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ÖNSÖZ
Bu çalışmada konfluensiye ulaştığında enterosit benzeri hücrelere farklılaşabilen kolon
kanser hücre hattı Caco-2’de, endoplasmik retikulum stresi ve otofaji süreçleri incelenmiş, bu
süreçlerde bir transkripsiyon faktörü olarak C/EBPβ (CCAAT/enhancer binding protein
beta)nın üstlendiği rolün aydınlatılması hedeflenmiştir.
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ÖZET
Bağırsak epitel hücrelerinin dengeli ve sürekli üretimi ile ilgili moleküler mekanizmalar tam
olarak aydınlatılmış değildir. Karmaşık bir süreç olan farklılaşma, çeşitli hücre dışı ve içi
sinyaller, sinyal yolakları ve bu sinyal-sinyal yolakları tarafından aktive veya inhibe edilen
transkripsiyon faktörleri tarafından düzenlenmektedir. Hücre içi Ca2+ seviyesindeki değişim,
glikoz veya amino asit yoksunluğu gibi düzensizlikler, endoplazmik retikulum (ER) stres
yanıtına yol açar. Bilinmektedir ki, ER stresi ve otofaji yolakları belirli koşullarda bir arada
etkilidir.
Yaptığımız çalışmalarda konfluensiye ulaştıktan sonra, enterosit benzeri hücrelere
farklılaşabilen kolon kanser hücre hattı Caco-2’de, farklılaşma sürecinde hem ER stresi hem
de otofaji gözlenmiştir. Bu proje kapsamında ER stresi ve otofajide önemi bilinen bir
transkripsiyon faktörü olan C/EBPβ (CCAAT/enhancer binding protein beta)nın, kolon
hücrelerinin farklılaşma mekanizmasındaki etkinliği araştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Caco-2, farklılaşma, C/EBPβ, ER stres, otofaji
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SUMMARY
The molecular mechanisms of balanced and continuous generation of intestinal epithelial
cells is not understood completely. Cellular differentiation is a process that is regulated by
numerous signals, which in turn regulate signaling pathways directing the activation or
inactivation of certain transcription factors. Perturbations like changes in intracellular Ca

2+

levels, glucose or amino acid starvation result in ER stress response. ER stress and
autophagy pathways may function together under certain circumstances.
Our studies indicates that ER stress and autophagy occur together in Caco-2 cells, which
undergoes spontaneous differentiation after reaching confluency. In this project, we aimed to
understand the effects of the transcription factor C/EBPβ (CCAAT/enhancer binding protein
beta) in differentiation, ER stress and autophagy.

Keywords: Caco-2, differentiation, C/EBP beta, ER stress, autophagy
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1. GİRİŞ
Gastrointestinal (GI) kanal hücreleri sürekli ve kontrollü bir yenilenme ve farklılaşma geçirir.
Bu durum, bağırsak homeostazının korunması için gereklidir (Barbara vd., 2003). Süreç,
intestinal kript bazına yakın bölgede bulunan kök hücrelerin kript-villus aksisinde
farklılaşması şeklinde özetlenebilir. Absorbasyon özelliği olan enterositler, en yaygın
intestinal epitel hücre tipidir (Barbara vd., 2003). Kolon kanseri araştırmalarında yaygın
olarak kullanılan diğer hücre hatlarına kıyasla Caco-2 hücreleri iyi derecede farklılaşmış
(normal hücrelere benzeyen) hücrelerdir ve standart kültür koşullarında konfluensiye
ulaşmalarını takiben enterosit benzeri hücrelere farklılaşmaya başlayarak (Simon-Assman,
2007); konfluensiyi takip eden 7. günden başlayarak 20. güne kadar geçen sürede gelişmiş
mikrovilus yapıları oluştururlar. Morfolojik değişimlerin yanı sıra Caco-2 hücreleri olgun
enterositlerin karekteristik fonksiyonel özelliklerini de sergiler: sükraz izomaltaz, alkalin
fosfotaz, dipeptidyl peptidaz IV gibi fırça kenar hidrolizlerinin (brush border hydrolases)
ifadesinin artması ve transepitel iyonik transportun bir belirteci olarak dom yapılarının
oluşması gibi (Rousset, 1986; Simon-Assman vd., 2007).
Bağırsakta homeostazın korunması, proliferasyon, farklılaşma, hareket-göç, apoptoz ve
otofaji arasındaki dengeyi gerektirir ve bu dengedeki bozulma, neoplastik transformasyon ve
kansere

yatkınlık

oluşturabilir.

Farklılaşmanın kaybı,

kolorektal kanser

gelişiminde

tanımlanan adenoma-karsinoma sekansını başlatabilecek olan “transforme” hücrelerin
oluşumuna neden olur (Ilantzis vd., 2002; Pignatelli vd., 1992; Solanas vd., 2008).
İntestinal epitel hücre farklılaşma süreçlerinin aydınlatılması, kolon kanserinin oluşum
mekanizmalarının aydınlatılması anlamında önemlidir. Bu projede ER stresi, otofaji ve bu iki
olayı birbirne bağladığı öngörülen C/EBPβ (CCAAT/enhancer binding protein beta)
transkripsiyon faktörünün kolon epitel hücrelerinin sponten farklılaşma sürecindeki etkinliği
incelenmiştir.

2. LİTERATÜR ÖZETİ
Hücre farklılaşmasında hücre-hücre ve hücre-matriks ilişkilerinin bir sonucu olarak, gerek
hücre içi gerekse hücre dışı faktörler tarafından tetiklenen yolaklar, bazı transkripsiyon
faktörlerinin aktivasyonu ya da inaktivasyonuna ve kromozomun yeniden modellenmesine
yol açarak gen ifadesini düzenlerler.

Bağırsak epitel hücrelerinin farklılaşmasında rol

oynayan moleküler mekanizmalar tam olarak aydınlatılmış değildir. Farklılaşmış hücreler
proliferasyon kapasitelerini kaybeder ve S fazındaki hücre sayısındaki azalmayla beraber
hücre döngüsü genellikle G0/G1 fazında durur (Mariadason vd., 2000). Farklılaşma
1

sırasında hücre döngüsünden kaçma, siklin proteinlerine bağlanarak hücre döngüsünü
kontrol eden siklin-bağımlı-kinazlar’ın

(Cyclin Dependent Kinases, CDKs) inhibisyonunu

gerektirmektedir (Ding vd., 1998). Ek olarak hücre farklılaşması önemli ölçüde hücre içi Ca2+
seviyesine bağlıdır. Diyetle alınan Ca2+’un kolon hücre proliferasyonu ve tümör oluşumunu
durdurduğu ve hücre farklılaşmasını tetiklediği gösterilmiştir (Whitfield, 2009). Hücre içi Ca2+
seviyesindeki değişimin sonuçlarından biri de ER stres yanıtıdır (Marciniak, 2006). Otofaji ise
ER stresin neden olabileceği olası hücresel mekanizma bozukluklarının önüne geçilmesi
amacıyla devreye giren bir süreç olarak ortaya çıkabilmektedir (Cheng vd., 2015).

2.1 Endoplazmik retikulum (ER) stresi
ER, salgılanan proteinlerin ve hücre zarı proteinlerinin katlandığı ve olgunlaştığı organelidir.
2+

ER lümeninde protein salınması ve lipojenik reaksiyonlar için gereken Ca

bulunur. In vivo

modellerde ER’nin hücre homeostazını, enerji metabolizmasını, iflamasyonu ve farklılaşmayı
düzenlediği

ortaya

düzensizlikler,

konmuştur

glikoz/amino asit

Ca2+

seviyesindeki

yetersizlikleri ve viral enfeksiyonlar,

ER şaperon

(Rutkowski

ve

Hegde,

2010).

mekanizmasını engelleyerek, proteinlerin yanlış katlanmasına, dolayısıyla ER stresine neden
olmaktadırlar (Marciniak, 2006). Memelilerde ER streste görevli üç ana protein bulunur: aktiv
transkripsiyon faktörü 6 (ATF6), inozitol gerektiren enzim 1α (IRE1α) ve protein kinaz
benzeri ER kinaz (PERK) (Walter ve Ron, 2011). Bu belirteçler, ER şaperonu B hücre
immunoglobulin protein (BiP) vasıtasıyla pasif olarak tutulurlar. Yanlış katlanmış veya
katlanmamış proteinler BiP’e bağlanarak, onun ER streste görev alan proteinlere
bağlanmasını inhibe eder. Bahsi geçen ER transmembran proteinleri, ATF6,

IRE1α ve

PERK, katlanmamış protein cevabının (UPR) üç kolunu düzenleyerek bZIP transkripsiyon
faktörlerinin inaktivasyonuna ve UPR ilişkili genlerin ifadesine neden olmaktadırlar (Şekil. 1).
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Şekil 1. ER stresinde görev alan yolaklar (Hetz vd., 2013)

Uyarı ile Golgi’ye taşınan ATF6 işlemden geçer, aktif temel lösin fermuar (bZIP)
transkripsiyon faktörünü oluşturur. Bu faktör, sonradan çekirdeğe taşınarak XBP1 ile birlikte
hedef genlerinin transkripsiyonunu hızlandırır.
Oligomerizasyon ve trans-otofosforilizasyon ile IRE1α’nın RNaz domaini aktive olur. Aktive
olunan enzim, X-box binding protein 1 (XBP1) mRNA intronunun 26 baz çifti (bp) bölgesini
keserek, daha kararlı bir mRNA oluşturur. Bu mRNA, yüksek transkripsiyon aktivitesine
sahip XBP1 transkripsiyon faktörünü üretir. Bu faktör, bZIP transkripsiyon faktörleri ile birlikte
çalışarak, UPR için hedef genlerin aktivasyonunu sağlar. PERK aktivasyonu ise IRE1α
aktivasyonuna benzer şekilde, proteinin dimerleşmesi ve trans-otofosforilasyonu ile aktive
olur. Aktive olan PERK, hedef protein olan eIF2α (ökaryot translasyon başlatıcı faktör 2α)yı
fosforlar.

GTP’ye

bağlanamayan

eIF2α’nın

fosforlanmış

formu

translasyonu

başlatamayacığından, belirli genler dışında translasyon global düzeyde dururken, ATF4 gibi
bZIP transkripsiyon faktörlerinin translasyonununda artış olur (Hetz vd., 2013; Walter ve
Ron, 2011). ATF4, şaperon proteinlerini kodlayan genlerin, lipid metabolizması genlerinin ve
UPR’la ilgili genlerin ifadesini kontrol eder.
Hücre için bir stres adaptasyon mekanizması olmasına rağmen, uzun süreli ER stresi ve
UPR, apoptoz yolaklarını da aktive eder. Bu durum, kanser oluşumu ve ilerlemesinde ayrı bir
öneme sahiptir. Hızlı büyüme kapasitelerinden ötürü tümör hücreleri, yüksek metabolik hıza
bağlı besin ve oksijen kıtlığı nedeniyle strese girer. Bu nedenle UPR, kanser hücrelerinin
bahsi geçen koşullara adaptasyonunu sağlayan bir mekanizma olarak düşünülebilir. Diğer
taraftan sağlıklı hücre popülasyonunda UPR, ölümle sonuçlanabilecek bir süreç de
olduğundan, transforme hücrelerin elenmesi için son derece önemli bir mekanizmadır.

3

2.2 Otofaji
Kısıtlı besin koşullarında, hücrenin varlığını sürdürebilme mekanizması olarak bilinen otofaji,
aynı zamanda zarar görmüş hücre yapılarının ve yanlış katlanmış proteinlerin, lizozomal
yıkım aracılığıyla ortadan kaldırılmasında önemli rol oynamaktadır (He ve Klionsky, 2009;
Verfaillie vd., 2010). Otofajinin moleküler mekanizmaları tam olarak bilinmemekle birlikte,
son yıllarda bazı otofaji ilişkili genler (ATG-Autophagy related genes) tespit edilmiştir. ATG
ve başka proteinler otofajinin birçok aşamasında koordineli olarak görev yapar. Bu aşamalar
izolasyon mebranının oluştuğu veziküllerin “çekirdeklenme” aşaması, izolasyon membranının
otofagozoma dönüştüğü “elongasyon” aşaması ve otofagozomun lizozomla birleştiği
“olgunlaşma” aşamalarıdır. Oluşan yapı, otofajik süreç sonunda parçalanır ve bileşenler
yeniden kullanılmak üzere sitoplazmaya dağılır (Gozuacik ve Kimchi, 2004). Otofaji ile ilişkili
süreçler Şekil 2’de özetlenmiştir.

