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ÖNSÖZ
Gen taşınımı alanı, son on yılda, kanser gibi ölümcül hastalıkların tedavisi ve işlevsiz genlerin
değiştirilmesi konusundaki olası uygulamaları nedeniyle hızlı büyüyen bir alan olmuştur. Ancak,
etkili gen-bazlı terapötik ajanlar geliştirebilmek için hücresel bariyerler, enzimatik degradasyon
ve uygulamadan sonra hızlıca ortamdan uzaklaştırılma gibi çeşitli problemler aşılmalıdır.
Metillenmemiş sitozin-fosfat-guanozin desen (CpG-ODN) barındıran, sentetik 24mer tek dizili
TLR9 agonisti olan CpG-oligodeoksinükleotitler potansiyel antitümör etkiye sahiptir. Bu çalışma,
kanser terapisi için büyük bir öneme sahip olan Toll-benzeri reseptör (TLR) 9’u aktive etmek için
metillenmemiş CpG-ODN’lerin gönderimi için uygun bir taşıyıcı geliştirmektir. CpG-ODN
moleküllerinin uygun bir nanotaşıyıcıya bağlanması serum nükleazlarından korunmasını
sağlayarak biyoyararlılığını ve tümör bölgesinde birikimini artıracaktır. Bu nanotaşıyıcılar
katyonik taşıyıcıların kan proteinleriyle güçlü etkileşime girmeleri, retiküloendotelyal sistem
(RES) tarafından temizlenmeleri, böbrek filtrasyonu ve toksisite gibi zorluklarının üstesinden
gelme potansiyeline sahiptir. CpG-ODN’lerin PAMAM kaplı manyetik nanoparçacıklara
yüklenmesi agaroz jel elektroforezi ile görüntülenmiştir. CpG-ODN yüklü nanoparçackların
karakterizasyonu NanoDrop spektrofotometresi, X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS), and
ZETA potansiyel analizi ile yapılmıştır. Boş ve CpG-ODN yüklü nanoparçacıkların hücre
sitotoksisitesi XTT hücre çoğalma analizi ile takip edilmiştir. Çalışmamız 214Z180 kodu ile
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ÖZET
Kanser tedavisindeki nanoteknolojik uygulamalardan en önemlisi kanser hücrelerine ilaç,
oligonükleotit ve gen taşımak için üretilen nanoparçacıklardır. Nanoparçacıklar tümör hücrelerini
hedefleyip öldürürken, sağlıklı dokulara en az düzeyde zarar verecek şekilde tasarlanmalıdır.
Bu çalışmada CpG oligodeoksinükleotiti uygun ve etkili bir şekilde tümör hücrelerine taşıması
için CpG-ODN ile etkileşime giren nanoparçacıkların geliştirilmesi amaçlanmıştır. CpG-ODN’ler
hücre ölümü için sinyal kaskadını oluşturan Toll benzeri reseptör 9’u (TLR9) uyarmaktadır. Bu
çalışmada Fe3O4 manyetik çekirdek, aminoasilan (APTS) ara katmanı ve katyonik poliamidoamin

(PAMAM)

dendrimerden

oluşan

üç

katmanlı

manyetik

nanoparçacıklar

sentezlenmiştir. Sonuçlar DcMNP’lerin fonksiyonel grupları, simetri mükemmelliği, boyut
dağılımı, manyetik özelliği ve toksik olmaması açısından hedeflenmiş kanser tedavisinde ilaç
taşıyıcı olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
CpG-ODN’lerin, çeşitli engelleri aşarak tümör bölgesine başarılı bir şekilde taşınması etkili bir
taşıyıcı vektörün kullanılmasına bağlıdır. Çünkü CpG-ODN’ler serumdaki nükleazlar tarafından
hızlı bir şekilde yıkıma uğrayabilir ve hücre zarından difüzyonla geçemeyebilirler. Bu çalışmanın
ikinci kısmında, CpG-ODN’ler yeni nesil bir polimer olan ve başarılı bir şekilde sentezlenen
DcMNP’lerin yüzeyine etkili bir şekilde bağlanmış ve manyetik alan varlığında tümör bölgesine
hedeflenmiştir. CpG-ODN’nin, DcMNP’nin yüzeyine bağlandığı agaroz jel elektroforezi, UV
spektrofotometre, zeta potansiyel ve XPS analizleri ile belirlenmiştir. Daha sonra, TEM ve SEM
görüntülerinden sentezlenen dendrimer kaplı manyetik nanoparçacıkların (DcMNPs) boyut
bakımından uniform karakterde ve ortalama 40±10 nm çapa sahip oldukları görülmüştür. MDAMB231, SKBR3 ve MCF7 hücre hatlarında, hücre çoğalma analizi ile yapılarak konjüge
nanoparçacıklar için sitotoksisite belirlenmiştir. Sonuçlar sentezlenen DcMNP’lerin yüzeyinde
çok miktarda pozitif yük bulundurması sebebiyle meme kanseri dokusunda hücre ölümüne
sebep olan CpG-ODN molekülleri ile etkili şekilde elektrostatik etkileşime girdiğini; bu nedenle de
hedeflenmiş kanser tedavisinde CpG-ODN taşımak için uygun bir taşıyıcı olabileceğini
göstermiştir. Bu nanoparçacıklardaki manyetik çekirdek sayesinde harici manyetik alan
kullanılarak ilaçların istenilen bölgeye hedeflenmesi sağlanabilmektedir.
Anahtar kelimeler: Kanser, PAMAM kaplı manyetik nanoparçacık, CpG-ODN, TLR9, hedefe
yönelik tedavi
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ABSTRACT
One major application of nanotechnology in cancer treatment involves designing nanoparticles
to deliver drugs, oligonucleotides, and genes to cancer cells. Nanoparticles should be
engineered so that they could target and destroy tumor cells with minimal damage to healthy
tissues.
This research aims to develop an appropriate and efficient nanocarrier, having the ability of
interacting with and delivering CpG-oligodeoxynucleotides (CpG-ODNs) to tumor cells. CpGODNs activate Toll-like receptor 9 (TLR9), which can generate a signal cascade for cell death. In
our study, we utilized three-layer magnetic nanoparticles composed of a Fe3O4 magnetic core,
an aminosilane (APTS) interlayer and a cationic poly(amidoamine) (PAMAM) dendrimer. Results
demonstrated that the synthesized DcMNPs, with their functional groups, symmetry perfection,
size distribution, magnetic properties, and nontoxic characteristics could be suitable nanocarriers
for targeted cancer therapy upon loading with various anticancer agents.
Successful transfer of the CpG-ODN to the tumor site is dependent on the development of an
efficient delivery vector to overcome various hurdles, such as rapid degradation by serum
nucleases and poor diffusion across the cell membrane. In this study, CpG-ODN was efficiently
bound onto the surface of newly synthesized DcMNPs which can be targeted to the tumor site
under magnetic field. The validation of CpG-ODN binding to DcMNPs was performed using
agarose gel electrophoresis, UV-spectrophotometer, zeta-potential, and XPS analyses.
Transmission electron microscopy (TEM) and scanning electron microscope (SEM) images
indicated that synthesized dendrimer-coated magnetic nanoparticles (DcMNPs) have monodisperse size distribution with an average particle diameter of 40±10 nm.

Cytotoxicity of

conjugates was assessed in MDA-MB231, SKBR3, and MCF7 cell lines based on cell viability by
XTT analysis. Our results indicated that the synthesized DcMNPs having high positive charges
on their surface could attach efficiently to CpG-ODN molecules via electrostatic means and
induce cell death in breast tumor cells and could be considered a suitable targeted delivery
system for CpG-ODN in biomedical applications. The magnetic core of these nanoparticles
represents a promising option for selective drug targeting as they can be concentrated and held
in position by means of an external magnetic field.
Keywords: Cancer, PAMAM-coated magnetic nanoparticles, CpG-ODN, TLR9, targeted therapy
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1. Giriş ve Genel Bilgiler
1.1 Kanser
Kanser, hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve vücudun farklı bölgelerine yayılması şeklinde
tanımlanan, değişik dokularda ortaya çıkabilen bir dizi hastalığın ortak adıdır (Becker, 2006;
Kaplan, 2010). Kanser; tütün, kimyasallar, radyasyon nedeniyle meydana gelen mutasyonlar;
hormonal bozukluklar, bağışıklık sistemi düzensizliği gibi sebeplerle ortaya çıkar. Dünya Sağlık
Örgütü istatistiklerine göre 2008 yılında dünya çapında en önemli ölüm sebeplerinden birisi
%13’lük oranla (7,6 milyon ölüm) kanserdir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2000-2006 yılları
arasındaki araştırmalar Türkiye’de 396 bin kanser vakası bulunduğuna ve her yıl 140 bin
kanserden ölüm gerçekleşmektedir.Türkiye’de akciğer ve bronş kanseri en çok rastlanan kanser
türü olup; bunu prostat, deri ve meme kanseri izlemektedir.İstatistiklere göre kadınlarda en sık
rastlanan kanser türü meme kanseridir (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI, 2014).
1.2 Meme Kanseri
Meme kanseri genellikle süt bezlerinde ya da kanallarında oluşur.Malignant tümörlerdeki
hücreler çevredeki sağlıklı dokuya ve lenf düğümlerine girerek yayılır ve kana geçer (Kaplan,
2010).
Meme kanserinde; cinsiyet, yaş, etnik köken, meme dokusunun yoğunluğu, BRCA1 ve BRCA2,
PTEN, P53, CHEK2 mutasyonları, ailedeki meme kanseri geçmişi, menopozu takip eden
hormon terapisi, çocuk sahibi olma durumu, alkol kullanımı ve şişmanlık gibi faktörler risk
oluşturmaktadır (National Cancer Institute, 2014).
1.3 Meme Kanseri Tedavisi
Meme kanseri, tümör tipi (benign ya da malignant), boyutu, yeri, tümör evresi, hormon statüsü,
hasta yaşı, genel sağlık durumuna göre ameliyat, radyoterapi, hormon terapisi ve kemoterapi
yöntemlerinden biri veya birkaçı ile tedavi edilir (Kaplan, 2010; Cancer Research UK,
2014).Temel anlamda sitotoksik ajanlar kullanarak kanserli hücreleri yok etmeyi amaçlayan
kemoterapi, tedavi sürecinin farklı noktalarında farklı amaçlar için uygulanabilir.
Meme

kanseri

tedavisinde

kullanılan

kemoterapi

ajanlarına

siklofosfamid,

epirubisin,

mitozantron, doksorubisin, dosotaksel, etoposit, zoledronik asit ve gemsitabin örnek verilebilir ve
bu ajanlar genellikle kombinasyon halinde kullanılır.Bu ilaçlar arasında son yıllarda kullanılmaya
başlanan zoledronik asit, genelde kemik metastazını önlemeyi amaçlar.Tümör statüsü, derecesi,
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kemoterapi geçmişi kemoterapi rejimini belirleyen önemli faktörlerdendir (Kaplan, 2010; Cancer
Research UK, 2014; Meisenberg, 1994).
Kemoterapi uygulamaları pek çok açıdan başarılı olsa da en temel sorunları normal hücrelerin
de etkilenmesi nedeniyle oluşan yan etkileri ve hücrelerde zamanla gelişen ya da baştan beri var
olan ilaç dirençliliğidir.Yapı ve işlevleri farklı ilaçlara karşı oluşan dirençlilik çoklu ilaç dirençliliği
olarak

adlandırılmakta;

