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ÖZET 

Biltekin, B. (2008) Resveratrol Ve Klorimipramin’in HL-60 Lösemi  Hücre 

Kültürlerinde  Gemsitabin Sitotoksisitesi Üzerine Etkileri. İstanbul Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji AD. Yüksek Lisans Tezi  

 

Çalışmamızda, antioksidan özelliği bilinen Resveratrol’ün, antineoplastik etkileri 

yeni ortaya çıkmaya başlayan bir trisiklik antidepresan olan Klorimipramin’in ve  

antineoplastik  ilaç olarak kullanılan Gemsitabin’in ayrı ayrı ve bir arada kullanıldığında 

HL-60 lösemi  hücre kültürlerinde sitotoksik etkileri araştırıldı. 

İlaçlar, 200,100,10 ve 1 µM’lık dozlarda 24,48 ve 72 saatlik sürelerle hücrelere 

uygulandı. Hücre çoğalma indeksi ve S fazında bulunan hücre oranları 

immünohistokimyasal boyalarla saptandı. 

Gemsitabin’in etkisinin zaman bağımlı olduğu Klorimipramin ve Resveratrol’ün 

ise doz bağımlı etkileri olduğu saptandı. Kombine uygulamalar sonunda kombinasyon 

gruplarının tek tek uygulamalara göre ilave veya sinerjistik bir sitotoksisite meydana 

getirmedikleri saptandı. 

       Sonuç olarak; Gemsitabin, Klorimipramin ve Resveratrol’ün tek tek 

uygulamaları sonunda kontrol gruplarına göre anlamlı sitotoksik etki meydana 

getirdikleri, S fazı hücre oranlarını değiştirdikleri görülmüştür. Ancak birlikte 

uygulandıklarında ilave veya sinerjistik etki oluşturmadıkları saptanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: HL-60, Resveratrol, Klorimipramin,Gemsitabin, hücre kültürü. 

 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 849         
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ABSTRACT 

Biltekin,B. (2008). In HL-60 leukemia cell culture, the effects of resveratrol and 

chlorimipramine on gemcitabine cytotoxicity. İstanbul University, Institute of Health 

Science, Histology and Embryology Department İstanbul. 

In our study, cytotoxic effects of resveratrol which antioxidant features are well 

known, a tricyclic antidepressant, clomipramine which antineoplastic features were 

recently discovered and gemcitabine that is used as an antineoplatic drug were evaluated 

together and individually in culture of HL-60 leukemia cells.  

Drugs were treated in doses of 1, 10, 100 and 200 µM at 24 48 and 72 hours. Cell 

proliferation index and rates of S-phase cells were counted after immunhistochemical 

staining.   

Time depended effects of gemcitabine, dose depended effects of chlorrimipramine 

and resveratrol were documented. After combined treatment, in combination groups there 

were no synergetic or additional effects when compared to individual treatment of drugs.  

In conclusion, individual treatment of gemcitabine, chlorimipramine and 

resveratrol showed remarkable cytotoxic effects and caused changes in rates of S-phase 

cells compared to control groups. However, when they applied together additional or 

synergetic effects were not detected.  

 

Key Words:HL-60, Resveratrol,Chlorimipramine,Gemcitabine, Cell culture. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Tümör tedavisinde  kullanılan ilaçların hücre düzeyindeki etkileri çok değişik 

metodlar kullanılarak araştırılmaktadır.  Hücre kültürü çalışmalarının  büyük çoğunluğu 

genellikle iki boyutlu tümör hücre kültürleri kullanılarak yapılmaktadır. İki boyutlu hücre 

kültürlerinden elde edilen sonuçların çoğu zaman in vivo  uyumlu olmadığı bilinmektedir. 

Bu nedenle in vivo uyumlu ve in vivo mikroçevre özelliklerini  sağlayan  en iyi  in vitro  

modeller üzerinde çalışılmaktadır.   

Gemsitabin (2,2-difluorodeoxycytidine,gemzar) çeşitli solid tümörlerin 

tedavisinde kullanılan deoksisitidin analogu nükleozid yapıda bir antimetabolittir (1,2,3). 

Gemsitabin’in in vitro etkileri çeşitli solid tümör hücre soyları ile yapılan çalışmalarla 

tartışılmaktadır (4,5,6). Gemsitabin’in bilinen etkilerine karşın, antineoplastik aktiviteleri 

yeni saptanmaya başlanan trisiklik antidepresan ilaçlarla nasıl etkileşeceği ve hücre 

düzeyindeki etkileri henüz tartışmalı olan resveratrol (7,8,9) ile in vitro da nasıl etkileşim 

gösterdiği tam olarak bilinmemektedir.Bu nedenle çalışmamızda resveratrol ve 

klorimipramin’in ayrı ayrı veya gemsitabin ile kombinasyonlarının HL-60 lösemi hücre 

kültürlerinde hücre çoğalması üzerine etkilerini doza ve zamana bağlı olarak araştırmayı 

amaçladık. 

Sonuçları itibarı ile in vivo korelasyonu en iyi sağlayan üç boyutlu hücre kültürleri 

ön plana çıkmıştır.Bu metotla günümüze kadar yapılan araştırmalarda gemsitabin’in etkisi 

iki boyutlu ve az sayıda üç boyutlu hücre kültürleri ile araştırılmıştır. HL-60 hücrelerinde, 

apoptosu kaspaz-3 aktivasyonu üzerinden gerçekleştirmesi (10), hücrenin oksijen 

kullanımını mitokondrial kompleksler üzerinden etki ederek bozması gibi  antineoplastik 

etkileri yeni ortaya çıkan bir trisiklik antidepresan olan klorimipramin'nin, Bcl-2 

oranlarını düşürerek apoptozu indükleyen, S fazında bloklama veya DNA hasarı 

oluşturarak hücreyi etkilemesi gibi çok yönlü etkileri olan resveratrolün (11)  HL-60 

hücre soyunda özellikle üç boyutlu tümör hücre kültürlerine olan etkilerini antineoplastik  

ajanlarla karşılaştırmalı olarak gösteren çalışmalar çok azdır. Bu nedenle in vivo 

korelasyonu sağlayan in vitro model üç boyutlu tümör hücre kültürlerinde bu çalışmanın 

yapılması ile tedavide yeni bir yaklaşımın ortaya çıkarılması olasıdır.     
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. HL-60 HÜCRE SOYU 

 HL-60  hücre soyu hücreleri promyelositik lösemi hücreleridir.S.J.Collins ve ark. 

tarafından  akut promyelositik lösemi olan 36 yaşında Kafkasyalı bir kadın hastanın 

periferik kan lökositlerinden lökoferez yoluyla elde edilmiştir. 

HL-60 hücreleri spontan olarak farklılaşır ve bu farklılaşma 

butirat,hipoksantin,forbol-miristik asit,dimetilsülfoksit (DMSO), aktinomisin D ve 

retinoik asit tarafından uyarılır.Bu hücreler fagositik aktivite gösterirler ve kimyasal 

uyarılara yanıt verirler (12). 

  HL-60 hücreleri dimetil sülfoksit ve retinoik asit gibi bileşiklerin indüklemesiyle 

kendiliğinden olgun granülositlere farklılaşabilirler.Bu hücre soyu insan hücrelerinde 

myeloid farklılaşma ve bu sürece fizyolojik,farmakolojik,virolojik elementlerin etkilerinin 

moleküler kanıtlarının çalışılması için kaynak olarak kullanılmaktadır (13).   

 

2.2. LÖSEMİ  

Hipokrat’ın lösemi belirti ve bulgularından bahsettiği bildirilmekle birlikte, 

löseminin klinik  bulgularının yeterince tanımı ilk kez 1827 yılında Velpau tarafından 

yapılmıştır. Ancak tanısal gelişmeler 1839– 1845 yılları arasında olmaya başlamıştır. 17. 

yüzyılda Malpighi’nin mikroskobun önemini fark etmesi, hematoloji tarihinde önemli bir 

dönüm noktasını oluşturmuştur. Yaşamakta olan hastada löseminin ilk fark edilmesi 

1845’de Carigie ve Bennett, ardından 1846’da Virchow tarafından olmuştur. 1847’de 

Virchow “leukemia” kelimesi ile hastalığın adını koymuştur (14).  

Lösemi kemik iliğinin neoplastik hücrelerle diffüz replasmanı ile karakterize 

hematopoetik kök hücrelerinin malign neoplazmlarıdır.Çoğu olguda lösemik hücreler 

kana dökülür ve kanda yüksek sayılara ulaşırlar. 