Şekil 2. Otofaji aşamaları (Shanmugam vd., 2012)
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2.3 ER Stresi ve Otofaji
Artan sayıdaki bulgu göstermektedir ki, ER stresi ve otofaji yolakları bazı ortak unsurlar
taşımakta, ayrıca belirli koşullar altında beraber çalışmaktadır. ER stresinin otofajiyi tetikleme
yetisi bilinmektedir (Gade vd., 2008; Kouroku vd., 2007; Sakaki ve Kaufman, 2008). ER
stresince indüklenmiş otofaji, mayalarda ve memelilerde genellikle hücre ölümüne karşı
koruyucudur (Bernales vd., 2006; Kouroku vd., 2007). UPR’nin yetersiz kaldığı durumlarda,
otofajinin lizozomal yıkıma destek olarak, yanlış katlanmış proteinlerin ortadan kaldırılma
sürecine katıldığı gösterilmiştir (Ogata vd., 2006). Otofajinin, ER stres indükleyicisi olan
tapsigargin ve tunikamisin tarafından tetiklenen hücre ölümlerini engellediği de bilinmektedir.
Var olan bu bilgilere rağmen ER stresi ve otofajiyi birbirine bağlayan moleküler
mekanizmalar ve bu mekanizmaların nasıl aktive olduğu soruları halen yanıtsızdır.
UPR yolaklarından bir tanesi olan PERK-eIF2α aksisinin, LC3 dönüşümüne aracılık ettiği ve
böylece otofajiyi indüklediği gösterilmiştir (Kouroku vd., 2007). UPR yolağının IRE1 kolunun
ise otofajiyi JNK/TRAF2/JNK vasıtasıyla indüklediği ve böylece Beclin 1’in işlevini ve ifadesini
etkilediği gösterilmiştir (Verfaillie vd., 2010). ER stresini ve otofajiyi biribirine bağlayan
mekanizmalardan bir diğerinin de mTOR yolağı olduğu ortaya konmuştur. Hücrenin ana Ca2+
2+

depolama bölgesi ER’dir ve ER stresi nedeniyle stoplazmaya Ca
mekanizmalar aracılığıyla tetikler. Ca
sitoplazmik Ca

2+

2+

salınımı otofajiyi farklı

/ calmodulin bağımlı kinaz, kinaz β (CaMKK β),

artışıyla aktive olur ve takiben AMPK (AMP-activated protein kinase)yi

aktive ederek mTOR inhibisyonuna neden olur. DAPK (death-associated protein kinase) bir
diğer Ca

2+

indüklü kinazdır.

ER stresi ve otofajiyi biribirine bağladığı ön görülen yolaklar şekil 3’de özetlenmiştir. ER
stresi ile indüklenmiş otofajinin, hücre kaderi (canlılığını sürdürmesi ya da ölmesi) üzerindeki
etkisi hücre tipine (transformasyon statüsü gibi) ve karşı karşıya kalınan stres faktörüne göre
değişebilir. (Ding vd., 2007).

3. GEREÇ VE YÖNTEMLER

3.1 Hücre Büyütülmesi, Alt Kültürleme ve Muameleler
İnsan kolon kanser hücreleri olan Caco-2 hücreleri ŞAP Enstitüsü (Ankara, Türkiye)’den
temin edilmiştir. Hücreler 1,5 g/L sodyum bikarbonat, 1 mM sodium purivat,

12 mM L-

glutamin, 0,1 mM esansiyel olmayan amino asit, %20 Fetal Bovin Serum ve %1
penisilin/streptomisin içeren “Eagle’s minimum essential medium” (Lonza)’da, 37°C’de ve %5
CO2 içeren steril ortamda büyütülmüştür. Alt kültürleme için, hücreler en fazla %70
5

konfluenside iken, %0,25 Tripsin-EDTA kullanılmıştır. Hücre kültürü için kullanılan besiyeri ve
içerikleri Biochrom (Berlin, Germany)’dan temin edilmiştir.
Farklılaşma için hücreler 100% konfluensiye ulaşana kadar büyütülmüş, bu durum “0.gün”
olarak adlandırılmıştır. Konfluensiye ulaşan hücrelerin besiyerleri gün aşırı değiştirilmiş ve
amaca uygun olarak belirlenen zamanda (5., 10. ya da 20. güne kadar) toplanmıştır.
Tapsigargin 1μM, 37°C’de 6 saat, BAPTA-AM Ca2+ içermeyen ve 3 mM EGTA bulunduran
besiyeri içinde 25 μM olmak üzere, 37°C’de 3 saat boyunca, PERK inhibitörü GSK2656157
1μM konsantrasyon ile 37°C’de 1 saat, rapamisin 5 μM olarak 37°C’de 4 saat boyunca
uygulanmıştır.

3.2. Transfeksiyon
Caco-2 hücrelerinin transfeksiyonunda Lipofectamine® LTX with Plus™ Reagent (Thermo
Fisher Scientific) kullanılarak, üretici firmanın talimatına uygun olarak yapılmıştır.

3.3 Kantitatif Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (qRT-PCR)
qRT-PCR’da kalıp olarak DNA ya da cDNA kullanılmıştır. İfade analizinin yapılacağı
durumda öncelikli olarak RNA elde edilmiş, takiben cDNA sentezi yapılmıştır.

3.3.1 RNA İzolasyonu ve cDNA Sentezi
Çalışmalarda RNA eldesi QIAGEN Rneasy Mini kit talimatına göre yapılmıştır. RNA miktarı
Nanodrop (Thermo Fisher Scientific) kullanılarak belirlenmiştir. RNA izolasyonu ardından,
genomik DNA kontaminasyonunu gidermek için 1 μg total RNA, üretici firmanın protokolüne
bağlı olarak DNAseI (ThermoScientific) ile 37°C’de 30 dakika boyunca inkübe edilmiş,
reaksiyon sonunda DNaseI, 0,5 M EDTA kullanılarak, 65°C’de 5 dakika süre inaktive
edilmiştir. DNAase muamelesi yapılan 1μg RNA’dan cDNA sentezi için RevertAid First
Strand cDNA Sentez Kiti (ThermoScientific) kullanılmıştır. Protokol sonunda elde edilen
cDNA sonraki uygulamalar için -20°C’de saklanmıştır.

3.3.2 Kantitatif Gerçek Zamanlı PCR (qRT-PCR)
qRT-PCR reaksiyonlarında kullanılan tüm primerlerin reaksiyon etkinliğinin belirlenmesi
amacı ile öncelikli olarak her bir primer çifti için standart çoğaltma eğrileri oluşturulmuştur.
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Gerektiği durumda gliseraldehit 3-fosfat dehidrojenaz (GAPDH) internal kontrol olarak
kullanılmıştır.
DNA ya da cDNA’nın uygun miktarı ile, 10 μl 2X Fast Start SYBR Green (Roche) ve 0,4 uM
final konsantrasyonu olmak üzere ileri ve geri primerler ile dH2O’nin kullanıldığı 20 μl hacimli
PCR reaksiyonu hazırlanmıştır. qRT-PCR, 0,2 ml’lik PCR tüplerinde, Rotor GeneQ 6000
series (Qiagene) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 40 döngülük reaksiyonun ardından
amplifikasyon düzeylerinde değişimlerin belirlenmesi için Ct (threshold cycle-eşik döngü
değeri) değerleri, göreceli standart eğri (relative standard curve) metoduna göre belirlenmiş,
transkripsiyonel düzeydeki değişimler Pfaffl metoduna göre hesaplanmıştır.
Tablo 1’de çalışmada kullanılan qRT-PCR primerleri, bu primerlere ait yapışma (annealing)
sıcaklıkları ve PCR ile çoğaltılan bölgenin uzunluğu verilmiştir.
Hedef
Sükroz izolmaltaz
GAPDH
Beclin 1
XBP1

İleri (5'→3')
CAAATGGCCAAACACCAATG
CGACCACTTTGTCAAGCTCA
TCACCATCCAGGAACTCACA
TTACGAGAGAAAACTCATGGCC

Geri (5'→3')
CCACCACTCTGCTGTGGAAG
CCCCTCTTCAAGGGGTCTAC
TTCAGTCTTCGGCTGAGGTT
GGGTCCAAGTTGTCCAGAATGC

Ürün boyu (bç) Yapışma sıcaklığı (°C)
160
59
238
60
241
59
289 ve 263
60

Tablo 1. Çalışmada kullanılan qRT-PCR primerleri

3.4 Western Blot
Protein düzeyindeki değişimlerin tayini için western blotting yöntemi kullanılmıştır.

3.4.1 Protein eldesi
Hücrelerden protein eldesi için, besiyerinin uzaklaştırılmasını takiben hücreler 1x PBS ile
yıkanmıştır. PBS’in uzaklaştırılması ardından flask/plakalara proteaz inhibitör kokteyli
(Roche) ve fosfataz inhibitörü (Roche) içeren M-PER (Mammalian Protein Extraction
Reagent, Thermo Scientific) lizis tamponu eklenmiştir. Hücreler yüzeyden plastik scraper
(Greiner) kullanılarak kaldırılmıştır. 1,5 ml’lik eppendorf tüplere alınan hücreler, vorteks
adından 20 dakika boyunca buzda inkübe edilmiş, inkübasyon sonunda 14.000 rpm., 4°C de
10 dakika boyunca santrifüj edilmiştir. Santrifüj sonunda süpernatant 1,5 ml’lik ependorf
tüpüne alınmıştır. Protein konsantrasyon tayini için Coomassie Assay Reagent (Thermo
Scientific) kullanılmıştır. Coomassie Assay Reagent içinde dilue edilmiş proteinin absorbansı,
OD595’de MultiSkan GO Microplate Spectrophotometer (Thermo Scientific) kullanılarak
ölçülmüştür. Bovin serum albüminin bilinen konsantrasyonları ile oluşturulan standart eğri,
elde edilen proteinlerin konsantrasyonlarının belirlenmesinde kullanılmıştır.
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3.4.2 Western Blot Protokolü
Her bir örnek için 30-50 μg protein, 1x SDS-PAGE yükleme tamponu (12% SDS, 30% Betamerkaptaetanol, 30% Gliserol, 0.2% Bromofenol mavisi, 0.375M Tris HCl pH:6.8) ile
karıştırılmış, 6 dakika süresince 95°C’de kaynatılmış, SDS-Poliakrilamid Jel Elektroforez
sistemi (Biorad)yle, %10 lük SDS-PAGE jel kullanılarak ayrılmıştır. Proteinler, SDS-PAGE
jelden polyvinylidin diflorid (PVDF) membrana (Roche) 115 V’da, 75 dakika süreyle 45°C’de
Bio-Rad Mini Trans-Blot sistemi kullanılarak transfer edilmiştir. Transfer sonunda membran,
%5’luk yağsız süt (Applichem) ile oda sıcaklığında düşük hızda çalkalanarak 1 saat
süresince bloklanmıştır. Bloklamanın ardından membranlar %5 lük yağsız sütlü % 0.1’lik 1x
PBS-Tween (PBS-T) içinde dilüe edilmiş uygun konsantrayonlardaki antikorlar ile 4°C’de
gece boyu hafifçe çalkanarak inkübe edilmiştir. Ertesi gün membran % 0.1 PBS-T tamponu
ile 15’er dakikalık aralıklarla üç kez yıkanmıştır. Yıkama sonunda membran %5 lük yağsız
sütlü % 0.1 PBS-T içinde horseradish peroksidaz (HRP) konjuge ikincil antikor ile 1 saat oda
sıcaklığında inkübe edilmiştir. % 0.1 PBS-T tamponu içinde 15’er dakikalık aralıklarla üç kez
yıkamanın ardından PVDF membran üzerine HRP ile reaksiyona giren kemilüminesans
substrat (Clarity ECL Chemilumenescent substrate, BioRad) uygulanmıştır. Reaksiyon
sonucu ortaya çıkan sinyal, BioRad Chemi-Doc MP (ODTÜ, Biyoloji ortak kullanıma açık) ile
görüntülenmiştir.
Membran gerektiği durumlarda strip edilerek başka antikorlar ile blotlanmıştır. Bu amaçla
membran, sıcaklığı 65 °C olan strip tamponu (100 mM β-merkaptoetanol, %2 SDS, 62.5 mM
Tris-HCL, pH 6.8) içinde 3 kez 7 dakika süre ile inkübe edilmiştir. PBS-T tamponu ile üç kez
(toplam 30 dakika) yıkanmış, sonrasında uygun antikor ile inkübe edilmiştir.

