bu uygulamalar, toksik olmayan
ve biyouyumlu maddeler ile manyetik parçacıkların kaplanmasını gerektirmektedir (Zhang ve
ark., 2002). Nanoparçacıklar büyük bir alan/hacim oranına sahip olup, fizikokimyasal
özellikleri nedeniyle enerjilerini azaltmak için topaklanma eğilimindedirler. Nanoparçacıklar
agrege olduklarında, adsorbe edilmiş plazma proteinleri ile kaplanır ve hedeflenmiş hücrelere
ulaşamadan, makrofajlar tarafından hızlıca temizlenirler. Bu yüzden, kan akışı içerisinde
sirkülasyon süresince nanoparçacıklar, hedef hücrelere ulaşmaları için, çeşitli maddeler ile
modifiye edilirler (Zhang ve ark., 2002). Yine magnetik nanopartiküllerin spesifik hücreleri
etiketlemesindeki stratejiye göre, nanoparçacıkların yüzeyleri, reseptörler ile endositoz
yoluyla hücreye alınmalarını gerçekleştirmek için, ligand ile modifiye edilir (Lowry ve ark.,
1998). Biyomedikal uygulamaların başarılı olması için, nanoparçacıkların parçacık boyutu,
şekli ve yüzey kimyası (yüzey yükü, hidrofiliklik, kimyasal fonksiyonel gruplar, vb.) gibi
fizikokimyasal özellikleri, hücre ve nanoparçacık arasındaki seçici etkileşimleri destekleyecek
yönde uygun hale getirilmelidir (Bareford ve ark., 2007; Hu ve ark., 2009).
Nanoparçacık sisteminin, koloidal kararlılık, sitotoksisite ve hedefe seçicilik özellikleri çok
önemlidir (Villanueva ve ark., 2009; Duran ve ark., 2008; De ve ark., 2008) . Ayrıca çıplak
metalik nanoparçacıklar kimyasal olarak aktif ve havayla temasında kolayca oksitlenebilirler.
Nanoparçacıkları hem stabilize etmek hem agregeasyonu azaltmak hem de fonksiyonel hale
getirmek ancak uygun yüzey kaplaması vasıtasıyla kontrol edilebilmektedir. Polietilen glikol
(PEG), polivinil alkol (PVA), kitosan, dekstran karboksimetil dekstran (CMDx) ve silika (Zhang
ve ark., 2005; Bhattarai ve ark., 2008; Kim ve ark., 2006; Clement ve ark., 2006) manyetik
nanoparçacıkların kaplanmasında sıklıkla kullanılan malzemelerdir. Hwang ve arkarkadaşları
(2012) yürüttükleri çalışmada, silika kaplı ve kapsız Gd işaretli kobalt ferritler için karaciğer
kanser hücrelerinde gen düzeyinde ifadelerine bakıldığında kontrol grubuna göre silika kaplı

nanoparçacıklar %90 üzerinde benzerlik göstererek minimum toksisiteye neden olduğunu
göstermişlerdir.

Diğer

önemli

bir

konu

da

nanoparçacıkları

kanser

hücrelerine

hedeflendirmek için nanopartiküllerin dağılımlarını ve biyouyumluluklarını geliştirebilmek ve
bu sayede hedeflenen hücreler tarafından alınabilmelerini sağlamak için, onların hedefleyici
ve biyouyumlu ajanlar ile kaplanması gerçekleştirilmektedir. Aktif tümör hedefleme, tipik
olarak yüzeylerinde kanserli hücrelere özgü spesifik ligandları tanıyıp bunlara bağlanabilen
molekülleri içeren nanopartiküllerin hem lokal hem de sistemik olarak vücuda verilmesi ile
sağlanmaktadır. Lokal ilaç taşıma durumunda, nanopartiküllerin içerisinde hapsolmuş
sitotoksik ilaç, doğrudan kanserli hücrelere yönlendirilmiş olduğu için sağlıklı dokulara zarar
vermeden iletilebilmektedir.
2-deoksi-D-glikoz, 2DG, 2-hidroksil grubunun yerini hidrojenin aldığı bir glikoz molekülüdür.
2-DG hücre içine glikoz transporter GLUT1 yoluyla alınır, pek çok hücrede (karaciğer ve
böbrek hücreleri hariç) hekzokinaz bu molekülü fosforilatlar halinde tutar ve heksoz fosfatlara
çevirir. Fosforilasyon glikozun bir kez tutulduktan sonra hücreden tekrar dışarı salınmasını
engeller. Normal glikozdaki 2' hidroksil grubu (-OH) ileri glikoliz için gereklidir ama 2-deoksiD-glikozda bu grup bulunmaz. Böylece, 2-deoksi-D-glikoz hücrelerde metabolize edilemez
(Amann,2009). GLUT1 genin ekspresyonunun MDA-MB-231 hücrelerinde MCF-7 hücrelerine
göre daha fazla olduğu gösterilmiştir (Cao ve ark.2013). 2-deoksi-D-glikozun florlu bir bileşiği
olan

2-[18F]fluoro-2-deoxy-D-glucose,

FDG,

PET

taramalarında

kullanılan

bir

radyoparmasötiktir (Yu,2006). Tümörlü hücrelerde artan glukoz metabolizması nedeni ile
radyoaktif çekirdeğin hücre içine alınmasını ve tutulmasını sağlamaktadır (Mankoff ve ark
2012).

2-deoksi-D-glikoz ilaçların ve görüntüleme amaçlı boyaların kanserli dokulara

taşınmasında kullanılmıştır (Sahra ve ark.2010). Yakın zamanda benzer bir düşünce ile 2deoksi-D-glikoz (2-DG) altın nanoparçacıkların CT ölçümleri için kanserli hücrelere
yönlendirilmesinde de kullanılmıştır (Li ve ark. 2010). Bununla birlikte 2DG yeni bir terapatik
ajan olarak da kullanılabilecektir. Farklı 12 insan kanser hücre hattıyla (SCC61,SQ2OB,
SCC12B2,U251,GL15,MSTO-211H,NCI H28, HepG2, HT29D4, SKOV3, IGROV1, IGROV1R10) yapılan bir çalışmada 2-DG’nin hücre büyümesini durduğu gibi ve hücrelerin yarısını da
apoptoza götürdüğünü gözlemlenmiştir (Zhang ve ark.2006). Başka bir çalışmada ise 2DG’nin kanser hücrelerinde AMP kinazı aktive ederek ROS oluşumunu arttırdığı ve otofajiyi
tetiklediği rapor edilmiştir (Wang ve ark.2011).
Özellikle biyoteknoloji ve tıp alanında kullanılmak üzere çalışmaların yoğunlaşması,
insanların nanomateryallere maruziyetinin artması ile sonuçlanacağından, bu malzemelerin
toksik özellikleri ve hücrelerle etkileşiminin belirlenmesi de bir zorunlulukdur. Nitekim
literatürde birçok çalışmaya rastlanmaktadır (Schladt ve ark. 2011). Çalışmalar özellikle iki

