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ÖZET 

 

HİPEROKSİK FARE AKCİĞERİNDE RETİNOİK ASİDİN ALVEOLAR 

EPİTEL YENİLENMESİNDEKİ ETKİSİ: MOLEKÜLER YAKLAŞIM 
 
Alveolar epitel, akut ve kronik akciğer yaralanmalarında hasarın ilk olarak görüldüğü primer 
hedef dokudur.  Transforme edici büyüme faktörü-beta 1 (TGF-β1), alveolar epiteli doğru ya 
da yanlış onarıma yönlendirebilen bir moleküldür. Bu çalışma prenetal, neonatal ve erken 
postnatal dönemde alveologenezde etkili olan  retinoik asit (RA)’in erişkin akciğerde 
oluşturulan deneysel alveolar epitel hasarı sonrası alveolar epitel yenilenmesinde etkili olup 
olmadığını saptamak ve bu süreçte TGF-β1 sinyal yolu ve RA arasındaki ilişkiyi ortaya 
çıkarmak amacıyla yapılmıştır.  
 
Çalışmada erişkin C57BL/6J fareler 4 deney grubuna ayrıldı. (1) intraperitoneal (ip) olarak 
1:1 fıstık yağı/dimetilsülfoksid (DMSO) enjeksiyonu yapılan kontrol fareler, (2) 10 gün 
süresince günlük tek doz RA (1:1 fıstık yağı/DMSO karışımında çözündürülen, 50 mg/kg, ip) 
uygulaması yapılan fareler, (3) 3 gün süresince %98-100 oksijene maruz bırakıldıktan sonra 
10 gün boyunca günlük tek doz 1:1 fıstık yağı/DMSO karışımı uygulanan (ip) fareler, (4) 3 
gün süresince %98-100 oksijene maruz bırakıldıktan sonra 10 gün boyunca günlük tek doz 
RA uygulanan (ip)  fareler. Alveolar alandaki hasar, çoğalma indeksi ve tip 2 pnömosit sayısı 
genel histolojik ve immunohistokimyasal yöntemlerle ışık mikroskobu altında araştırıldı. 
Akciğer homojenatlarında ELIZA ile TGF-β1 miktarları, western analizleri ile Smad 
proteinlerinin ekspresyonları, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonları (QRT-PCR) ile  
Smad ve RAGE (tip 1 pnömosit markırı) genlerinin ekspresyonları ölçüldü.  
        
RA, sağlıklı fare akciğerlerinde tip 2 pnömosit çoğalmasını uyardı ve tip 1/tip 2 pnömosit 
oranını dengeledi. Eksojen RA sağlıklı ve hiperoksik fare akciğerinde Smad 4 mRNA 
ekspresyonunu azaltarak Smad 3 bağımlı TGF-β1 sinyal yolunun kullanımını sınırladı. 
Hiperoksik fare akciğerinde aşırı uyarılmış Smad 3 bağımlı TGF-β1 sinyal yolu alveolar 
epitel/duvar incelmesi ve kopmasına, alveol ve septa sayısında azalmaya ve RAGE mRNA 
ekspresyonunda düşüşe neden oldu. Ayrıca hiperoksik fare akciğeri alveol çapında, septa 
kalınlığında, çoğalma indeksinde ve tip 2 pnömosit sayısında  artışla karakterize edildi. 
Hiperoksik farelere eksojen RA uygulamaları hiperoksik akciğerde dejeneratif değişiklikleri 
iyileştirdi, kısmi alveolarizasyonu uyardı ve RAGE mRNA ekspresyonunu düşürdü. 
Hiperoksik fare akciğerinde RA’in terapötik etkisi Smad 4 mRNA ekspresyonlarının 
azaltılması ve Smad 7 mRNA ve protein ekspresyonlarının arttırılması yolları ile  Smad 3 
bağımlı TGF-β1 sinyal yolunun aktivasyonunun ve kullanımının sınırlandırılması 
nedeniyledir.  