3.4.3 Çekirdek ve Sitoplazmik Proteinlerin İzolasyonu
Hücre peleti fosfotaz inhibitörü içeren soğuk PBS’de 2 kez yıkandıktan sonra 500 μl
hipotonik tampon (dH2O içinde 10 mM HEPES pH 7.5, 4 mM NaF, 10 μM Na2MoO4, 0,1 mM
EDTA, 1X proteaz and fosfotaz inhibitörleri, (Roche) içinde suspense edilmiş ve 15 dakika
boyunca buzda inkübe edilmiştir.

15 dakika sonunda 100 μl, %10 NP40 (Applichem)

eklenmiş, pipetlemenin ardından süspansiyon yüksek hızda 30 saniye boyunca santrifüj
edilmiştir. Santrifüj sonunda supernatant ayrı bir tüpe alınmıştır (sitoplazmik fraksiyon). Pelet
ise 100 μl çekirdek izolasyon tamponu (dH2O içinde 10 mM HEPES, pH7,9, 0.1 mM EDTA,
1mM DTT, 1,5 mM MgCl2, 420 mM NaCl, %20 gliserol, 1X proteaz and fosfotaz inhibitörleri,
Roche) içinde 30 dakika boyunca buz üzerinde inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresince
örnekler 15 dakikalık aralıklarla 15 saniye boyunca yüksek hızda vortekslenmiştir. Süre
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sonunda 10 dakika boyunca 14 000 x g’de 4°C’de santrifüj yapılmıştır. Santrifüj ardından
elde edilen supernatant, çekirdeğe ait proteinleri içermektedir.

3.5 Hücre İçi Kalsiyumun Ölçülmesi
25 cm2’lik flasklarda kültür edilen hücreler, tripsin ile kaldırılmış, besiyeri içinde yıkanmış,
sonrasında 145 mM NaCl, 5 mM KCl, 1 mM MgCl2, 1 mM CaCl2, 10 mM glukoz, 10 mM
2+

Hepes (pH 7.4) içeren tampon içinde, floresan bir boya olup hücre içi Ca ’a bağlanan Fura2/AM ile 45 dakika boyunca 37°C’de inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi sonunda hücreler
santrifüj edilmiş ve pelet yukarıda içeriği verilen tampon içinde 15 dakika inkübe edilmiş,
takiben 3 kez aynı tamponda yıkanmıştır. 1 mL’de 1 milyon hücre olacak şekilde süspanse
edilen hücrelerden alınan 100 μl’lik örneklere ait floresan değerler, 37°C’de Spectramax M5
microplate reader, Molecular Devices (UNAM, Bilkent University) kullanılarak, 340 ve 380
nm’de uyarım, 510 nm emisyon yapılarak okunmuştur. Arka plan floresan için Fura-2/AM
yüklenmeyen örnekler kullanılırken, hücre içi Ca2+’daki değişimler Fura-2 340/380 floresan
oranı ile belirlenmiştir.

3.6 Raportör Gen Analizi
Farklılaşan Caco-2 hücrelerinde C/EBPβ aktivitesini belirlemek üzere, C/EBP consensus
bağlanma bölgesi (ATTGCGCAAT), üçlü tekrar olarak pLuc-MCS firefly lusiferaz vektörü
(Stratagene, CA, USA)ne klonlanmıştır. Çalışmada phRL-TK (Promega, WI, USA) renilla
lusieraz vektörü normalizasyon için kullanılmıştır.
Transfeksiyon 12 kuyulu plakalarda yapılmıştır. 500 ng pLuc-MCS vektörü ve 500 ng phRLTK vektörü (1 μg plasmid), 1:10 DNA: transfeksiyon ajanı (Lipofectamine and Plus reagents,
Invitrogen, USA) olacak şekilde, Opti-MEM (Gibco) içinde oda sıcaklığında 15 dakika
boyunca inkübe edilmiştir. Caco-2 hücre besiyeri uzaklaştırılarak her kuyuya Opti-MEM
(antibiyotiksiz ve düşük serumlu besiyeri) eklenmiştir. Transfeksiyon karışımının kuyulara
eklenmesi ardından plaka hafifçe çalkalanarak inkübatöre alınmıştır.
Lusiferaz aktivitesinin belirlenmesi için, transfekte edilmiş hücreler 2 kez PBS ile yıkanmış,
ardından her bir kuyuya 100 μl “Dual-Glo Luciferase Reagent (Promega)” eklenmiş ve 10
dakika boyunca oda sıcaklığında inkübe edilmiştir. Toplanan hücreler 4°C’de, 14 000 x g’de
2 dakika boyunca santrifüj edilmiş, supernatan 96 well ELISA plakasına alınmıştır.
Lumiometer (Modulus, Turner Biosystems, USA) kullanılarak firefly lusiferaz değeri
okunmuştur. Rennilla lusiferaz için ise, her biri kuyuya 100 μl “Dual-Glo Stop&Glo Reagent
(Promega)” eklendikten 15 dakika sonra okuma yapılmıştır.
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3.7 GFP-LC3 Pankta Analizi
6 kuyulu plakalarda büyütülen Caco-2 hücreleri, 2,5 μg pGFP-LC3 vektörü (Dr. Tamotsu
Yoshimori, Department of Cell Biology, National Institute for Basic Biology, Okazaki,
Japonya’dan hediye edilmiştir) ile 48 saat boyunca transfekte edilmiştir. Pozitif kontrol olarak
4 saat boyunca 5 μM rapamisin ile muamele edilmiş hücreler ile HBSS (Hank's Balanced
Salt Solution) içinde 4 saat boyunca aç bırakılmış hücreler kullanılmıştır. %4’lük formaldehid
içinde, oda sıcaklığında 15 dakika boyunca fikse edilen hücreler, PBS içinde %0,3 Triton X100 ile 10 dakika boyunca permeabilize edilmiş, takiben propidyum iyodid ile 30 dakika oda
sıcaklığında boyanmıştır. “Mounting medium” (Slow Fade Gold antifade reagent, Invitrogen)
kullanılarak lama alınan hücreler floresan mikroskobu (Leica, Wetzlar, Germany) kullanılarak
görüntülenmiştir.

3.8 Kromatin İmmun Çöktürme
10 cm’lik petrilerde büyütülen hücreler, taze besiyeri içinde “ChIP-IT® Fixation Buffer (Active
Motif)” kullanılarak 15 dakika boyunca oda sıcaklığında, düşük şiddetli yatay çalkalayıcıda
inkübe edilmiştir. Protein-DNA çapraz bağlanma reaksiyonu, 125 mM glisinle 5 dakika
boyunca inkübasyon ile durdurulmuştur. Besiyerinin uzaklaştırılmasını takiben hücreler PBS
ile 2 kez yıkanmıştır. Petrideki hücreler, 1X proteaz inhibitor kokteyli (Roche) içeren 750 μl
PBS ile scraper kullanılarak kaldırılmıştır. 13 000 x g’de, 1 dakika boyunca 4°C’de santrifüj
ardından PBS uzaklştırılmış, pelet sıvı nitrojende dondurularak sonraki kullanımlar için 80°C’ye alınmıştır.
İmmun çöktürme deneyinde ilk aşama DNA’nın fragmentasyonudur. DNA fragmentasyonu
çalışmalarımıza su banyolu sonikatör ve prop sonikatörle başlamış olmamıza rağmen, bu
sonikatörler ile ChIP seq’de kullanıma uygun boyutta DNA fragmenti elde edilemediğinden
ve fragment boyutları deneyler arasında varyasyon gösterdiğinden, deneylere ultrasonik cup
horn prosesör (Q700 QSonica®, Newtown, CT, USA) kullanılarak devam edilmiştir. ChIP lizis
tamponunda (dH2O içinde 1% SDS, 10 mM EDTA, 50 mM Tris HCl pH 8.1, 1X proteaz
inhibitor kokteyli, 1 mM PMSF) 10 dakika buz içerisinde bekletilen örnekler, 100% şiddette,
30 saniye “ON”, 30 saniye “OFF” olarak 30 dakika aktif sonikasyon süresi boyunca
fragmente edilmiştir. Sonikasyon sonunda 14 000 rpm’de, 15 dakika boyunca 4°C’de
santrifüj yapılmış, supernatan (kromatini içermektedir) yeni bir tüpe alınmıştır. DNA
miktarının belirlenmesinin ardından 25 µg kromatin ChIP dilusyon tamponunda (dH2O içinde
%0,01 SDS, %1,1 Triton X 100, 1,2 mM EDTA, 16, 7 mM Tris Hcl pH 8.1, 167 mM NaCl, 1 X
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proteaz inhibitor kokteyli, 1 mM PMSF) 1:10 oranında dilue edildikten sonra, 1 mL için 50 µl
olmak üzere “Protein A/G PLUS-Agarose Beads (Santa Cruz)” ile 2 saat boyunca 4°C’de
rotator kullanılarak lizat ön-temizleme (pre-clearing) yapılmıştır. 4°C’de 2 000 rpm’de 5
dakikalık santrifüj sonunda lizat yeni bir tüpe alınmış, gece boyu rotatorda C/EBPβ antikoru
(C/EBPβ Antibody C-19X, Santa Cruz Biotech) ya da IgG (normal rabbit IgGX sc-2027X,
Santa Cruz Biotech) ile inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonunda kromatin-Ab “Protein G
Agarose Prepacked Columns (Active Motif)”a yüklenmiş, 1 saat boyunca 4°C’de rotatorda
çevrilmiştir. 1250 xg, 1 dakika, 4°C’de santrifüj ile kolon içindeki sıvı elut edilmiş, kolonlar 1
kez düşük konsantrasyonlu tuz tamponunda (dH2O içinde %0,1 SDS, %1,1 Triton X 100, 2
mM EDTA, 20 mM Tris HCl pH 8.1, 150 mM NaCl); 1 kez yüksek konsantrasyonlu tuz
tamponunda (dH2O içinde %0,1 SDS, %1 Triton X 100, 2 mM EDTA, 20 mM Tris HCl pH
8.1, 500 mM NaCl); 1 kez LiCl tamponunda (dH2O içinde 0,25 M LiCl, %1 deoxycholic acid,
1 mM EDTA, 10 mM Tris HCl pH 8.1, %1 NP40), 2 kez TE tampon pH 8 (10 mM Tris HCl pH
8.1, 1 mM EDTA)de yıkanmıştır. Son olarak DNA 250 µl elüsyon tamponu (dH2O içinde %1
SDS, 0,1 M NaHCO3) kullanılarak, oda sıcaklığında 30 dakika rotasyon yapıldıktan sonra
1250 xg, 1 dakika, 4°C’de santrifüj edilerek toplanmıştır. 200 mM NaCl eklenmesinin
ardından 4 saat boyunca 65°C’de de-crosslink (DNA-protein çapraz bağının kaldırılması)
yapılmış, 10 mM ve 40 mM final konsantrasyonlarında olmak üzere EDTA ve Tris HCl pH 6.5
ve 10 µg proteinazK eklenerek 50°C’de 1 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonunda “ChIP
DNA Clean & Concentrator (Zymo)” kullanılarak temizlenen DNA örnekleri, sonraki
uygulamalar için -20°C’de saklanmıştır.
Deneylerde kullanılan kromatin miktarının %10’u antikor ile çöktürülmemiş, “input” olarak
ayrılmıştır. İnput DNA’sı de-crosslink ve proteinazK muamelesine tabi tutulmuştur.
C/EBPβ’nın bağlandığı öngörülen promotörlerin çoğaltılmasında kullanılan ileri ve geri primer
çiftleri, ürünün boyu ve primerlerin yapışma (annealing) sıcaklığı tablo 2’de verilmiştir.