noktaya odaklanmaktadır: Birincisi, nanomateryallerin hücreye alınması, materyallerin
büyüklüğü, yüzey özellikleri ve şekillerinin hücreye alınmasındaki etkileri; ikincisi de, hücreye
girdikten sonra, hücrenin biyokimyasal mekanizmaları ile etkileşimleridir. Özellikle, hücre
ölümü ve apoptoz sinyal iletişimi yolakları üzerindeki etkiler önem taşımaktadır. Bunlara
ilaveten, Amerika Ulusal kanser araştırma merkezine bağlı nanoteknoloji karakterizasyon
laboratuvarları nanoparçacıkların biyolojik sistemlerde kullanılabilmesi için sistemli bir şekilde
hem fizikokimyasal karakterizasyonun yapılması gerektiği, hem de in vitro ve in vivo
sistemlerde karakterizasyonun yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Nanoparçacıkların in vitro
karakterizasyonları, sitotoksiteyi, genetoksisiteyi, immunotoksisiteyi, oksidatif stresi, hücre
ölüm mekanizmasını, hücre içine alım şeklini hedeflemeyi içine alan bir dizi protokollerden
oluşmaktadır. Manyetik nanoparçacıklar ise birçok kimyasalla etkileşime girdiğinden
hücrelerle etkileşimini güvenilir şekilde değerlendirmek içi birçok farklı test uygulamak
gerekmektedir (Hoskins ve ark.2012). Bunların yanı sıra enflamasyon oluşması, oksidatif
stres yaratılması sonucunda DNA hasarı ve tamirinin etkilenmesi de üzerinde durulması
gereken olgulardır. Titanyum oksit nanoparçacıkları ve kuantum dotların enflamasyon
oluşturdukları gösterilmiştir (Schanen ve ark.2009). Manyetik metal oksit nanoparçacıkların
sitotoksisitesinin kaydadeğer olmadığı, ancak üzeri biyouyumlu maddelerle kaplanmış
olanlara göre daha sitotoksik oldukları rapor edilmiştir (Berry ve ark. 2003). Fare fibroblast
hücre hattıyla yapılan bir başka sitotoksisite çalışmasında, üzeri PVA ile kaplanmış
parçacıklar daha az sitotoksik bulunmuştur (Corot ve ark.2004). Brunner ve arkadaşları insan
mezotelyoma hücrelerine ilave edilen 3.75 ppm demir oksitin hücre canlılığını hatırı sayılır
ölçüde azalttığını rapor etmişlerdir. Yüksek toksisite nedeni olarak, demir iyonlarının Fenton
ve Haber-Weiss reaksiyonlarını indüklemesiyle hidroksil radikallerinin oluşumu olduğunu
önermişlerdir. Literatürde, farklı kaplama malzemeleri ile kaplanmış, nanoparçacıklar ile
muamele edilen değişik hücrelere uygulanan sitotoksisite testlerinde elde edilen farklı
sonuçlar genellikle deneylerin uygulama koşullarından kaynaklanmaktadır. Auffan ve
arkadaşlarının (2006) yaptıkları çalışmada demir oksit nanoparçacıklarının fibroblast hücre
hatlarında toksisiteye neden olmadıklarını bulmalarına rağmen, Berry ve arkadaşları aynı
hücre hatlarında demir oksitlerin hücrenin morfolojisinde değişikliklere ve apoptosize neden
olduğunu göstermişlerdir (Auffan ve ark.2006; Berry ve ark. 2003). Ayrıca nanoparçacıkların
nitelikleri aynı olması rağmen farklı formlarda üretilmesi, hücreyle etkileşimini tamamen
değiştirmektedir (Auffan ve ark 2009). Bunun yanı sıra nanoparçacığın yüzeyinin hangi
materyalle kaplandığı, onun hücreye hangi yolla alınacağı,, hücrenin içerisinde birikimi ya da
hücreden geri salınımı ile ilgili literatürde çok az bilgi ve çalışma vardır. Son araştırmalarda,
manyetik nanoparçacıkların sıçan karaciğer BRL 3A hücre hattında hücresel morfolojik
değişikliklere, LDH salınımına ve mitokondriyel disfonkiyona neden olduğu bulunmuştur
(Pisanic ve ark. 2007). Diğer önemli bir konu da metalik nanoparçacık olan demir oksit ve

kobalt ferrit’in hücre içinde bizzat kendilerinin oluşturduğu veya hücre makromoleküllerini
etkileyerek oksidatif baskıyı tetiklemesidir (Auffan ve ark. 2009). Oksidatif baskının miktarına
bağlı olarak inflamasyona, hatta apoptotik ve nekrotik hücre ölümüne neden olduğu
gösterilmiştir (Oberdörster ve ark. 2007). Son zamanlarda nanoparçacıkların birçok alan da
büyük avantaj sağlamaları nedeniyle farklı yüzey yapıları, formları sentezlenmekte ve çeşitli
karakterizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Diğer yandan sentezlenen yeni nanoparçacıkların
biyolojik sistemlerle ve çevreyle etkileşim halinde olmayacağı düşünülemez. Bu da yapılan
fizikokimyasal çalışmalarla aynı hızda biyolojik çalışmaların özellikle toksisite çalışmalarının
yapılmasını gerekli kılmaktadır (Hussain ve ark 2005; Omidkhoda ve ark.,2007).
Nanoparçacıklar hücre zarını ve vücutta epitel bariyeri geçebilir. Hücresel alma mekanizması
onların fizikokimyasal özelliklerine ve yüzey kimyasına bağlı olmakla beraber, difüzyon,
fagositoz, reseptör aracılı endositoz ile içeri alındıkları bilinmektedir (Faraji ve ark.,2009).
Örneğin polar olmayan veya lipofilik moleküller polar moleküllere göre zardan kolayca
geçebilir (Warheit ve ark.,2008). Klasik olarak hücre ölümü apoptoz ve nekroz olarak iki
sınıfa ayrılmıştır. Fakat son yıllarda yapılan çalışmalar, apoptoz dışı programlı hücre ölüm
yolakları da bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Çoğunlukla bir stres yanıtı ve hayatta kalma
mekanizması olarak işleyen otofajinin, özellikle apoptozun mümkün olmadığı durumlarda,
otofajik hücre ölümü adı verilen bir programlı hücre ölüm mekanizmasına dönüştüğü
gözlemlenmiştir (Li ve ark., 2010;Sun ve ark., 2012).
1.3 Çalışmanın gerekçesi ve amacı
Geçtiğimiz on yıl içerisinde, kanser terapilerinde nanoteknoloji kullanımına ilişkin artan bir ilgi
görülmektedir. Kanser nanoteknolojisi, özellikle kanser teşhisi ve tedavisi için kullanılabilecek
nanomateryallerin
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nanoparçacıklar kanser tedavisinde hedef hücrelere hedefleyecek belirteç(ler)in yüzeye
bağlanmasında veya kompleksleştirilmesinde ya da ilaç veya görüntüleme moleküllerinin
bağlanması/yüklenmesinde bir platform olarak kullanılabilirler.
Bu proje kapsamında 2-DG molekülünü CoFe2O4 nanoparçacıklarına etiketleyerek meme
kanser hücrelerine (MDA-MB-231) ve kontrol hücre hatlarına (MCF-10A) hedeflendirmeyi ve
hücreye alım mekanizması, sitotoksisitesi, genotoksisitesi, hücre içi stres düzeyi ve bu strese
bağlı apoptotik yolaklara etkisi, farklı yolaklarda bulunan ve öne çıkan bazı genlerin
profillerini (mRNA ekspresyonları) araştırmayı planlamaktayız. Bu kapsamda hazırlanmış
kobalt ferrit CoFe204 nanoparçacıklarının yüzeyleri 2-deoksi-D-glikoz molekülleri ile modifiye
edilecek, ve tümörlü hücrelerde artan glikoz metabolizması nedeni ile 2-deoksi-D-glikoz (2DG) kullanımı CoFe204 nanoparçacıklarını kanserli dokuların içine daha kolay ulaştıracaktır.