 
Sonuç olarak RA, Smad 3 bağımlı TGF-β1 sinyal yolunu Smad 4 ve Smad 7 molekülleri 
üzerinden translasyonel ve transkripsiyonel seviyede düzenler. Üstelik RA erişkin fare 
akciğerinde alveologenezle birlikte alveolar epitelin yenilenmesinde, onarımında ve 
bütünlüğünde etkilidir. RA, erişkin hiperoksik farelerde tip 2-tip 1 farklılaşması hariç akciğer 
hasarının iyileştirilmesinde terapötik ajan olarak önerilebilir. 
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SUMMARY  

 

THE EFFECT OF RETINOIC ACID ON ALVEOLAR EPITHELIAL 

REGENERATION IN HYPEROXIC MICE LUNG:  A MOLECULAR APPROACH 

Alveolar epithelium is the primary site of tissue damage in both acute and chronic lung 
injuries.  Transforming growth factor- β1 (TGF-β1) is known to play a role in directing the 
repair of alveolar epithelium. Retinoic acid (RA) is another molecule with an important role in 
alveologenesis in prenatal, neonatal and early postnatal stages. This study aimed to determine 
whether RA has an effect on an alveolar epithelial regeneration following experimentally 
induced damage to the alveolar epithelium in adult mice. A possible relationship between RA 
and TGF-β1 signalling pathway during alveolar repair was also investigated. 
 

In this study, adult C57BL/6J mice were divided into 4 groups and administered 
(intraperitoneally): 1:1 peanut oil/dimethylesulfoxide (PoDMSO, control group), RA 
dissolved in PoDMSO (RA-PoDMSO) daily for ten days; PoDMSO daily for ten days 
following a 72-hr hyperoxia (98-100% oxygen); and RA-PoDMSO following a 72-hr 
hyperoxia. The damage in alveolar areas, proliferative index and number of type 2 
pneumocytes were investigated by general histological and immunohistochemical methods 
under light microscopy. Levels of TGF-β1, Smads and RAGE (type 1 pneumocyte marker) 
expressions, were measured in lung homogenates by ELISA, western-blotting and real-time 
PCR (QRT-PCR).   
 

RA appeared to have induced the proliferation of type 2 pneumocytes and normalized type 1 – 
type 2 pneumocyte ratio in healthy mice.  Exogenous RA also limited Smad 3-dependent 
TGF-β1 signaling pathway by decreasing Smad 4 mRNA expression in both healthy and 
hyperoxic mice. Excessive induction of Smad 3-dependent TGF-β1 signaling in hyperoxic 
mice resulted in the thinning and disruption of alveolar wall integrity, decrease in alveolar 
septation and alveoli numbers, and reduction in the RAGE mRNA expression. Additionally, 
thickening of alveolar septa and increases in alveolar diameter, proliferative index and the 
number of type 2 pneumocytes were observed in hyperoxic mice.  Exogenous RA treatments 
in hyperoxic mice improved degenerative alterations, induced partial alveolarization and 
depressed RAGE mRNA expression.  

 
RA seems to be regulating Smad 3-dependent TGF-β1 signaling pathway at transcriptional 
and translational levels via Smad 4 and Smad 7. The therapeutic effects of RA on the 
hyperoxic lung appeared to be mediated by the inhibition of Smad 3-dependent TGF-β1 
signaling pathway via the reduced Smad 4 and increased Smad 7 expression. RA also seems 
to play a role in alveologenesis, involved in the regeneration and repair of alveolar epithelium 
in adult mice.  These results suggest that RA could be used as a therapeutic agent to help 
repair lung damage in adult hyperoxic mice, except for type I pneumocytes differentiation. 
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1.GİRİŞ 