bu

durum

kemoterapi

uygulamaları

için

ciddi

sorun

teşkil

etmektedir.Nanomateryallerin kendilerine özgü nanoölçekli boyutları ve karakteristik biyoetkileri
nedeniyle nanoteknolojinin, kanser tedavisinde ortaya çıkan engelleri aşma potansiyeli
bulunmaktadır.Nanoteknoloji geleneksel kemoterapi ve çoklu ilaç dirençliliğine bağlı problemleri
çözmeye yardımcı olabilir (Liang, 2010).
1.4 Nanoteknoloji
Nanaoteknoloji, nanoölçekli material ve aygıtların tasarımı, sentezi, karakterizasyonu ve
uygulaması gibi konulara yoğunlaşır.Nanoteknolojinin biyomedikal alandaki uygulamaları,
kanser gibi hastalıkların teşhis ve tedavisindeki gelişmelere yeni bir bakış açısı kazandıran ve
hızla gelişen bir alandır.Ilaç ya da genlerin etkinleştirilmiş nanoparçacıklarla birleştirilebilmesi, bu
ilaç ve genlerin seçici olarak doku ve hücrelere taşınması konusunda farmakoterapide yeni bir
çağın başladığının göstergesidir.Nanomühendisliğin hastalıkların tedavisine yöneltilmesiyle
hedeflenen dokulara sürekli ve yüksek konsantrasyonda ilaç taşınımı ve sistemik yan etki ve
toksisitenin azaltılması öngörülmüştür (Şekil 1.1) (Jin, 2007).
Liposomlar, polimer bazlı platformlar, dendrimerler, altın nanokabuklar, nanokristaller, karbon
fulerinler, silikon ve silika bazlı nanoparçacıklar ve süperparamanyetik nanoparçacıklar erken
kanser teşhis ve tedavisinde kullanılabilirliği olan nanoteknoloji araçlarıdır (Tanaka, 2009).
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Şekil 1.1. Kanser tedavisinde ilaç taşıma sistemi olarak nanoparçacıkların kullanılmasının serbest ilaç kullanımıyla
karşılaştırılması (Alexis, 2010)

1.5 Dendrimerler
Dendrimerler, boyut ve şekilleri tam bir kesinlikle kontrol edilebilen, farmasötikal kullanıma uygun
fonksiyonel terminal grupları bulunan ve iyi tanımlanmış yapılara sahip yeni bir polimer sınıfını
temsil eder. İlk “gerçek dendrimerler” 1980’li yıllarda Tomalia ve laboratuvar grubu tarafından
üretilmiştir (Cevc, 2010; Medina, 2009; Tomalia, 1985; Tomalia, 2002).Son otuz yılda, birçok
dendrimer ailesinin sentezlenmesi için çeşitli stratejiler geliştirilmiştir.Poliamidoamin (PAMAM)
dendrimerleren yaygın çalışılan dendrimer ailesidir (Najlah, 2006).
1.5.1 PAMAM dendrimerler
Poliamidoamin (PAMAM) dendrimerler küresel, iç boşlukları ve ilaç, plasmid DNA, oligonükleotit
ve antikorlarla stabil kompleksler oluşturabilen yaygın terminal grupları bulunan iyi tasarlanmış
dallı yapıda yeni bir polimer sınıfıdır (Şekil 1.2). Merkez çekirdeğe bağlı çok sayıda dalları,
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nanoölçekteki boyutları ve control edilebilir moleküler ağırlıkları gibi çeşitli özellikleri, PAMAM
dendrimerleri ilaç ve gen taşıyıcıları olarak uygun seçenekler haline getirmektedir. Bu yüzden,
küresel, biyouyumlu, güvenli ve immunojenik olmayan bu polimerler çeşitli ilaçların ve genetic
materyallerin hücrelere taşınması için yüksek verimli katyonik polimer vektörler olarak görev
yapabilirler. Kabul edilebilir biyolojik bozunma, control edilebilir ilaç salami ve az miktarda
nonspesifik kan-protein bağlanma özellikleri PAMAM dendrimerlerin diğer avantajlarındandır
(Taghavi Pourianazar, 2014).

Şekil 1.2. PAMAM dendrimerlerin yapısı (Taghavi Pourianazar, 2014)

1.5.2 PAMAM dendrimer kaplı manyetik nanoparçacıklar
Nükleik asitler gibi çeşitli terapötik ajanlar ağız ya da enjeksiyon yoluyla hastaya verildiğinde
yetersiz emilim, sınırlı dağılım ve muhtemel bozulma gibi sorunlar ortaya çıkabilir.Ancak,
manyetik nanoparçacıklara (MNP) bağlanan ilaçlar bu engelleri aşabilir ve manyetik hedefleme
yoluyla vücut içinde istenilen bölgede toplanabilir.Ayrıca, manyetik hedefleme ilacın toksisitesini
azaltıp, etkisini artırabilir.Manyetik hedefleme ligand-bazlı ilaç taşınımının atlanmasına imkan
sağlayarak sadece hedef organlara özgü olan hücre reseptörlerinin bulunması zorunluluğunu
ortadan kaldırır. İlaçların vücudun istenilen bölgesinde manyetik etkiyle toplanabilmesinin
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yanında, nanoparçacıklar artmış permeabilite ve retensiyon (EPR) etkisiyle tümör bölgesinde
birikebilir. EPR etkisi iki nedenden ortaya çıkmaktadır: (i) büyüyen tümörler vasküler endotelyal
büyüme faktörü (VEGF) üreterek anjiyogenezi ilerletirler; ve (ii) çoğu tümörün etkili bir lenfatik
boşaltma sistemine sahip olmaması nanoparçacıkların tümörde birikmesine sebep olur. Bu
durum tümöre bağlı yeni damar yapısının hayli geçirgen olmasına neden olarak dolaşım
sistemindeki nanoparçacıkların tümör interstisyumuna geçmesini sağlar.
Manyetik

demir

oksit nanoparçacıklarının

biyouyumlu olması,

demirin hücre içindeki

homeostazının demirin hücreye alınımı, hücreden atılımı ve hücre içinde depolanmasıyla kontrol
edilmesi ve fazla demirin vücuttan etkili bir şekilde uzaklaştırılabilmesi nedeniyle dikkate
değerdir. Sıçan modellerinde demir bazlı parçacıkların oksidatif strese ve biyogüvenirliliğin
göstergesi olan karaciğer enzim seviyelerinde uzun süreli değişimlere neden olmadığı ve bu
materyallerin yüksek dozlarına dahi tolerans gösterildiği rapor edilmiştir (Jain, 2008). Demir bazlı
bu nanoparçacıklar genellikle manyetik olaraktanımlanırlar. Ancak, daha doğru bir terim olan
süperparamanyetizma, bu parçacıkların manyetik Alana maruz kaldıklarında mıknatıslanma
fakat manyetik alan uzaklaştırıldığında kalıcı manyetizmanın (artık mıknatıslanma) olmaması
özelliğini gösterir. Buna ek olarak, manyetik parçacıkların inorganik ya da polimerik
malzemelerle kaplanması, hidrofobik etkileşimleri en aza indirerek, nanoparçacıkların koloidal
dağılımı ve biyouyumluluğu gibi ihtiyaç duyulan özelliklerinin geliştirilmesine ve parçacık
yüzeyinin spesifik etkileşimleri sağlayacak fonksiyonel gruplarla modifiye edilebilmesine imkan
sağlar (Corchero, 2009). Bütün bu nedenlerle, bu çalışmada manyetik nanoparçacıkları
kaplamak için poliamidoamin (PAMAM) dendrimerler kullanılacaktır. MNP yüzeyini kaplamak için
kullanılacak PAMAM dendrimerler sadece magnetit aglomerasyonunu engellemekle kalmayıp,
aynı zamanda yüzeydeki terminal gruplar yardımıyla çözünebilirliğin de kontrol edilmesine imkan
sağlar.MNP’lerin dendrimer ile modifiye edilmesi nanoparçacıkların yük, fonksiyonellik ve
reaktivitesini değiştirip, stabilite ve çözünürlülüğünü artırır. Daha önce boron nitrür nanoküreler
ve kitosan nanoparçacıklar gibi birçok sistem potansiyel gen-taşıma ajanları olarak incelenmiş
fakat bu sistemlerin hiçbirinde gen hedefleme için MNP’ler kullanılmamıştır.
1.6 CpG- oligodeoksinükleotitler
Metillenmemiş sitozin-fosfat-guanozin oligodeoksinükleotitleri (CpG-ODN), bağışıklık sistemini
aktive eden ve bulaşıcı hastalıklar, alerji ve kanser tedavisi ve engellenmesinde etkili olduğu
gösterilen kısa, tek dizili sentetik DNA molekülleridir (Gungor, 2014). CpG-ODN’nin olası
bağışıklık sistemi tetikleyici etkileri Toll-benzeri reseptör 9 (TLR9) tarafından yönetilen yolak
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üzerinden gerçekleşir.Bu etkiler arasında sitokin üreten bağışıklık sistemi hücrelerinin
tetiklenmesi, B-hücrelerinin aktivasyonu, TH1 reaksiyonu için gereken dendritik hücre
aktivasyonu, yardımcı T-hücrelerden bağımsız sitotoksik T-hücre aktivitesinin tetiklenmesi, tümör
içine ya da yakınına uygulandığında gözlemlenen in vivo anti-neoplastik etkiler ve monoclonal
antikor terapisinde görülen adjuvant etkiler bulunmaktadır (Olbert, 2009).
CpG- desen barındıran oligodeoksinükleotitler DNaz enzimleri tarafından hızlıca bozunuma
uğradığı için araştırmalar DNaza dirençli CpG-ODN’ler ile yürütülmektedir. Fosforotiyoat omurga
içeren DNaza dirençli CpG-ODN’ler nükleik asitlerin DNaz tarafından hedef alınan fosfat
gruplarındaki oksijen atomunun değiştirilmesiyle üretilir. Kimyasal olarak modifiye edilmiş bu
sentetik CpG-ODN’ler en az dört sınıfa ayrılır (Şekil 1.3).