Geleneksel olarak ,lösemiler tutulan hücre tipi ve hücrelerin olgunluk  derecesine 

göre sınıflanır.Buna göre Akut lösemilerde blast denilen olgunlaşmamış hücreler çoğalır 

ve tedavi edilmediğinde hızla ölüme götürür.Kronik lösemiler en azından başlangıçta iyi 

diferansiye olgun lökositlerle karakterizedir ve oldukça yavaş bir gidiş gösterir.Kronik ve 

akut lösemilerin iki ana tipi vardır; lenfositik ve myelositik (15). 
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2.2.1. AKUT  LÖSEMİ  

Akut lösemiler, hematopoetik progenitör hücrelerin neoplastik transformasyonu 

sonucu gelişen ve  lösemik hücrelerin farklılaşma ve olgunlaşma kusuru göstermeleri ile, 

normal kan hücrelerinin yapılamaması, aşırı çoğalma kabiliyeti gösteren lösemik 

hücrelerin kemik iliğini, periferik kanı ve takiben diğer dokuları istila etmesi ile 

karakterize kemik iliğinin malign bir grup hastalığıdır (16) . 

Akut lösemiler olgun hücrelerin azalması ve lökosit prekürsörlerinin birikimi ile 

karakterizedir. Morfolojik ve hücre kinetiği çalışmaları, akut lösemi hastalığında lösemik 

kök hücrelerde bir ayrımlaşma duraklaması olduğunu göstermiştir. Bu hücrelerde 

yenilenme süresi uzamıştır.Bu nedenle akut lösemide lösemik blastların birikimi; 

transforme olan hücrelerin hızlı çoğalmasıyla birlikte işlevsel olan son hücreler yönünde 

olgunlaşamamasına bağlıdır.Bazı olgularda olgunlaşma olmaması neoplastik hücrelerin 

hızlı proliferasyonundan daha önemlidir.Lösemik blastlar ilikte çoğaldıkça bilinmeyen 

mekanizmalarla normal hematopoetik kök hücreleri baskılarlar. Akut lösemide normal 

hematopoetik kök hücrelerin baskılanmasının iki önemli klinik sonucu vardır. 

1-) esas belirtiler normal kırmızı hücreler ,lökositler ve trombositlerin azalmasından doğar 

2-) tedavide amaç lösemik klon topluluğunun geride kalan az  sayıdaki normal  kök 

hücresinin düzelmesine imkan verecek şekilde azaltılmasıdır (15). 

Akut lösemide sitogenetik ve moleküler genetik anomalilerin bariz bir hale 

gelmesi ve bunların prognostik önem arz etmesi nedeni ile, yeni bir sınıflandırma ihtiyacı 

olduğu gözlenmiştir. 2001 yılında Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization, 

WHO) tarafından akut lösemiler de dahil olmak üzere hematopoetik ve lenfoid 

neoplasmaları içeren yeni bir sınıflama yapılmıştır. WHO sınıflamasında; morfoloji, 

immünfenotipleme, sitogenetik ve moleküler biyolojik özellikler göz önüne alınmış, akut 

lösemi tanısı için blastik hücre sayısı %30’dan %20’ye indirilmiş ve nadir lösemi tipleri 

de dahil edilmiştir (17,18).  

WHO sınıflamasında akut lösemiler; myeloid, lenfoid ve serisi belirlenemeyen 

olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Akut myeloid lösemiler: 

a. tekrarlayan sitogenetik anomalilerle seyreden AML,  

b. çoğul seri displazisi ile seyreden AML,  
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c. tedaviye ikincil AML ve MDS,  

d.tanımlanan gruplara girmeyen AML 

 olmak üzere dört gruba ayrılarak değerlendirilmiştir.  

Lenfoid lösemiler ise: 

 a. prekürsör B-lenfoblastik lösemi/lenfoma, 

 b. prekürsör T lösemi/ lenfoma,  

c. Burkitt lenfoma/lösemi  

şeklinde 3 gruba ayrılmıştır. Üçüncü grup olarak belirsiz serili akut lösemiler göz önüne 

alınmış ve bu grup da:  

a. bifenotipik akut lösemi 

 b. farklılaşmamış akut lösemiler  

olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır (14,17,18,19). 

 

2.2.2. AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ 

 

AML (Akut Myeloblastik Lösemi); başlıca 15-39 yaş arası erişkinleri 

kapsamaktadır. Olguların çoğunda myeloblastlar Wright-Giemsa boyalı yaymalarda 

lenfoblastlardan ayrılabilirler.İnce nükleer kromatin ,3-5 nükleolus ve küçük azurofilik, 

myeloperoksidaz-pozitif sitoplazmik granüller içerirler.Bazı olgularda özellikle 

promyelositik tipte ,tipik kırmızı boyanan çubuk  biçiminde yapılar görülür (Auer 

çubukları) Lizozomal nonspesifik esteraz grubu enzimlerle boyanma monositik 

farklılaşmayı belirler(15). 

  

AML’li olgularda 100’den fazla genetik bozukluk tanımlanmış olmakla birlikte, 

sıklıkla saptanan kromozomal bozukluklar; t(8;21), t(15;17), inv(16) t(9;11) ve 

t(16;16)’dır. Bu kromozomal bozukluklar ve bunun variyantları yaklaşık olarak AML 

olgularının %40’ını oluşturmaktadır. Tanımlanmış olan diğer kromozomal anomaliler ise 
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olguların %10’undan azını kapsamaktadır. Geri kalan %50 olguda ise normal karyotip 

saptanmakta veya kromozomal anomali saptanamamaktadır. (20). 

 

2.3.   HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

2.3.1. Hücre Kültürü 

Hücre kültürleri hücrelerin tek hücreyi kapsayacak şekilde, doku olarak 

düzenlenmeden in vitro çoğalmasıdır. Organizmadan doğrudan doğruya alınan organ, 

doku veya hücrelerden üretilen kültürlere primer kültürler adı verilir. Primer kültürler, 

bulundukları yerde çoğalıp başka bir yere bölünerek aktarıldıktan (hücre pasajı) sonra 

hücre soyu (cell line) adını alırlar. 

Primer hücre kültürlerinden veya hücre soylarından özel seçim veya klonlama 

yöntemi ile belirleyici bazı özellikleri olan hücreler elde edilir. Bu hücrelerin kültürde 

yaşamları süresince belirleyici özellikleri devam eder; hücrelerin pasaj yapılmış olması, 

onların belirleyici özelliklerini etkilemez. 

Hücre suşları veya hücre soyları diploid veya heteroploid olabilirler, hücrelerin 

heteroploid oluşları onların habis hücreler olduklarını veya in vitro çoğalmalarının sınırsız 

oldukları anlamına gelmez. Hücre kültüründe sınırsız çoğalan hücre soy veya suşları, 

devamlı hücre soyları (established cell line) şeklinde tanımlanarak, yaşam süreleri sınırlı 

diploid veya heteraploid hücre soylarından ayrılırlar. Üç gün ara ile en az 70 defa pasajı 

yapılan hücre soyları “devamlı hücre soyu” olarak kabul edilmektedirler. 

Günümüzde, hücre kültürleri esas olarak iki yolla üretilmektedir: Tek tabaka hücre 

kültürleri ve süspansiyon halinde hücre kültürleri. Tek tabaka hücre kültürleri, cam veya 

plastik zemin üzerine tutunarak yaşayan, işlevlerini sürdüren ve üreyen hücrelerdir. 

Süspansiyon halindeki hücre kültürlerinde, hücreler hayatsal işlev ve üremelerini 

süspansiyon halinde bulundukları ortamda sürdürebilir. Doku kültürü ve yöntemleri 

kullanarak, hücre yapısı, fizyolojisi, patojen hücre ilişkileri, iyonlaştırıcı ışınların hücre 

düzeyinde incelenmesi ve çeşitli radyobiyolojik problemlere bağlı olarak tümör 

büyümesinin açıklığa kavuşturulmasına çalışılır. Hücre kültürlerinde, in vivo şartlarda 

mümkün olmayan, kısa zaman aralığında gerçekleştirilmesi istenen fiziksel ve kimyasal 

etkenler incelenebilir (21). 
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2.3.2. Hücre Kültürlerinin Kullanım Alanları 

Bugün için moleküler tanı ve tedavi amaçlı başta olmak üzere ,özellikle araştırma 

amaçlı doku ve hücre kültürlerinden yararlanılmaktadır. Doku ve hücre kültürlerinin 

sağladığı avantajlar şöyledir: 

Aşı üretimi 

Antikor üretimi 

İlaçların sitotoksik ve sitotaktik etkilerinin ölçülmesi 

Hücre içi metabolizma olaylarının araştırılması 

Hormonların hücresel düzeyde etkilerinin araştırılması 

Kalıtım maddesi ve protein sentezi ile yapılan araştırmalar 

Hücre içi enerji metabolizması ile yapılan araştırmalar 

Hücre yüzey reseptörlerinin çalışılması 

Hücre sinyal mekanizmalarının çalışılması 

Hücrelerin beslenme özelliklerinin çalışılması 

Enfeksiyonun hücresel düzeyde etkilerinin çalışılması 

Hücresel farklılaşma ve yaşlanma ile ilgili araştırmalar 

Programlı hücre ölüm mekanizmaları ve bunlara hormonların, ilaçların çeşitli 

değişkenlerin etkilerinin araştırılması. 