Alveolar epitel, inspirasyon havası ile kan arasında gaz değişimini sağlayan solunum 

yüzey epitelidir. Akciğerli balıklardan memelilere kadar  tüm omurgalı akciğerinde 

bulunur. Alveolar epitel hücreleri, memeli akciğerinde respiratör bronşiyollerin 

distalinden itibaren görülmeye başlar. Respiratör bronşiyolün açıldığı alveolar kanal ile  

alveollerin iç yüzeyi tek katlı alveolar epitel ile döşelidir. Soluk alma sırasında  akciğer 

içine çekilen  dış ortam havası, ekstrapulmoner ve intrapulmoner hava yollarını geçerek 

alveollere ulaşır. Dolayısıyla, dış ortamdan alınan ve alveollere kadar ulaşan hava 

içerisinde bulunan çeşitli partiküller, toksik gazlar, infeksiyöz ajanlar, kimyasallar ile 

hipoksik veya hiperoksik koşullar, alveolar epitel ile birlikte tüm  solunum yollarını 

döşeyen epiteli ve mezenşimal yapıları doğrudan etkilemektedir (Finkelstein ve 

Jonhnston, 2004; Matute-Bello ve diğ., 2008). Bu etmenler nedeniyle alveolar epitelde 

oluşabilecek hasar, alveolar epitelin inspirasyon havası ile kan arasında oksijen ve 

karbondioksit değişiminin gerçekleştiği yer olması nedeniyle oldukça önemlidir. 

Alveolar epitel hasarı,  başlıca epitel hücre kaybına ve  bazal membranın bozulmasını 

takiben epitel bütünlüğünün kaybolmasına ve çeşitli immünolojik yanıtlara bağlı olarak 

solunum yüzey alanının azalmasına neden olur. Bu durum, hasarın derecesine bağlı 

olarak solunum yetmezliği ile sonuçlanabilir. Akut akciğer hasarı, akut solunum 

yetmezliği sendromu (ARDS), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve diğer 

interstisiyel akciğer hastalıklarında alveolar epitel hasarı  ve sonrasında gelişen çeşitli 

patolojik bulgular rapor edilmektedir (Gropper ve Wiener-Kronish, 2008). 

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı istatistiklere göre, 1990 yılında görülen 50,5 

milyon ölümden 9,4 milyonunu  (yaklaşık %18,7’si) başta alveolar epitel hasarı ve 

alveolarizasyondaki anomaliler olmak üzere çeşitli etmenler nedeniyle oluşan akciğer 

hastalıklarından kaynaklı ölümler oluşturmaktadır. Önümüzdeki 10 yıl içinde çeşitli 

hastalıklar nedeniyle gelişen 68,3 milyon ölüm vakası  içinde 11,9 milyon ölümün 

akciğer hastalıklarına bağlı olacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde hasta kayıt 

sistemindeki yetersizlik nedeniyle, akciğer hastalıklarının prevalansıyla ilişkili gerçeği 
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yansıtan istatistiksel kayıtların sayısı azdır. Ancak,  solunum yolu hastalıklarının, 

ülkemizde sıkça görülen hastalıklar arasında, kardiyovasküler hastalıklardan sonra 

ikinci sırada yer aldığı bildirilmektedir. Türkiye’de yaygın olarak görülen akciğer 

hastalıkları arasında alveolarizasyonda ve alveolar epitel metabolizmasındaki 

anomalilerle karakterize edilen bronkopulmoner displazi ve ARDS gibi pediatrik 

hastalıklar ile  alveolar epitel hasarının gözlendiği KOAH, amfizem  ve pulmoner 

fibrozis gibi akciğer hastalıkları bulunmaktadır. Türk Toraks Derneği tarafından  2010 

yılında yayınlanan bildiride, Türkiye’de 2030 yılına kadar solunum sistemi 

hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin erkeklerde 4,3 kat, kadınlarda ise 2,8 kat 

artacağı açıkça belirtilmiştir. Bu tablo, “Dünya Akciğer Sağlığı Yılı” olarak kabul 

edilen 2010 yılında, dünyada ve ülkemizde  akciğer hastalıklarının nedenleri ve tedavisi 