Şekil 1.3. Fosfodiester ve fosforotiyoat bağları

1.7 CpG-ODN’lerin nanoparçacıklara bağlanması
CpG-ODN taşıyıcıları olarak PAMAM kaplı manyetik nanoparçacıkların (DcMNP) kullanılmasının
avantajlarıarasında DNaz degradasyonundan korunma, vücutta tutulma süresinin uzatılması,
hücresel alımın artmasına bağlı olarak hastaya verilen miktarda azalma, CpG-ODN’lerin
yapısının

değiştirilebilmesi,

hedef

dokulara

taşınılabilirlik,

vücut

içideki

lokasyonunun

değiştirilebilmesi, veCpG-ODN’lerin uzun süre zarfında yavaş salınıma izin vermesiyer alır.
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DcMNP’leri kullanarak antikanser ilaç taşınması için, DcMNP’lerin vasküler yapıları geçerek kan
dolaşımı yoluyla kanserli dokulara ulaştırılması gerekmektedir. Bu yüzden, 100 nm çapındaki
DcMNP’lere ihtiyaç duyulmaktadır.Ayrıca, DcMNP’lerin kanserli dokulara ulaşmadan bağışıklık
sistemi

hücreleri

tarafından

yakalanmasını

engellemek

için

modifiye

edilmeleri

gerekmektedir.Antijen-sunan hücreler (APC) ve B hücreleri 100 nm’denbüyük parçacıkları
kolaylıkla içeri alabilir.Antisense DNA ve siRNA gönderimi sırasında, endositoz yoluyla içeri
alınan

parçacıkların

taşınmalıdır.Ancak,

üzerindeki

nükleik

asitler

endozomlardan

CpG-ODN gönderiminde bu durum

ayırılarak

nükleusa

daha farklıdır.TLR9 reseptörü

endozomlarda lokalize olduğundan CpG-ODN’lerin uzun süreler boyunca endozomlarda
tutulması gerekmektedir. Bu nedenle, CpG-ODN kullanan sistemler geleneksel ilaç taşıma
sistemlerinden daha farklı bir tasarıma ihtiyaç duymaktadır [Hanagata, 2012].Kitchens et al.
tarafından yürütülen bir çalışmada da gösterildiği gibi, PAMAM dendrimerler klatrin-bağımlı
endositoz mekanizması tarafından hücre içine alınırlar ve hızlıca endozomal ve lizozomal
yapılara taşınırlar (Kitchens, 2008; Albertazzi, 2010). Bu durum, CpG-ODN moleküllerinin
kanserli dokulara gönderimi için DcMNP kullanılmasının uygun bir yöntem olduğuna işaret
etmektedir.
1.8 TLR9
Toll-benzeri reseptörler (TLR) bağışıklık sistemi hücrelerinde ifade edilirler, fakat TLR’lerin tümör
hücrelerinde de ifade edildiğine, kanserin ortaya çıkması ve ilerlemesinde önemli roller olduğuna
ve buna bağlı olarak meme kanseri tedavisinde önemli hedefler olabileceğine dair kanıtlar
artmaktadır.TLR9 endoplazmik retikulum (ER) gibi hücre içi veziküllerde yer almaktadır
(Takeshita, 2004).
1.8.1 Yapısal özellikler
TLR9, TLR ailesinin diğer üyeleriyle ortak yapısal özelliklere sahip Tip I membrane proteinidir.
TLR9’un hücre dışı domaininde 15 lösin-zengin tekrar ve sistein-zengin bölge, hücre içi
domaininde ise Toll/IL-1R homolog bölge bulunmaktadır.Çeşitli çalışmalar, TLR9’un COOH
ucunda bulunan 32 amino asidin hücre içi sinyalizasyonu için hayati önemi olan sarmalsı bir yapı
oluşturduğunu göstermektedir (Şekil 1.4) (Takeshita, 2004).

15

Şekil 1.4. TLR9’un moleküler yapısının şematik gösterimi. TLR9, bir hücre dışı domain (ECD), bir transmembrane
domain (TMD) ve bir hücre içi domain (ICD)’den oluşan Tip I membrane proteinidir. Lösin-zengin tekrarlar (LRR) ve
sistein-zengin bölge (CRD) hücre dışı domainde yer alırken, Toll/IL-1R homolog bölge (TIR) hücre içi domainde
bulunmaktadır (Takeshita, 2004).

Şekil 1.5. TLR9 proteininin N-terminal yapısı. Salgılayıcı yolak sinyali/mitokondri hedefleyici peptitler yeşil, proteolitik
kesilme bölgesi sarı, ve olası dimer arayüzü turuncu ile gösterilmiştir.Yeşil küreler TLR9 ligand bağlanması için önemli
olan amino asitleri ve pembe küreler tek nükleotit polimorfizmleri belirtmektedir (Takeshita, 2004).

1.8.2 Sinyal yolağı
CpG DNA endositoz yoluyla hücre içine alınırken, TLR9 CpG DNA’nın giriş yaptığı bölgeye
doğru yer değiştirir. CpG DNA ve TLR9’un endozomlarda birikmesi aynı vezikül içinde kolokalize olmalarına ve myeloid farklılaştırma birincil tepki 88 (MyD88) proteininin tetiklenerek
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sinyalizasyonun başlatılmasına yol açar (Şekil 1.6).CpG DNA, TLR9’a doğrudan bağlanır.TLR9
önceden oluşmuş dimer yapıdadır. Monomerler arasındaki uzaklık CpG DNA’nın bağlanmasıyla
azalır (Wie, 2009). TLR9 sinyal yolağının aktivasyonu sitoplazmik Toll/IL-1 reseptör (TIR)
domaininin TIR domain-içeren adaptor protein MyD88 ile etkileşime girmesiyle başlar. Daha
sonra MyD88, IRAK1-TRAF6-TAK1 yolağını aktif hale getirir. IRAK-1 fosforilasyon yolu ile aktive
edilir ve daha sonra TRAF6 ile etkileşime girer. Bu etkileşim IKK kompleksinin aktivasyonunu ve
buna bağlı olarak MAP kinazlarının (JNK, p38 MAPK) ve NF-κB’nin aktif hale getirilmesini
sağlar. TAK1, IKKb’yi fosforile ederek, IkB’nin degrade edilmesiei ve buna bağlı olarak NF-kB’nin
serbest kalmasına yol açar. TAK1, ayrıca, MAPKK3 ve MAPKK6 proteinlerini aktive ederek,
JNK, p38, and CREBproteinlerinin fosforile edilmesini sağlar. IKK kompleksi p105’I fosforile
eder. Bu fosforilasyon p105’in degradasyonunu tetikleyerek MAP3K8, MKK1, MKK2, ERK1,
ERK2, ve JNK enzimlerinin aktivasyonuna, buna bağlı olarak da AP-1 proteininin aktive
edilmesine fırsat verir. IRF1 ve IRF5, MyD88 ile doğrudan bağlanarak aktif hale gelir. IRF
proteinleri, NF-kB, ve AP-1 transkripsiyon faktörleri TNF ve IL-12 gibi proinflamatuar sitokinlerin
ifade edilmesini artırır (Takeshita, 2004; Latz, 2007). P38, JNK ve NF-kB yolakları TLR9 yoluyla
CpG-ODNtarafından aktive edilen en önemli uç sinyal yolağıdır.p38 yolağı p52, p21, p16 ve p14
gibi pro-apoptotik genlerin ifadesini artırarak tümör hücrelerinin erken senesansa girmesini
sağlar. JNK yolağı, diğer merkezi proteinler gibi, hem proliferatif hem de pro-apoptotik role
sahiptir. Ancak, pro-apoptotik görevleri proliferatif görevlerinden daha ağır basmaktadır (Şekil
1.7) (Dhanasekaran, 2008).
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Şekil 1.6. CpG DNA/TLR9 hücre sinyal yolağı (Takeshita, 2004)

Şekil 1.7. p38 ve JNK apoptotik sinyal yolağı (Dhanasekaran, 2008)

Klinik öncesi ve erken klinik çalışmalar, metillenmemiş CG oligonükleotitlerinin (CpG-ODN)
bağışıklık sistemi uyarıcı etkilerinin çok güçlü olduğunu ve çeşitli kanser tedavilerinde antikanser
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etkileri artırdığını göstermektedir (Jahrsdorfer, 2008). CpG-ODN moleküllerinin TLR9’u aktive
edebilmeleri için hücre içindeki endozomlara taşınması gerekmektedir.CpG-ODN’lerin manyetik
nanoparçacıklara yüklenmesi bu moleküllerin tümör bölgesine başarılı bir şekilde iletilebilmesi
için önemli bir yöntemdir. Bu nanoparçacıkların endositoz yoluyla hücreye alınması doğrudan
endozomal yapılara gönderilmelerini sağlamaktadır (Khodadust, 2013; Pan, 2007). Nükleazlar
tarafından gerçekleştirilen hızlı temizlenmeyi engellemek adına CpG gönderimi için taşıyıcı
sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. CpG-ODN’lerin çeşitli nanoparçacıklara yüklendiğine dair
birçok rapor bulunmaktadır, ancak, bu raporlarda demir oksit manyetik nanoparçacıklar ya da
PAMAM dendrimerler kullanılmamıştır. Bu çalışmada, CpG-ODN moleküllerinin MCF-7, MDAMB-231 ve SKBR-3 kanser hücre hatlarına gönderimi için PAMAM kaplı manyetik
nanoparçacıklar

kullanılacaktır.CpG-ODN

gönderimi

ile

ilgili

bazı

çalışmalar

aşağıda

özetlenmiştir.
Daha önce antitümör bağışıklık sistemi tepkisini düzenlemek için, in vitro ve in vivoda doğuştan
gelen bağışıklık sistemi hücrelerini hedeflemek amacıyla CpG-ODN/altın nanoparçacık
kompleksleri tasarlanmıştır. CpG-bağlı altın nanoparçacıkların in vitromakrofaj uyarımını önemli
ölçüde artırdığı ve eşit dozda serbest CpG ile kıyaslandığında in vivo tümör büyümesini
durdurduğu gözlemlenmiştir. Güçlü antitümör etkisine sahip olmaları ve kombinasyon terapisine
ihtiyaç duymamaları, bu kompleksleri klinikte CpG monoterapi için kullanılabilir hale
getirmektedir (Lin, 2013).
Bir diğer çalışmada, CpG desenleri yüksek oranda bağışıklık sistemi tetikleyici aktivite gösteren
işlevselleştirilmiş gümüş nanokümelere (AgNC) bağlanmıştır. Sonuçlar, nanokümelere bağlı
CpG’lerin hücre içine alımının serbest CpG moleküllerine göre daha kolay olduğunu ortaya
koymuştur. Ek olarak, AgNC’lere bağlanma CpG’lerin nükleazlar tarafından degrade edilmesini
engellediği için CpG-ODN’lerin biyoaktifliğini arttığı görülmüştür (Tao, 2013).
Shukoor et al. çok fonksiyonlu bir polimer yardımı ile CpG-ODN moleküllerini mangan oksit
(MnO) nanoparçacıkları üzerine sabitlemiştir.Sentezlenen bu kompleksler Caki-1 (insan böbrek
kanseri) hücreleri ile inkübe edilmiş ve CpG-ODN bağlı nanoparçacıkların TLR9 yolağını
hedefleyerek aktive etme potansiyeli incelenmiştir.Sonuçlar, bu hücrelerde TLR9 tarafından
uyarılan NF-kB sinyal yolağının aktif hale geldiğine işaret etmektedir (Shukoor, 2009; Shukoor,
2012).
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Zhi et al. boron nitrür nanoküreler (BNNS) sentezlemiş ve bu nanoküreleri TLR9’u aktive etmek
amacıyla CpG-ODN gönderimi için kullanmıştır.Çalışmada BNN’lerin kolaylıkla hücre içine
alındığı ve lizozomal yapılarda biriktiği gösterilmiştir. Ayrıca, CpG-ODN bağlı BNN’lerin NF-kB
etkinliğini serbest CpG’lere göre daha fazla artırdığı ve bu nanokürelerin TLR9’u aktive etmek
amacıyla CpG gönderimi için taşıyıcı olarak kullanılabileceği ortaya konmuştur (Zhi, 2011).
BNN’ler üzerine CpG yüklenmesini ve CpG-ODN moleküllerinin hücre içine alınma verimliliğini
artırmak için boron nitrür nanoküreleri kitosan ile kaplanmıştır.Kitosan-kaplı BNN/CpG
oligodeoksinükleotit komplekslerinin, kitosan/CpG oligodeoksinükleotitlerine kıyasla, CpG
oligodeoksinükleotitlerin hücre içine alımındaki artışa bağlı olarak, üretilen sitokin miktarını iki kat
artırdığı gözlemlenmiştir (Zhang, 2013).
CpG-ODN gönderimiyle ilgili bütün bu çalışmalarda, bir hedefleme sistemi eksikliği göze
çarpmaktadır. Bu eksiklik bizim çalışmamızda kullanılacak olan demir oksit manyetik çekirdek
yardımıyla giderilebilir.
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2. Gereç ve Yöntem
2.1 Manyetik Nanoparçacıkların Sentezi
Fe3O4 manyetik nanoparçacıkları (MNP) beraber çökeltme yöntemi ile sentezlenmiştir. Bu
yöntemde ilk olarak ferrous klorür tetrahidrat (FeCl2.4H2O) (Sigma Aldrich, ABD) ve ferrik klorür
hekzahidrat (FeCl3.6H2O) (Sigma Aldrich, ABD) (molar oran of Fe+2:Fe+3=1:2) beş boyunlu balon
şişede, distile su içerisinde, azot gazı geçirilerek ve 2000 rpm’de sürekli karıştırılarak
çözülmüştür.