Hedef
C/EBPα promotörü
Kontrol Primerleri (gene desert)
Sükraz izomaltaz promotörü
LC3B promotörü
DAPK1 promotörü
Pparγ promotörü

İleri (5'→3')
AGAAGTCGGTGGACAAGAAC
ATGGTTGCCACTGGGGATCT
GGCTGGTAAGGGTGCAATAA
CGCCACAGACGACCTAAC
CGGTTCTGATCCCAACAGAC
TGCCTCCTGCTTTTAGTGC

Geri (5'→3')
Ürün boyu (bç) Yapışma sıcaklığı (°C)
ATGGCCTTGACCAAGGAG
238
53
TGCCAAAGCCTAGGGGAAGA
174
58
TGTTGTACCAGACTTGGATAAGG
102
57
CGTTTGCGCAACTGCTTT
129
64
GAGAGGAGCACCCTTTGTTAAA
139
64
CTCTAAGGCATATTTCCATTGC
132
54

Tablo 2. ChIP analizinde kullanılan primer çiftleri

3.9 İstatistiksel Analizler
Elde edilen bulguların analizi ve grafik çiziminde GraphPad Prism 5 (La Jolla, CA, USA)
programı kullanılmıştır. Deney bulgularu arasındaki istatiksel analiz Mann–Whitney U-test
veya 2 way ANOVA ile yapılmıştır.
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4. BULGULAR

4.1 Caco-2 Hücrelerinin Sponten Olarak Farklılaşması
Caco-2 hücreleri, konfluent olacak şekilde büyütüldüğünde, konfluensiyi takip eden 10-20
gün boyunca spontan olarak enterosit-benzeri hücrelere farklılaşmaktadırlar (Astarci vd.,
2012a; Astarci vd., 2012b). Caco-2 hücreleri konfluensiye ulaştıktan 10 gün sonra
farklılaşma, spontan farklılaşmanın bir belirteçi olan sükroz izolmaltaz (Buhrke vd., 2011) ve
karsino embyojenik antijen (KEA) ifadesindeki (Mariadason vd., 2000) değişime bakılarak
incelenmiştir. Sükroz izolmaltaz ifadesindeki değişim qRT-PCR ile belirlenmiştir. GAPDH
endojen kontrol olarak normalizasyon için kullanılmıştır. Şekil 3’de de görüleceği gibi
konfluensiyi takip eden 10. günde sükroz izolmaltaz ve KEA ifadesi artmaktadır.

Şekil 3. Caco-2 hücrelerinde farklılaşmanın doğrulanması: Sponten hücre farklılaşması sükraz
izomaltaz transkripsiyonudaki (A) ve karsino embryojenik antijen (180 kDa) protein ifadesindeki artış
(B) ile doğrulanmıştır. Western blot’ta β-Aktin (42 kDa) yükleme kontrolü olarak kullanışmıştır. mean ±
SEM. **p<0.01.

4.2 Farklılaşan Hücrelerde Sitoplazmik Kalsiyum Seviyesi
Hücre içi kalsiyum (Ca2+), hücre farklılaşmasını düzenleyen önemli faktörlerden biridir.
Gastrik kanser hücrelerinin ve normal intestinal epitel hücrelerin farklılaşma sürecinde
sitoplazmik Ca2+ miktarında artış gözlenmiştir

(Lindqvist vd., 1998; Papp vd., 2004).

Sponten olarak farklılaşan Caco-2 hücrelerinde sitoplazmik Ca

2+

miktarında değişim olup

2+

olmadığı, Ca ’a bağlanan bir boya olan Fura2-AM kullanılarak belirlenmiştir. Şekil 4’de
görülmektedir ki, 0. günle karşılaştırıldığında, konfluensiyi takip eden 10. günde sitoplazmik
Ca2+ düzeyinde artış söz konusudur.
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Şekil 4. Farklılaşan Caco-2 hücrelerinde sitoplazmik Ca
günde sitoplazmik Ca
340 nm Ca

2+

Fura2-AM

miktarını

2+

2+

seviyesinin belirlenmesi: 0. ve 10.

düzeyi, zamana bağlı olarak (A) ve bar diyagram (B) olarak gösterilmektedir.

bağlı, 380 nm’deki absorbans ise normalizasyon amacıyla kullanılmak üzere serbest
vermektedir.

340/380

nm

floresans

oranı

sitoplazmik

Ca

2+

miktarını

göstermektedir. ± SEM, **p<0.01.
2+

Farklılaşan hücrelerde sitoplazmik Ca

miktarındaki artışın bir nedeni düz endoplazmik

retikulum kalsiyum ATPaz (Smooth Endoplasmic Reticulum Ca2+ ATPase-SERCA)
ifadesindeki değişim olabileceğinden yola çıkılarak, konfluent (0. gün) ve farklılaşmış
hücrelerde (10. gün) SERCA2 ve SERCA3 protein düzeyleri incelenmiştir (Şekil 3).

Şekil 5. Farklılaşma sürecinde SERCA3 ve SERCA2 ifadesindeki değişim: Konfluensiyi takip eden
5. ve 10.günde SERCA3 (97 kDa) ve SERCA2 (110 kDa) ifadesindeki değişim western blot ile
incelenmiştir. β-Aktin (42 kDa) yükleme kontrolü olarak kullanışmıştır.

Farklılaşma sürecinde SERCA2 düzeyinde bir değişim görülmezken, SERCA3 ifadesi
artmaktadır. SERCA2’ye kıyasla, SERCA3’ün Ca2+’a afinitesi düşük olduğundan, SERCA3
ifadesindeki artış ER’de düşük Ca2+ tutulumuna neden olarak, sitoplazmik Ca2+’un artmasına
2+

yol açtığı bilinmektedir (Lytton vd.,1992). Artan sitoplazmik Ca , ER strese yol açtığından
(Mei vd., 2013), takip eden deneylerimizde sponten farklılaşmanın ER stresi tetikleyip
tetiklemediği incelenmiştir.
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4.3 Farklılaşmada ER stresi
ER Ca2+ deposunda azalma (sitoplazmik Ca2+’da artış) ER stresi ve UPR’yi tetiklediğinden,
Caco-2 hücrelerinin sponten farklılaşma sürecinde ER stres markörleri incelenmiştir (Şekil
6).

Şekil 6. Farklışma süresinde ER stres: Farklılaşan hücrelerde genel ER stres markörleri olan
fosforlanmış eIF2α (38 kDa) ve fosforlanmış IRE1 (110 kDa) ifadesindeki değişim western blot ile,
XBP1 prosesi ise PCR ile incelenmiştir.

ER stres varlığında eIF2α’nın 51. pozisyondaki serinden fosforilasyonu, translasyonun
durmasına neden olur. Farklılaşan hücrelerde 5. günden itibaren fosfo eIF2α (p-eIF2α)’daki
artış, ER stres varlığına işaret etmektedir. Farklılaşma sürecinde ayrıca XBP1’in kesilmiş
formunda (263 bç) da artış görülmüştür. Fosforlanmış IRE1’deki artış da ER stres varlığını
doğrular niteliktedir. Bu sonuçlardan yola çıkarak sponten farklılaşma sürecinde Caco-2
hücrelerinde ER stresinin, hem PERK/eIF2α hem de IRE1/XBP1 ekseninde aktif olduğu
sonucuna varılmıştır.
Sitoplazmik Ca

2+

düzeyindeki artışın ER stresini tetikleyip tetiklemediği araştırmak üzere,

SERCA inhibitörü olan tapsigargin ve PERK inhibitörü olan GSK2656157 kullanıldığı
durumlarda eIF2α fosforilasyonundaki değişim incelenmiştir. Şekil 7’de görüldüğü gibi,
2+

SERCA inhibitörü tapsigargin varlığında Ca ‘un sitoplazmadan ER’ye geçişi inhibe
edildiğinden, fosfo eIF2α artmaktadır. 10. günde ise (ER stres varlığında) PERK inhibitörü
GSK2656157 fosfo eIF2α’da azalmaya neden olmaktadır. Bu sonuç, sponten farklılaşma
sırasında artan sitoplazmik Ca2+’un ER stresini tetiklediğini göstermektedir.
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Şekil 7. Caco-2 hücrelerinde tapsigargin (1 μM) ve PERK inhibitörü (1 μM) varlığında fosfoeIF2α seviyesi.

Farklılaşma süreci ER stresi ve otofaji ile ilişkilendirildiğinden (Chakraborty vd., 2012; Guo
vd., 2013; Kaser vd., 2011; Liu vd., 2012; Sugiura vd., 2009), sponten farklılaşan Caco-2
hücrelerinde intestinal farklılaşmanın otofajiye neden olup olmadığı araştırılmıştır.

4.4 Farklılaşan Caco-2 Hücrelerinde Otofaji
Farklılaşma sürecinde otofajinin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek amacıyla, otofaji
markörleri olan LC3 ve p62 western blot ile (Şekil 8, A), Beclin-1 ifadesindeki değişim ise
qRT-PCR ile (Şekil 8, B) incelenmiştir.
LC3-I sitoplazmik bir protein iken, LC3-II ise fosfoditiletanolamid (PE) konjuge olup, LC3-I’in
kesilmiş formudur ve otofagozom membranında yer alır.

p62 adaptör proteini ise

otofagozomda LC3-II ile birlikte bulunur ve ubikutinlenmiş proteinlerin ortofajik yıkımında
görev alarak, otofaji sürecinde yıkılır (Klionsky vd., 2012). Farklılaşma sürecinde LC3-II’deki
artış ile p62’deki azalma, otofaji varlığına işaret eder (Şekil 8, A). Otofagozom
biyogenezinde rol alan Beclin-1’in mRNA düzeyinde artışı da (Şekil 8, B), konfluensiyi takip
eden

farklılaşma

ifadesindeki

sürecinde

değişim

otofajinin

qRT-PCR

ile

gerçekleştiğini

belirlenmiştir.

normalizasyon için kullanılmıştır.
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ortaya

GAPDH

koymaktadır.
endojen

kontrol

Beclin-1
olarak

Şekil 8. Sponten farklılaşma sürecinde otofaji markörlerindeki değişimler: p62 (62 kDa), LC3-1
(16 kda) ve LC3-II (14 kda) seviyesindeki değişim western blot ile gösterilmiştir (A). Üç bağımsız
deneye ait olmak üzere, Beclin-1 mRNA seviyesindeki değişim qRT-PCR ile belirlenmiş, değişim 0.
güne göre kat artışı olarak gösterilmiştir (B). mean ± SEM. **p<0.01.