Tümör hücrelerinin ilaç duyarlılığının saptanması ile ilgili araştırmalar. 

Radyoterapinin hücresel düzeydeki etkileri. 

Embriyonik araştırmalar, üreme tekniklerinin geliştirilmesi ve pratikte kullanımı 

Hücre populasyon kinetiği ile ilgili yapılan araştırmalar 

Sitolojik, sitogenetik analizler ve genetik uygulamaların yapılması 

Gen aktarımı ile yapılan araştırmalar 

Hücre tutunma moleküllerinin çalışılması 

Hücresel düzeyde madde taşınmasının moleküler mekanizmaları 

Kök hücre araştırmaları 
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Hücre ve doku mühendisliği ile ilgili yapılan araştırmalar ve uygulamalar. 

Bugün için artık tek tabakalı ve süspansiyon hücre kültürlerini ele alarak klinik 

faydalarını en üst düzeye çıkarmak üzere orijinal doku mikro çevre özelliklerini yansıtan 

üç boyutlu kültür metotları geliştirilmiştir. Bu metotların içinde yumuşak agarda koloni 

oluşturma yöntemi ve multiselüler tümör sferoid yöntemleri gibi metotlar gelmektedir. Bu 

metotların en önemli avantajları arasında orijinal doku özelliklerini yansıtmaları 

sayılabilir (22).  

2.3.3. Hücre Siklusu 

İki yavru hücre ortaya çıkarmak üzere birbirini izleyen iki mitoz bölünme 

arasındaki aralık hücre döngüsü (siklusu) olarak tanımlanır. Bu süreç iki aşamaya ayrılır: 

1. İnterfaz 

2. Mitoz ( M Fazı) (23). 

İnterfaz da 3 evreye ayrılır: 

1. G1 (Sentez öncesi) 

2. S (DNA sentezi) 

3. G2 (DNA eşlenmesi sonrası) 

S evresi, DNA sentezi ve sentrozom eşlenmesinin başlamasıyla özellik kazanır. 

G1 evresi RNA ve protein sentezinin olduğu evredir. Sentezlenen bu proteinlerden 

bazılarının görevi; hücre döngüsünü kontrol etmek, hücre hacmini mitozdan sonra yarıya 

indirerek normal büyüklüğüne ulaştırmaktır (24).  

G1 evresindeki hücreler ya DNA çoğalması için S fazına girerler ya da girmezler. 

S fazına girmeyen hücre G0 (G sıfır) fazı denen dinlenme dönemine girer. Hücreler bu 

evrede döngüye girmeden önce günlerce, aylarca, hatta yıllarca kalabilir (23). 

 Sürekli bölünmeyen hücrelerde, hücre döngüsü faaliyetleri geçici veya kalıcı 

olarak durur. Kas ve sinir hücresini örnek olarak gösterebileceğimiz bu hücreler G0 

evresinde kabul edilirler. 

Hücre kültüründe, kültür ortamı serumdan yoksun bırakılırsa, hücreler çoğalmayı 

durdurup G0 evresine girerler. Serumun besi ortamına kattığı temel bileşen “büyüme 

faktörü” denilen özelleşmiş bir proteindir. Hücre S fazına girmeden önce G1 kontrol 
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noktasında durdurulur. Eğer DNA hasarı meydana gelmişse hasar tamir edilir. Memeli 

hücrelerinde G1 kontrol noktasında durdurma, “p53” denilen protein aracılığıyla 

gerçekleşir. p53 proteinini kodlayan gen insan kanserlerinde mutasyona uğramıştır. 

Bunun sonucunda hücrenin hasarlı DNA’yı tamir etme yeteneği azalır. Hasarlı DNA’nın 

kalıtımla yavru hücrelere geçmesi, değişimlerin hızla çoğalmasına ve genomun 

kararsızlığına; bu da, kanser gelişmesine neden olur (24). 

Hücre çoğalmasında önemli rolü olan hücre siklusunun en önemli olayı DNA 

kopyalanmasıdır (replikasyon). İnterfazın bu en belirgin olayı S fazında gerçekleşir. 

Burada çekirdekteki DNA iki katına çıkar (23,24). G2 fazında, mitozda kullanılacak 

enerji biriktirilir, mitotik mikrotübüllere katılacak tübülinler ve kromozomal histon 

olmayan proteinler sentezlenir. 

G2 fazında da kontrol noktası vardır. Hücre, bu noktada hatalı sentezlenmiş olan 

tüm DNA’ları düzeltilene kadar bekler. G2 fazında “MPF” (olgunlaşma başlatan faktör) 

adlı bir protein bileşiği birikmeye başlar. Bu bileşik, mitozun başlamasına, 

kromozomların yoğunlaşmasına, çekirdek kılıfının yırtılmasına ve mitozla ilgili tüm diğer 

olayların gerçekleşmesine neden olur (24). 

2.3.4. Hücre Siklusunun Kantitatif Analizi 

Bir hücre populasyonundaki aynı cins hücrelerin hücre siklus süreleri tam olarak 

aynı değildir. Hücre siklusları ile ilgili kantitatif verilerin elde edilmesi amacıyla, iki 

ölçüm yapılır. 

Bu ölçümlerden birincisi, populasyonda mitoz bölünme yapan hücre sayısının tüm 

hücre sayısına oranının hesaplanmasıdır. Bu değere “Mitotik İndeks” (Mi) adı verilir. 

Eğer populasyondaki tüm hücrelerin bölündüğü, hepsinin aynı hücre siklusu süresine 

sahip olduğu ve bütün hücrelerin hücre siklusunun çeşitli fazlarına homojen olarak 

dağıldığı düşünülürse, mitotik indeks değerinden aşağıdaki eşitlik çıkabilir: 

Mitotik İndeks (Mi)=Tm/Tc 

Tm, mitoz fazının süresini, Tc ise hücre siklusunun toplam süresini belirtmektedir. 

İkinci basit ölçüm ise, işaretlenmiş yani S fazındaki hücrelerin sayılarak bunların 

tüm hücrelere oranının saptanmasıdır. Bu değere de “Labeling İndeks” (LI) ya da 

“İşaretlenme İndeksi” denir. 
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Labeling İndeks (LI)=Tb/Tc 

Tb, S fazı süresini, Tc ise toplam hücre siklusu süresini göstermektedir. 

Uygulamada bu iki yöntemle küçük miktarda ve tek bir örnekte mitotik indeks ve 

işaretlenme indeksi saptanarak hücre siklusuna kantitatif yaklaşımda bulunmak 

mümkündür. Bu olay özellikle insan dokuları ile yapılan çalışmalarda çok önemlidir (25).  

2.3.5. İmmünhistokimya 

İşaretlenmiş antikorlar kullanılarak hücre ve dokulardaki spesifik 

makromoleküllerin varlığını ve lokalizasyonunu saptamada kullanılan bir yöntemdir. 

Antijen-antikor reaksiyonu temeline dayanır.  

İmmünohistokimyada kullanılan antikorlar ikiye ayrılır: 

a-Poliklonal antikor 

b-Monoklonal antikor 

Antikorların işaretlenmesinde 4 yöntem bulunur : 

– Floresan bileşikle işaretleme 

Dondurulmuş doku kesitleri, yaymalar ve hücre kültürlerinde tercih edilir. 

Sekonder antikor uygulaması ve sonraki işlemler karanlıkta yapılır. 

İmmünfloresan mikroskopla değerlendirilir. Diğerlerinden üstün tarafı sadece işaretlenen 

moleküller görülür, diğer kısımlar karanlıkta kalır. 

– Enzimle işaretleme 

• Peroksidaz 

• Alkalen fosfataz 

• Glukoz oksidaz 

– Elektron yoğun bileşikle işaretleme 

– Altın partikülü 

– Ferritin  

- Biyotinle işaretleme 

Avidinin biyotine çok yüksek affinitesinden yararlanılır. 
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Streptavidin peroksidaz en sık kullanılır. 

İmmunhistokimya yöntemi gerek ışık gerekse elektron mikroskobide; tek aşamalı (direkt) 

veya iki aşamalı (indirekt) yöntem olmak üzere iki şekilde uygulanabilir. 

• Direkt yöntem 

–  Gösterilmek istenen antijene özgü antikor yöntemlerden herhangi biri ile 

işaretlenir. İşaretli antikorun dokudaki antijenle reaksiyona girmesi 

sağlanır. 