Azot

gazı oksijenden

arındırılmış

bir

ortam

sağlayarak

üretilen

demir

nanoparçacıkların oksitlenmesini engellemiştir. 90˚C’de 1 saat sürekli karıştırılan solüsyona
peristaltic pompa yardımıyla amonyum hidroksit (NH4OH) eklenmiştir (Liu et al. 2006).
Gerçekleştirilen kimyasal tepkime Formül 2.1’de (Gupta and Gupta 2005; Tartaj et al. 2003).
Elde edilen manyetit çökeltisi siyah renktedir. Bu çökelti manyetik dekantasyon yöntemiyle
ayrıştılmış, birkaç kez etanol ve distile su ile yıkanmış ve açık havada kurutulmuştur. Son olarak,
izole edilen kuru siyah parçacıklar etanol (5 g L-1) içerisinde çözülmüştür (Gupta and Gupta
2005; Lan et al. 2007; Liu et al. 2006; Osaka et al. 2006).
Fe2+ + 2Fe3+ + 8OH- → Fe(OH)2+2FeOOH+2H2O → Fe3O4 + 4H2O

Formül 2.1

2.2 Manyetik Çekirdeğin Aminosilan ile Yüzey Modifikasyonu
25 ml MNP-etanol solüsyonu (5 g L-1) 125 ml etanol ile karıştırılmış ve ultrasonikatör ile 30
dakika boyunca muamele edilmiştir. Sonikasyonun 20 dakikasında karışıma 10 ml
aminopropiltrietoksisilan (aminosilan/APTS) (NH2 (CH2)3-Si-(OCH3)3) (Sigma Aldrich, ABD)
eklenmiştir. 15 saat boyunca karıştırılan solüsyon methanol ile birkaç kez yıkanmış ve oda
sıcaklığında toz hale gelene kadar kurutulmuştur. Yüzeyinde amin grupları bulunan APTS-kaplı
MNP’ler “Jenerasyon 0” (G0) olarak adlandırılmıştır (Pan et al. 2007; Uzun et al. 2010).
2.3 APTS ile Modifiye Edilmiş MNP’lerin PAMAM Dendrimer ile Kaplanması
Birinci jenerasyon (G1) dendrimeri elde etmek için, APTS-kaplı MNP’ler 200 ml 20% (v/v)
metilakrilat-metanol solüsyonuyla (Sigma Aldrich, ABD) karıştırılmıştır. Karışım su banyosu
içinde 7 saat oda sıcaklığında sonike edilmiştir. Nanoparçacıklar manyetik dekantasyon yöntemi
kullanılarak methanol ile 5 kez yıkanmıştır. Daha sonra, 40 ml 50% (v/v) etilendiamin-metanol
karışımı (Sigma Aldrich, USA) eklenmiş ve karışım su banyosu içinde 3 saat oda sıcaklığında
sonike edilmiştir. Parçacıklar 5 kez methanol ile yıkanmış ve mıknatıs yardımıyla karışımdan
ayrıştırılmıştır. Metilakrilat ve etilendiamin kullanılarak istenilen jenerasyona ulaşılana kadar
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önceki basamaklar tekrarlanmıştır. Sentezlenen dendrimer-kaplı MNP’ler (DcMNP) kurutulmuş,
tartılmış ve 0.01 M fosfat tamponlu salin (PBS) (Ek A) (5 g L-1) içerisinde çözülmüştür (Majoros
et al. 2006; Pan et al. 2007; Uzun et al. 2010).
2.4 CpG-ODN Stok Solüsyonunun Hazırlanması
Çalışmamızda ticari olarak bulunan metillenmemiş tek zincirli DNA olan CpG-ODN 2006 (KODN/CpG-B)

(InvivoGen,

USA)

kullanılmıştır.

CpG-ODN

sekansı

5’-

TCGTCGTTTTGTCGTTTTGTCGTT-3’dır. CpG-ODN steril endotoksinlerden arındırılmış su
içerisinde konsantrasyonu 50μM olacak şekilde çözülmüştür. Stok solüsyon -20˚C’de
saklanmıştır.
2.5 CpG Bağlanması
CpG-ODN/DcMNP kompleksleri farklı miktarlarda DcMNP (G3-G8) ile CpG-ODN solüsyonlarının
(CpG-ODN/DcMNPs oranı 1:70’tir) 37˚C’de 50 µl PBS içerisinde 30 dakika karıştırılmasıyla
oluşturulmuştur.
Jenerasyon 7 (G7) CpG-ODN bağlanması için optimum jenerasyon olarak belirlenmiştir. Bundan
sonraki deneyler G7DcMNP kullanılarak yapılmıştır.
G7DcMNP’ye bağlanacak en yüksek CpG-ODN miktarını belirlemek için farklı miktarlarda CpGODN DcMNP’lere (1:1, 1:2.5, 1:5, 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60, 1:70 ve 1:75 oranlarında) 50
µl PBS içinde, 37˚C’de 30 dakika boyunca karıştırılarak yüklenmiştir.
2.6 CpG-Bağlı DcMNP’lerin Karakterizasyonu
CpG’lerin DcMNP’lere bağlanmasını control etmek ve konjugatların özelliklerini belirlemek için
farklı yöntemlerle karakterizasyon yapılmıştır.
2.6.1 NanoDrop Spektrofotometre Analizi
CpG’lerin DcMNP’ye yüklenme verimliliği NanoDrop spektrofotometre ile incelenmiştir.
Oluşturulan kompleksler 10 dakika oda sıcaklığında manyetik dekantasyona maruz bırakılmıştır.
Daha sonra 5 μl süpernatant mikrosantrifüj tüplere transfer edilmiş ve supernatant içindeki
ssDNA konsantrasyonu 340 nm dalgaboyunda NanoDrop spektrofotometre UV/Vis (NanoDrop
2000) (Thermo Fischer Scientific, ABD) kullanılarak ölçülmüştür.
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Sonuçlar supernatant içindeki serbest CpG-ODN miktarını göstermektedir. DcMNP’lere
bağlanmayan CpG-ODN miktarı ölçülen absorbansın yüksekliğiyle orantılı olacaktır.
2.6.2 Jel Elektroforezi
CpG-ODN’lerin DcMNP’lere bağlanma etkinliği elektroforetik hareketlilik kayma analizi ile
incelenmiştir (Shukoor et al. 2009a). Öncelikle 1:1, 1:2.5, 1:5, 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60,
1:70 ve 1:75 oranlarında CpG-ODN/DcMNP kompleksleri hazırlanmıştır. Daha sonra, oda
sıcaklığında 30 dakika karıştırılan kompleksler agaroz jel üzerinde görüntülenmiştir.
Bu amaçla %3 agaroz jel, 2.4 g agarozun (Applichem, Almanya) 80 ml 1X TAE tamponunda
çözülmesiyle hazırlanmıştır.

Daha sonra, soğutulan jel solüsyonuna 4 μl EtBr eklenmiş,

homojen olana kadar karıştırılmış ve katılaşması için jel tepsisine dökülmüştür. Katılaşan jelin
her bir kuyusuna 2 μL 6X boyayla karıştırılmış 10 μL CpG-ODN/DcMNP örneği yüklenmiştir.
Örnekler jel üzerinde 50V elektrik alanında 1 saat yürütülmüş ve jel Vilber Lourmat UV Imager
(VILBER Lourmat UV Transilluminator) ile görüntülenmiştir.
CpG-ODN’lerin DcMNP’lere bağlanması tek zincirli DNA’nın jel üzerinde görünmemesiyle
anlaşılmaktadır. Boş DcMNP’ler negative ve serbest CpG-ODN’ler pozitif control olarak
kullanılmıştır.
2.6.3 X-Işını Fotoelektron Spektroskopi
X-ışını fotoelektron spektroskopi (XPS) boş ve CpG-ODN bağlı DcMNP komplekslerinin
yüzeyindeki elemental kompozisyonu belirlemek

için kullanımıştır.

CpG-bağlanmış ve

bağlanmamış DcMNP örnekleri toz halde XPS spektrofotometrede (PHI 5000 VersaProbe)
analiz edilmiştir.
2.6.4 Taramalı (Scanning) Elektron Mikroskopi
Taramalı (scanning) electron mikroskobu (SEM) yüzeyi elektron problarıyla tarayarak örneklerin
yüzey topografisi hakkında bilgi vermektedir. PAMAM-kaplı nanoparçacıkların yüzey özellikleri
ve boyutları SEM (QUANTA 400F Field Emission Scanning Electron Microscope) yöntemiyle
incelenmiştir.
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2.6.5 Transmisyon Elektron Mikroskop Analizi
Boş MNP’ler ile DcMNP’lerin boyutlarını belirlemek için örnekler transmisyon elektron
mikroskopu (TEM) (FEI Tecnai G2 Spirit BioTwin Transmission Electron Microscope) kullanılarak
incelenmiştir.
2.6.6 Zeta-Potansiyel Analizi
Zeta potansiyal analizi solüsyon içindeki parçacıkların stabilitesini gösteren elektriksel bir
kriterdir. Bu yüzden, boş, APTS ile modifiye edilmiş, PAMAM kaplı ve CpG-bağlı
nanoparçacıklar yüzey yükü ve stabilitelerinin belirlenmesi amacıyla MALVERN Nano ZS90
kullanılarak incelenmiştir.
2.7 Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR)
Kimyasal bileşimi analiz etmek için, MNP, aminosilan ile modifiye edilmiş MNP ve PAMAM
dendrimer ile kaplı MNP örneklerin, potasyum bromür (KBr) ile pellet haline getirilmiştir ve FTIR
cihazı (Nicolet 6700 FTIR Spektrometre) ile analiz edilmiştir
2.8 CpG-ODN/DcMNP Konjugatlarının In Vitro Stabilite Analizleri
CpG-ODN/DcMNP komplekslerinin in vitro stabiliteleri salım analizi ile incelenmiştir. En yüksek
bağlanma verimine sahip CpG-ODN/DcMNP kompleksleri 50 µl 0.01 M PBS (pH 7.2) içinde
çözülmüştür. Önceden belirlenen zaman aralıklarında 8 hafta boyunca süpernatant toplanmış ve
NanoDrop Spektrofotometre kullanılarak incelenmiştir.
2.9 Hücre kültürü
2.9.1 Hücre hatları
MDA-MB-231 hücre hattı Prof. Dr. Ferit Avcu’dan (GATA, Ankara) ve SKBR3 hücre hattı Doç Dr.
Rengül Çetin-Atalay’dan (Bilkent Üniversitesi, Ankara) temin edilmiştir. MCF7 hücreleri ŞAP
Enstitüsünden alınmıştır. Hücreler %10 fetal bovin serum ve %1 gentamisin eklenmiş RPMI
1640 besiyerinde, 37˚C ve %5 CO2 sağlanmış ortamda yetiştirilmiştir.
2.9.2 Hücre kültürlerinin pasajlanması
Hücre hatları, kültür kabı yüzeyini kapladıkça şu şekilde pasajlanmışlardır: Besi yeri pipetlenerek
atılır ve kültür kabı yüzeyi fosfat tamponlanmış salin (PBS) ile yıkanır. Yıkama tamponu
uzaklaştırılır ve hücre tipine bağlı olarak 1-2ml 0.25% Tripsin-EDTA çözeltisi eklenerek 5 dakika