1.4 Gereç ve yöntemler
Kobalt ferrit, CoFe204 nanoparçacığın sentezlenmesi ve karakterize edilmesi (TEM, SEM,
EDX, DTA-TGA, DLS, FTIR, ICP-MS) ODTÜ Kimya Bölümü Prof.Dr. Mürvet Volkan
laboratuvarı tarafından gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan manyetik nanoparçacığın MDA-MB231 (meme kanser hücre hattı) ve MCF-10A (kontrol meme epitel hücresi) hücrelerinde
efektif (EC50) konsantrasyonlar ve % canlılık düzeyi XTT kiti 415 nm de Eliza tabaka
okuyucusunda absorbans değerlerine göre hesaplanmış ve tripan mavisi ile canlılık
sayılmıştır.
1.4.1 2-DG Hedefleyici Molekülün Silika kaplı CoFe204 Nanoparçacıkların Yüzeyine
Bağlanması
2-amino-deoksiglikoz glutaraldehit veya suksinik anhidrit ile reaksiyona sokularak ucunda
formyl veya asit grubu bulunan ikincil amin bağlantısı sağlanmış, daha sonra suda çözünen
bir karbodiimide, EDC (1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide hydrochloride)
kullanarak asit veya aldehit ucu aktiflendikten sonra parçacıkların yüzeyinde bulunan amin
gruplarıyla etkileşmesi gerçekleştirilmiştir.
1.4.2 Hücre kültürü
İnsan meme metastatik olmayan adenokarsinoma, MCF-7 hücreleri (sıvı nitrojenden
çıkarıldıktan sonra 2-10 pasaj) ve insan meme metastatik adenokarsinoma, MDA-MB-231
hücreleri (sıvı nitrojenden çıkarıldıktan sonra 2-10 pasaj) ATCC’den (American Type Culture
Collection) alınmıştır.
Bu tek katman (monolayer) hücreler, RPMI-1640 hücre kültürü komple ortamı içinde phenol
red, 10% fetal bovine serum ve 0.2% gentamycin içeren besi ortamında, 37 oC’de %95 nemli
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konsantrasyonlar ve % canlılık düzeyi, XTT kiti ile 415 nm’de Eliza tabaka okuyucusunda
absorbans değerlerine göre hesaplandı ve tripan mavisi ile de canlılık sayılarak hesaplandı.
MCF10A (kontrol meme epitel hücre hattı )hücreleri Doç. Dr. Elif Erson Bensan’ın hediyesi
olup, %5 at serumu, EGF, hidrokortizon, kolera toksini, insülin ve %1 pen/strep içeren
DMEM/F12 zenginleştirilmiş ortamında 37ºC’de, %95 nemde ve %5 CO2 koşullarında
çoğaltıldı. Ortam 2-3 günde bir değiştirildi, tüm hücreler nanopartikül muamelesinden sonra,
EZ-PCR Mycoplasma Test Kit (Biological Industries) ile mikoplazma negatif olması amacıyla
test edildi.

1.4.2 MNP’lerin hücreye alım ve inhibisyon çalışmaları

MNP’lerin hücreye alımı (125 μg /ml) TEM ile takip edildi. Hücreler ilk önce fosfat tampon
içinde, %2.5’lik glutaraldehit solusyonunda +4°C’de bir gece bekletildi. Hücreler fosfat
tamponu ile yıkandı, %1 lik osmiyum tetroksit çözeltisi ile fikse edildi ve aynı tamponla +4
derecede 1 saat yıkanarak hazırlandı. Fosfat tamponuyla yıkadıktan sonra, doku örneklerine
dehidrasyon için kademeli alkol serisi (50–60–70–80–90– 95–100%) uygulandı. Propilenoksit uygulanmış doku örnekleri araldit karışımının (Araldit CY 212 20 ml, DDSA 22 ml,
BDMA 1.1 ml, Dibütilftalat 0.5 ml) içine oturtuldu. Elde edilen hücre blokları polimerizasyonun
tamamlanması için 60 derecede 48 saat boyunca tutuldu. Yarıince kesitler metilen mavisi ile
boyanan bloklardan elde edildi ve mikroskop altında incelendi. İnkübasyondan sonra ultra
ince kesitler elmas bıçak kullanılarak en fazla 100nm kalınlığında olacak şekilde hazırlandı.
Kesitler uranil asetat ve Reynolds kurşun sitrat ile boyandı. Gridler artan 80kV voltaja
ayarlanmış TEM mikroskobunda (FEI Tecnai G2 Spirit TWIN) incelendi.
MNP’lerin hücreye alım mekanizmalarını araştırmak amacıyla inhibisyon çalışmaları yapıldı.
Bu amaçla, MNP’ler öncelikle stok solusyondan besiyeri icinde sulandırılarak hazırlandı.
Hücrelerle muamele etmeden önce 20 dakika ultrasonik banyoda sonike edildi. Farklı
konsanstrasyonlarda ve zamanda hücrelerle muamele edildi. Enerjiye bağlı olup olmadığınö
gostermek icin

4oC’de

yarım saatten bir saate kadar ön inkubasyon yapılabilir. Ön

inkubasyondan sonra MNP’ler 2 saat inkube edildi. MNP alım mekanizmasi normalde 37°C
de inkube edilerek mukayese edildi. Diğer inhibitörler sodyum azide (0.1%), sukroz (0.45 M),
kloropromazin (6 µg/ml) ile yine 30 dakika ön inkubasyon sonrasi

2 saat MNP’lerin

muamelesi gercekleştirildi. İnkubasyon sonrasi MNP’ler DPBS ile iyice yıkanarak ortamda
bulunan serbest MNP’lerin uzaklastirilmasi sağlandı. Hücreler tripsin kullanılarak kaldırıldı ve
sentrifuj edildi. Daha sonra tripan mavisi ile hucreler sayıldı. ICP OES (Direct Reading
Echelle, Leeman Labs INC) hücrelerin içindeki demir miktarını ölçmek icin MNP içeren
hücreler HCl asit ile en az 24 saat muamele edilerek parçalandı. ICP OES de olçüm yapmak
icin 0.1,0.25,0.5,1,2.5,5 ppm kobalt ve demir elementlerinin standartlari hazirlandı. MNP
alımının % olarak hesaplanmasi şu şekildedir:

MNP alımı (%) = (İnhibitörlerin varlığında MNP alımı /inhibitörlerin yokluğunda MNP alımı ) × 100