üzerinde önemle durulması gerektiğini bir kez daha göstermektedir. Günümüzde 

moleküler biyoloji alanında yaşanan gelişmelerle, bir çok hastalığın gen temelli teşhisi 

ve tedavisi mümkün olmaktadır. Akciğer  hastalıklarının moleküler mekanizmalarının 

belirlenmesi, yeni terapötik maddelerin bu mekanizmalarla etkileşimlerinin saptanması 

ve hastalıkta etkili hedef genlerin tespiti ile bu hastalıkların tedavisinde ilerleme 

kaydedilmesi mümkün olabilecektir.  

 

Yukarıda belirtildiği gibi akciğer hastalıklarının nedenleri arasında alveolar epitel hasarı 

yer alır. Alveolar epitel, tip 1 pnömosit ve tip 2 pnömosit olarak adlandırılan iki tip 

hücre içerir. Alveolar yüzeyin yaklaşık %95’ini döşeyen tip 1 pnömositler, esas olarak 

inspirasyon havası ile kan arasında oksijen ve karbondioksit değişiminde rol oynayan 

yassı biçimli hücrelerdir. Tip 2 pnömositler ise alveolar yüzeyin yaklaşık %5’ini 

oluşturan ve alveollerin köşelerinde gruplar halinde bulunan küboidal hücrelerdir. Tip 1 

pnömositler geniş bir yüzeyi kaplamaları ve hasara duyarlılıkları fazla olması nedeniyle 

alveolar epitelde meydana gelen hasardan öncelikli olarak etkilenir (Williams, 2003). 

Bu hücreler, hasarın şiddetine ve süresine bağlı olarak nekrotik ya da apoptotik ölüm 

yollarından birine sürüklenir. Bu noktada tip 2 pnömositlerin önemi büyüktür, çünkü bu 

hücreler hasar nedeniyle ortadan kalkan tip 1 pnömositlerini yerine koyabilmek için 

çoğalarak alveolar epitel hücrelerini verir. Bu dönüşümü, bir araştırıcı grubu, akciğer 

hasarının ve onarımının taklit edildiği sıçan tip 2 pnömosit primer hücre kültürü 

sisteminde göstermişlerdir (Bhaskaran ve diğ., 2007). Akut ve kronik akciğer hasarlı 

insan ve hayvan akciğerleri üzerinde yapılan araştırmaların sonuçları da, alveolar 
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epitelin korunmasında ve devamlılığının sağlanmasında tip 2 pnömositlerin önemini 

ortaya koymaktadır (Bishop, 2004; Mason, 2006; Ornishi ve Nagaya, 2008). 

 

Çeşitli toksinlere (lipopolisakkarit), infeksiyöz ajanlara (bakteri, virüs), kimyasallara 

(asit buharı, bleomisin), hipoksiye ve hiperoksiye maruz bırakılarak oluşturulan sıçan ya 

da fare akciğer yaralanma modellerinde, alveolar epitelde inflamasyon, çoğalma ve 

farklılaşma olaylarının meydana geldiği 3 faz gözlenir. Birinci faz hasar ajanına maruz 

kalındıktan sonra 3-4 gün içerisinde seyreden akut eksudatif fazdır; bu fazda hızlı 

seyreden direkt alveolar epitel hasarı ile birlikte inflamatuvar hücre birikimi, epitel-

endotel bariyer kaybı, interstisiyel ve intraalveolar alanda proteince zengin ödem 

oluşumu, hemoraji ve lökosit birikimi (aglütinasyon) gözlenir. Alveolar epitelde ve 

endotel hücrelerinde, epitelde meydana gelen hasar sonrası apoptoz ya da nekroz gelişir. 