– Tek basamaklı olduğundan hızlı yapılır. Ancak primer antikor işaretlendiği 

için antikorun reaksiyon gücünde azalma olabilmektedir. 

– Özgül olmayan reaksiyonlar azdır. 

– Hassasiyeti düşüktür. Bu nedenle nadiren kullanılır. Yerini iki aşamalı 

yönteme bırakmıştır.  

• İndirekt yöntem 

– Primer antikorların yanı sıra sekonder antikorlar da kullanılır. 

– Primer antikor değil sekonder antikor işaretlenir. 

– Birinci aşamada işaretsiz primer antikor antijene bağlanır. 

– İkinci aşamada işaretli sekonder antikor primer antikorun tutucu bölgesi ile 

reaksiyona girer, böylece antijen iki aşamada işaretlenmiş olur. 

– Önemli olan, antikorlar farklı hayvanlarda geliştirilmiş olmalıdır. 

– Daha hassas ve güvenilirdir. Primer antikor ile birden fazla sekonder 

antikor bulunabilir ve daha güçlü bir işaretlenme elde edilebilir (26). 

2.3.6.  BrdU 

5-bromo-2'-deoxyuridine (BrdU); timindeki metil grubu yerine bromin atomu 

içerir. DNA sentezini tayin etmek için timidin protokolüne eşdeğer bir protokoldür. BrdU 

DNA içine girer ve anti- BrdU monoklonal antikoru ile boyanarak sayım yapılabilir veya 

ELISA ile ölçülebilir (7).  
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2.4. PROJEDE KULLANILAN İLAÇLAR 

 

2.4.1.  Gemsitabin 

Gemsitabin®; 200 mg gemsitabine eşdeğer gemsitabin hidroklorür 

içerir.Gemsitabin (2,2-difluorodeoksisitidin,Gemzar®) deoksisitidin analoğu nükleozid 

yapıda bir antimetabolittir. 

Klinik Etkinlik: 

Gemsitabin in vivo ve in vitro solid tümör hücre soyları üzerine ışına 

hassaslaştıran etkileri ve sitotoksisitesi ile sitidinin bir nükleozid analoğudur (27,28,29). 

Etki  Mekanizması: 

Gemsitabin ,hücre içinde  nükleozid kinazlar yoluyla aktif difosfat (dFdCDP:2,2-

difluorodeoksisitidin difosfat) ve trifosfat (dFdCTP:2,2-difluorodeoksisitidin trifosfat) 

nükleozidlerine metabolize olur (30). 

Gemsitabin’in sitotoksik etkisinin, dFdCDP ve dFdCTP’ye bağlı iki ayrı 

mekanizma ile DNA sentezini inhibe etmesiyle olduğu düşünülmektedir. 

Birincisi, dFdCDP, DNA sentezi için gereken deoksinükleozid trifosfatların 

oluşmasını sağlayan reaksiyonları katalize etmekten sorumlu olan ribonükleotid redüktazı 

inhibe eder.Bu enzimin dFdCDP ile inhibisyonu genel olarak deosiribonükleozidlerin 

konsantrasyonlarında ve özellikle dCTP de azalmaya yol açar. 

İkincisi; dFdCTP, DNA yapısına girmek için dCTP ile yarışır (kompetisyon. 

kendini güçlendirme). Dolayısıyla dCTP ‘nin hücre içi konsantrasyonundaki azalma  

dFdCTP ’nin DNA yapısına girmesini kolaylaştırır. DNA polimeraz epsilon gemsitabini 

uzaklaştıramaz ve uzayan DNA zincirlerini onaramaz.Gemsitabin DNA yapısına girdikten 

sonra uzayan DNA zincirlerine ek bir nükleotid eklenir.Bu eklenmeden sonra daha ileri 

düzeyde DNA sentezinin tam inhibisyonu gerçekleşir (maskeli zincir sonlanması).DNA 

yapısına girdikten sonra Gemsitabin apoptos olarak adlandırılan programlı hücre ölüm 

sürecini indükler (30). 

Gemsitabin Metabolizması ve Farmakokinetiği: 

Gemsitabin; karaciğerde,böbrekte,kanda ve diğer dokularda bulunan sitidin 

deaminaz tarafından hızla dFdU (2’,2’-difluorodeoksiuridin) oluşturacak şekilde 
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metabolize edilir.Gemsitabin metaboliti olan dFdU dokulara yaygın bir şekilde dağıtılır ve 

daha ileri transformasyona uğramaksızın idrarla çıkarılır.Gemsitabin farmakokinetiği, 

incelenmiş olan dozlarda doğrusaldır.Cinsiyet, farmakokinetik üzerinde etkili olan bir 

faktördür ve kadınlardaki ilacın atılım değerleri,erkeklerde gözlemlenmiş olan değerlerin  

%60-80 ‘i arasındadır ve vücut yüzölçümü ile orantılıdır.Kadınlardaki atılımın daha düşük 

olması vücut yüzölçümüne göre standardize edilen aynı Gemsitabin dozuyla elde edilen 

plazma konsantrasyonlarının, erkelerde gözlenen değerlerden daha yüksek olmasıyla 

sonuçlanır.Kadınlardaki düşük atılım değerleri, 1000 mg/m2 lik dozlar kullanıldığında 

gemsitabin dozunun azaltılmasını gerektirmez. 

Farmakokinetik özelliklerin hastanın yaşından etkilendiği 

gözlemlenmektedir.Otuz dakikalık infüzyondan (100 mg/m2 lik tek doz) hemen sonra elde 

edilen plazma gemsitabin  pik konsantrasyonları 10-40 µgr/ml arasında değişir.   

Gemsitabin plazma konsantrasyonlarını en iyi,terminal yarılanma ömrü 17 dakika olan 

çift aşamalı bir eğri tanımlar.En çok 1.1 saat süreli infüzyonlarla verilen 1000-2500 

mg/m2 lik tek dozlardaki yarılanma ömrü 11-26 dakikadır. Daha uzun süreli infüzyonları 

takiben (3.6-4.3 saat) 2500-3600 mg/m2 lik tek gemsitabin dozlarının yarı ömürleri 18.5-

57.1 dakika arasında değişir. Çoğul dozlardan sonraki gemsitabin yarılanma ömrü , 

infüzyon süresinden bağımsız olarak tek dozlarla gözlenenden daha uzundur.Çok aşamalı 

tedavilerle uygulama, gemsitabin dağılımında değişikliğe neden olmaz.Gemsitabin 

ortalama böbrek atılımı , 2-7 L/saat/m2 arasında değişir. 

Gemsitabin dozunun her hafta tekrarlanması durumunda bir sonraki dozdan hemen 

önce ölçülen plazma konsantrasyonları, mililitrede 0,07-1,2 µg arasında değişir ve 

tekrarlayan dozlarla vücutta birikim oluşmaz.Aktif metabolit olan dFdCTP , periferik 

kandaki mononükleer hücrelerden ayrıştırılabilir.Bu hücrelerden elde edilen dFdCTP ‘nin 

son eliminasyon yarı ömrü  0,7-12 saat arasında değişmektedir.Hücre içi dFdCTP 

konsantrasyonları  35 ile 350 mg/m2/30 dakika arasında değişen infüzyon hızlarında 

gemsitabin dozuyla orantılı  olarak artar ve bu durum 0,4 µg/ml ile 5 µg/ml arasında 

değişen en yüksek plazma konsantrasyonlarıyla sonuçlanır.1000 mg/m2/30 dakikalık bir 

gemsitabin  dozundan sonra ilk 30 dakika boyunca 5 µg/ml ‘nin üzerinde kalan plazma 

gemsitabin konsantrasyonlarının , bundan sonraki 1 saat boyunca 0,4 µg/ml ‘nin üzerinde 

olması beklenir (31). 
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2.4.2.  Resveratrol  

Resveratrol’ün molekül formülü C14H12O3’tür ve molekül ağırlığı 228,25 

Daltondur.Resveratrol en çok üzüm kabuğunda bulunmakla beraber üzüm meyvesinde ve 

yaprak saplarında, kökte, çekirdekte, yerfıstığında, kırmızı şarapta, dut meyvesinde ve 

“Polygonum cuspidatum” bitkisinin kök ve gövdesinde bulunur (32). 