1.4.3 Tek hücre jel elektroferezi (SCGE, Comet) Genotoksisite testi
Alkalin kuyruklu yıldız tayini (comet assay) Singh ve arkadaşlarının (1988) yaptığı gibi bir kaç
değişiklik ile örnek alma ile aynı gün yapıldı. Hücreler 24 kuyucuklu plakalara ekildi. 24 saat
inkübasyondan sonra hücrelere 15,6 ila 500µl/ml konsantrasyonlarında kaplanmış ve
kaplanmamış MNP (manyetik nanoparçacık) 4 ve 24 saat uygulanmıştır. Uygulama üç kere
PBS yıkaması ile sonlandırıldı ve hücreler tripsinlendi. Hücreler 37oC’de 100µl %1 LMA
içinde çözüldü ve 100lµ karışım, %1 HMA ile önceden kaplanmış lamelin üzerine konuldu.
Lam hemen lamel ile kapatıldı ve +4 derecede 30 dakika agarozun katılaşması beklendi. İki
jel her örnek için hazırlandı. Lamellerin kaldırılmasından sonra lamlar +4 derecede bir gece
boyunca lizis için ışık korumalı soğuk lizin çözeltisine (89% lizin tamponu [2.5 M NaCl, 0.1 M
Na2EDTA, 10 mM Tris–HCl], 1% Triton X-100, 10% dimetil sülfoksit; pH 10) batırıldı. Lamlar
20 dakika boyunca yeni hazırlanmış elektroforez tamponuna (0.3 M NaOH, 1 mM Na2EDTA;
pH 13) tabi tutuldu, sonra 4 derecede 20 dakika boyunca 25V ve 300mA akıma maruz
bırakıldı. Lamlar üç kere beş dakika boyunca nötralize tamponunda (0.4 M Tris–HCl; pH 7.5)
tutularak nötralize edildi. Daha sonra jeller 50 µl etidyum bromür (20 μg/ml) ile boyandı ve
her örnekte 50 hücre Comet Assay III görüntü analiz sistemi (Perceptive Instruments, UK) ile
florosan mikroskobunda (Zeiss Axioscope, Almanya) ölçüldü. Kuyruklu yıldız tayininin bütün
aşamaları fazladan DNA hasarına yol açmamak için karanlıkta sarı lamba altında yapıldı.
Kuyruk yoğunluğu (Kuyruktaki DNA yüzdesi) DNA hasarının en iyi göstergesi olarak göz
önünde bulunduruldu.
Hücre canlılığı tayini Tripan mavisi boyasını hücre dışında bırakma tayini Philips metodu ile
nanoparçacık uygulamalarından önce ve sonra yapıldı. Hücreler Neubauer hemositometresi
ile tripan mavisi metoduyla sayıldı.
1.4.4 Sitokinezi engelleyen mikronükleus (CBMN) testi
CBMN tayini Fenech‘e (2000) göre yapıldı. Hücrelere farklı konsantrasyonlarda kaplanmamış
ve silika kaplı nanoparçacıklar 4 ve 24 saat boyunca uygulandı. Serumlu ortam ve MMC (3Metilmetkathinon) (6mM) sırasıyla negatif ve pozitif kontrol olarak kullanıldı. Maruz
bırakıldıktan sonra nanoparçacıklar aspire edildi, hücreler yıkandı ve 1ml sitokalasin-B içeren
besiyeri ile %5 CO2 içeren CO2 inkübatöründe 18 saat boyunca büyütüldü. Hücreler 500μl
tripsin ile toplandı ve hücre çözeltisi 250 g de 10 dakika santrifüjlendi. Hücre kültürü örnekleri
37 derecede 4 ve 24 saat boyunca inkübe edildi. İki çekirdekli hücreler son konsantrasyonu
6ug/ml olan sitokalasin B (citokalasin B DMSO içinde çözüldü) eklenmesi ile 44 saat
sonunda biriktirildi. 72 saat sonunda, örnekler santrifüjlendi ve tekrar +4 derecede 0,075M
KCl içinde hipotonik uygulama için 3 dakika boyunca çözüldü. Hücreler mtanol-asetik asit

(3:1; v/v) içinde üç ya da dört kere fikse edildi, soğuk lamlara damlatıldı, kurutuldu ve
Giemsa-May Grunwald ile boyandı. MN indüksiyonu her örnekte 2000 iki çekirdekli hücre
ölçümü ile 400 magnifikasyonda hesaplandı. (Zeiss Axioscope Mikroskop, Goettingen,
Almanya). Tampon ile kaplanmış lamlar ışık mikroskobu kullanılarak 1000 magnifikasyonda
çift çekirdekli hücrelerde micronükleus varlığı için incelendi. Her konsantrasyonda 2000 çift
çekirdekli hücre not edildi. Sitokinez bloke proliferasyon indeksi (CBPI) de OECD klavuzuna
göre (NO.487 OECD, 2007) 500 hücre/ konsantrasyon’dan aşağıdaki gibi hesaplandı:

CBPI=(Tek Çekirdekli Hücre Sayısı+ 2xÇift Çekirdekli Hücre Sayısı+ 3xÇok Çekirdekli Hücre
Sayısı) / Tüm Hücrelerin Sayısı

1.4.5 Reaktif oksijen türleri (ROS) tayini (hücre içi ROS ölçümü)
Farklı konsantrasyonlarda manyetik nano parçacığa maruz bırakıldıktan sonra MDA-MB-231
ve MCF-10A hücrelerinde ROS oluşumunu çalışmak için florimetrik analiz ve mikroskobik
florasan görüntüleme kullandık. Hücre içi ROS oluşumunun derecesi Wan ve arkadaşlarının
(1993) metodu tarafından tahmin edildi ve Wilson ve arkadaşları (2002) tarafından 2,7dikloroflorosin diasetat (DCFDA) boyası kullanılarak modifiye edildi. Hücreler 96 kuyucuklu
plakalara ekildi (1x104 hücre/kuyucuk) 24 saat sonra hücrelere 4 ve 24 saat boyunca nano
parçacık uygulandı (62-500ug/ml). NP içeren ortam aspire edildi ve hücreler 2 kere PBS ile
yıkandı. Bundan sonra DCFDA içeren kültür ortamı (20Um) her kuyucuğa eklendi. Plaka 37
derecede 30 dakika inkube edildi ve DCFDA içeren medium uzaklaştırıldı. 200 µl PBS her
kuyucuğa eklendi ve florasan yoğunluğu BMG optima çok kuyucuklu plaka okuyucusu ile
ölçüldü. Uyarılma ve yayılım dalga boyları sırasıyla 485 ve 530 nm dir. Nanoparçacıkların
kendi florasanlarının DCFDA boyası ile karışıp karışmadığını belirlemek için paralel olarak
hücresiz deneyler de kurulmuştur. ROS oluşumunun niteleyici analizi Floid hücre
görüntüleme istasyonu kullanılarak yapıldı (İnvitrogen). Hücre içi ROS üretimi DCFH-DA
kullanılarak ölçüldü. DCFH-DA hücrenin içine pasif olarak giriyor ve ROS ile yüksek florasanlı
ürün (DCF) oluşturmak için reaksiyona giriyor. Floid hücre görüntüleme istasyonunda
görüntülenmek üzere MDA-MB-231, MCF-7, MCF-10A hücreleri değişen yoğunluklarda
nanoparçacık uygulamasından önce lamellere ekildi. Tüm hücreler NP ile 24 saat inkübe
edildi. NP içermeyen kontrol hücreleri de aynı şekilde büyütüldü. Hücreler daha sonra PBS
ile 3 kez yıkandı ve 20 dakika serum olmayan ortam içinde 10Mm h2DCFDA’da 37 oC’de
bekletildi. Arından hücreler soğuk PBS ile 3 kez yıkandı ve %2’lik paraformaldehit ile 15
dakika oda sıcaklığında fikslendi ve hücrekaplanmış lamel en sonunda mikroskop lamlarının
üzerine tutturucu ortam olarak DAPİ kullanılarak yapıştırıldı. Tüm numuneler floid hücre
görüntüleme istasyonunda incelendiler.

Oluşan ROS yüzdesi, geriplan flurosan için düzeltildikten sonra aşağıdaki gibi hesaplandı:
Oluşan ROS yüzdesi=[(F485/530numune-F485/530 numunekör)/(F485/530 kontrol-F485/530 kontrol kör)]x100