İkinci faz çoğalma fazıdır. Bu fazda alveolar epitel hücrelerinin hızlı kaybı sonrasında 

alveolar duvarda geriye boşluklar kalır. Bu süreci, tip 2 pnömositlerin ve endotel 

hücrelerinin çoğalması takip eder ve doğru bir onarım sürecinin devreye girmesiyle 

alveolar epitel, eski yapısal ve fonksiyonel durumuna geri dönebilir. Fibroblast 

çoğalması ise endotel hasarının devam etmesiyle meydana gelir (Matute-Bello ve diğ., 

2008). Ek olarak, bozulmuş alveolar epitel onarım yanıtı ile alveolar epitelde 

hiperplazinin gelişmesi ve hiperplazinin ortadan kaldırılamaması ile birlikte alveolar 

bölgede fibroblast, miyofibroblast sayısında ve kollagen miktarında artış meydana 

gelebilir. Üçüncü ve son faz ise çözülme fazıdır, bu fazda fibrinolizis gerçekleşir. 

Fibrinolizis basamağından sonra alveol duvar eski sağlıklı yapısına kavuşabilir (Ware 

ve diğ., 2007; Tsushima ve diğ., 2009). 

 

Alveolar epitel hasarı,  epitel hücre kaybına bağlı olarak epitel-endotel bütünlüğünün 

kaybı, pnömosit hasarıyla birlikte sıvı taşınımında bozulma ve dolayısıyla alveolar 

duvarda sıvı birikimi gibi bir çok olumsuz sonuca yol açar (Gropper ve Wiener-

Kronish, 2008). Aynı zamanda tip 2 pnömosit hasarına bağlı olarak sürfaktan üretimi 

bozulur. Diğer yandan, alveolar epitel hasarının aşırı olduğu ve yetersiz/yanlış epitel 

tamirinin görüldüğü durumlar, yeni bir patolojik durumun ortaya çıkmasına neden 

olabilmektedir. Örneğin, alveolar epitelin yaralanmasını takiben microçevreden 

kaynaklanan sinyallere bağlı olarak çoğalan tip 2 pnömositlerin miyofibroblastlara 

farklılaşması pulmoner fibrozisin nedenleri arasında gösterilmektedir. İnterstisiyel 
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akciğer hastalıklarında primer olarak hasar gören yapı alveolar epiteldir (Gropper ve 

Wiener-Kronish, 2008; Matute-Bello ve diğ., 2008).  Alveolar epitelde hasar sonrası 

meydana gelen yapısal değişimlerin, çeşitli interstisiyel akciğer hastalıklarının başlıca 

nedeni olduğu kabul edilmektedir. Bu durum alveolar epitelde meydana gelen hasarın 

iyileştirilebilmesi için yeni ve etkin yollar bulmayı gerektirmektedir. Bugüne kadar tip 2 

pnömositlerin alveolar epitel yenilenmesinde görülen temel mekanizmalara rağmen, bu 

biyolojik süreçte rol oynayan moleküler mekanizmalar hala tam olarak 

aydınlatılamamıştır. Alveolar hasar sonrası alveolar epitel yenilenmesinde rol oynayan 

sinyal mekanizmalarının çözümlenmesi ve yeni terapötik ajanların keşfedilmesine 

yönelik araştırmalar, 2000’li yılların başından itibaren artarak devam etmektedir. 

Şüphesiz bu alanda yapılacak araştırmalardan en dikkat çekici olanları, hasar sonrası 

alveolar epiteli hasar öncesi yapısal ve fonksiyonel durumuna getirecek sinyal yollarının 

ve bu sinyal yollarında rol oynayan moleküllerin belirlendiği çalışmalar olacaktır. Bu  

nedenle çalışmamız alveolar epitel yenilenmesi sırasında kullanılan moleküler 

mekanizmalara açıklık getirmek üzere tasarlanmıştır. 