Resveratrol, travmatik zedelenme veya fungal saldırılara karşı bitkiler tarafından 

sentezlenen flavonoid yapıda polifenolik bir fitoaleksindir. Fitoaleksin denilen maddeler 

patojenik mikroorganizmalara karşı bitkiler tarafından korunma amaçlı üretilen kimyasal 

maddelerdir. Resveratrol “Polygonum cuspidatum” kökleri tarafından sentezlenir 

geleneksel doğu tıbbında bu bitkinin kökleri uzun zamandır kullanılmaktadır. Trans-

resveratrol 1976 yılında Langcake ve Pryce tarafından “Vitis vinifera” bitkisinden izole 

edilmiştir ve bu araştırıcılar bileşiğin genellikle Botrytis cinerea adlı mantarın saldırısına 

karşı veya ultraviyole ışığa maruz kalan bitkinin yaprak dokularında üretildiğini 

bulmuşlardır. Resveratrol, 1992 yılında Siemann ve Creasy adlı araştırmacıların 

resveratrolün kırmızı şarabın içinde bulunduğu ve Fransız paradoksu’ndan sorumlu 

olduğunu iddia etmeleriyle dikkati çekmiştir.3, 4’, 5 trihidroksistilben ve 3, 4’, 5 

stilbenetriol adları ile bilinen resveratrol cis- ve trans- izomerik formlarında bulunur, 

ancak cis-izomeri üzüm ekstrelerinde bulunamamıştır (32) .  

Yapılan epidemiyolojik çalışmalar Güney Fransa’da yağlı diyet ve sigara 

kullanımının fazla olmasına rağmen bol tüketilen şarap nedeniyle koroner kalp hastalığı 

insidansının diğer bölgelere göre daha düşük bulunmasına yol açmış, bu tabloya ‘Fransız 

Paradoksu’ adı verilmiştir. Bu konuda yapılan yayınlar paradoksa neden olarak kırmızı 

şarap içinde bol miktarda bulunan resveratrolu işaret etmiştir (33). Resveratrol lipid 

membranlarındaki peroksidasyonu inhibe eder,düşük ve çok düşük dansiteli 

lipoproteinlerin konsantrasyonunu azaltır ve trombosit agregasyonunu baskılar bu  3 

özellik kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde etkindir (36). 

Jang ve arkadaşları kanserin üç önemli evresi olan başlatma (initiation), yükseltme 

(promotion), ilerleme (progression) evreleri ile ilgili olayların inhibisyonuna ve in vitro 

olarak birçok farklı kanser hücre tipinde apoptotik hücre ölümüne neden olduğunu ve 

hücre proliferasyonunu inhibe ettiğini tanımlamışlardır (34).  
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Resveratrol, hücre membranlarını koruyarak yaşayan hücrelerde oksidatif stresin 

zararlı etkilerini azaltmaktadır (32). Frankel ve arkadaşları, LDL’ye trans-resveratrol 

eklenmesinin bakırın katalize ettiği oksidasyonu azalttığını göstermişlerdir (35). 

 Resveratrol kaspas-3 aktivasyonunu , mitokondriden sitoplazmaya sitokrom-c 

salınımını ve kaspas-9 aktivasyonunu indükler.Resveratrol aynı zamanda proapoptotik 

Bax ekspresyonunu ve onun mitokondride translokasyonunu artırır (37). 

1997’de Jang topikal resveratrol uygulamasının karsinojenle muamele edilen 

farelerde deri kanseri gelişimini önlediğini rapor etmiştir.Resveratrolün hayvan kanser 

modelleine olan etkinliği onun zayıf biyoyararlanımı ile sınırlıdır.Karsinogenle muamele 

edilmiş ratlarda resveratrol özefagus tümörünün miktar ve büyüklüğünü azaltmıştır (38). 

Resveratrolün temel biyolojik aktiviteleri  

1. Lipid peroksidasyonunun inhibisyonu (LDL, membranlar)  

2. Bakır şelasyonu  

3. Serbest radikal süpürücü etki  

4. Trombosit agregasyonunun inhibisyonu  

5. Anti-inflamatuar aktivite  

6. Vazorelaksan aktivite  

7. Lipid metabolizmasının düzenlenmesi  

8. Anti-kanser aktivite  

9. Östrojenik aktivite 

 

 

 

2.4.3. Klorimipramin 

 Klorimipramin’in molekül formülü C19H23CIN2’dir ve molekül ağırlığı 314.9 

Daltondur.Yarılanma ömrü yaklaşık 35 saattir. Klorimipramin, Obsesif-Kompulsif 

hastalık tedavisinde sıklıkla kullanılır. Klorimipramin diğer trisiklik antidepresanlardan 
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daha fazla nöbet geçirme insidansı gibi dezavantaja sahiptir. Bazı çalışmalar depresyon 

tedavisinde diğer trisikliklerden daha etkili olduğunu göstermektedir (39). 

Klorimipramin  kan-beyin bariyerini geçer ve beyinde uzun süre kalır.Bu ilaç 

seçici olarak normal hücreleri etkilemeden neoplastik hücrelerde apoptosu tetikler. 

1970’lerde maya hücrelerinde yapılan çalışmada mitokondrial fonksiyonlarda seçici 

inhibisyonu çeşitli heterosiklik bileşiklerin gerçekleştirdiği gösterilmiştir.Böylece trisiklik 

bileşikler solunumu inhibe ederek ve ATP üretimini sınırlayarak özellikle 

mitokondrilerdeki membranlar üzerine etkilidir. 

Klorimipramin 30 yılın üzerinde klinik kullanımda olan obsesyon tedavisinde 

kullanılan bir ilaçtır. Farmakoljik ajanların dibenzizapin grubunda olup trisiklik 

antidepresan olarak bilinir. Klorimipramin güçlü hipofiliktir. Mitokondriyi hedef alır, 

burada iç membrana yerleşerek solunum fonksiyonunu bloke eder. Klorimipramin’nin var 

olan antikanser ilaçları üzerine avantajı vardır, hem normal hem de neoplastik hücrelerde 

fark etmeksizin geri dönüşümsüz DNA hasarına neden olur. Klorimipramin ilaçlara 

dirençli lösemilerde, renal kanser hücrelerinde ve solid fare tümörlerinde etkilidir. 

Klorimipramin güçlü antikanser hücre etkisine sahiptir  ve bu etki in vitro 2 saatlik 

uygulamadan sona geri dönüşümsüzdür. 

Daha ileri çalışmalar göstermiştir ki klorimipramin bütün beyin hücrelerinde 

selektif doza bağımlı sitotoksik etkiye sahiptir bunun yanında normal insan astrositlerine 

etkisizdir.  Solunum zincirinin ilaç sınırlı kompleks-3 ‘ü reaktif oksijen türlerinde artmaya 

neden olarak sitokrom –c salınımına ve kaspaz tarafından aktive edilen apoptosa neden 

olur.Ayrıca mitokondri membran potansiyelini kaybeder ,şişer ve ölür. 

Klorimipramin ayrıca insan AML hücrelerinde apoptozu tetikler.İlaç gerçekte 

non-toksiktir,ucuzdur ve 35 yıllık bir klinik kullanıma sahiptir,kan-beyin bariyerini geçer, 

uzun yarılanma ömrü vardır, beyin ve akciğerde birikir,uygun dozlarda beyinde normal 

hücrelere zarar vermeden tümör hücrelerini öldürür. Bu özellikleri beyin tümörü olan 

hastalarda klinik uygulama için mükemmel bir aday ajan yapmaktadır.Klorimipramin 

başlangıç dozu 25 mg’dır, 3 günde 150 mg’a basamaklar halinde çıkılır (40). 

Doksorubisin dirençli tümör büyümesinde klorimipramin ve doksorubisin 

uygulamasından sonra anlamlı bir düşüş gözlenmiş ve böylece,doksorubisin dirençli solid 

tümörün geriletilmesinde klorimipraminin kullanışlı olabileceği belirtilmiştir (41). 
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Klorimipramin gastrointestinal yolla iyi emilir, farmakolojik olarak aktif ve hem 

terapötik hem de istenmeyen etkilerinin yer aldığı önemli bir ilk geçiş metabolizması ile 

desmetil klorimipramine dönüştürülür.Sistemik dolaşıma ulaşınca klorimipramin 

biotransforme olarak desmetil klorimipramine dönüşür ve idrarla atılmadan önce konjuge 

olan metabolitlere hidroksillenir.Klorimipramin’in yarılanma ömrü 24 saat ,desmetil 

klorimipramin’in 36 saattir.Yaş; demetilasyon ve hidroksilasyonun ikisini de azaltır 

dolayısıyla daha yaşlı hastalarda klorimipraminin günlük dozu azaltılır (42). 

Xia ve arkadaşları yaptıkları çalışmada; klorimipramin gibi trisiklik 

antidepresanların insan periferik lenfositlerinde apoptosu indüklediğini ve apoptosun doz 

bağımlı olup,24 saatlik uygulama sonrası gözlendiğini göstermişlerdir (43). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. KULLANILAN MADDELER 

3.1.1. Kimyasal Maddeler 

Kimyasal Maddeler 

NaCl (Merck 106406), Na2HPO4 (Merck 106586), NaH2PO4(Merck 106346), 

Absolü etanol (Merck 100983), HCl (Merck 113386),Metanol (Merck 106008),H2O2 

(Merck 108597),Phenol Red (Merck 107241), Poly-l- Lysine Solution (Sigma P8920), 

KH2PO4 (Merck 105108),KCl (Merck 104934), NaHCO3 (Merck 3011729) 

3.1.2. İlaçlar 

Gemsitabin     (Pierre Fabre Medicament) 

Klorimipramin ( Turgut İlaç)  

Resveratrol      (Bristol Myers Squibb 500 mg.) 