Bir otofaji belirteci olarak, yeşil floresan protein (Green Fluorescent Protein-GFP) ile konjuge
edilmiş LC3 proteini, otofagozomlarda yeşil-parlak noktalar (pankta) olarak belirir. Normal
hücrelerde de otofaji görülen bir süreç olduğundan, beş ve beşin üzerinde yeşil nokta
bulunduran hücreler otofajik olarak analiz edilir (He ve Klionsky, 2009). Deneyde, pozitif
kontrol olarak otofaji indükleyicisi rapamisin (5μM final komnsantrasyonda, 4 saat süresince)
ile muamele edilmiş ya da aç bırakılmış (HBSS-Hank's Balanced Salt Solution içinde, 4 saat
boyunca) hücreler kullanılmıştır. Floresan mikroskobu kullanılarak yapılan pankta sayımında,
farklılaşmanın 10. günündeki hücrelerde GFP-LC3 panktalarında anlamlı bir artış
görülmüştür: 0. günde yeşil pankta içeren hücre sayısı %26,6 iken, 10. günde pankta içeren
hücreler tüm hücrelerin %48,8’ini oluşturmaktadır.
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Şekil 9. Farklılaşmada otofaji varlığının pankta oluşumu ile gösterilmesi: GFP-LC3 ile transfekte
edilmiş hücrelerde, farklılaşmanın 10. gününde pankta oluşumu yeşil noktalar olarak görülmektedir (A).
Pozitif kontrol olarak

rapamisin ile inkübe edilmiş ya da HBSS içinde aç bırakılmış hücrelerin

kullanıldığı deney, her biri 2 teknik replikeden oluşan 2 biyolojik replike olarak gerçekleştirilmiş olup,
5’ten fazla pankta bulunduran hücreler otofajik hücre olarak tanımlanarak, GFP-pozitif hücrelerin
yüzdesi hesaplanmıştır (B). (n>100), mean±S.D, **p<0.05.

4.5 Farklılaşma Sürecinde C/EBPβ’nin İncelenmesi
Caco-2 hücrelerinin sponten olarak enterositlere farklılaşma sürecinde görülen ER stresi ve
otofaji arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere, hem ER stresi hem de otofajideki rolü bilinen
C/EBPβ (CCAAT/enhancer binding protein beta) transkripsiyon faktörüne yoğunlaşılmıştır.
Bu amaçla öncelikli olarak farklılaşma sürecindeki Caco-2 hücrelerinde C/EBPβ’nın mRNA
ve protein seviyesi incelenmiştir (Şekil 10). C/EBPβ mRNA’sı farklılaşmanın 10. gününde
artış göstermektedir (Şekil 10, A). C/EBPβ’nin alternatif translasyon ile oluşan izoformlarının
ifadesi de incelenmiştir (Şekil 10, B): farklılaşma sürecinde (5., 10. ve 20. günler) C/EBPβ-1
(52 kDa) ve C/EBPβ-2 (45-48 kDa ikili bandı)

izoformlarında anlamlı bir değişim

görülmezken, C/EBPβ-3 (20 kDa) ifadesinde farklılaşmanın 5. ve 10. günlerinde artış
görülmüştür.

Farklılaşmanın tamamlandığı 20. günde ise C/EBPβ-3 ifadesinin konfluent

hücrelerdeki (0.gün) gibi olduğu; bazal seviyeye geri döndüğü belirlenmiştir.
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Şekil 10. Farklılaşan hücrelerde C/EBPβ: Konfluensiyi (0.gün) takip eden 5, 10 ve 20. günlerde
C/EBPβ ifadesindeki değişim mRNA (A) ve protein (B) seviyesinde incelenmiştir. Farklılaşmanın 10.
gününde C/EBPβ mRNA düzeyinde artış görülmektedir (GAPDH normalizasyon için kullanılmıştır).
C/EBPβ (C/EBPβ-1:52 kDa; C/EBPβ-2: 45-48 kDa ikili bandı; C/EBPβ-3: 20 kDa) izoformlarının
farklılaşma sürecinde protein düzeyindeki değişimleri ise hem çekirdek hem de sitoplazmik
miktarlarına bakılarak incelenmiştir. Western blot analizinde α-tubulin (50 kDa) sitoplazmik, TopoIIβ
(180 kDa) ise çekirdeğe ait markörler olarak kullanılırken, β-Aktin (42 kDa) yükleme kontrolü olarak
kullanılmıştır.

4.6 ER stresi ve C/EBPβ-3
C/EBPβ-3 ifadesindeki artış ile p-eIF2α’daki artış, farklılaşmanın aynı dönemindedir: 5. ve
10. gün (bkz. Şekil 6 ve Şekil 10). Bu zamanlama, iki durum arasında bir ilişki olabileceğini
düşündürmüştür. Sitozolik Ca2+ artışı ile tetiklenen ER stres ve C/EBPβ-3 izoformunun
2+

ifadesindeki artış arasındaki olası ilişkiyi anlamak için, SERCA Ca pompası inhibitörü olan
tapsigargin, Ca2+ tutucu BAPTA-AM ve PERK inhibitörü GSK2656157 varlığında C/EBPβ-3
izoformunun ifadesi araştırılmıştır (Şekil 11).
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Şekil 11. Farklılaşan Caco-2 hücrelerinde tapsigargin, BAPTA-AM ve GSK2656157 varlığında
C/EBPβ-3 ifadesi: Tapsigargin (1 μM), BAPTA-AM (25 μM) ve PERK inhibitörü GSK2656157 (1 μM)
varlığında C/EBPβ-3 ifadesindeki değişim western blot ile incelenmiştir. Histon H3 yükleme kontrolü
olarak kullanılmıştır.

SERCA inhibitörü olarak tapsigargin, konfluent hücrelerde (0. gün) C/EBPβ-3 ifadesinde
artışa neden olurken (farklılaşmanın 10. gününde olan hücrelerdeki C/EBPβ-3 ifadesindeki
artışa benzer şekilde), konfluensiyi takip eden 10. günde Ca

2+

tutucu BAPTA-AM

kullanılmasıyla C/EBPβ-3 ifadesi azalmıştır. ER stresine cevap olarak aktive olan
proteinlerden biri olan PERK’in inhibe edilmesi ise, farklılaşmanın 10. gününde olan
hücrelerde C/EBPβ-3 ifadesinin önemli ölçüde azalmasına yol açmıştır. Bu sonuçlar
göstermektedir ki,

C/EBPβ-3 ifadesi sitoplazmik Ca

2+

düzeyi ile ilintili olup, PERK/eIF2α

inhibisyonu ile C/EBPβ-3 ifadesinin azalması, C/EBPβ-3 ifadesinin bahsedilen bu yolaklarca
kontrol edilebileceğini düşündürmektedir.

4.7 C/EBPβ-3 ve Otofaji
Şekil 8 ve 10’a bakıldığında görülmektedir ki, C/EBPβ-3 ifadesindeki artış, otofajinin
görülmesi ile aynı zamandadır. Otofajinin C/EBPβ-3 tarafından tetiklenip tetiklenmediğini
araştırmak üzere, Caco-2 hücreleri geçici olarak pCMV-C/EBPβ-3 ifade vektörü (Dr. D.C.
Look, Department of Internal Medicine, University of Iowa, ABD’den hediye edilmiştir) ile
transfekte edilmiş ve LC3 seviyesi western blot ile incelenmiştir. Şekil 12’de görüldüğü gibi
C/EBPβ-3 ifade vektörü ile transfekte edilmiş hücrelerde LC3-II, otofaji varlığına işaret etmek
üzere, artmıştır.
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Şekil 12. C/EBPβ-3 ifadesinde artış ve otofaji: C/EBPβ-3 ifade vektörü ile transfekte edilmiş Caco-2
hücrelerinde, otofaji belirteçi olarak LC3-II artmaktadır.

Western blot’ta β-Aktin yükleme kontrolü

olarak kullanılmıştır.

C/EBPβ-3 ifade vektörü ile transfekte edilmiş hücrelerde p-eIF2α’da bir değişim olup
olmadığı da incelenmiştir (Şekil 13). C/EBPβ-3 vektörü ile transfekte edilmiş hücrelerde
eIF2α fosforilasyonunda boş vektör ile transfekte edilen hücrelere ile kıyaslandığında bir artış
görülmemiştir. Bu sonuç C/EBPβ-3’nin PERK/eIF2α yolağının “downstream” inde, LC3-I
LC3-II dönüşümünn ise “upstream” inde rol aldığına işaret eder.

Şekil 13. C/EBPβ-3 aşırı ifade eden hücrelerde p-eIF2α: C/EBPβ-3 ifade vektörü ile transfekte
edilmiş Caco-2 hücrelerinde p-eIF2α seviyesi western blot ile gösterilmiştir. β-Aktin yükleme kontrolü
olarak kullanılmıştır.

4.8 Sponten Farklılaşmada C/EBPβ’nin Transkripsiyonel Aktivitesi
Farklılaşma sürecinde C/EBPβ-3’ün, otofaji ile ilgili genlerin transkripsiyonunu aktive etme ya
da otofajiyi inhibe eden genlerin transkripsiyonunu inhibe etme olasılıkları göz önüne alarak,
konfluensi durumunda ve konfluensiyi takip eden 5, 10 ve 20. günlerde C/EBPβ-3
transkripsiyonel aktivitesi lusiferaz raportör sistemi kullanılarak incelenmiştir. Şekil 14, A’da
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görüldüğü gibi farklılaşmada C/EBP transkrispsiyonel aktivitesinde artış söz konusudur. Bu
etkinin C/EBPβ-3 kaynaklı olup olmadığını anlamak amacıyla, üçlü C/EBP consensus
bağlanma bölgesi (ATTGCGCAAT)ne sahip pLUC-MCS firefly lusiferaz vektörü (pLUCC/EBP), C/EBPβ-3 ifade vektörü ile birlikte transfekte edilmiş ve lusiferaz aktivitesinde
önemli artış görülmüştür (Şekil 14, B). Transaktivasyon domaini bulunmayan C/EBPβ-3’ün
transkripsiyonel aktivatör olarak iş görmesi sonucu ilginçtir. Deneyde kullanılan lusiferaz
raportör vektörünün üçlü C/EBP consensus bağlanma bölgesi taşıdığı göz önüne alınarak,
diğer C/EBP ailesi üyelerinin de bu konsensus diziye bağlanabileceği önerilebilir.

Şekil 14. C/EBPβ-3 transkripsiyonel aktivitesi: Sponten olarak farklılaşan hücrelerde pLUC-C/EBP
vektörüne ait lusiferaz aktivitesi artmıştır (A). Üç tekrarlı C/EBPβ bağlanma bölgesi içeren pLUCC/EBP lusiferaz vektörü ve C/EBPβ-3 ifade vektörü ile transfekte edimiş hücrelerde lusiferaz aktivitesi
artmıştır (B).

4.9 Kromatin İmmun Çöktürme
Kromatin

immune

parçalanması,
olduğundan,

çöktürme

yöntemin
deneylere

(ChIP)

başarısı
DNA

ve

yönteminde,
sonuçların

parçalanmasının

DNA’nın

600-200

tekrarlanabilirliği
(DNA

shearing)

bç

aralığında

açısından

önemli

optimizasyonu

ile

başlanmıştır.

4.9.1 Purifiye Edilmiş DNA’nın Parçalanması
Su banyolu sonikatör ve prop sonikatörde saflaştırılmış kromatinin parçalanması denemeleri
yapılmıştır. Şekil 15’de görüldüğü gibi, istenilen kromatin uzunluğunun örnek 1 ve örnek 8
için sağlanmış olup, aynı koşullar çapraz bağlaması yapılmış örneklerde denenmiştir (Şekil
16).
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Şekil 15. İzole edilmiş DNA’nın sonikasyon ile parçalanması: Saflaştırılmış kromatin örneği ile
sonikasyon optimizasyon çalışmasında 1: su banyolu sonikatörde 10 dakika sürekli sonikasyon; 2: su
banyolu sonikatörde 15 dakika sürekli sonikasyon, 3: su banyolu sonikatörde 6 tekrarlı 2 dakika
sonikasyon, 4: sonike edilmemiş kontrol kromatin, 5: prop sonikatörle 5 tekrarlı 10bsaniyelik
sonikasyon, 6: prop sonikatörle 10 tekrarlı 10 saniyelik sonikasyon, 7: prop sonikatörle 5 tekrarlı 30
saniyelik sonikasyon, 8: prop sonikatörle 10 tekrarlı 30 saniyelik sonikasyon. Prop sonikatör için output
watt: 1-not steady-, amplitude:20-22.