 

Akciğer gelişimi, büyümesi ve yaralanma sonrası akciğer onarımı,  hücre-hücre ve 

hücre-ekstrasellular matriks etkileşimleri ve pek çok genetik faktör tarafından 

yönlendirilir. Bu etkileşimler hücre bölünmesini, büyümesini, farklılaşmasını ve hücre 

göçünü  kontrol eden birçok genin, transkripsiyon faktörlerinin (Fox, TTF-1), büyüme 

faktörlerinin (EGF, HGF, KGF, FGF, vb.), sitokinlerin (TGF-α ve β), hormonların 

(glikokortikoidler, tiroid hormonları) ve retinoik asit (RA) gibi pek çok faktörün  etkisi 

altındadır (Nabeyrat ve diğ., 1998; Crosby ve Waters, 2010). Bu faktörlerden biri olan 

retinoik asit, akciğer gelişimi, alveolarizasyon, akciğer büyümesi ve homeostazisinde 

rol oynamaktadır (Nabeyrat ve diğ., 2000; Tulachan ve diğ., 2003; Maden ve Hind, 

2004).  

 

Retinoik asit, A vitamininin aktif biyolojik formudur ve akciğerin de dahil olduğu deri, 

pankreas, böbrek  gibi organlarda epitel farklılaşması ve büyümesi süreçlerinde rol 

oynadığı bilinir (Nabeyrat ve diğ., 2000; Tulachan ve diğ., 2003; Maden ve Hind, 

2004).  A vitamini, bitkisel besinlerle karoten veya hayvansal besinlerle retinil esterleri 

şeklinde  diyet yolu ile vücuda alınır ve başlıca karaciğerde olmak üzere özellikle yağ 

dokularında depo edilir. A vitamini, hedef hücrelerde sinyal oluşturmak için RA’e 
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dönüştürülür. RA  hücre nukleusundaki reseptörlerine bağlanarak  büyüme ve hücre 

farklılaşmasında rol oynayan genlerin transkripsiyonunu düzenler. RA’in bilinen hedef 

genleri retinoik asit reseptörleri (RAR), hücresel retinol bağlayıcı protein–I (CRBP-I), 

tropoelastin ve vaskülar endoteliyal büyüme faktörü (VEGF) ailesi genleridir (Maden 

ve Hind, 2004; Zimova ve diğ., 2008).  

 

Rejenere olan akciğerde alveolar interstisiyel alanda bulunan lipofibroblastlar, A 

vitamini ve  RA türevlerini depolarlar (Hind ve diğ., 2009). Retinoik asit reseptörleri 

(RAR-α, β ve γ) ve retinoid X reseptörlerinin (RXR- α, β ve γ) 1987’de ve sonraki 

yıllarda keşfiyle birlikte, retinoidlerin alveolar gelişim boyunca farklı rollere sahip 

oldukları in vitro ve in vivo çalışmalarda gösterilmiştir.  Bu çalışmaların sonuçları, 

RA’nın farklı RAR formları aracılığı ile  alveolar gelişimde, erken postnatal 

alveologenezin uyarılması ve inhibisyonunda, neonatal alveologenezde etkili 

olabileceğini  işaret etmektedir (Hind ve diğ., 2002; Kimura ve diğ., 2002; Wongtrakool 

ve diğ., 2003; Snyder ve diğ., 2005).  

 

2000’li yılların başından itibaren akciğerde RA’in alveolarizasyon üzerindeki etkisini 

inceleyen birçok çalışma yapılmıştır.  RA’in akciğer büyümesi sırasında alveologenezde 

etkili olduğu ve erişkin akciğerde alveolar yapının korunması ve devamlılığında da rol 

oynayabileceği düşünülmektedir. Nitrofenle oluşturulan konjenital diyafram hernisi 

modelinde, prenatal RA uygulamasının hipoplastik akciğerlerde tip 2 pnömositlerin tip 

1 pnömositlere  farklılaşmasını arttırdığına yönelik veriler vardır (Sugimoto ve diğ., 