1.4.6 Lipit peroksidasyon ölçümü
Lipit peroksidasyonu sonucu oluşan Malondialdehit (MDA), thiobarbiturik asit reaktif türleri
(TBARS) oluşturarak ölçüldü (Jain and Levine, 1995) . Bu yöntem thiobarbiturik asit ve MDA
arasında asit hidroliz reaksiyonu sonucu oluşan renkli kompleksin ölçümüne dayanmaktadır.
Kısaca NP ile muamele edilmiş hücreler su içine ittirilerek toplandı ve 1% Triton-X100
eklendi. 500 μl hücre ekstresi 500 μl of hidroliz solüsyonu (0.25 M HCl containing 3.75% (v/v)
TBA and 15% (v/v) trichloroacetic acid) ile karıştırıldı ve 90 oC’de 60 dakika inkübe edildi.
Hidrolizi durdurmak için uz ile soğutulduktan sonra oluşan kompleks 1 ml of n-butanol içine
ekstre edildi. Karışım kuvvetlice karıştırıldı ve 3000× g de 10 dakika santrifüj edildi. Butanolik
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malondialdehit/mg protein olarak hesaplandı ve data kontrol grubuna oran olarak gösterildi.
Protein miktarı Bradford (1976) yöntemi ile tayin edildi.
1.4.7 Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (Quantitatif Real-Time PCR)
Hücreler 6 kuyucuklu plakalara 104 /ml olacak şekilde 2 ml süspansiyon olarak ekildi. 24 saat
sonra hücreler farklı konsantrasyonlarda silikalı ve silikasız ve 2-DG etiketli MNP’lerle 24 ve
72 saat için muamele edildi. İnkübasyon sonrası total RNA, 5 prime total RNA isolation kiti
kullanılarak izole edildi. Daha sonra cDNA sentezi için RealMasterScriptTM SuperMix Kiti, (5
prime) kullanıldı ve RT-qPCR The RealMasterMix Fast SYBR Kit (5 prime) kullanılarak
Rotor gene 6000 (Corbett,Qiagen) cihazında çalışıldı. Bu çalışma kapsamında seçilen
CYP1A1, CYP1B1, BAX, BCL-2, PUMA, SURVIVIN mRNA seviyelerinde gen ekspresyonları
incelendi. Beta actin referans gen olarak kullanıldı. Data analizleri için karşılaştırılmalı Ct
metotu kullanılarak numuneler, kontrole göre hesaplandı .
1.4.8 Flow sitometre (Annexin V-FITC/PI boyaması)
Annexin V-FITC/PI boyaması Annexin V-FITC apoptoz kiti (Biolegend USA) kullanılarak
üreticinin talimatına göre yapılmıştır. Kısaca, hücreler MNP’lerle 24 saat muamele edildikten
sonra tiripsin kullanılarak kaldırıldı ve PBS ile yıkandı ve tekrar bağlanma tamponu (10 mM
HEPES/NaOH, pH 7.5 içinde 140 mM NaCl and 2.5 mM CaCl2) ile resuspansiye edildi. 500
µl hücre süspansiyonuna Annexin V 5 µl ve propidium iodide 10 µl eklenerek karanlıkta 10

dakika bekletildi. Daha sonra hücreler akım sitometri (flow cytometry) cihazından geçirildi.
Sonuçlar BD accuri C6 cihazında analiz edildi.

1.5 Bulgular

Kobalt ferrit CoFe204 nanoparçacığın sentezlenmesi ve karakterize edilmesi (TEM, SEM,
EDX, DTA-TGA, DLS, FTIR, ICP-MS) ODTU Kimya Bölümü Prof.Dr. Mürvet Volkan
laboratuvarı tarafından yapılmıştır.
Silika kaplanmış ve kaplanmamış MNP’lere maruz kalmış meme kanserli ve normal hücre
hatlarının (MDA-MB-231 and MCF-10A) TEM mikrograf sonuçları, MNP’lerin hücreye önemli
oranda alındıklarını göstermektedir (Şekil 1). MNP’ler büyük oranda sitoplazmada
görünmektedirler (flow/akış sitometre sonuçları da bu bulguları doğrulamaktadır).

Bkz. Ek 1.
Şekil 1. MNP ile muamele görmüş MDA-MB-231 hücrelerinin temsili transmisyon elektron
mikrografları (TEM). MNP ile muamele gören bu hücreler glutaraldehit, paraformalaldehit ve
osmiyum tetroksitle fikse edildi, ve sonradan epoksi reçinesine gömüldü. Ultramikrotom
kullanılarak ince kesitler kesildi; bazı kesitler (a,c,d,e) nanoparçacıkların hücre içine alımını
belirlemek için herhangi bir belirteç ile boyanmadı. Görüntüler transmisyon elektron
mikroskobu ve bir dijital kamera kullanılarak toplandı. (a-b) Kaplanmamış ve (c,d) silika ile
kaplanmış MNPlerin alımı hücre zarının invajinasyonu üzerine başlatıldı (kırmızı oklar
MNPleri gösterir). Bazı hücreler (b,c) hala hücre zarında alım sürecindeler. (e) Bazı
kaplanmamış nanoparçacıklar zaten hücrelere içselleştirilmişti (F) Silika kaplı MNPler
endozomun içinde hapsolmuş/tutulmuştur. (Ölçek çubuğu 200 nm (a,b,c,e) ve 2 um (f) ve
100 nm (d) ’dir).

Bkz. Ek 2

Şekil 2. TEM ile gözlenen MDA-MB-123 hücrelerinde kobalt ferrit MNP’lerin içselleştirilmesi.
Hücreler 24 saat inkübe edildi ve fikse edildi. Kaplanmamış NPler hücre zarına bağlı daha
büyük veziküllerde daha geniş kümelerde bulundu (A-C), ve zaten içselleştirilmiş olan silika
kaplı NP endozomlarda ve çok kesecikli vücutta toplanır (B-D). (Ölçek çubuğu 5 um (a,b) ve
1 um (c) ve 500 nm (d) ’dir).

Bkz. Ek 3
Şekil 3. İçselleştirmeden sonra kobalt ferrit MNP’lerin gözlemi. MCF-10A hücresinde,
kaplanmamış (A) ve silika kaplanmış (B) MNPlerin içselleştirilmesi. MNPlerin çoğu çok
kesecikli vücudun içinde içselleştirmiştir. (kırmızı oklar MNPleri gösterir). (Ölçek çubuğu 2 µm
(a) ve 1 µm (b)).
Bu gözlemler nanoparçacıkların hücre içinde sitoplazmada biriktiğini gösteren 24 saat NP ile
inkübe edilmiş hücrelerin TEM mikrografisi ile doğrulandı (Şekil 4 ). Birikmelerin çoğu
büyüklüklerinden bağımsız olarak vesiküllerin içinde buluyor, bazı NPler vesiküllerden
kurtulup sitoplazmada bulunabiliyor. Büyük miktarda NP içselleşmesine rağmen çekirdekte
hiç NP bulunmadı, içselleşme yine de gözlemlendi.

Bkz Ek 4.
Şekil 4. Ultra ince kesitlerdeki hücrelerin TEM görüntüleri. Nanogrupların büyültülmüş
görüntüleri topakların endozom içindeki bireysel nanoparçacıklardan oluştuğunu gösteriyor
(A). Görüntü sitoplazmadaki silika kaplı MNPlerle dolu endozomları gösteriyor (B). (Ölçek
çubuğu 1µm (a) ve 2 µm (b), büyültülmüş görüntüdeki ölçek çubuğu 200nm).

Bkz. Ek 5.
Şekil 5. MNP’lerin hücre zarının yanındaki vesikülün içindeki görüntüleri. Silika kaplı kobalt
ferrit MNPleri uygulanan MCF-10A hücrelerinin TEM görüntüleri; (b) (a)’da seçili bölgenin
büyültülmüş TEM görüntüsü. (ölçek çizgisi 2µm (a,b) ve 5µm(c,d)), sitoplazmadaki ve
endozomdaki silika kaplı kobalt ferrit MNPlerin içselleşmesini gösteren TEM fotomikrografiği.
(oklar boyanın oluşturduğu yapay olguyu gösteriyor).
TEM mikrograf sonuçları MNP’ler içeren vesikül agregatlarının sitoplazmada kaldığını,
çekirdeğe girmediğini gösterdi. Değişik tipteki NP’ler hücre içine hücreiçi vesiküller ile
alınırlar. Endositoz da denen bu içeri alma işleminin fagasitoz, pinositoz veya resaptörlü

endositoz gibi değişik mekanizmalar yolu ile olduğu bilinmektedir. Ruan ve arkadaşları
(2007) kuantum-nokta içeren vesiküllerin makropinositoz ile alındığını göstermişlerdir. TEM
sonuçları 24 saat inkübasyon sonrasında, MCF-10A ve MDA-MB-231 hücrelerinde MNP’lerin
vesiküller içinde veya hücre dışında membran etrafında olduklarını gösterdi. İnkübasyon
süresi uzatılınca daha çok MNP’nin endo-lizozomlarda olduğu, çok azının sitoplazmada
kaldığı görüldü. Çok miktarda membran kaplı MNP’nin hücre içinde olması ve MNP’lerin
üzerinde özel bir kaplamanın olmaması non-spesifik endositoz’un MNP’lerin hücreye
alımındaki ana mekanizma olduğunu gösterdi.
MNP‘lerin farklı meme hücre hatlarında alınma mekanizmasının araştırılması sırasında silika
kaplı ve kapsız MNP’lerin hücreye ne kadar alındıklarını da araştırdık.
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Şekil 6. Silika kaplı ve kapsız MNP’lerin üç hücre hattına alımı.