24

boyunca hücrelerin kültür kabı yüzeyinden ve birbirlerinden ayrılması beklenir. Tripsini inaktive
etmek için 4-5ml besiyeri eklenir ve istenen oranda pasajlama yapılarak, hücreler yeni kültür
ortamına geçirilir.
2.10 Gen ifade analizi
2.10.1 RNA izolasyonu
Toplam RNA izolasyonu TriPure kimyasalı ile üretici firmanın direktifleri doğrultusunda 6-kuyulu
plakalara önceden ekilmiş hücrelerden yapılmıştır (Roche Diagnostic, Almanya). Basitçe,
6-kuyulu plakadaki hücrelerin besiyeri uzaklaştırılmış ve her bir kuyu soğuk PBS ile dikkatle
yıkanmıştır. PBS uzaklaştırıldıktan sonra, herbir kuyuya 1 ml TriPure kimyasalı eklenmiş, etkili
liziz sağlamak için 5 dakika boyunca elde çalkalanmıştır. Lizatlar DEPC ile muamele edilmiş
tüplere alınmış ve izolasyon gününe kadar -80ºC derin dondurucuda saklanmıştır. İzole edilen
RNA’nın saflığı ve miktarı NanoDrop Spektrophotometresi’nde (Thermo Scientific, ABD)
ölçülmüş; RNA kalitesi 1% agaroz jelde gözlemlenmiştir.
2.10.2 İzole edilen RNA’ların Kontrolü
2.10.2.1 RNA Konsantrasyonu ve Saflığının Kontrolü
İzole edilen RNA örneklerinin konsantrasyon ve saflığı NanoDrop Spektrofotometresiyle 230,
260 ve 280 nm dalgaboylarında absorbans ölçülerek incelenmiştir. RNA 260 nm dalgaboyunda
maksimum absorbansı vermektedir ve 260 nm’de ölçülen 1.0 absorbans 40 ng/µL RNA’ya
eşittir. A260/A280 oranı örneklerdeki protein kontaminasyonunu gösterecektir.

Saf RNA

örneğinin A260/A280 oranı 1.8 ve 2.0 arasında olmalıdır. 230 nm dalgaboyunda görülecek artış
örneklerdeki fenol kontaminasyonuna işaret edecektir.
2.10.2.2. RNA Sağlamlığının Kontrolü
İzole edilen RNA’ların yapısal bütünlüğü agaroz jel elektroforezi ile incelenmiştir. Bu amaçla,
RNA örnekleri 2X RNA boyası (Fermantas, Litvanya) ile karıştırılmış, EtBr ile boyanmış %1
agaroz jel üzerinde yürütülmüş ve jel Vilber Lourmat UV Imager (VILBER Lourmat UV
Transilluminator) ile görüntülenmiştir.
Yapısal olarak sağlam total RNA jel üzerinde keskin ve temiz 28S ve 18S rRNA bantları
verecektir. Keskin görünümlü rRNA bantlarının eksikliği bozunmuş RNA’yı işaret edecektir.
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2.10.3 DNaz I Muamelesi
İzole edilen RNA örneklerindeki olası DNA kontaminasyonundan kurtulmak için cDNA sentezi
öncesi RNA örnekleri DNaz I enzimi ile muamele edilmiştir. Bu amaçla, 1 μg total RNA, 1 μL 10X
DNaz I tamponu (200 mM Tris-HCl (pH 8.4), 500 mM KCl, 20 mM MgCl2), 1 μL DNaz I (1
ünite/μL) (Thermo Scientific, ABD), and RNaz’dan arındırılmış su son hakim 10 μL olacak
şekilde karıştırılmış ve 37ºC’de 30 dakika inkübe edilmiştir. DNaz I enzimini engellemek için
karışıma 1 μL of EDTA eklenmiş ve 10 dakika 65ºC’de inkübe edilerek reaksiyonun bitmesi
sağlanmıştır.
2.10.4. cDNA sentezi
RNA’ların cDNA’ya çevrilmesi Ters Transkriptaz enzimi, random hekzamer primer, dNTP, MgCl 2
ve reaksiyon tampon kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
DNaz I ile muamele edilmiş RNA örnekleri (11 μl) 1μl random hekzamer primer (10 μM) ve 0.5
μl nükleazdan arındırılmış su ile karıştırılmış ve 65ºC’de 5 dakika boyunca inkübe edilmiştir.
Daha sonra 4 μl 5X ters transkriptaz tamponu, 1 μl RevertAid Ters Transkriptaz (200 U/μl), 0.5
μl Ribolock RNaz İnhibitorü (40 U/μl), 2 μl 10 mM dNTP’den oluşan karışım eklenmiş ve
sırasıyla 25ºC’de 10 dakika, 42ºC’de 60 dakika ve 70ºC’de 10 dakika inkübe edilmiştir.
Reaksiyon tamamlandıktan sonra sentezlenen cDNA’lar nükleazdan arındırılmış su ile
seyreltilmiş ve -20ºC’de saklanmıştır.
2.10.5. Kantitatif Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (qRT-PCR)
TLR9 gen ifadesi TaqMan Gene Expression Assay (Roche, Almanya) kullanılarak incelenmiştir.
TaqMan probu 5’ ucunda floresan reporter boya ve 3’ ucunda ise quencher boya bulunan kısa
bir oligonükleotittir. Normal şartlarda, quencher molekül floresan boyadan gelen sinyali
baskılamaktadır. Floresan sinyalin alınabilmesi için TaqMan probun 60°C’de cDNA zincirine
bağlanması gerekmektedir. Bu sıcaklıkta, Taq DNA polimeraz enzimi, TaqMan probun 5’ ucunu
keserek, floresan reporter boyanın serbest kalmasını sağlar ve floresan sinyalin baskılanmasını
önler. Daha sonra prob hedef DNA zincirinden uzaklaştırılır ve amplikonların çoğalması sağlanır.
Çalışmamızda β-actin kontrol (referans) gen olarak kullanılmıştır. β-actin ve TLR9 genlerinin
ifade analizleri için kullanılan PCR karışımları ve koşulları Tablo 2.1 ve Tablo 2.2’de belirtilmiştir.
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Tablo 2.1 TLR9 geninin ifade analizi için PCR karışımı

İçerik
LightCycler

Konsantrasyon
480 2x

Hacim

Son Konsantrasyon

10 µL

1x

1 µL

Herbir primerden 8 pmol, UPL probdan

Probes Master Mix
Real Time Ready 20x

4pmol kullanılmıştır.

Assay
Steril su

---

Toplam

4 µL

---

15 µL

---

Tablo 2.2 TLR9 geninin ifade analizi için PCR koşulları

Program

Sıcaklık (°C)

Süre (s)

Döngü

Aktivasyon

95

600

1

95

10

60

30

72

1

40

30

Amplifikasyon
Soğutma

45

1

Sonuçlar 2-ΔΔCT yöntemiyle analiz edilmiştir (Livak and Schmittgen 2001).
2.11 XTT Hücre Çoğalma Analizi
Serbest CpG-ODN, kontrol-CpG/DcMNP ve CpG-ODN/DcMNP konjugatlarının MDA-MB231,
SKBR3 ve MCF7 hücrelerindeki antitümör etkileri XTT hücre çoğalma analizi ile incelenmiştir.
XTT, tetrazolium tuzlarının canlı hücrelerin mitokondriyal enzimleri tarafından suda çözünebilen
renkli formazan kristallerine dönüştürüldüğü kolorimetrik bir testtir. Ortaya çıkan rengin
yoğunluğu hücre canlılığı ile orantılıdır.
96-kuyucuklu plakaların herbir kuyusuna 50 μL besiyeri içinde 8×103 hücre ekilmiştir. Plakalar
hücrelerin kuyulara yapışmasına izin vermek için 24 saat boyunca 37°C’de inkübe edilmiş, daha
sonra farklı konsantrasyonlarda serbest CpG-ODN, kontrol-CpG/DcMNP ve CpG-ODN/DcMNP
konjugatları ile muamele edilmiştir. 24, 48 ve 72 saat 37°C’de inkübe edildikten sonra hücrelere
XTT ajanı ve aktivatörü (Biological Industries, Israel) eklenmiştir. 4 saat sonra formazan
boyalarının yoğunluğu 500 nm dalgaboyunda 96-kuyucuklu plaka okuyucuyla (Spectromax 340,
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Molecular Devices, ABD) ölçülmüştür. Hücre çoğalma eğrileri boyanın yoğunluğunun hücre
canlılığı olarak yorumlanmasıyla çizilmiştir.
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3. Bulgular
3.1 DcMNP Sentezi
Manyetik nanoparçacıkların sentezi için birçok yöntem bulunmasına karşın çalışmamızda aynı
boyutta parçacık üretilmesine imkan sağlayan beraber çökeltme metodu kullanılmıştır.
Bir sonraki aşamada manyetik nanoparçacıkların yüzeyi biyouyumluluğu ve hücre içine alımı
artırmak için PAMAM dendrimer ile modifiye edilmiştir. Polimer kaplaması sadece biyouyumlu
koruyucu bir tabaka sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bağışıklık sistemini uyarıcı
oligonükleotitler olan CpG-ODN’lerin yüklenmesi için etkili bir yüzey oluşturmaktadır.
Nanoparçacıkların dendrimerle kaplanabilmesi için öncelikle nanoparçacıkların yüzeyi APTS ile
modifiye edilmiştir. Yüzeyinde amin gruplar bulunan APTS-kaplı MNP’ler Jenerasyon 0 (G0)
olarak adlandırılmıştır (Şekil 3.1).
Son olarak diverjan sentez yöntemi kullanılarak MNP’ler PAMAM dendrimer ie kaplanmıştır
(Şekil 3.1). Diverjan sentez yönteminin avantajı kolaylıkla tekrar edilebilen aşamalarla nano
boyutta moleküler iskeletler elde etmeye imkan sağlamasıdır. Diverjan sentez yöntemiyle
üretilen dendrimerler yüksek oranda dallanmış bir yapıya sahip makromoleküllerdir. Bu
yöntemde, aşamalı polimerizasyon reaksiyonları ile çekirdekten dışarıya doğru katmanlar
(jenerasyonlar) üretilerek büyüme sağlanır (Eichman et al. 2000; Tomalia et al. 1985).

Şekil 3.1 Manyetik nanoparçacıkların APTS ve PAMAM dendrimer ile modifiye edilmesi
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3.2 Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR)
FTIR spektrometri yöntemi kullanılarak 4000 ve 500 cm−1 dalgaboyları arasında ölçülen MNP,
MNP-APTS, G5DcMNP ve G7DcMNP'lere ait en önemli bantların frekanslari Şekil 3.2'de
gösterilmektedir. 673

cm-1

de

görülen

bant,

MNP'lerin

çekirdeğini

oluşturan

manyetite (Fe3O4) aittir. 1100 cm-1 dalgaboyundaki bant aminosilan modifikasyonundan sonra
görülen Si–O

bağını

göstermektedir. NH2 gruplarının

titreşimi

3410

cm-1 dalgaboyunda,

metilakrilat ve metanolde bulunan C–H bağları ise sırasıyla 2840 ve 3010 cm-1
dalgaboylarında görülmektedir. 1450, 1490, 1530 ve 1620 cm-1 dalgaboylarında –CO–NH–
bağlarının titreşimlerine ait bantlar bulunmaktadır. 3200–3600 cm-1 dalgaboylarındaki bantlar

alkollere ait

olan O–H baglarini belirtmektedir.