2008). Nabeyrat ve diğ. (1998),  sıçan neonatal tip 2 pnömosit primer hücre kültürleri 

ile yaptıkları çalışmada eksojen kaynaklı RA uygulamasının tip 2 pnömositlerin 

çoğalmasını uyardığını göstermişlerdir. Neonatal fare akciğerlerinde glukokortikoidlerle 

alveol gelişimin bozulması sonrası, eksojen RA uygulamalarının alveolar yapıyı 

koruduğu ve alveol sayısını önemli derecede arttırdığı gözlenmiştir (Massaro ve 

Massaro, 2004). Bu veriler, RA’in alveolar gelişim için gerekli olduğu ve alveollerin 

yenilenmesini uyarabileceği sonucunu ortaya çıkarmaktadır (Hind ve Maden, 2004).  

Massaro ve Massaro tarafından 1997’de yayınlanan bir makalede RA’in amfizemli 

erişkin sıçan akciğerinde alveolar rejenerasyonu uyarabildiği bildirilmektedir. Bu 

çalışmada, intratrakeal yoldan elastaz verilmesi alveolün geri dönüşümsüz bozulmasına 

neden olurken, hasar sonrası RA uygulamaları alveol büyüklüğü, sayısı ve yüzey 
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alanının normale dönmesini sağlamıştır. Benzer bir deneysel modelde, RA’in alveolar 

onarımda, alveolar yapının korunmasında önemli rol oynadığı ve hasarlı dokunun 

iyileştirilebildiği saptanmış ve o yıllarda alveolar epitel hasarı kaynaklı hastalıklar için 

tedavi aracı olarak önerilmiştir (Tepper ve diğ., 2000; Nakajoh ve diğ., 2003; Ishizawa 

ve diğ., 2004).  Mevcut çalışmalar dikkate alındığında, RA’in alveolar epitel 

yenilenmesi ve/veya alveologenez üzerine etkilerine yönelik çalışmaların, genellikle 

deksamethazon, dissulfiram gibi maddeler ile alveologenezi durdurulan neonatal hayvan 

akciğerleri veya bu canlıların prenatal akciğerleri üzerinde yapıldığı açıkça 

görülmektedir (Hind ve Maden, 2004; Maden, 2006). Bu çalışmalarda RA’in  alveolar 

rejenerasyonda etkili olduğu  genellikle alveol sayısı, alveol genişliği, alveol yüzey 

alanı gibi morfometrik gözlemlere dayandırılarak ileri sürülmektedir. Prenatal ve 

neonatal dönemde alveolar epitel rejenerasyonunda etkili olduğu gösterilen ve ergin 

akciğerde alveolar epitel hasarı sonrasında alveolar rejenerasyonu uyarabildiği 

düşünülen RA, bunu hangi mekanizma/mekanizmalarla gerçekleştirmektedir? Bu amaca 

yönelik henüz bir çalışma yapılmamıştır. Çalışmamız bu mekanizmalara açıklık 

getirmek üzere tasarlanmıştır. 

 

Transforme edici büyüme faktörü-beta (TGF-β) süper ailesi birçok biyolojik yanıtın 

düzenlenmesinde rol oynayan sitokinleri içerir. Bu sitokinlerden birisi olan TGF-β1,  

birçok hücre/dokuda hücre çoğalmasını, farklılaşmasını ve göçünü pozitif veya negatif 

olarak düzenler. Bu sitokin çeşitli hücre tiplerinden salgılanır ve hem otokrin  hem de 

parakrin yolla etkisini gösterir. Akciğer gelişimi sürecinde TGF-β  sinyalinin 

eksikliğinde anormal akciğer morfogenezi ve alveologenezi gerçekleşir (Shi ve diğ., 

2009). Epitel hücrelerine özgü TGF-β1 sinyalinin seçici olarak engellenmesi anormal 

postnatal akciğer alveolarizasyonuna neden olurken, prenatal akciğer gelişimi üzerine 