Şekil 6, silika kaplı MNP’lerin üç hücre hattında silika kapsız olanlara göre daha fazla içeri
alındığını göstermektedir. Ayrıca hücreler arasında da farklılık bulunmaktar. ICP-OES
ölçümü sonucu bulunan demir miktarına göre her iki MNP için en fazla hücre içine sırasıyla
MDA-MB-231 hücresinde daha sonra MCF-7 ve MCF-10A hücresine alınmıştır.

Şekil 7. Zamana bağlı olarak her iki MNP’lerin (250 µg/ml) hücre içine alımı.

Silika kaplı ve kapsız MNP’lerin hücre içine alınması bütün hücre hatlarında ilk 8 saatte
artmıştır. 24 saate geldiğinde platoya yaklaşmıştır. Ayrıca en fazla hücre içindeki demir
miktarı MDA-MB-231 hücresinde silika kaplı MNP’de bulunmuştur. En az demir miktarı MCF10A hücresinde silika kaplı ve kapsız MNP için gözlenmiştir.
MNP’lerın enerji bağımlı endositozla alınıp alınmadığını tespit etmek için MNPler 37°C’de ve
4°C’de inkübe edildi. 4°C de hücre içindeki demir miktarı silikalı ve silikasız MNP’ler için
kullanılan hücre hatlarında 37°C de inkübe edilene göre oldukça az bulundu. Bu sonuç her iki
haliyle MNP’lerin hücre içine çoğunlukla enerji bağlımlı endositozu kullanarak girdiğini
göstermektedir.
Sodyum azid, kloropromozin ve sukroz, MNP’lerin hücreye alım mekanizmalarını araştırmak
amacı ile kullanıldı. Bu maddeler ile 30 dakika ön muamele edilen hücreler daha sonra 250
µl/mg silika kaplı ve silika kapsız MNP’ler ile 2 saat inkübe edildi. İnhibitörler ile hücreleri ön
muamele edip MNP ile inkübe edince bütün hücreler için demir miktarının oldukça azaldığı
gözlendi. MNP’lerin hücre içine alınmasında reseptöre bağımlı ve bağımlı olmayan yolları
kullanarak hücre içine girdiği sonucu çıkarıldı. Serum içermeyen ortamda MNPler inkübe
edilince MNP’lerin hücre yüzeyine daha fazla adsorbe olmasına bağlı olarak daha fazla
demir bulundu. İnhibisyon çalışmalarının sonuçları Tablo1’de özetlenmektedir.

Tablo1. Değişik inhibitör varlığında silika kaplı ve kapsız MNP’lerin yüzde olarak hücre içine
alımı.
İnhibitör

Fonksiyon

MDA-MB-231
MCF-7
MCF-10A
Sil-MNP kapsız MNP Sil-MNP kapsız MNP Sil-MNP kapsız MNP
13,12
39,27
20,21
29,27
21,56 53,60
20,62
23,32
37,21
23,77
26,91 45,46
24,00
44,98
27,76
21,45
25,44 43,52

Sukroz
enerji
NaN3 ATP kullanımı
Klpz klatrinliyi durdurma

Daha sonra üç değişik meme kanseri hücre hattını silika kaplı ve 2-deoksiglikoz ile
işaretlenmiş MNP’ler ile muamele ettik. Şekil 8’de görüldüğü gibi, sonuçlar 2-DG etiketli
MNP’lerin sadece silika kaplı MNPlere göre üç farklı hücre hattında da daha fazla içeri
alındığı gösterdi.
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Şekil 8. 2-DG etiketli MNP’lerin 24 saat inkübasyon sonrası MCF-10A,MCF-7 ve MDA-MB231 hücre hatlarında bulunan demir miktarı.

Araştırmanın bu bölümlerinde proje kapsamında önerdiğimizden fazla olarak metastatik
olmayan hücre hattı MCF-7’yi de kullandık ve metastatik olan ve olmayan hücrelere 2-DG ile
etiketlediğimiz MNPlerin girişinde bir farklılık olup olmadığını görmek istedik. MDA-MB-231
hücre hattının metastatik hücre hattı olması ve GLUT 1 reseptorlerinin daha fazla bulunması
nedeniyle 2-DG ile etiketlenen MNPleinr hücre içine, yalnız silika kaplı MNPlere oranla daha
başarılı bir şekilde alındığını gördük. Aynı şekilde MCF-7 ve MCF-10A hücrelerinde de 2-DG
etiketli MNPler etikesiz MNPlere göre daha fazla hücre içine alındılar.
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Şekil 9. Zamana bağlı olarak 2-DG etiketli MNP’lerin (125 µg/ml) hücre içine alınması.

Şekil’den de görülebileceği gibi 2-DG etiketli MNPlerin ilk 4 saat içinde hücre içine alındığı
gözlemlendi. 24 saate kadar 2-DG etiketli MNPler artarak her üç hücre hattında da içeri
alındı. Sırasıyla MDA-MB-231 , MCF-7 ve MCF-10A hücrelerinde 24 saate kadar hücre içine
2-DG etiketli MNP’lerin girdiği görüldü. Zamana karşı en fazla giriş MDA-MB-231
hücrelerinde saptandı. En düşük giriş, konrol hücre hattı MCF-10A’da izlendi.
MNP’lerin hücreye alındığı tespit edildikten sonra araştırmalarımız hücre içi mekanizmalara
yöneldi. Silika kaplı ve silika kapsız MNP’lerin meydana getirdiği DNA hasarı kuyruklu yıldız
tayini (Comet assay) ve sitokinez engellenmiş mikroçekirdek tayini metodları ile çalışıldı.
Tek hücre jel elektroferezi (SCGE, Comet) genotoksisite testinde MDA-MB-231 (Şekil 11) ve
MCF-10A (Şekil 12) hücreleri silika kaplı ve kapsız kobalt ferrit MNP’leri ile değişik
konsantrasyonlarda, 4

saat ve 24 saat bir çok tipte, iplik kırılmaları, alkali dayanıksız

bölgeler ve tamamlanmamış eksizyon onarım bölgeleri gibi, DNA hasarı

tespit edildi.

MNPlerin bu tür DNA hasarlarının bazılarına veya hepsine yol açması mümkün olmaktadır.
MNPlerin DNA hasarına yol açan davranışının mekanizması

bu sonuçlardan tamamen

anlaşılmamaktadır.
DNA hasarına yol açan nano parçacıkların da içinde olduğu olası mekanizmalardan biri
serbest radikal oluşumudur. MNPlerin, reaktif oksijen türleri ve oksidatif stresin de dahil
olduğu çeşitli toksik etkilere sebep olduğu gösterilmiştir. Nano parçacıkların yüzey alanı/kütle
oranı yüksek olduğu için, bunlar oldukça etkindir. Bu sebeple, NP’lerin serbest radikal
salgılamalarına ek olarak serbest radikalleri yüzeylerine çekebilmeleri olasıdır. MNPlerin
oluşturduğu reaktif oksijen türleri çeşitli hücresel elemanda hasara, DNA kopmalarına,
membranda lipid peroksidasyonuna ve protein karbonillemesine sebep olabilirler.