Şekil 16’da protein–DNA çapraz bağlaması ardından (1% formaldehid-FA içeren
besiyerinde, oda sıcaklığında 5 dakika inkübasyonun ardından, reaksiyon 125 mM glisin ile
durdurulmuştur)

hücre çekirdeğinin sitoplazmik lizattan ayrılmasını takiben yapılan

sonikasyon denemeleri görülmektedir.

Şekil 16. Protein–DNA çapraz bağlaması ardından sonikasyon optimizasyonu: 1: su banyolu
sonikatörde 10 dakika sürekli sonikasyon, 2: su banyolu sonikatörde 15 dakika sürekli sonikasyon, 3:
su banyolu sonikatörde 6 tekrarlı 2 dakika sonikasyon, 4: sonike edilmemiş kontrol kromatin, 5: prop
sonikatörle 5 tekrarlı 10 saniyelik sonikasyon, 6: prop sonikatörle 10 tekrarlı 10 saniyelik sonikasyon, 7:
prop sonikatörle 5 tekrarlı 30 saniyelik sonikasyon, 8: prop sonikatörle 10 tekrarlı 30 saniyelik
sonikasyon. Prop sonikatör için output watt: 1-not steady-, amplitude: 20-22.

Görüldüğü gibi prop ya da su banyolu sonikatör saflaştırılmış kromatinin istenilen uzunlukta
fragmentasyonu sağlanırken, çapraz bağlanması yapılan ve lizis edilen hücrelerde başarılı
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sonuç elde edilmemiştir (Şekil 16). Bunun üzerine “yüksek ultrasonik cup horn prosesör”
(Q700 QSonica®, Newtown, CT, USA) kullanılması kararlaştırılmıştır.

4.9.2 Cup Horn Sonikatör Kullanımı
10 cm’lik petride büyütülen Caco-2 hücrelerinde, protein-DNA çapraz bağlanması ve glisin ile
reaksiyonun inhibe edilmesini takiben PBS ile yıkanan hücreler, 750 µl PBS (proteaz inhibitor
kokteyli içeren) kullanılarak skraper yardımıyla toplanmış, santrifüj sonunda pelet % 1 SDS,
10 mM EDTA ve 50 mM Tris HCl (pH 8.1) içinde 10 dakika boyunca buz üstünde inkübe
edilmiştir. Şekil 17’de cup horn sonikatörle yapılan DNA fragmentasyon denemeleri
verilmiştir. Şekilde aynı zamanda proteinazK ve RNAseA muamelesi ardından DNA
pürifikasyon kolonundan geçirilen DNA da görülmektedir (NucleoSpin® Gel and PCR Cleanup, MACHEREY-NAGEL).

Şekil 17. Cup horn sonikatör kullanılarak %50 şiddette DNA fragmentasyonu: 1. %50 şiddette
(amplitude), 30 saniye ON, 90 saniye OFF, 5 dakika aktif sonikasyon (10 vuruş); 2: %100 şiddette 30
saniye “ON”, 90 saniye “OFF”, 5 dakika aktif sonikasyon (10 vuruş); 3: %50 şiddette 30 saniye ON, 60
saniye OFF, 15 dakika aktif sonikasyon (30 vuruş) (A). ProteinazK ve RNazA muamelesinin ardından
kolon purifikasyonu yapılan DNA jelde yürütülmüştür (B). 1 µg DNA örneği %1.5’luk agaroz jelde analiz
edilmiştir. Aktif sonikasyon süresi, sonikasyonun “ON” süresine göre verilmiştir. 1 vuruş=Aktif
sonikasyon süresi (s) /Sonikasyonun ”ON” süresi (s).

Sonikasyon ardından jele yüklenen örneklerde istenilen uzunlukta fragmentlerin elde
edilemediği görülmüştür. ProteinazK ve RNazA muamelesi ve kolon pürifikasyonu da
fragment boyunda değişikliğe neden olmamıştır. Bu sonuçtan yola çıkılarak sonikasyon
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şiddet ve süresisinin uzatılması yoluna gidilmiştir. Şekil 18’de %100 şiddette, farklı aktif
sonikasyon süreleri boyunca fragmente edilmiş ve % 1,5’luk agaroz jelde yürütülmüş DNA
örnekleri verilmiştir. Bu sonuçlara göre, istenilen fragment uzunluğu aralığının, %100
şiddette, 30 saniye “ON”, 30 saniye “OFF” olmak üzere 30 dakikalık aktif sonikasyon süresi
sonunda elde edildiği görülmüştür. Ek olarak, ticari pürifikasyon kolonu ile elde edilen
DNA’nın fenol/kloroform yöntemine kıyasla DNA verim ve saflığı konusunda daha iyi sonuç
verdiğinden,

çalışmalarda

DNA

pürifikasyon

kolonu

kullanılması

kararlaştırılmıştır.

Sonikatörün soğutma sistemi olmadığından, yüksek şiddette çalışan cihazda su, kısa sürede
ısınmaktadır. Bunu önlemek için de her 5 dakikada bir olmak üzere sonikatördeki deiyonize
H2O, +4°’deki deiyonize H2O ile değiştirilmiş, ayrıca sonikasyon soğuk odada yapılmıştır.
Şekil 19’da cup horn kullanılarak gerçekleştirilen DNA fragmentasyon paterninin, farklı grup
hücreler için tekrarlanabilir olduğu gösterilmektedir ki, gerek deneyler arasında gerekse
deneylerde kullanılan farklı hücre grupları arasında fragmentasyonun tutarlılığı, ChIP
deneylerinin

başarısı

ve

güvenilirliği

açısından

önemlidir

(http://ki.se/sites/default/files/bioruptor_user_manual.pdf).

Şekil 18. Cup horn sonikatörde şiddetin DNA fragmentasyonuna etkisi: Protein-DNA çapraz
bağlanması ardından, glisin ile reaksiyon durdurulmuş, takiben hücreler lizis tamponu içinde fragmente
edilmiştir. Öncelikli olarak 30 saniye “ON”, 30 saniye “OFF”

olmak üzere, 30 dakika boyunca (60

vuruş) aktif sonikasyon yapılan DNA, pürifikasyon yapılmadan jele yüklenmiş, şiddetin fragmentasyona
etkisi gözlenmiştir (A). Yeterli sonikasyon süresinin belirlenmesi amacıyla, 100% şiddette, 15, 30 ve 45
dakika süresince (aktif sonikasyon zamanı), 30 saniye “ON”, 30 saniye “OFF” olmak üzere sonikasyon
yapılmıştır. Çapraz bağlanmanın ortadan kaldırılmasını (de-crosslinking) ve ProteinazK uygulaması
ardından DNA pürifikasyon kolonundan geçirilmiş ya da fenol/kloroform yöntemi ile pürifiye edilmiş 1
µg DNA görülmektedir (B). Analizde %1,5’luk jel kullanılmıştır.
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Şekil 19. Fragmentasyonun tekrarlanabilirliğinin belirlenmesi: Protein-DNA çapraz bağlanması
ardından, glisin ile reaksiyon durdurulmuş, takiben hücreler lizis tamponu içinde fragmente edilmiştir.
30 saniye “ON”, 30 saniye “OFF” olmak üzere, 30 dakika boyunca aktif sonikasyon yapılan DNA (A),
de-crosslinking ve ProteinazK uygulaması ardından kolon pürifikasyonu yapılarak %1,5’luk agaroz jele
yüklenmiştir (B). Bu çalışmada hem konfluent (0. gün) hem de farklılaşmanın 10. gününde olan Caco2 hücreleri kullanılmıştır. Her iki hücre grubu için de benzer fragmentasyon paterninin görülmesi
sistemin başarısını göstermektedir.

4.9.3 Kromatin İmmun Çöktürme ve Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu
Kullanılarak Sonuçların Analizi
DNA fragmentasyonu ardından immun çöktürme “gereç ve yöntemler” bölümünde belirtildiği
gibi

C/EBPβ

antikoru

kullanılarak

regulation.com/pub/programs/alibaba2
regulation.com
(http://www.cbrc.jp/

/cgi-bin/pub/programs

yapılmıştır.

/index.html),

Match

/match/bin/

research/db/TFSEARCH.html)

alibaba2

olmak

(http://www.gene-

1.0

(http://www.gene-

match.cgi)
üzere

ve
üç

farklı

TFSearch
program

kullanılarak C/EBPβ’nın putatif olarak bağlandığı promotör bölgeleri belirlenmiştir. Promotör
bölgelerinin doğrulanmasında gerçek zamanlı PZR (qRT-PCR) kullanılmıştır. Bu amaçla
öncelikli olarak uygun primerler tasarlanmış (bkz. “Gereç ve Yöntemler”, tablo 2), primerlerin
çalışma koşulları ve etkinlikleri belirlenmiştir. Şekli 20’de kontrol primerlerine ait qRT-PCR
standart eğrisi ile erime eğrisi (melting curve) verilmekte iken, şekil 21, şekil 22, şekil 23, ve
şekil 24’de sırası ile sükraz izomaltaz, LC3B, DAPK1 ve PPARγ promotörlerindeki putatif
C/EBPβ bağlanma bölgesini içeren DNA dizisinin çoğaltılmasında kullanılan primer çiftlerine
ait standart eğriler ve erime eğrileri gösterilmiştir.
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Şekil 20. DNA’da transkripsiyon faktörlerinin bağlanmadığı bölgenin çoğaltılmasında kullanılan
primer çifti (kontrol primerleri) ile qRT-PCR standart eğrisi oluşturulması: qRT-PCR’a ait
floresan-Ct (cycle threshold) grafiği ile reaksiyonun özgünlüğünü göstermek üzere erime eğrisi
görülmektedir. Reaksiyon 58°C’de 40 döngü olarak yapılmıştır.

Şekil 21. Sükraz izomaltaz promotöründe C/EBPβ bağlanma bölgesini içeren DNA bölgesini
çoğaltan primer çifti için standart eğri oluşturulması: qRT-PCR’a ait floresan- Ct (cycle threshold)
grafiği ile reaksiyonun özgünlüğünü göstermek üzere erime eğrisi görülmektedir. Reaksiyon 57°C’de
40 döngü olarak yapılmıştır.
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Şekil 22. MAP1LC3B (LC3B) promotöründe C/EBPβ bağlanma bölgesini içeren DNA bölgesini
çoğaltan primer çifti için standart eğri oluşturulması: qRT-PCR’a ait floresan- Ct (cycle threshold)
grafiği ile reaksiyonun özgünlüğünü göstermek üzere erime eğrisi görülmektedir. Reaksiyon 64°C’de
40 döngü olarak yapılmıştır.

Şekil 23. DAPK1 promotöründe C/EBPβ bağlanma bölgesini içeren DNA bölgesini çoğaltan
primer çifti için standart eğri oluşturulması: qRT-PCR’a ait floresan- Ct (cycle threshold) grafiği ile
reaksiyonun özgünlüğünü göstermek üzere erime eğrisi görülmektedir. Reaksiyon 64°C’de 40 döngü
olarak yapılmıştır.
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Şekil 24. PPARγ promotöründe C/EBPβ bağlanma bölgesini içeren DNA bölgesini çoğaltan
primer çifti için standart eğri oluşturulması: qRT-PCR’a ait floresan- Ct (cycle threshold) grafiği ile
reaksiyonun özgünlüğünü göstermek üzere erime eğrisi görülmektedir. Reaksiyon 54°C’de 40 döngü
olarak yapılmıştır.