Penisilin           (Sigma P-7794),   Streptomisin   (Sigma S-9137) 

 

3.1.3. Kitler 

BrdU                     (Sigma B-5002) 

Histostain Plus Broad Spectrum Kit    (Zymed Cat.No:1396690) 

AEC Chromogen  (Zymed  Cat.No:00-2007) 

Large Volume Ultra Ab Diluent  (Lab Vision TA-125-UA) 

 Brdu Ab-4 (Bu 20 a)  (NeoMarkers 1848P 606F)  

Ultramount  (Zymed Cat.No:00-8000) 

3.1.4. Diğer Maddeler 

Fötal Sığır Serumu   (Sigma SF-7524) 

DMEM-F12              (ATCC 30-2004) 
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3.2.  KULLANILAN GEREÇLER 

            1. İnkübatör                        (Sanyo) 

2. Laminar Akım Kabini    (Tezsan) 

3. Su Banyosu                     (Nüve) 

4. Etüv                                (Hereaus) 

5. Otoklav                           (Victor Recker) 

6. İnvert Mikroskop            (Leitz) 

7. Manyetik Karıştırıcı       (RÜHROMAG) 

8. Mikrotom                       (Leica) 

9. Santrifüj                         (Sigma 2-16K) 

10. Pipet Aid                     (Drummond) 

11. Derin Dondurucu        (Arçelik) 

12. Buzdolabı                    (Bosch) 

3.3.  KULLANILAN ÇÖZELTİLER 

3.3.1.  Hücre Kültüründe Kullanılan Çözeltiler 

CMF-PBS 

8 gr       NaCl 

0.25 gr    KCL 

0.25 gr    KH2PO4 

1.44 gr    Na2HPO4 

0.01 gr  Phenol red tartılarak 1 lt bidistile su içine konarak karıştırıldı. Otoklavda 

121°C, 3 Atm basınçta 15 dk steril edildi. 

NaHCO3 

8,8 gr   NaHCO3 ve 0,01 gr Phenol red tartılarak 200 ml bidistile su içerisine 

kondu ve karıştırıldı. Otoklavda 121°C, 3 Atm basınçta 15 dk steril edildi. 
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3.3.2. İmmünhistokimyada Kullanılan Çözeltiler 

PBS 

11,5 gr Na2HPO4; 2,96 gr NaH2PO4H2O ve 5,84 gr NaCl 1 lt distile suya kondu ve 

karıştırıldı. pH 7,6’ya ayarlandı. 

H2O2 

1,5 ml H2O2; 98,5 ml metanole kondu. 

Solüsyon taze hazırlandı. 

HCl 

33 ml HCl; 67 ml Distile suya kondu. 

Solüsyon taze hazırlandı. 

3.4. KULLANILAN YÖNTEMLER 

3.4.1.  Hücre Kültürü 

Çalışmamız in vitro koşullarda yapılmış deneysel bir çalışma olup, deneyler İ.Ü. 

İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında ışık mikroskobu ve 

hücre kültürü laboratuvar imkanları kullanılarak gerçekleştirildi. 

Araştırmada Amerikan Hücre Kültür Koleksiyonu (ATCC) hücre bankasından 

sağlanan HL-60 (CLL-240 ) hücre soyu kullanıldı.  

HL-60 lösemi hücreleri için besi ortamı, inaktive edilmiş %10 FCS, 100 IU/ml 

penisilin, 100 µg/ml streptomisin içeren DMEM-F12 (Biological Industries) medyumu 

kullanıldı.  

Hücreler bu besi ortamını içeren 25 cm2 ve 75 cm2’lik flasklarda, iç ortamı %5 

CO2, %95 hava karışımı ve  nem içeren ve 37ºC olan inkübatör (Sanyo) içinde tutularak 

ve haftada 3 kez rutin pasaj yapılarak üretildi. 

Hücre pasajları laminar akım kabini (Tezsan), hücre kültürleri incelemeleri invert 

mikroskop (Leitz), cam malzeme sterilizasyonu otoklav (Victor Recker), stokların -

20ºC’de depolanması için derin dondurucu (Arçelik) kullanıldı.  
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3.4.2. Doz Belirleme Deneyi 

Hücrelerin toplanması aşamasında üst medyum ve flask yüzeyine tutunan hücreler 

pipet ile flasklardan toplanarak 15 ml’lik santrifüj tüplerine aktarıldı. Hücreler 5 dk. 1500 

rpm ‘de santrifüj edildi. 

Hücrelerin üzerine medyum konularak süspansiyon haline getirildi ve 

hemasitometrede sayıldı. 

Deneyde 6 kuyucuklu kültür kapları (six well plate) kullanıldı.Pleytlerin her 

kuyucuğuna %100 canlı 500.000 HL-60 hücresi 5 ml DMEM-F12 medyumu içinde 

ekildi. 

Gemsitabin ,Klorimipramin ve Resveratrol ilaçlarının her biri için 1,10,100 ve 200 

µM konsantrasyonlarda olacak şekilde steril bidistile suda hazırlanmış taze çözeltileri 

100’er µl’lik eşit hacimlerde  hücrelere verildi. 

Her bir ilacın her bir dozu için 3’er kuyucuğa ekim yapıldı.Tüm gruplar 24,48, ve 

72. saatler için ekildi ve 37 0 C ‘de % 5 CO2 hava karışımında rutubetli ortamda inkübe 

edildi. 

24,48 ve 72. saatler sonunda kuyucuklarda bulunan hücreler ayrı ayrı toplanıp 

santrifüj edildi. Süpernatant kısımları atıldıktan sonra 1 ml medyum ile süspansiyon 

haline getirilip sayma kamarası ile (hemasitometre) sayıldı.Toplam hücre sayıları 

kaydedildi. 

ID 50 (Inhibition dose % 50) değeri , Gemsitabin,Klorimipramin ve Resveratrol 

için 100 µM olarak saptandı. 

3.4.3. Tutunma (Proliferasyon) Deneyi ve Canlılık Tayini 

6’lı kültür kaplarının her bir kuyucuğuna 500.000 hücre 5 ml medyum içerisinde 

ekildi. 

Gruplar aşağıdaki şekildeydi: 

Kontrol 

Gemsitabin 

Klorimipramin 

Resveratrol 
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Gemsitabin +Klorimipramin 

Gemsitabin +Resveratrol 

Klorimipramin + Resveratrol 

Her bir grup için 3’er kuyucuğa ekim yapıldı.Bu gruplar 24,48 ve 72. saatler için 

ayrı ayrı ekildi.Her bir sürenin sonunda hücreler santrifüj tekniği ile toplanarak sayma 

kamarasında sayıldı ve hücre sayıları kaydedildi. Doz -zaman grafiği çizildi. 

3.4.4. İki Boyutlu Kültürlerde Bromodeoksiüridin ile 
İmmünhistokimyasal    İşaretleme 

Hücreler yayma preparat haline getirildi.PBS’ te 20 dk bekletildi. H2O2 de 30 dk 

karanlıkta bekletildi,PBS ile 3 kez yıkandı. Distile suya alınıp 5 dk 370C’ lik etüvde 

bekletildikten sonra 4N HCl’de 30 dk yine 37 0C etüvde bekletildi.Distile su ile çalkalandı 

ve 3 defa 5 dk PBS ile yıkandı. 20 dk. Non-spesifik blok ardından 1 saat primer antikorda 

nemli ortamda oda ısısında tutuldu.PBS ile yıkandıktan sonra sekonder antikorda 

(Biotinylated Goat Anti-Mouse) 20 dk. bekletildikten sonra streptavidin peroksidazda 20 

dk. nemli ortamda tutuldu.PBS ile yıkamanın ardından substrat- kromojende (AEC 

Substrate System)  20 dk. karanlıkta bekletildi ve distile su ile yıkandıktan sonra Mayer 

Hematoksilen ile 15 dk zemin boyası yapıldı.Saf suya alınan lamlar kapatıcı (Ultramount) 

ile kapatıldı. 

Elde edilen preparatlar ışık mikroskobunda değerlendirilip fotoğrafları çekildi.   