(A)

(B)

A

Şekil 10. MDA-MB-231 hücrelerinde 4 saat (A) ve 24 saat (B) değişik konsantrasyonlardaki
MNP’lere maruziyet sonrası oluşan DNA hasarı. (tail moment (tahmini ünite)).

Şekil 11. MCF-10A hücrelerinde 4 saat ve 24 saat sonrası oluşan DNA hasarı.

Serbest radikaller oldukça reaktiftir ve dolayısıyla kısa ömürlüdür. Dolayısı ile, serbest
radikallerin analizi kolay değildir ve serbest radikal aktivitesi, lipidlerle, proteinlerle ve DNA ile
reaksiyonlarının çeşitli son ürünlerinin ölçümleri gibi dolaylı yöntemlerle belirlenir.
DNA’daki çift iplik kırıkları ve tek iplik kırılmalarının yanlış tamir edilmesi kromozomun
yeniden ayarlanmasına neden olduğundan kromozomlarda görülebilecek anormal yapılar
DNA hasarının doğrudan göstergesidir. Çoğalan hücrelerde kromozom parçalarından veya
mitoz sırasında mitotik iğciklerle bağlantı kuramayan bütün kromozomdan mikroçekirdekler
oluşturur.
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Şekil 12. MCF-10A’da çift çekirdekli hücreleri gösteren mikroçekirdek analizi. Veriler 2000
MCF-10A çift çekirdekli hücreleri gösteriyor.

Mikroçekirdek (MN) oluşumda standart sapma dereceleri MCF-10A hücrelerindeki 4 saatlik
kaplanmamış MNP uygulamalarında 32 μg/ml (6 MN/2000 BNCs), 62 μg/ml (7 MN/2000
BNCs), 125 μg/ml (9 MN/2000 BNCs), 250 μg/ml (14 MN/2000 BNCs), 500 μg/ml (18
MN/2000 BNCs) kontrol grubu ile karşılaştırıldığında (4 MN/1000 BNCs); 24 saatlik
uygulamalarda, 32 μg/ml (8 MN/2000 BNCs), 62 μg/ml (12 MN/2000 BNCs), 125μ g/ml (16
MN/2000 BNCs), 250 μg/ml (20 MN/2000 BNCs), 500μ g/ml (24 MN/2000 BNCs) kontrol
grubu ile karşılaştırıldığında (4 MN/1000 BNCs)dir. MDA-MB-231’e göre küçük bir artış
gözlemlendi. MDA-MB-231 hücrelerinde MN oluşumu MCF-10A daha hücrelerinden yüksek
ölçüldü.

MNPlerin MCF-7, MDA-MB-231 ve MCF-10A hücrelerindeki hücre içi oksidan üretme
kabiliyeti (hücre içi ROS ölçümü) hidroksil radikali (OH) ile tepkimeye giren DCF floresanı
kullanılarak incelendi. DCF floresan yoğunluğu istatistiki olarak 4 saatlik uygulamanın
sonunda doza bağlı bir şekilde artış gösterdi. Her iki çeşit MNP’lerin de etkisi farklı oldu.
Silika kapsız MNP test edilen tüm konsantrasyonlarda, en az konsantrasyonlarda bile %142
ve % 202’lik artış gösterdi. Silika kaplı MNP’ler floresan yoğunluğunda %104 ve 140’lık bir
artışı gösterdi.

Şekil 13. MDA-MB-231 hücrelerinde silika kaplı ve kapsız MNP’lerin DCFH-DA’nın DCF’ye
yükseltgenmesindeki etkilerinin Florosan mikroskobu (uyarma 485/20nm yayma 535/40nm)
görüntüleri.

Tüm hücrelerde MNPlerin ROS oluşumundaki etkisi çalışıldı, kontrol hücrelerin %ROS
oluşumu %100 olarak göz önünde bulunduruldu ve pozitif kontrol olarak H2O2 kullanıldı. Elde
edilen sonuçlara göre MDA-MB-231 hücrelerinde hücre içi ROS üretimi silika kaplanmamış
ve kaplanmış MNP uygulanan hücrelerde 4 saatlik ve 24 saatlik uygulamalarda sırası ile %
270 ve % 305; % 200 ve % 240 olarak artış gösterdi. %DCF oluşumu MCF-7 hücrelerinde
kaplanmamış ve silika kaplı MNPlerin 4 saatlik ve 24 saatlik uygulamalarında sırası ile %214
ve %290, %190ve %210 artış gösterdi.
Son zamanlarda, bir çok toksisite çalışması nano parçacıkların sebep olduğu oksidatif stress
ve proinflamatuar durumlara odaklandı. Öyle ki, birkaçı, kuantum noktaları ve karbon
nanotüpleri (CNT) de dahil olmak üzere nano parçacıkların oksidatif strese ve proinflamatuar
duruma

yol

açtığını

gösterdi.

Ek

olarak,

silika

parçacıkların

nano

parçacıkların

konsantrasyonuna bağlı olarak hücre içi reaktif oksijen türlerinin oluşumuna sebep
olabileceği ve oksidatif stresi takiben ROS oluşumu nedeniyle DNA‘ya ve mitokondride
hasara yol açabileceği düşünülmektedir.
Bu nedenle biz de MNP’lerin hücre içi ROS oluşumuna yol açıp açmadığını araştırdık. 2’,7’Dikloro dihidrofluresin diasetat (DCFH-DA) boyaması, MNP’lerin neden olduğu hücre içi ROS
oluşumu belirlemek için yapıldı. İlginç olarak, yüksek konsantrasyonda silika MNPler ile
işleme maruz kalan grupta ROS oluşumu gözlendi ama düşük konsantrayonlardaki silika
MNPlerde ROS oluşumu kayda değer değildi. Ayrıca, kaplanmamış MNPlerle işleme maruz
kalan grupta önemli derecede ROS oluşumu gözlendi. Öz metaller oldukça yüksek seviyede
ROS oluşumuna ve kullanılan her konsantrasyonda hücre ölümüne sebep oldu. Bu değerler
kaplanmamış MNPlerin kümelenip birikmesinin hücre içi ROS oluşumuna yol açtığı
sonucuna vardıracak yeterli kanıt sunmaktadır. Bu, silika kaplı MNPlerin çözünebilir demir
mobilizasyonunu veya asidik erozyonu engelleyerek hücreleri oksidatif stresten korumasını
anlatan raporlarla birbirini tutmaktadır.
Daha sonra, araştırmalarımız kapsamında oluşturulan lipid peroksidasyonunu yani MDA
miktarını TBARS tayini ile ölçtük, çünkü ROS hücre zarında hasara neden olabilmekte ve
MDA’da lipid peroksidasyonunun en önemli göstergesi olarak ölçülmektedir.
Kaplanmamış MNP uygulamalarında MDA seviyeleri 4 saat ve 24 saatlik uygulamalar için
sırasıyla yaklaşık 4.65 kat ve 4 kat arttı. Silika kaplı MNP uygulamalarında ise MDA
seviyeleri sırasıyla 4 saat ve 24 saatlik uygulamalar için 3.23 ve 2 kat arttığı (MCF-10A
hücrelerinin kontrol grubuna göre farkına bakılmıştır) gözlendi. MDA-MB-231 hücrelerinde
kaplanmamış MNP uygulamaları MDA seviyelerini 3.12 ve 3.6 kat, sillika kaplı MNP
uygulamaları 1.96 ve 2.63 kat kontrol hücrelerine göre artırdı. MCF-7 hücrelerinde
kaplanmamış MNP uygulamaları MDA seviyelerini 2.8 ve 4 kat, sillika kaplı MNP

uygulamaları kontrol hücrelerine göre 2.3 ve 2.5 kat yükseltti.
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Şekil 14. MCF-10A hücrelerinde 4 saat ve 24 saat boyunca farklı konsantrasyonlarda MNP
uygulanması ile lipid peroksidasyon belirlenmesi.
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Şekil 15. MDA-MB-231 hücrelerinde 4 saat ve 24 saat boyunca farklı konsantrasyonlarda
MNP uygulanması ile lipid peroksidasyon belirlenmesi.
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Şekil 16. MCF-7 hücrelerinde 4 saat ve 24 saat boyunca farklı konsantrasyonlarda MNP
uygulanması ile lipid peroksidasyon belirlenmesi.