4.9.4 C/EBPβ’nın Hedef Promotörlere Bağlandığının Doğrulanması
Daha önce de bahsedildiği gibi Caco-2 hücrelerinin sponten farklılaşma sürecinde sükroz
izolmaltaz ifadesi artmaktadır (Buhrke vd., 2011). Konfluent hücreler ile (0.gün),
farklılaşmanın 10. ve 20. günlerindeki hücrelerde C/EBPβ’nın sükraz izomaltaz promotörüne
bağlanmasındaki değişim qRT-PCR ile analiz edilmiştir. Deneyde özgün olmayan bağlanma
düzeyini belirlemek için IgG (nonspecific immunoglobulin G) ile çöktürme yapılmıştır. IgG
(Mock)’nin kullanıldığı ChIP deneylerinde kullanılan normalizasyon yöntemi “arkaplana göresignal over background” ya da “antikorsuz kontrole göre-relative to the no-antibody”
normalizasyon olarak adlandırılır. Buna göre “spesifik olmayan ayarlama=non specific
adjustment

(DDCt)=(CtIP)-(Ctmock)”

ve

“kat

artışı=fold

enrichment=2-DDCt”dir

(https://www.thermofisher.com/tr/en/home/life-science/epigenetics-noncoding-rnaresearch/chromatin-remodeling/chromatin-immunoprecipitation-chip/chip-analysis.html).
Buradan yola çıkılarak yapılan hesaplamalarda, C/EBPβ’nın sükroz izomaltaz promotörüne
bağlanmasında farklılaşmanın 10. gününde artış olurken, farklılaşmanın 20. gününde
C/EBPβ’nın promotöre bağlanması, konfluent (0. gün) hücrelerle aynıdır (Şekil 25). C/EBPβ3 izoformu için spesifik bir antikor piyasada bulunmadığından, C/EBPβ izoformlarından biri
bu artıştan sorumlu olabilir. Ancak farklılaşma sürecinde çekirdekteki C/EBPβ-3 miktarına
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bakılarak (C/EBPβ-3 çekirdek lokalizasyonunun farklılaşmanın 10. gününde artması, 20.
gününde azalması), bu izoformun sükraz izomaltaz promotör bölgesine bağlanan izoform
olduğu öngörülebilir. C/EBPβ-3’ün aktivasyon domain bulunmadığından (Elisabeth KowenzLeutz ve Achim Leutz, 1999; Park vd., 2013), diğer C/EBPβ aile üyeleri ile birlikte C/EBPβ3’ün de katıldığı bir protein kompleksi, sükraz izomaltaz promotörüne bağlanıyor olabilir.

Şekil 25. Farklılaşan Caco-2 hücrelerinde C/EBPβ’nın sükraz izomaltaz promotörüne
bağlanması: Deney üç bağımsız biyolojik replike kullanılarak yapılmış olup, kat artışı 0. güne göre
ifade edilmiştir. IgG, spesifik olmayan bağlanmayı göstermektedir. mean ± SEM. * p<0.05.

ChIP seq deneylerinde hem IgG hem de “input kromatin” kontrol olarak kullanılmakla birlikte,
IgG şu nedenlerden dolayı tercih edilmektedir: ilk olarak IgG antikorlarının, immunize
edilmeden önce aynı hayvandan toplanması söz konusu olmadığından, spesifik olmayan
bağlanma düzeyi yüksektir. Diğer bir neden ise, IgG’nin özgün antikordan daha az miktarda
DNA’yı çöktürmesi, bu kısıtlı DNA bölgesinin de kütüphane oluşturulması aşamasında
yüksek düzeyde amplifiye olmasıdır. Dolayısıyla “peak”lerin tanımlanması açısından
bakıldığında, ortaya çıkan okumalar (reads), tüm genomu kapsayacak biçimde, uygun bir
“arka

plan”

modeli

oluşturamayacaktır

(Kidder

vd.,

2011).

Ek

olarak,

kromatin

fragmentasyonu sırasında, kromatinin yoğun olduğu bölgeler kırılmaya daha dirençli iken,
açık kromatin bölgeleri daha kolay kırılır. Bu durumda da arka plan sinyali artar. Bütün bu
nedenlerden dolayı, ChIP seq deneylerinde kontrol olarak “input” kullanımı tavsiye
edilmektedir

(Kidder

vd.,

2011;

Land

vd.,

2012).

Bu

bilgiden

yola

çıkılarak,

çalışmalarımızdaki ChIP deneylerinin analizinde “percent input” yöntemi kullanılmıştır.
Hesaplama

yapılırken

şu

formülden

faydalanılmıştır

(https://www.thermofisher.com/tr/en/home/life-science/epigenetics-noncoding-rnaresearch/chromatin-remodeling/chromatin-immunoprecipitation-chip/chip-analysis.html):

29

Bahsedilen “Adjusted input”, Ctinput - log210 (3,3219280948873626)’dır. Buradaki 10, input
için ayrılan kromatin miktarının yüzdesidir (çalışmada kromatinin %10’u input olarak
kullanılmıştır).
Şekil 26’da C/EBPβ’nın, çoğalan, konfluent (0. gün) ve farklılaşmanın 10. günündeki
hücrelerde LC3B, DAPK1 ve PPARγ promotörlerine bağlanma etkinliği görülmektedir.
Kontrol primerlerine ait çoğalma, arka plan sinyalidir.

10
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8

% in p u t

F a r k lıla ş a n h ü c re le r
6

4

*#

2

## #

*

#

0
LC3B

PPAR

D APK 1

K o n tr o l p r im e r le r i

Şekil 26. Çoğalan, konfluent ve farklılaşan hücrelerde C/EBPβ’nın otofaji ve farklılaşma ile ilgili
gen promotörleriyle etkileşimi: C/EBPβ antikoru ile ChIP yapılan çoğalan, konfluent ve
farklılaşmanın 10. günüdeki Caco2 hücrelerinde, C/EBPβ’nın otofaji de görev alan LC3B ve DAPK1 ile
farklılaşmanın belirteçi olarak PPARγ promotörüne bağlanma düzeyi görülmektedir. Üç farklı deneye
ait olan sonuçların grafik gösteriminde mean±SEM olup, *: çoğalan hücreler ile konfluent hücreler
arasında ve konfluent ile farklılaşan hücreler arasında; # ise çoğalan ve farklılaşan hücreler arasındaki
istatiksel anlamlılık düzeyini ifade eder (*p≤ 0.05; #p≤ 0.05).

Aktif bir şekilde çoğalan Caco-2 hücreleri ile karşılaştırıldığında, farklılaşmanın tetiklendiği
konfluent durumdaki hücrelerde, otofajide etkin rol alan LC3B (Microtubule-associated
proteins 1A/1B light chain 3B) promotörüne C/EBPβ bağlanmasında artış görülmektedir.
Benzer durum DAPK1 (Death-associated protein kinase 1) promotörü için de söz konusudur.
C/EBPβ’nın farklılaşmış epitel fenotipin bir belirteçi olan PPARγ (Lefebvre vd., 1999)
promotörüne bağlanma düzeyi, konfluent ve farklılaşan hücrelerde, çoğalan hücrelere
kıyasla yüksektir. Elde edilen bu sonuçlar, enterosit farklılaşma sürecindeki Caco-2
hücrelerinden elde edilen mikrodizin verileri ile (kullanıma açık veri, GEO datasets GDS709,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/GDSbrowser?acc=GDS709),
(Fleet vd., 2003) (Şekil 27).
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uyumluluk

göstermektedir

Şekil

27.

Farklılaşma

sürecinde

Caco2

hücrelerinde

LC3B,

DAPK1

ve

PPARγ

transkripsiyonundaki değişmeler: Çoğalma, çoğalmanın durduğu ve farklılaşma döneminde Caco2
hücrelerinde LC3B (A), DAPK1 (B) ve PPARγ (C) transkripsiyonundaki değişmeler mikrodizin ile analiz
edilmiştir. Veriler “GEO datasets GDS709”a aittir (kullanıma açık veri, GEO datasets GDS709,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/GDSbrowser?acc=GDS709).

4.9.5 C/EBPβ’nın Hedef Promotörlere Bağlandığının Doğrulanması
Konfluent ve 10 gün boyunca kendiliğinden farklılaşan Caco-2 hücrelerine ait kromatin,
C/EBPβ ile çöktürülmüş, iki biyolojik replikeden oluşan örnekler (biyolojik replike 1’e ait ChIP
ve input DNA’ları ile biyolojik replike 2’ye ait ChIP ve input DNA’ları olmak üzere toplam 8
örnek), dizi analizi (kütüphane hazırlanması, PCR ve dizileme reaksiyonu) ve biyoinformatik
analiz için, alanında referanslı bir Belçika firması olan “Diagenode”’a, 02.02.2016 tarihinde
gönderilmiştir. Firma tarafından bize verilen bilgiye göre, örneklerin kütüphane oluşturulması,
dizilenmesi, biyoinformatik analiz ve değerlendirme 8 hafta içerisinde tamamlanacaktır. Şekil
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28’de gönderilen örneklere ait bilgiler verilmiştir (DNA fragmentasyonu gösteren agaroz jel
görüntüsü ile DNA örneklerine ait konsantrasyon ve saflık derecesi).

Şekil 28. ChIP seq için gönderilen örneklere ait bilgiler: ChIP seq analizi için gönderilen inputlara
(750 ng) ait DNA fragmentasyonunu gösteren agaroz jel (%1,5) görüntüsü (A) ile gönderilen örneklere
ait konsantrasyon ve saflık derecesi verilmiştir (B).

5. SONUÇ ve TARTIŞMA
Bu projede konfluensiye ulaştıktan sonraki süreç içinde, olgun enterositin morforlojik ve
fonksiyonel karekteristiklerini gösteren kolorektal epitel hücrelerine farklılaşan Caco-2
hücrelerinde, farklılaşma sürecinde etkin yolaklar incelenmiştir.
Hücre içi ve hücre dışı Ca2+’un hücre büyüme ve farklılaşmasını düzenlediği bilinmektedir
(Cosentino vd., 2010; Ghosh vd., 1991; Short vd., 1993; Whitfield, 2009). Farklılaşma
sürecinde Caco-2 hücrelerinde sitoplazmik Ca2+’da artış görülmüştür. ER depolarından
Ca2+’un hareketi, SERCA3 ifade düzeyinin artışından kaynaklı olabilir. SERCA3’ün Ca2+’a
bağlanma afinitesi SERCA2’den düşük olduğundan, SERCA3 ifadesindeki artışın ER
2+

depolarında Ca

2+

miktarının azalmasına, sitoplazmik Ca ’un ise artmasına neden olabileceği
2+

düşünülmüştür (Lytton vd., 1992). Farklılaşma sürecinde SERCA aracılı sitoplazmik Ca

artışına bağlı olarak gerçekleşen ER stresi, SERCA spesifik inhibitör olan tapsigargin’in
kullanılmasıyla doğrulanmıştır: 0. günde tapsigargin ile muamele edilen hücrelerde p-eIF2α
seviyesi, farklılaşmanın 10. günündeki hücrelere benzer şekildedir. eIF2α’nin hedef
kinazlarından biri olan PERK, bir Ca2+ sensörüdür (Liang vd., 2006). Farklılaşmanın 10.
günündeki hücrelerde PERK’in kimyasal inhibisyonu, eIF2α fosforilasyonunu tamamen
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inhibe

ettiğinden,

PERK/eIF2α

yolağının

farklılaşma

sürecinde

önemli

olduğu

düşünülmektedir.
ER stresi varlığında hücreler otofaji yolaklarını aktive ederler (Gade vd., 2008; Kouroku vd.,
2007; Sakaki ve Kaufman, 2008). ER stresine bağlı olarak Caco-2 hücrelerinde farklılaşma
sürecinde otofajinin de indüklendiği görülmüştür. Otofaji, farklılaşmanın 10. gününde en üst
düzeyine ulaşır. SERCA inhibitörü olan tapsigargin ile muamele edilmiş 0. gündeki
(farklılaşmamış) hücrelerde eIF2α fosforilasyonundaki artış, otofajinin Ca2+ ilintili ER stresine
bağlı olduğunu göstermektedir. Ca2+ şelatörlerinin ve PERK inhibitörünün kullanılması peIF2α seviyesinde ve otofaji indüksiyonunda azalmaya yol açmakla birlikte, fenotip tamamen
kaybolmamıştır. Bu sonuç, PERK/eIF2α yolağında etkili tek faktörün Ca2+ olmayabileceği
olasılığınıdüşündürmüştür.