FTIR spektrumları

dendrimerlerin

modifikasyonu sırasındaki işlemler ile uygunluk göstermektedir.

Şekil 3.2 MNP, MNP-APTS, G5 ve G7DcMNPs FTIR spektrumları

3.3 DcMNP’lere CpG Bağlanması
CpG-ODN molekülleri farklı jenerasyonlar ve konsantrasyonlardaki DcMNP’lere PBS tamponu
(pH 7.2)

içinde yüklenmiştir.

Oluşan

kompleksler

elektrik

alanı içindeki hareketlilik,

konsantrasyon ve yüzey yükü ve elemental kompozisyon açılarından agaroz jel elektroforez,
NanoDrop spektroskopi, zeta potansiyel ve XPS analizleri ile karakterize edilmiştir.
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3.3.1

NanoDrop Spektroskopi Analizi

En yüksek konsantrasyonda CpG-ODN bağlayan DcMNP jenerasyonunu belirlemek için, farklı
jenerasyonlardaki (G3–G8) DcMNP’lere sabit miktarda CpG yüklenmiştir (CpG:DcMNP oranı
1:70). Katyonik nanoparçacıklara bağlanan CpG-ODN miktarı süpernatantta kalan ssDNA
miktarının başlangıç miktarından çıkarılmasıyla hesaplanmıştır.
Düşük jenerasyondaki (G0-G4) dendrimerler düzlemsel eliptik bir şekle sahiptir. Ancak
jenerasyonlar büyüdükçe (G5-G10) sıkı dizilimli dallar polimerin yuvarlak bir şekil almasına
neden olur. Jenerasyon numarası paracığın boyutunu, moleküler ağırlığını ve yüzeyindeki
aktifgrupların sayısını belirler. “De Gennes sıkı dizilim etkisi” yüksek jenerasyonların (G8-G10)
dallı yapıyı kalabalıklaştırarak polimerin şekline zarar verecegini belirtmektedir (Dufès et al.
2005; Taghavi Pourianazar et al. 2014).
Çalışmamızdan

elde

edilen

sonuçlar,

Jenerasyon

7

DcMNP’lerin

(G7DcMNP)

diğer

jenerasyonlara kıyasla (G3-G8) yapısal engellemeler olmaksızın en yüksek konsantrasyonda
CpG bağlayabildiğini göstermiştir (Şekil 3.3). Bunun nedeni diğer jenerasyonlara kıyasla
G7DcMNP’lerin katyonik yüzeylerindeki aktif grup sayısı ve buna bağlı olarak değişen yüzey
yüküdür.

Şekil 3.3 Farklı jenerasyonlardaki DcMNP’lere CpG bağlanması (CpG-ODN:DcMNP oranı 1:70). Deneyler üçlü setler
halinde yapılmıştır (n = 3), *P < 0.05.
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CpG-ODN

yüklü

G7DcMNP’lerin

klinik

uygulamalar

için

stabil

kompleksler

oluşturup

oluşturmadıklarını incelemek için, sabit miktarda CpG-ODN artan miktarlarda G7DcMNP ile
karıştırılmış ve CpG-ODN’lerin yüklenebilmesi için en uygun MNP konsantrasyonu belirlenmiştir.
Şekil 3.4’te de görüldüğü gibi pH 7’de G7DcMNP’lere yüklenen optimum CpG oranı 1:70 (CPGODN:G7DcMNP=1:70) olarak belirlenmiştir.

Şekil 3.4 Farklı miktarlardaki G7DcMNP’lere CpG bağlanması. Deneyler üçlü setler halinde yapılmıştır (n = 3),
*P < 0.05.

3.3.2

Agaroz Jel Elektroforetik Hareketlilik Kayma Analizi

CpG-ODN:G7DcMNP komplekslerinin oluşumu ve CpG’lerin dendrimerlere bağlanması agaroz
jel elektroforez yöntemi ile CpG-ODN’lerin elektrik alanındaki hareketliliği gözlemlenerek
incelenmiştir. Şekil 3.5, farklı jenerasyonlarda (G3-G8) veya farklı konsantrasyonlardaki
DcMNP’lere bağlanan CpG ile farklı konsantrasyonlardaki serbest CpG’nin elektroforetik
hareketliliğini göstermektedir.
Pozitif kontrol olarak 1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, ve 1:128 (1-8 numaralı kuyular)
oranlarında seyreltilmiş serbest CpG ve negative kontrol olarak CpG yüklenmemiş DcMNP (9
numaralı kuyu) kullanılmıştır. 10-15 numaralı kuyularda farklı jenerasyonlardaki DcMNP’lere
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(G3-G8) yüklenmiş CpG’ler, 17-26 numaralı kuyularda ise farklı konsantrasyonlardaki
G7DcMNP’lere yüklenmiş CpG’ler incelenmiştir (Şekil 3.5).
Farklı jenerasyonlardaki DcMNP’lere (G3-G8) CpG bağlanma verimliliği pH 7’de incelenmiştir.
NanoDrop Spektroskopi ve agaroz jel elektroforez sonuçları Jenerasyon 2, 3, 4, 5, 6 ve 8’in
Jenerasyon 7’ye göre daha az CpG bağladığını göstermiştir. Ayrıca, CpG-ODN/G7DcMNP
komplekslerindeki artan nanoparçacık miktarı DNA’nın elektroforetik hareketliliğini azaltmıştır
(Şekil 3.5). Elektroforetik hareketlilikteki bu azalma daha fazla CpG’nin DcMNP’lere bağlandığını
göstermektedir.

Şekil 3.5 DcMNP’lere CpG-ODN bağlanmasının agaroz jel elektroforezi ile gösterilmesi. Kuyu 1-8: Serbest CpG,
Kuyu 9: CpG yüklenmemiş DcMNP, Kuyu 10-15: Farklı jenerasyonlardaki (G3-G8) DcMNP’lere CpG bağlanması,
Kuyu 16: Serbest CpG, ve Kuyu 17-26: Farklı konsantrasyondaki G7DcMNP’lere CpG bağlanması.

3.3.3

Zeta Potansiyel Analizleri

Boş, APTS ile modifiye edilmiş ve dendrimer kaplı MNP’lerin yüzey yükü ve buna bağlı olarak
stabiliteleri zeta potansiyel analizi ile incelenmiştir (Şekil 3.6 ve Şekil 3.7). Sonuçlar
G7DcMNP’lerin anlamlı oranda yüksek zeta potansiyele (>+30 mV) sahip olduğunu ve stabil
nanoparçacıklar olarak kabul edilebileceğini göstermiştir (Şekil 3.7B).
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Şekil 3.6 Boş MNP’nin zeta potansiyel analizi.
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Şekil 3.7 APTS ile modifiye edilmiş (A) ve Dendrimer kaplı (B) MNP’lerin zeta potansiyel analizleri.
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Şekil 3.8, CpG-yüklü G7DcMNP’lerin zeta potansiyel analizlerini göstermektedir. Boş MNP’lerin
zeta potansiyeli OH- gruplarının çokluğu nedeniyle -16 mV olarak belirlenmiştir (Şekil 3.6).
MNP’ler PAMAM dendrimer ile kaplandığında, yüzeyde bulunan -NH3+ grupları zeta potansiyelin
+39.4 mV’a yükselmesine neden olmuştur (Şekil 3.7). PAMAM dendrimer kaplı nanoparçacıklara
CpG-ODN’lerin elektrostatik olarak bağlanmasından sonra zeta potansiyelin +34 mV’a düştüğü
görülmüştür (Şekil 3.8). Boş DcMNP’lerle CpG-yüklü DcMNP’ler arasındaki zeta potansiyel farkı,
CpG’nin DcMNP yüzeyindeki yüksek pozitif yükleri kısmen nötralize ettiğini göstermektedir. Boş,
APTS ile modifiye edilmiş, PAMAM kaplı ve CpG yüklü MNP’lerin zeta potansiyelleri Şekil 3.9’de
özetlenmiştir.

Şekil 3.8 CpG-ODN/G7DcMNP’lerin zeta potansiyel analizleri
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Şekil 3.9 Boş, APTS ile modifiye edilmiş, PAMAM dendrimer kaplı ve CpG yüklü DcMNP’lerin zeta potansiyellerinin
kıyaslanması.

3.3.4

Transmisyon elektron Mikroskop Analizi (TEM)

Şekil 3.10, boş ve Jenerasyon 7 PAMAM dendrimer kaplı MNP’lerin TEM analiz sonuçlarını
göstermektedir. TEM sonuçlarına göre MNP’lerin manyetik çekirdekleri yuvarlak morfolojide ve
ortalama

8±5

nm

büyüklüktedir.

Parçacıkların

şekil

ve

boyutları

üretilen

MNP’lerin

süperparamanyetik olduğuna işaret etmektedir. Parçacıkların süperparamanyetik özelliklerinin
konrolü titreşimli örnek manyetometre (VSM) analizi kullanılarak yapılmıştır.
TEM sonuçları PAMAM dendrimerle kaplandıktan sonra G7DcMNP’lerin boyutunun 40±10 nm
olduğunu göstermiştir (Şekil 3.10).
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Şekil 3.10 Boş MNP (manyetik çekirdek) (A) ve G7DcMNP’lerin (B) TEM görüntüleri.

3.3.5

Taramalı Elektron Mikroskop Analizi (SEM)

SEM analiz sonuçları üretilen G7DcMNP’lerin boyutunun 40±10 nm olduğunu göstermiştir (Şekil
3.11). Üretilen nanoparçacıkların boyutları retiküloendotelyal sistem tarafından yakalanmalarını
engellemekte ve kan damarları yoluyla vücuttaki hastalıklı bölgelere pasif difüzyon yoluyla
gidebilmelerine imkan vermektedir. Bunun yanı sıra, nanoparçacıklardaki manyetik çekirdekler,
nanoparçacıkların dışarıdan uygulanacak manyetik alan yardımıyla tümör bölgesine aktif olarak
hedeflenebilmesine olanak sağlamaktadır.

Şekil 3.11 G7DcMNP’lerin SEM görüntüleri (Nanoparçacıkların ortalama boyutu 40±10 nm olarak belirlenmiştir).
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3.3.6

CpG-ODN Yüklenmesinin X-ışını Fotoelektron Spektroskopi (XPS) Analizi ile
Kontrolü

Nanoparçacıkların yüzeylerinin karakterizasyonunu yapmak ve CpG yüklenmiş ve yüklenmemiş
G7DcMNP’lerin elemental kompozisyonlarını belirlemek için, X-ışını Fotoelektron Spektroskopi
(XPS) analizi kullanılmıştır (Tablo 3.1). Boş MNP’lerin XPS spektrumunda sadece demir,
oksijen, azot ve karbon bantları görülmüş, CpG moleküllerine ait fosfor (P) bantları görülmemiştir
(Şekil 3.12A). Ancak, CpG yüklü DcMNP’lerin XPS spektrumda140 eV ve 190 eV’de görülen
bantlar (P2P and P2S enerji seviyeleri) CpG-ODN’nin fosfat gruplarını göstermektedir. Bu
bantların varlığı CpG’lerin nanoparçacıkların yüzeyine başarılı bir şekilde yüklendiğini
göstermektedir.
Nanoparçacıkların yüzeyinde, PAMAM dendrimeri arttıkça, tespit edilen Si atomunun yüzdesi
azalmıştır. Bu nedenle Tablo 3.1’de görüldüğü gibi, G7DcMNP ve CpG-yüklü DcMNP
nanoparçacıklarında, belirlenen Si atomunun miktarı (%), çok düşüktür ve tespit edilememiştir.