3.5. İSTATİKSEL YÖNTEM 

Yapılan deneylerden elde edilen verileri değerlendimede SPSS 12,0 istatistik 

programı kullanıldı.  Gruplar arası farkın anlamlılığını değerlendirmede  Studen t-testi 

kullanıldı. Anlamlılık sınırı p<0.05 olarak kabul edildi.Sonuçlar ortalama +/- SEM olarak 

gösterilmiştir. Verilerin istatiksel analizleri İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalında yapılmıştır. 

 

 



 

 

22 

4. BULGULAR 

4.1.  Hücre Proliferasyonunun Kinetik Deneyleri ve BrdU ile İmmünohistokimyasal 
İşaretlenme  Bulguları 

Kontrol grubunda 24,48 ve 72. saatler arasındaki zaman dilimi boyunca hücre 

sayısında anlamlı  bir yükseliş gözlendi (Şekil 4 1). Kontrol grubunda 24,48 ve 72. 

saatlerde  çok sayıda sentez fazında hücre BrdU ile işaretlendi (Şekil 4-5,4-12,4-19). 

 

Gemsitabin grubunda  tüm saatlerde, izlenen bütün dozlarda hücre sayısı kontrol 

grubu değerlerinden düşüktü ve bu etki zamanla hafif şekilde arttı. Bu bulgu gemsitabinin 

HL-60 hücrelerinde dozdan çok zamana bağlı inhibisyon etkisi olduğunu gösterdi 

(p<0.05) (Şekil 4 2). Gemsitabin grubundaki hücrelerde BrdU işaretlenmesi gözlenen tüm 

zamanlarda kontrol grubuna göre azalma göstermiştir (Şekil 4-7,4-14,4-21). 

 

 Klorimipramin  grubunda kontrol hücreleri zamanla düzgün ivmeli bir yükseliş 

gösterirken 200-1 µM  klorimipramin  uygulaması sonrasında hücrelerin yüksek dozlarda 

sayısı azalmış (p<0,05) ,düşük dozlarda ilerleyen saatlerde hücre sayısında yüksek dozlara 

oranla anlamlı bir artış meydana gelmiştir (p>0.05).Bu gruplarda da hücre prolifersayonu 

kontrol grubunun altında değildir.HL-60 hücrelerinde ilerleyen saatlerde klorimipramin   

etkisinden kurtulan hücrelerin ,düşük dozlarda, prolifersayona uğradıkları belirlenmiştir 

(Şekil 4-3). Klorimipramin grubundaki hücrelerde BrdU işaretlenmesi tüm saatlerde 

kontrol grubuna göre bir azalma göstermiştir (Şekil 4-6,4-13,4-20). 

 

Resveratrol grubunda,yüksek dozlarda hücre sayısında anlamlı düşüş olmuş 

(p<0.05) doz azaldıkça bu düşüş ortadan kalkmış ve kontrol grubu deneylerine yakın 

hücre proliferasyonu gözlenmiştir ( p>0.05).Resveratrol bizim çalışmamızda zamandan 

çok doz bağımlı sitotoksisite göstermiştir (Şekil 4- 4). Resveratrol  grubu hücreleri 24 ve 

48.saatlerde kontrol grubuna oranla az,72. saatte ise kontrol grubuna yakın  BrdU ile 

işaretlenme göstermiştir (Şekil 4-8,4-15,4-22) 
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Gemsitabin+Klorimipramin ve Gemsitabin+Resveratrol kombinasyon gruplarında 

tek tek uygulamalara ek olarak ilave bir sitotoksisite meydana gelmemiş ve hücre 

sayısında anlamlı bir düşüş görülmemiştir (p>0.05) (Şekil 4-1). 

 

Klorimipramin +Resveratrol kombinasyon grubunda tek başına Klorimipramin,tek 

başına Resveratrol uygulanmış gruplarla karşılaştırıldığında ilk 24 saatlik grupta hücre 

sayısında anlamlı bir düşüş meydana gelmiştir (p<0.05) (Şekil 4-1). İzlenen tüm saatlerde 

ilaçların kombinasyonlarıyla oluşturulan gruplardaki hücreler 24, 48 ve 72.saatlerde 

kontrole oranla daha az sayıda BrdU ile işaretlenme göstermiştir.(G+K grubu için Şekil 4-

10,4-16,4-23;G+R grubu için Şekil 4-11,4-18,4-24;K+R grubu için Şekil 4-9,4-17,4-25). 
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Şekil 4-1: Zamana Bağlı Hücre Çoğalma Verileri 
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Şekil 4-2: Gemsitabin’in Doz İnaktivasyon Grafiği 

 

a   p< 0.05 ,  b   p< 0.01, c p< 0.001, d   p< 0.0001 
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KLORİMİPRAMİN

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

24 48 72

SAAT

H
Ü

C
R

E
 S

A
Y

IS
I

K

200µM

100µM

10µM

1µM

 

Şekil 4-3: Klorimipramin’in Doz İnaktivasyon Grafiği 
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Şekil 4-4: Resveratrol’ün Doz İnaktivasyon Grafiği 
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Şekil 4-5: 24. Saat Kontrol grubu; çok sayıda BrdU 
işaretlenmiş HL-60 hücreleri gözlendi. (X400) 

 

 

Şekil 4-6: 24. Saat Klorimipramin Grubu; Az Sayıda 
BrdU İle İşaretlenmiş HL-60 Hücresi. (X400)      
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Şekil 4-7: 24. Saat Gemsitabin  Grubu; Kontrol 
Grubuna Oranla DahaAz Sayıda BrdU İle İşaretlenmiş 

HL-60 Hücresi. (X400) 

 

 

Şekil 4-8: 24.Saat Resveratrol Grubu; Kontrol Grubuna Göre Daha 
Az Fakat Gemsitabine Oranla Daha Fazla Sayıda İşaretlenmiş HL-60 

Hücresi. (X400) 
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Şekil 4-9: 24. Saat K+R Grubu; Çok Az Sayıda İşaretli HL-60 Hücresi. (X400) 

 

 

Şekil 4-10: 24. Saat G+K Grubu; Az Sayıda İişaretlenmiş HL-60 
Hücresi. (X400) 
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Şekil 4-11: 24. Saat G+R Grubu; Kontrole Oranla Az Sayıda 
İşaretli HL-60 Hücresi. (X400) 

 

 

Şekil 4-12: 48. Saat Kontrol Grubu; Artmış İşaretli HL-60 
Hücreleri. (X100) 
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Şekil 4-13: 48. Saat Klorimipramin Grubu; Çok Sayıda 
İşaretlenmemiş HL-60 Hücresi. (X400) 

 

 

 

Şekil 4-14: 48. Saat Gemsitabin Grubu; Kontrole Oranla Çok Az 
Sayıda İşaretlenmiş HL-60 Hücresi. (X400) 
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Şekil 4-15: 48. Saat Resveratrol Grubu; Kontrol Grubuna Göre Az 
Sayıda İşaretlenmiş HL-60 Hücreleri. (X400) 

 

 

Şekil 4-16: 48. Saat K+G; 24.Saate Oranla Daha Az Sayıda İşaretli 
HL-60 Hücresi. (X400) 
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            Şekil 4-17: 48. Saat K+R Grupları Az Sayıda İşaretli HL-60 Hücresi. (X400) 

 

 

Şekil 4-18: 48. Saat G+R Grupları 24.Saate Oranla Azalmış 
İşaretli HL-60 Hücreleri. (X400) 
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Şekil 4-19: 72. Saat Kontrol Çok Sayıda İşaretli  HL-60 Hücreleri. (X400) 

 

 

Şekil 4-20: 72. Saat Klorimipramin Az  
Sayıda İşaretlenmiş HL-60 Hücreleri. (X400)  
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Şekil 4-21: 72.Saat Gemsitabin Kontrol Grubuna Oranla Çok Az 
Sayıda İşaretlenmiş HL-60 Hücreleri. (X400) 

 

 

Şekil 4-22: 72.Saat Resveratrol Kontrol Grubuna Yakın Oranda 
İşaretlenmiş HL-60 Hücreleri. (X400) 
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Şekil 4-23: 72.  Saat  G+K Kontrol Grubuna Oranla Daha Az 
Sayıda İşaretlenmiş HL-60 Hücreleri. (X400) 

 

 

Şekil 4-24: 72.Saat G+R Az Sayıda Görülebilen BrdU Pozitif  
İşaretli HL-60 Hücreleri. (X400) 
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Şekil 4-25: 72. Saat  K+R Şekil ve Yapıları Bozulmuş Kontrole Oranla 
Az Sayıda Saptanan  İşaretli HL-60 Hücreleri. (X400) 
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5. TARTIŞMA 

Deneylerde HL-60 insan promyelositik lösemi hücre soyu kullanılmıştır.Akut 

promyelositik hücre soyu olan bu tümörler insanlarda en etkili ölümcül kan 

kanserlerindendir.Bu hücre soyu 36 yaşında akut promyelositik lösemili Kafkasya’lı bir 

kadın hastanın periferik kanından lökoferez yoluyla S.J. Collins ve arkadaşları tarafından 

elde edilmiş bir hücre soyudur.Bu hücreler kendiliğinden farklılaşabilen hücrelerdir ayrıca 

bütirat,hipoksantin,forbol-miristik asit,dimetil sülfoksit (DMSO),aktinomisin D ve 

retinoik asit gibi ajanlar tarafından sağlanabilir (12). 