Nanoparçacık kaynaklı lipid peroksidasyonu ve oksidatif stress, DNA hasarına ve apoptoza
yol açabilmektedir. Lipid peroksidasyonu ve oksidatif stress nanoparçacık uygulaması ile
ilişkili toksisite mekanizmalarının en önemlileridir.
Son olarak hazırlamış olduğumuz MNP’lerin bazı gen ekspresyonlarına etkilerini araştırdık.
CYP1B1 ve CYP1A1 genleri ilaç metabolizması, kolestrol, steroid ve diğer lipitlerin
sentezinde görev almakta ve faz1 reksiyonlarının bir kısmını oluşturmaktadır. CYP1B1 ve
CYP1A1 genlerinin ekspresyonları aromatik hidrokarbonlar ve ilaçlarla artmaktadır. Proje
kapsamında elde edilen sonuçlarda, silika kaplı ve silika kapsız MNP’lerin konsanstrasyonu
arttıkça CYP1B1 ve CYP1A1 gen ekspresyon düzeylerinin arttığı bulundu (Şekil 17 ).
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Şekil 17. Silikalı ve silikasız MNP’lerin 24 saat inkübasyon sonucu MCF-10A, MCF-7 and
MDA-MB-231 hücrelerinde CYP1B1 and CYP1A1 gen ekspresyon düzeyleri.
Silikasız MNPlerle muamele edilen hücrelerde CYP1B1 ve CYP1A1 gen ekspresyon
düzeylerinin artışının daha fazla olduğu gözlendi. Bununla birlikte MDA-MB-231 hücrelerinde
CYP1B1 ve CYP1A1 artışı daha fazla olup bunu MCF-7 ve MCF-10A hücreleri takip etti.
Bunun sebebi MDA-MB-231 hücresine her iki MNP’lerin diğer hücre hatlarına göre daha
fazla alınması olabilir.
2-DG etiketli MNP’ler etiketli olmayanlara göre CYP1B1 ve CYP1A1 gen ekspresyon
duzeylerinde daha az artış gösterdi. Özellikle 24 saat için CYP1B1 ve CYP1A1 daha az artış
gösterirken 72 saat sonrası bu genlerin ekspresyon düzeyleri artmıştır. Ayrıca MDA-MB-231
hücrelerinde bu genlerin ekpresyonu diğer hücrelere göre daha fazla olduğu gözlendi.
Daha önce de belirttiğimiz gibi NP kaynaklı lipid peroksidasyonu ve oksidatif stress DNA
hasarına ve sonunda hücre ölümüne yani apoptoza neden olabilmektedir. Bax geni, apoptoz
yolağını aktive eden Bcl-2’yi kodlayan, apoptozun promotoru olarak görev yapmaktadır. Bcl-2
genindeki azalış ve Bax genindeki artış apoptozu gösterir. Survivin apoptozu önleyen
inhibitörlerden biridir. Survivin şelale aktivasyonunu inhibe ederek apoptozu negatif olarak
regüle eder. Şekil de, nanoparçacıkların konsantrasyonu artarken apoptozunda arttığını
gözlenmiştir.
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Şekil 18. Silikalı ve silikasız MNP’lerin 24 saat inkübasyon sonucu MCF-10A, MCF-7 ve
MDA-MB-231 hücrelerinde Bax, Bcl-2, Survivin ve Puma gen ekspresyon düzeyleri.
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Şekil 19. 2-DG etiketli MNP’lerin 24 ve 72 saat inkübasyon sonucu MCF-10A, MCF-7 ve
MDA-MB-231 hücrelerinde Bax, Bcl-2 and Survivin, Puma gen ekspresyon düzeyleri.

Silika kaplı MNPler Bax genininde daha az artış gösterirken Survivin ve Bcl-2 genlerinde
daha fazla artış göstermiştir. Bu da silika kaplı MNP’lerin hücreye daha az zarar verdiğini
göstermektedir. MDA-MB-231 hücreleri daha fazla metastatik olduğu için daha yüksek
apoptotik artış gösterirken MCF-10A hücreleri en az etkiyi göstermektedir.
2-DG etiketli MNP’lerin Bax/Bcl-2 oranı ve Survivin ve Puma gen düzeyleri etiketsiz olanlara
gore daha az artış göstermiştir. Bu da 2-DG etiketli MNPlerin apoptotik genlerin daha az
regule ettiğini apoptozu uyarmadığını göstermektedir. Bu genlerin artışında ve azalışında
hücrelerarası farklılık bulunmaktadır. MDA-MB-231 hücresinde diğer hücrelere göre

apoptotik genlerde daha fazla artış gözlenmiştir. 72 saat sonrası bu genlerin düzeyleri biraz
daha artmıştır.
Daha sonra hücreler akım sitometri (flow cytometry) cihazından geçirilmiştir. Elde edilen
sonuçlar BD accuri C6 cihazında analiz edilmiştir. Sonuçlar her 3 hücre hattı için ayrı ayrı
elde edilmiş ancak sadece biri örnek olarak aşağıda verilmektedir.

Şekil 20. MNP ile muamele edilmiş MDA-MB-231 hücrelerinin akım sitometri çıktıları.

Elde edilen sonuçlar, BD accuri C6 cihazında analiz edildikten sonra, bar diyagramlar olarak
aşağıda verilmektedir.
2-DG etiketli MNP’ler yüksek konsantrasyonlarda erken ve geç apoptozu arttırarak apoptoza
neden olmuş ancak daha daha düşük konsantrasyonlarda (125 ve 250 µg/ml ) MCF-10A ,
MDA-MB-231 ve MCF-7 hücrelerinde çok etkin olamamışlardır; apoptotik hücrelerin yüzdesi
20%’yi geçmemektedir. Hem 2-DG etiketli hem de etiketsiz MNP’ler üç hücre hattında da
toksik etki göstermeden, hücrelerin apoptotik indekslerini arttırmamıştır.
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Şekil 21. 2-DG etiketli ve etiketsiz MNP’lerin 24 saat sonunda hücre hatlarında oluşturduğu
apoptotik hücre sayısı (%) bar grafiği.

Sonuç olarak bu proje kapsamında, daha önce hazırlanan modifiye edilmiş kobalt ferrit
(CoFe2O4) nanoparçacıklarının in vitro biyolojik karakterizasyonunu yapılmıştır. Silika kaplı
MNP’lerin daha etkin olduğu, 2-DG etiketinin MNP’lerin kanser hücrelerine alımı arttırdığı
gözlenmiştir. Ancak etiketli veya etiketsiz MNP’ler toksik etki göstermeden, hücreleri
apoptoza yönlendirememiştir. Proje bütçesi yukarıda verdiğimiz araştırma sonuçlarının bir
kısmını karşılamıştır. Bundan sonraki amacamız, silika kaplı 2-DG etiketli MNP’leri biraz
daha farklı konsantrasyonlarda deneyerek, kanser hücreleri üzerinde seçiciliklerini arttırmak
ve hayvan deneylerine başlamaktır. Daha sonra MNP’lere farklı ilaç ve/veya tanı kimyasalları
yükleyerek, tedavi ve tanı amaçlı kullanımlarını sağlamaya çalışacağız.
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