Tablo 3.1 Fe3O4, APTS- Fe3O4 (G0DcMNP) ve G7DcMNP nanoparçacıklarda element analizi

MNP

Fe3O4 (%)

G0DcMNP (%)

G7DcMNP (%)

G7DcMNP+CpG (%)

Azot atomunun yüzdesi

0

4.8

56.9

45.6

Karbon atomunun yüzdesi

18.2

18.9

25.5

36.9

Demir atomunun yüzdesi

21.6

21.9

12.5

12.2

Oksijen atomunun yüzdesi

60.2

54.2

5.1

5.2

Silikon atomunun yüzdesi

0

0.2

Çok düşük

Çok düşük

Fosfor atomunun yüzdesi

0

0

0

0.1

Tablo 3.1’de görüldüğü gibi, CpG-yüklü DcMNP nanoparçacıklarında, belirlenen fosfor (P)
atomunun miktarı (%) düşük miktarda ve 0.1% olarak belirlenmiştir. Bu düşük miktarın nedeni,
daha önce de belirlediğimiz gibi, G7DcMNP’lere yüklenen CpG oranının düşük olmasıdır (CPGODN:G7DcMNP=1:70).
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Şekil 3.12 CpG yüklenmemiş (A) ve yüklenmiş (B) G7DcMNP’lerin XPS analizleri (Kırmızı ok P bantlarını
göstermektedir).
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3.4 CpG Yüklü DcMNP’lerin Stabilite Analizleri
CpG-ODN yüklü nanoparçacıkların stabiliteleri 8 hafta boyunca PBS (pH 7.2) içinde salım analizi
ile incelenmiştir. Sonuçlar CpG-yüklü G7DcMNP’lerin pH 7.2’de stabil olduğunu ve 8 hafta
boyunca CpG’nin sadece %1.15 oranında salındığını göstermiştir (Şekil 3.13).

Şekil 3.13 CpG-ODN salım analizi

3.5 TLR9 Gen İfade Analizi
3.5.1 Total RNA İzolasyonu
MDA-MB231, SKBR3 ve MCF7 hücrelerinden izole edilen RNA’lar cDNA sentezi öncesi %1
agaroz jel üzerinde incelenmiştir (Şekil 3.14). Ribozomal RNA’lar (rRNA) total RNA’nın%8085’ini oluşturmakta ve agaroz jel üzerinde görüntülenebilmektedir. 28S ve 18S rRNA’ların jel
üzerinde belirgin bantlar halinde bulunması RNA’ların yapısal bütünlüğünü koruduğunu ve
sonraki analizler için kullanılabilir durumda olduğunu göstermektedir. Daha sonra izole edilen
RNA’lar örneklerin saflığını kontrol etmek için NanoDrop 2000 spektrofotometresi (Thermo
Fischer Scientific, ABD) kullanılarak incelenmiştir (Tablo 3.2). Nükleik asit/protein oranları
(A260/A280) 1.8-2.0 arasında olan RNA örnekleri gen ifade analizlerinde kullanılmıştır.
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Şekil 3.14 MDA-MB231 (Kuyu 1), SKBR3 (Kuyu 2) ve MCF7 (Kuyu 3) hücrelerinden izole edilen total RNA’nın agaroz
jel elektroforezi ile görüntülenmesi
Tablo 3.2 RNA’ların konsantrasyon ve saflığı

RNA concentration

260/280

260/230

1942.8

1.98

1.88

1380

1.98

2

1299.3

1.99

2

(ng/μl)
MDA-MB231
SKBR3
MCF7

3.5.2

Kantitatif Gerçek Zamalı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (qRT-PCR)

MDA-MB231, SKBR3 ve MCF7 hücrelerinde TLR9 geninin ifade düzeyi qRT-PCR yöntemi ile
incelenmiştir. β-actin geni kontrol olarak kullanılmıştır. Amplifikasyon eğrileri floresan sinyali ve
eşik döngü sayısı kullanılarak çizilmiştir (Şekil 3.15).
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Şekil 3.15 TLR9 (a) ve β-actin (b) genlerinin amplifikasyon eğrileri

TLR gen ifadesi ilk olarak bağışıklık sistemi hücrelerinde görülmesine karşın, farklı çalışmalar
TLR’ların malignan kanserlerde de ifade edildiğini ortaya çıkarmıştır. MDA-MB231, SKBR3 ve
MCF7 hücrelerinde TLR9 mRNA düzeyi qRT-PCR yöntemiyle incelenmiştir, β-actin gen ifadesi
kontrol olarakkullanılmıştır. TLR9 gen ifade düzeyleri MCF7 hücre hattına kıyasla 2-ΔΔCT
yöntemiyle hesaplanmıştır (Livak and Schmittgen 2001). Gen ifade düzeylerindeki değişimler
Şekil 3.16’te gösterilmektedir.
Şekil 3.16’te de görüldüğü gibi MCF7 hücrelerinde TLR9 ifadesi çok düşük düzeydedir. Buna
karşın, MDA-MB231 ve SKBR3 hücre hatlarında yüksek TLR9 ifadesi görülmüştür.
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Şekil 3.16 MDA-MB231, SKBR3 ve MCF7 hücre hatlarında TLR9 gen ifadesi (*p<0.05, n=2).

Ilvesaro et al. tarafından yürütülen bir çalışmada MDA-MB231 meme kanseri hücrelerinde
immunofloresan boyama yoluyla TLR9’un hücre içi yeri gösterilmiş ve bu hücrelerde yüksek
miktarda TLR9 ifadesi görüldüğü belirtilmiştir (Ilvesaro et al. 2008). Merrell et al. MDA-MB-231
hücrelerinin yüksek TLR9 ifadesine sahip olduğunu, buna karşın MCF7 hücrelerinde TLR9
ifadesi görülmediğini belirtmiştir (Merrell et al. 2006). Ayrıca, yüksek TLR9 gen ifadesi östrojen
reseptörü negatif (ER-) meme kanserleriyle ilişkilendirilmiştir (Berger et al. 2010). MDA-MB231
ve SKBR3 meme kanseri hücre hatları ER-negatif, MCF7 hücreleri ise ER-positif hücrelerdir
(Holliday and Speirs 2011; Subik et al. 2010). Hücrelerin ER statüsü göz önüne alındığında
çalışmamızdan elde edilen sonuçların literatürle benzerlik gösterdiği görülmektedir.
3.6 CpG-yüklü DcMNP’lerin Sitotoksisitesi
Şekil 3.17, 3.18 ve 3.19 sırasıyla MDA-MB-231, SKBR3 ve MCF7 hücrelerinin serbest CpG,
CpG-yüklenmemiş DcMNP ve CpG-yüklü DcMNP varlığındaki canlılıklarını göstermektedir. Bu
muamelelerin hücreler üzerindeki sitotoksik etkileri XTT hücre çoğalma analizi ile 24, 48 ve 72
saat boyunca incelenmiş ve her muamele için inhibe edici konsantrasyon 50 (IC50) değerleri
belirlenmiştir. IC50 değerleri Tablo 3.3’de gösterilmiştir.
XTT hücre çoğalma analizi serbest CpG ve CpG yüklenmemiş G7DcMNP’lerin hücreler üzerinde
sitotoksik etki göstermediğini ortaya koymuştur (Şekil 3.17 ve 3.18).
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Şekil 3.17 CpG yüklenmemiş G7DcMNP’lerin MDA-MB-231, SKBR3 ve MCF7 hücrelerindeki sitotoksik etkisi.

Şekil 3.18 Serbest CpG’nin MDA-MB-231, SKBR3 ve MCF7 hücrelerindeki IC50 değerleri.

CpG yüklü DcMNP’lerin 24 saat muamele sonunda MDA-MB231, SKBR3 ve MCF7
hücrelerindeki IC50 değerleri sırasıyla 0.609, 1.325 ve 2.296 μg/ml olarak bulunmuştur (Şekil
3.19 and Tablo 3.3). 48 saat muamele sonrasında IC50 değerleri 0.518, 0.732 ve 0.925 μg/ml ve
72 saat sonunda 0.416, 0.680 ve 0.908 μg/ml olarak belirlenmiştir. Sonuçlar artan muamele
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süresinin MDA-MB231, SKBR3 ve MCF7 hücrelerinin canlılığını ve buna bağlı olarak da IC50
değerlerini anlamlı ölçüde azalttığını göstermektedir. Ayrıca, CpG’lerin nanoparçacıklar üzerinde
yüklenmesinin, CpG’lerin etkinliğini ve kanser hücrelerine taşınımını arttırdığı ortaya çıkarmıştır.

Şekil 3.19 CpG yüklü G7DcMNP’lerin MDA-MB-231, SKBR3 ve MCF7 hücre hatlarındaki sitotoksik etkisi.
Tablo 3.3 Serbest CpG, CpG yüklenmemiş DcMNP ve CpG yüklü DcMNP’lerin MDA-MB-231, SKBR3 ve MCF7 hücre
hatlarındaki IC50 değerleri
Muamele

DcMNP
(mg/ml)

Zaman(saat)

24

CpG yüklü DcMNP

Serbest CpG
(µg/ml)