 HL-60 hücrelerinin PDT zamanının 36-48 saat olması nedeniyle bu tip kanserleri 

çalışmak için iyi bir model hücre soyu olarak kabul edilmektedirler (13).  

Çalışmamızda HL-60 hücreleri DMEM-F12 medyum karışımıda eksponansiyonel 

büyüme fazında üreme gösterdiler ve deney yapılabilir sağlıklı hücre yoğunluğuna 

ulaştılar. 

Gemsitabin ile  yapılan çalışmalar daha ziyade küçük hücreli akciğer kanseri 

hücreleri ile gerçekleştirilmiş olmakla beraber son yıllarda lenfatik ve myeloid hücrelerde 

de yapılmaktadır. (44,45). 

Gemsitabin yeni bir pirimidin nükleozid analog antimetaboliti olup deoksisitidin 

ve sitozin arabinozid ile benzer  yapısal özellikler taşır (46). 

Çalışmamızda literatürde belirtilen 1µM -200µM doz aralığında seçilen dozlar 

kullanıldığında doz artışına paralel olarak  (1) olarak ilerleyen zamanlarda hücrelerin 

çoğalma oranlarında anlamlı düşüşler görülmüştür.Bizim bulgularımızda literatür ile 

uyumludur.Bizim çalışmamızda 24,48 ve 72. saatlerde elde edilen toplam hücre sayıları 

bütün paralel kontrol grubu hücre sayılarından düşüktür. 72. saatte 48.saate oranla hücre 

sayısında görülen artış gemsitabinin yarılanma ömrüyle ilgilidir. 

Gemsitabinin hücre içinde aktif formunu oluşturabilmek için fosforillenmesi 

gerekmektedir ve oluşan aktif formda ribonükleotid redüktaz ve DNA polimeraz gibi 

enzimleri inhibe ederek hücre büyümesini azaltmakta veya durdurmaktadır ( 1,47,48). 

Gemsitabin’in artmış sitotoksik etkisinin hücre içinde  zamanla artan 

birikimlerinin sonucu olduğu ( 49,50,51) ve çalışmamızda  en az 24 saat ve en fazla 72 
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saat gemsitabin ile hücrelerin etkilendirildikleri dikkate alınırsa hücre içi ilaç birikimi 

çalışmamızda görülen artan sitotoksisiteyi açıklayabilir.Hücre devrinde faz spesifik etkisi 

olduğu bilinen bu ilaç  hücrelerde uzun süre kalabilir, bu özellik yavaş büyüyen 

tümörlerdeki etkinliğinin sebebini oluşturur (45). 

Diğer taraftan çalışmamızda görülen hücre sayısındaki doza bağlı düşüşlerin 

sebeplerinden biri de gemsitabin’in hücresel farklılaşmayı sağlayabilmesi (52) ayrıca 

gemsitabin uygulaması ile DNA kırılmasına sebep olan Topoisomeras 1 enzim 

aktivasyonunda artışlar görülmesi (53) sitotoksisitenin sebeplerini açıklayabilmektedir.  

Resveratrol üzüm meyvesinde bulunan, kırmızı şarapta önemli konsantrasyonlarda 

varlığı bilinen, lösemi,prostat,meme kanseri ve diğer epitelyal kanserlerde hücre 

çoğalmasını engelleyen doğal bir bileşiktir (54,55).   

Resveratrol çok yönlü moleküler ve biyokimyasal özellikleri olan bir bileşiktir. En 

çok bilinen ve araştırılan özellikleri arasında antimitotik,antineoplastik,antioksidan, 

antiproliferatif ve antiinflamatuar etkileri sayılabilir (56). 

Resveratrol’ün antiproliferatif etkisi siklin E,siklin A,cdc2 ve Rb 

ekspresyonlarında meydana getirdiği değişiklikler ve buna bağlı olarak da hücre devrinin 

G2-S geçişinde tutulmaya sebep olmasıyla ilişkilidir (55,57,58,59). 

Çalışmamızda 6 kuyucuklu platelere 500.000 hücre ekilmiş ve 200 µM,100 µM, 

10 µM  ve 1 µM dozlarında resveratrol uygulanmış, hücreler en erken 24,en geç 72 saat 

boyunca bu maddelerle kültür edilmişlerdir. Elde edilen hücre sayılarına bakılarak 

resveratrolün doz bağımlı bir etki gösterdiğini söylemek yanlış olmaz (Şekil 4-4: 

Resveratrol Doz İnaktivasyon Grafiği).  

Gerçekten düşük doz resveratrolle 24 saatlik uygulama sonunda hücre 

proliferasyonu üzerine inhibitör etki göstermiş olmakla beraber uzun etkileşim sonrasında 

bu sitotoksik etki ortadan kalkmış ve hücre sayıları kontrol grubu düzeyine 

çıkmıştır.Resveratrolün hücre devrinin ilerleyişinde özellikle geçiş kontrol noktalarında 

etkili olduğu düşünülebilir.Yüksek doz resveratrol hücrelerin G1+S veya G2+M fazında 

birikmelerine sebep olmaktadır. Düşük doz resveratrol ile S fazında hücre oranı artmıştır 

(60). 

   Çalışmamızda ilerleyen saatlerde düşük doz resveratrol gruplarında görülen 

hücre artışı ile S fazı hücre birikiminin indüklenmesi bağlantılı gibi görünmektedir. 
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Klorimipramin trisiklik bir antidepresan olup hücre devrindeki etkileri çok 

yönlüdür.Hücrelerde özellikle oksijen kullanımını bloke eder (61,62) ve hücre üzerinde 

mitokondrial komplekslerin (özellikle kompleks 3) inhibisyonu üzerinden iş görür.İnsan 

lösemi hücrelerinde hücre büyümesinin engellenmesi üzerine pozitif etkiye sahiptir (63). 

  Klorimipramin’in hücre devrinde moleküler mekanizması henüz tam olarak 

aydınlatılmış olmamakla birlikte özellikle tümör tedavisinde yeni,etkili bir ajan 

olabileceği belirtilmektedir (64). 

Çalışmamızda 200 µM,100 µM,10 µM  ve 1 µM dozlar ,24,48 ve 72 saat  süreyle 

uygulanmış ve yüksek dozlarda hücre sayısı azalmış düşük dozlarda ilerleyen saatlerde 

hücre sayısında anlamlı bir artış meydana gelmiştir.Ancak bu hücre artışı kontrol grubu 

karşılaştırıldığında düşük seviyede bulunmuştur. 

Klorimipramin 24,48 ve 72. saatlerin hepsinde düşük dozlarda daha fazla hücre 

oluşmuştur.Buradaki bulgularımıza göre klorimipramin’in  HL-60 hücrelerinde doz 

bağımlı etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

 Bu bulgular Xia ve ark.’nın çalışmasıyla karşıtlık gibi görünsede apoptozun 

zaman ile bağlantılı olan hücre devrinin geç saatlerde ortaya çıkmasıyla uyumlu gibi 

görünmektedir. 

 Doz etkileşim eğrilerinden çıkarılan Gemsitabin 100 µM , Klorimipramin 100 

µM ,Resveratrol 100 µM değerleri inhibisyon dozu 50-90 değerleri içerisinden seçilerek 

kombine edilip uygulandığında kombinasyon gruplarının tamamında ilave bir sitotoksisite 

ortaya çıkmamış ve elde edilen hücre sayıları birbirine yakın değerlendirilmiştir (Şekil : 

4-1). Ancak bütün zamanlarda hücre sayısında görülen azalma tek tek uygulamalardaki 

hücre sayıları ile paralellik içermektedir,belirli gruplardaki hücre sayılarındaki düşüş 

kombinasyon grupları dahil kontrol gruplarından anlamlı derecede azdır (p< 0,05). 

Sonuç olarak gemsitabin ,klorimipramin ve resveratrol HL-60 hücre kültürlerinde 

hücre çoğalması üzerine inhibitör etki göstermişlerdir.Bu etki gemsitabin ve 

klorimipramin için  doz bağımlıdır ve literatürle uyumludur.Çalışmamızda resveratrolün 

etkisi doz bağımlı görülmektedir bu bulgu bazı liteatür bilgileri ile 

örtüşmemektedir.Kombine  uygulamaları  bu hücre soyunda ilave bir sitotoksisite veya 

sinerjistik etki göstermemişlerdir.  
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