ER

stresi

tarafından

indüklenen

otofajinin

moleküler

mekanizmaları tam olarak bilinmemekle beraber, PERK/eIF2α fosforilasyonunu takiben LC3I’in LC3-II’ye dönüşümü, ER stresi kaynaklı otofajide gözlenen olaylardan biridir (Koruoku,
2007). Yaptığımız çalışmalar Caco-2 hücre farklılaşmasının 5. ve 10.günlerinde LC3-II
miktarında önemli bir artış olduğunu göstermektedir.
C/EBPβ

adiposit, keratinosit ve makrofaj farklılaşması ile (Lane vd., 1999; Zhu, 1999;

Natsuka, 1992), ER stresi (Chen vd., 2004; Li vd., 2008; Meir vd., 2010) ve otofajide (Abreu
ve Sealy, 2010; Gade vd., 2008; Guo vd., 2013) önemi bilinen bir transkripsiyon faktörüdür.
Kolon epitel hücrelerinin farklılaşmasında C/EBPβ’nın rolü üzerine yapılan bir çalışma
bulunmamaktadır. Elde ettiğimiz bulgular göstermektedir ki kolon epitel hücrelerinin sponten
farklılaşması sürecinin orta evrelerinde C/EBPβ ifadesi artmaktadır. C/EBPβ-1 ve β-2
izoformlarının ifadesinde değişim görülmezken, C/EBPβ-3 izoformundaki artış önemli
ölçüdedir. eIF2α fosforilasyonu ve LC3-II miktarındaki artış ile C/EBPβ-3 miktarındaki artış,
farklılaşma sürecinde aynı dönemde gerçekleştiğinden, bu iki olayın birbiriyle ilişkili
olabileceği düşünülmüştür. C/EBPβ-3 ile transfekte edilmiş farklılaşmamış hücrelerde, artan
C/EBPβ-3 ifadesinin eIF2α fosforilasyonunda bir değişikliğe neden olmaması, ancak LC3-I’in
II’ye dönüşümünde artışın gözlenmesi, C/EBPβ-3’ün ER stresi yolaklarının altında, otofajinin
ise üst yolaklarında etkin olabileceğini düşündürmüştür.
Chen ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada C/EBPβ ifadesinin “katlanmamış protein
cevabı-Unfolded Protein response-UPR” sırasında XBP1 tarafından transkripsiyonel
düzeyde kontrol edildiği gösterilmiştir (Chen vd., 2004). C/EBPβ’nın fare karaciğerinde
otofajiyi düzenlediği (Ma vd., 2011) de bilinmektedir. Meme kanserinde C/EBPβ-3’ün hücre
döngüsü, apoptoz ya da nekroza neden olmadan otofajiyi indüklediği (Abreu ve Sealy,
2010), adiposit farklılaşması sırasında ise LC3-I prosesinde görev alan Atg4b’nin C/EBPβ
tarafından transaktive edildiği gösterilmiştir (Guo vd., 2013). Fare karaciğerinde C/EBPβ’nın
Bnip3, Ctsl, ve Gabarapl1 promotörlerine bağlanarak otofajiyi indüklediği de bilinmektedir
(Ma vd., 2011). ER stresi ve otofaji süreçlerini birbiriyle ilişkilendiren bir faktör olarak
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C/EBPβ’nın, DAPK1 (death associated protein kinase 1) ifadesini arttırdığı da ortaya
konmuştur (Gade 2012). Li ve arkadaşları ise C/EBPβ-3’ün ER stresinin geç dönemlerinde
etkin olduğunu ve hücre ölümünü indüklediğini göstermiştir (Li vd., 2008). Ancak, bahsedilen
tüm bu çalışmalarda C/EBPβ-3 izoformunun görev aldığı, ER stresi ve otofajiyi birbiriyle
ilişkilendiren bir mekanizma tanımlanmamıştır. C/EBPβ-3 izoformu aktivasyon domain
içermediğinden, diğer C/EBPβ izoformları ve bZIP aile üyeleri üzerinde inhibitor etkisi olduğu
düşünülmüştür (Calkhoven vd., 2000). Yaptığımız deneylerde C/EBPβ konsensus bağlanma
bölgesi içeren lusiferaz vektörü ile C/EBPβ-3 ifade vektörünün birlikte transfekte edildiği
hücrelerde ve farklılaşmanın farklı evrelerinde olup söz konusu lusiferaz vektörü ile
transfekte edilmiş hücrelerde lusiferaz aktivitesinin arttığını görmüş olup, elde ettiğimiz bu
sonuç, C/EBPβ-3’ün transkripsiyonu inhibe edici fonksiyonu olduğu bilgisine terstir. Sükraz
izomaltaz promotörüne bağlandığı bilinen C/EBPβ’nın, farklılaşmanın 10. gününde
promotöre bağlandığı bilinirken, bağlanmanın 10. günden sonra azalması ve bu
zamanlamanın C/EBPβ-3’ün çekirdekteki miktarındaki artışın gözlendiği zamanla uygunluk
göstermesi, C/EBPβ-3’ün sükraz izomaltaz transkripsiyonunda etkin bir rol alabileceğini
düşündürmektedir. Daha önce de bahsedildiği gibi C/EBPβ-3 izoformu DNA bağlanma
aktivitesi göstermesine rağmen, aktivasyon domaini taşımadığından, bu izoformun
transkripsiyonel baskılayıcı olarak görev aldığı düşünülmektedir (Elisabeth Kowenz-Leutz ve
Achim Leutz, 1999; Park vd., 2013). Park ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada,
meme kanseri hücrelerinde C/EBPβ-3’ün CXCR4 kemokin reseptör transkripsiyonunu
arttırdığı gösterilmiştir. C/EBPβ-3’ün CXCR4 promotörüne bağlandığı ve böylece güçlü bir
CXCR4 baskılayıcısı olan YY1’nin bölgeye bağlanmasını engellediği ortaya konumuştur.
Bununla birlikte araştırmacılar C/EBPβ’nın diğer iki izoformunun C/EBPβ-3 ile yapacağı
heterodimerin, ya da C/EBPβ-3 homodimerinin başka transkripsiyonu düzenleyici proteinlerle
ilişki kurarak (C/EBPβ ailesi söz konusu olduğunda için sıklıkla görülen bir durumdur),
CXCR4 transkripsiyonunu arttırabileceği hipotezini ortaya koymuşlardır (Park vd., 2013).
Yaptığımız lusiferaz aktivitesi deneyleri, farklılaşma sürecinde C/EBPβ transkripsiyonel
aktivitesinde artış olduğunu gösterirken, bu etkiden “tek başına” C/EBPβ-3’ün mü, yoksa
C/EBPβ aile üyelerinin dahil olduğu bir protein kompleksinin mi sorumlu olduğu
bilinmemektedir. Ancak, Caco-2 hücre farklılaşmasında C/EBPβ’nın gen transkripsiyonunda
etkin bir rol oynadığını, yaptığımız ChIP çalışmaları ile de göstermiş bulunmaktayız. Buna
göre, farklılaşma sürecinin tetiklendiği konfluent hücrelerde C/EBPβ’nın otofajide görevli
LC3B proteinin promoter bölgesine bağlanmasında artış görülmektedir. Farklılaşmanın 10.
gününde LC3B promotörüne C/EBPβ bağlanmasında azalma görülmesine rağmen,
C/EBPβ’nın promotöre bağlanma etkinliği çoğalan hücrelere göre fazladır. Benzer şekilde,
farklılaşmanın tetiklendiği 0. günde C/EBPβ’nın DAPK1 promotörüne bağlanmasında da artış
görülmüştür. Hücre ölümü ve otofajinin önemli bir düzenleyici olan DAPK1 (Gade vd., 2008)
34

promotörüne de C/EBPβ bağlanması, konfluent hücrelerde artmakta, farklılaşma sürecinin
ilerleyen dönemlerinde ise azalmaktadır. Bu noktada belirtilmelidir ki DAPK1, C/EBPβ’nın
“bilinen” bir hedef genidir (Benderska ve Schneider-Stock, 2014; Gade vd., 2014). ChIP
çalışmalarımızda farklılaşma sürecinde transkripsiyonunun C/EBPβ tarafından kontrol
edildiğini (en azından “kısmen”) gösterdiğimiz bir diğer gen ise PPARɣ’dır. PPARɣ’nın hem
kendiliğinden farklılaşan (Lefebvre vd., 1999; Huin vd., 2002), hem de sodyum bütirat yolu ile
farklılaşan Caco-2 hücrelerinde transcript ve protein seviyesinde arttığı bilinmektedir
(Wächtershäuser vd., 2000). Yaptığımız ChIP analizlerine göre, C/EBPβ’nın PPARɣ
promotörüne bağlanma etkinliği konfluent hücrelerde artmakta, C/EBPβ farklılaşma
süresince promotöre bağlı bulunmaktadır. Ek olarak, C/EBPβ’nın sponten farklılaşmanın bir
diğer belirteçi olan sükraz izomaltaz enziminin promotörüne de bağlandığını, hem veritabanı
çalışmaları ile göstermiş, hem de kromatin immune çöktürme ile doğrulamış bulunmaktayız.
C/EBPβ’nın sükraz izomaltaz promotörüne bağlanması farklılaşmanın 10. gününde 0. güne
kıyasla artarken, farklılaşma sürecini tamamlamış hücrelerde promotöre bağlı C/EBPβ
miktarı, 0. gündeki seviyesine geri dönmektedir.
ChIP ile promotörleri incelenen genlerin farklılaşma sürecinde transkripsiyonel düzeyde nasıl
değiştiğini görmek için “GEO datasets GDS709” verisi kullanılmıştır. Buna göre, LC3B ve
DAPK1 transkripsiyonu, hücrelerin konfluent olduğu 0. günde artmaktadır; çoğalmakta olan
hücreler ve farklılaşan hücrelerde ise konfluent duruma kıyasla transkripsiyonda azalma
görülmektedir. Konfluent ve farklılaşan hücrelerde PPARɣ transkripsiyonu ise çoğalmakta
olan hücrelere göre fazladır. Görüldüğü gibi C/EBPβ’nın çoğalan, konfluent ve farklılaşan
hücrelerde promotöre bağlanma etkinliği ve bahsedilen genlerin transkripsiyonunda
farklılaşma sürecinde görülen değişimler bir biriyle uyumludur. Şüphesiz ki, incelenen
genlerin transkripsiyonel kontrolünden sorumlu yegane transkripsiyon faktörü C/EBPβ
değildir;

ancak

yaptığımız

kromatin

çöktürme

deneyleri

C/EBPβ’nın

bu

genlerin

transkripsiyonunda aktif rol oynayabileceğine işaret etmektedir.
Elde ettiğimiz sonuçlar, C/EBPβ’nın Caco2 kolon kanser hücrelerinin kendiliğinden
farklılaşma sürecinde hem farklılaşma hem de otofaji ile ilişkili genlerin transkripsiyonunda
görev alabileceğini ortaya koymaktadır. Ancak, ChIP seq sonuçlarının biyoinformatik analizi
ile bir transkripsiyon faktörü olarak C/EBPβ’nın kolon hücre farklılaşmasında etkilediği gen
gruplarının katıldığı biyolojik süreçler (farklılaşma, otofaji, metabolizma, hücre döngüsü gibi)
detaylı olarak tanımlanmış olacaktır. Buradan çıkacak veriler, normal kolon homeostazının
anlaşılması açısından önem teşkil etmektedir. Ayrıca, elde edeceğimiz sonuçların, kolon
homeostazının bozulmasının hastalık gelişimi ve kanser oluşumu üzerindeki etkisinin
anlaşılması üzerine yapılacak çalışmalar için yeni kapılar açacağı düşünmekteyiz.
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