48

72

335.1

238.2

24

48

(µg/ml)
72

24

48

72

Hücre Hattı
MDA-MB231

387.0

1.98×10

3

1.84×10

3

1.55×10

3

0.609

0.518

0.416

1.53×10

3

1.57×10

3

1.325

0.732

0.680

1.99×10

3

1.97×10

3

2.296

0.925

0.908

SKBR3

387.3

344.6

249.8

1.64×10

3

MCF7

333.4

322.7

203.9

2.05×10

3

MDA-MB231 hücrelerinde serbest CpG’nin 24,48 ve 72 saat muamele sonunda IC50 değerleri
1980, 1840, and 1550 μg/ml olarak belirlenmiştir. CpG’lerin DcMNP’lere yüklenmesinden sonra
IC50 değerlerinin 0.609, 0.518 ve 0.416 μg/ml olacak şekilde azaldığı görülmüştür. IC50
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değerlerindeki bu düşüş 24, 48 ve 72 saatte sırasıyla 3251, 3552 ve 3726 kat azalmaya denk
gelmektedir.
SKBR3 hücrelerinde serbest CpG’nin 24,48 ve 72 saat muamele sonunda IC50 değerleri 1640,
1530 ve 1570 μg/ml olarak belirlenmiştir. CpG’lerin DcMNP’lere yüklenmesinden sonra IC50
değerlerinin 1.325, 0.732 ve 0.680 μg/ml olduğu görülmüştür. IC50 değerlerindeki bu düşüş 24,
48 ve 72 saatte sırasıyla 1238, 2090 ve 2309 kat azalmaya denk gelmektedir.
MCF7 hücrelerinde serbest CpG’nin 24,48 ve 72 saat muamele sonunda IC50 değerleri 2050,
1990 ve 1970 μg/ml olarak belirlenmiştir. CpG’lerin DcMNP’lere yüklenmesinden sonra IC50
değerlerinin to 2.296, 0.925 ve 0.908 μg/ml olduğu görülmüştür. IC50 değerlerindeki bu düşüş 24,
48 ve 72 saatte sırasıyla 893, 2151 ve 2170 kat azalmaya denk gelmektedir.
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4. Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmanın temel amacı PAMAM dendrimer kaplı manyetik nanoparçacıkların sentezlenmesi
ve CpG-ODN moleküllerinin bu parçacıklara bağlanma potansiyellerinin araştırılmasıdır.
Beraber çökeltme metoduyla üretilen nanoparçacıkların boyutları 10-20 nm aralığındadır. Ayrıca
bu metotla üretilen nanoparçacıklar süperparamanyetik özellik sergilemelerini sağlayan tek bir
manyetik çekirdeğe sahiptir. Süperparamanyetik özellikleri üretilen nanoparçacıkları hedefli ilaç
taşınımı, manyetik resonans görüntüleme (MRI) ve manyetik hipertermi gibi birçok biyomedikal
uygulamada kullanılabilir yapmaktadır.
Üretilen biyouyumlu nanoparçacıklar dışarıdan uygulanacak manyetik alan yardımıyla istenilen
hücre ya da dokuya seçici ilaç hedefleme imkanı sağlamaktadır.
Çalışmamızda üretilen nanoparçacıkların çekirdekleri süperparamanyetik özelliklere sahip
(Fe3O4) oluşmaktadır. Çekirdeğin yüzeyi aminosilan tabakası ile modifiye edilmiş ve PAMAM
dendrimer ile kaplanmıştır. Parçacık yüzeyinin polimerle kaplanması sadece biyouyumlu
koruyucu organic bir katman yaratmakla kalmaz, aynı zamanda CpG-ODN’ler gibi bağışıklık
sistemini tetikleyici oligonükleotitlerin bağlanması için verimli bir yüzey oluşturur. Çalışmamızda
üretilen DcMNP yuvarlak şekilde ve 40±10 nm çapındadır. 10 nm’den küçük nanoparçacıkların
böbreklerden dışarı atıldığı ve 100–200 nm boyutlarındaki büyük parçacıkların retiküloendotelyal
sistem tarafından yok edildiği göz önüne alındığında (Petros and DeSimone 2010)
çalışmamızda üretilen PAMAM kaplı manyetik nanoparçacıkların optimum büyüklükte olduğu
anlaşılmaktadır.
Zeta potansiyel parçacıkların çözelti içindeki stabilitesinin ve aynı yüklü parçacıklar arasındaki
itme-çekme kapasitesinin bir göstergesidir. Eğer çözelti içindeki parçacıklar düşük zeta
potansiyele sahipse, çekme kuvvetleri itme kuvvetlerini baskılayacağından parçacıklar
kümeleşme eğiliminde olurlar. Küçük boyutlu ve yüksek negative ya da pozitif zeta potansiyele
sahip parçacıklar çekme kuvvetlerine direnç gösterirler, bu nedenle elektriksel olarak daha
stabildirler. Genel olarak, +30 mV’den büyük ya da −30 mV’den küçük zeta potansiyele sahip
parçacıklar stabil olarak kabul edilir (Gungor et al. 2014) ve boyleceu analiz ile çalışmamızda
üretilen nanoparçacıkların stabil olduğu gösterilmiştir.
CpG-ODN’lerin DcMNP’lere bağlanmaları ilk olarak bu çalışmada incelenmiş; DcMNP’lerin CpGODN’leri yüksek oranda bağladığı ve CpG’lerin taşınması için gerekli fizikokimyasal özelliklere
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sahip oldukları belirlenmiştir. MDA-MB231, SKBR3 ve MCF7 meme kanseri hücrelerinde yapılan
in vitro sitotoksisite çalışmaları DcMNP’lere yüklenmiş CpG’lerin serbest CpG’lere gore daha
etkili olduğunu göstermiştir. XTT sitotoksisite analizi sonuçlarının doğruluğu kontrol edilmiş ve
CpG yüklü DcMNP’lerin meme kanseri tedavisinde etkili bir terapötik taşıyıcı sistem olabileceği
görülmüştür.
Çalışmadan elde edilen sonuçların yanı sıra oluşturulan konjugatların hücre içine verimli bir
şekilde alınabilmesi ve meme kanseri hücrelerinde apoptoz tetikleyici özellik göstermeleri,
DcMNP’leri in vivo çalışmalarda CpG’lerin taşınımı ve hedeflenmesi için uygun adaylar haline
getirmektedir. Ayrıca, CpG’lerin kan dolaşımındaki yarılanma süresini arttırmaları, tümör
bölgesine ulaşımını kolaylaştırmaları ve hedef bölgede etkin konsantrasyona ulaşmalarını
sağlamaları nedeniyle DcMNP’ler in vivo uygulamalar için etkili taşıyıcı sistemlerdir.
Pan et al. tarafından yürütülen bir çalışmada, Jenerasyon 5 DcMNP’lere (G5DcMNP) antisense
Survivin oligodeoxynükleotit (asODN) yüklenmiş ve asODN yüklü DcMNP’ler (DcMNP-asODN)
ile boş DcMNP’lerin zeta potansiyelleri kıyaslanmıştır. Sonuçlar DcMNP-asODN’ler ile boş
DcMNP’lerin zeta potansiyelleri arasında anlamlı farklar olduğunu göstermiştir (P < 0.05) (Pan et
al. 2007c; Zhang et al. 2007). Literatürde de belirtildiği gibi parçacıkların pozitif yüzey yüklerine
sahip olması hücre içine alınabilmeleri için anyonik hücre yüzeylerine bağlanmaları açısından
önemlidir (Jiang et al. 2007; Zhang et al. 2007).
Ilvesaro et al. tarafından yürütülen bir çalışmada MDA-MB231 meme kanseri hücrelerinde
immunofloresan boyama yoluyla TLR9’un hücre içi yeri gösterilmiş ve bu hücrelerde yüksek
miktarda TLR9 ifadesi görüldüğü belirtilmiştir (Ilvesaro et al. 2008). Merrell et al. MDA-MB-231
hücrelerinin yüksek TLR9 ifadesine sahip olduğunu, buna karşın MCF7 hücrelerinde TLR9
ifadesi görülmediğini belirtmiştir (Merrell et al. 2006). Ayrıca, yüksek TLR9 gen ifadesi östrojen
reseptörü negatif (ER-) meme kanserleriyle ilişkilendirilmiştir (Berger et al. 2010). MDA-MB231
ve SKBR3 meme kanseri hücre hatları ER-negatif, MCF7 hücreleri ise ER-pozitif hücrelerdir
(Holliday and Speirs 2011; Subik et al. 2010). Hücrelerin ER statüsü göz önüne alındığında
çalışmamızdan elde edilen sonuçların literatürle benzerlik gösterdiği görülmektedir.
XTT sonuçları CpG’lerin DcMNP’lere yüklenmesinin CpG’lerin hücre sitotoksisitesini arttırdığını
göstermiştir. CpG’nin nanoparçacıklara yüklenmesi gelişmiş bir taşıma sistemi oluşturmuş ve
kanser hücrelerindeki toksisiteyi arttırmıştır. CpG moleküllerinin DcMNP’lere yüklenmesi CpG’leri
kan dolaşımı içinde nükleazlardan koruyacak ve tümör hücreleri içerisinde yüksek toksisite
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göstermelerini sağlayacaktır. Bunların yanı sıra, negatif yüklü CpG’lerin pozitif yüklü DcMNP’lere
yüklenmesi, DcMNP’lerin yüzey yükünü kısmen nötralize ederek, DcMNP’lerin sitotoksik
etkilerini de azaltmıştır (Sadekar and Ghandehari 2012). Ayrıca, CpG yüklenmemiş DcMNP’ler
yüksek

konsantrasyonlarda

sitotoksik

etki

yaratabilecekken,

çalışmamızda

kullanılan

konsantrasyonlar hücreler için toksik düzeyde değildir.
Sonuç olarak, sentezlenmiş CpG yüklü manyetik parçacıkları harici bir manyetik alan
kullanılarak, CpG ODN’leri seçici ve etkili bir şekilde, hücrelere ulaştırmak için bir potansiyel
sunmaktadır.
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Kanser tedavisindeki nanoteknolojik uygulamalardan en önemlisi kanser hücrelerine ilaç,
oligonükleotit ve gen taşımak için üretilen nanoparçacıklardır. Nanoparçacıklar tümör
hücrelerini hedefleyip öldürürken, sağlıklı dokulara en az düzeyde zarar verecek şekilde
tasarlanmalıdır.
Bu çalışmada CpG oligodeoksinükleotiti uygun ve etkili bir şekilde tümör hücrelerine taşıması
için CpG-ODN ile etkileşime giren nanoparçacıkların geliştirilmesi amaçlanmıştır. CpGODN?ler hücre ölümü için sinyal kaskadını oluşturan Toll benzeri reseptör 9?u (TLR9)
uyarmaktadır. Bu çalışmada Fe3O4 manyetik çekirdek, aminoasilan (APTS) ara katmanı ve
katyonik poli-amidoamin (PAMAM) dendrimerden oluşan üç katmanlı manyetik
nanoparçacıklar sentezlenmiştir. Sonuçlar DcMNP?lerin fonksiyonel grupları, simetri
mükemmelliği, boyut dağılımı, manyetik özelliği ve toksik olmaması açısından hedeflenmiş
kanser tedavisinde ilaç taşıyıcı olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
CpG-ODN?lerin, çeşitli engelleri aşarak tümör bölgesine başarılı bir şekilde taşınması etkili bir
taşıyıcı vektörün kullanılmasına bağlıdır. Çünkü CpG-ODN?ler serumdaki nükleazlar
tarafından hızlı bir şekilde yıkıma uğrayabilir ve hücre zarından difüzyonla geçemeyebilirler.
Bu çalışmanın ikinci kısmında, CpG-ODN?ler yeni nesil bir polimer olan ve başarılı bir şekilde
sentezlenen DcMNP?lerin yüzeyine etkili bir şekilde bağlanmış ve manyetik alan varlığında
tümör bölgesine hedeflenmiştir. CpG-ODN?nin, DcMNP?nin yüzeyine bağlandığı agaroz jel
elektroforezi, UV spektrofotometre, zeta potansiyel ve XPS analizleri ile belirlenmiştir. Daha
sonra, TEM ve SEM görüntülerinden sentezlenen dendrimer kaplı manyetik nanoparçacıkların
(DcMNPs) boyut bakımından uniform karakterde ve ortalama 40±10 nm çapa sahip oldukları
görülmüştür. MDA-MB231, SKBR3 ve MCF7 hücre hatlarında, hücre çoğalma analizi ile
yapılarak konjüge nanoparçacıklar için sitotoksisite belirlenmiştir. Sonuçlar sentezlenen
DcMNP?lerin yüzeyinde çok miktarda pozitif yük bulundurması sebebiyle meme kanseri
dokusunda hücre ölümüne sebep olan CpG-ODN molekülleri ile etkili şekilde elektrostatik
etkileşime girdiğini; bu nedenle de hedeflenmiş kanser tedavisinde CpG-ODN taşımak için
uygun bir taşıyıcı olabileceğini göstermiştir. Bu nanoparçacıklardaki manyetik çekirdek
sayesinde harici manyetik alan kullanılarak ilaçların istenilen bölgeye hedeflenmesi
sağlanabilmektedir.
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