önemli bir etki gözlenmemiştir (Chen ve diğ., 2008).  Sıçan tip 2 pnömosit primer hücre 

kültüründe yapılan bir çalışmada TGF-β1’in Smad bağımlı sinyal iletimi boyunca tip 2 

pnömositlerin tip 1 pnömositlere dönüşümünü düzenlediği gösterilmiştir (Bhaskaran ve 

diğ., 2007). Bu çalışmada TGF-β1, tip 2 pnömositlerin çoğalmasını durdurarak tip 1 

pnömositlere farklılaşmalarını tetiklemektedir. Bu gözlemler, TGF-β’nın normal 

şartlarda alveolar rejenerasyonda etkili olabileceğini işaret eder. TGF-β1’in in vitro 

şartlarda tip 2-tip 1 pnömosit farklılaşmasında rol oynadığı, eksikliğinde ise tip 2-tip 1 

pnömosit farklılaşmasının durduğu gösterilmiştir (Bhaskaran ve diğ., 2007). Ancak tip 2 
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pnömositlerinin TGF-β sinyal yolu aracılığıyla olan bu etkisi sağlıklı veya yaralanmış 

akciğerde in vivo şartlarda araştırılmamıştır. Bu nedenle çalışmamızda hiperoksi ile 

alveolar epitel yaralanması uyarılan akciğerde, yaralanma sonrası epitel yenilenmesinde 

TGF-β1’nın rolü araştırılacaktır. 

 

Eksojen RA ve TGF-β’nın fizyolojik ilişkisini gösteren birkaç araştırma vardır.  Bu 

araştırmaların birinde RA’in, radyasyon veya bleomisin ile oluşturulan fibrozisli fare 

akciğerinde, fibroblastlarda TGF-β1 sentezini azalttığı ve akciğer fibroblastlarının 

farklılaşmasını ve çoğalmasını durdurduğu  rapor edilmektedir (Tabata ve diğ., 2006). 

Karaciğer fibrozisinin oluşturulduğu in vitro bir çalışmada da RA’in karaciğer 

progenitör hücrelerinden stellate hücrelerinde TGF-β1 üretimini ve TGF-β1’e bağlı 

farklılaşmayı azalttığı gösterilmiştir (Hisamori ve diğ., 2008). Ancak bir alveolar hasar 

sonrası RA ve TGF-β1 arasındaki etkileşimin pnömositlerde nasıl bir yanıt 

oluşturacağına yönelik herhangi bir veri yoktur. Çalışmamız bu ilişkiyi değerlendirecek 

olması bakımından özgündür. 

 

Yukarıdaki literatür bilgileri ışığında projemizin amaçları ve çıktıları şöyle sıralanabilir. 

 

Amaçlar: 

 Prenatal ve neonatal dönemde alveologenezde etkili olduğu bilinen RA’ın, 

erişkin akciğerde oluşturulan deneysel alveolar epitel hasarı sonrası meydana 

gelecek alveolar epitel yenilenmesinde etkili olup olmadığını saptamak. 

 Alveolar epitel yenilenmesinin çoğalma ve farklılaşma fazlarında RA’nın etkime 

mekanizmasını belirlemek. 

 Son olarak, alveolar epitel farklılaşması (tip 2 pnömosit- tip 1 pnömosit) ve 

alveolar epitel-mezenşimal hücre farklılaşmasında (tip 2 pnömosit-miyofibroblast)  

kilit rol oynayabileceğini düşündüğümüz TGF-1 sinyal yolunun RA ile birlikte 

epitel yenilenmesi sürecinde birlikte çalışıp çalışmadığını test etmektir.  
 

Çıktılar: 
 

 Retinoik asit epitel onarımında etkiliyse, erişkin bireylerin alveolar epitel 

yenilenmesinde kullanılmak üzere yeni bir terapötik ajan olarak önerilebilir. 
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 Hasara uğrayan dokularda lökositler, parenşimal ve epiteliyal hücreler TGF-β1 

kaynağıdırlar. Çeşitli nedenlerle oluşan patolojik koşullar altında akciğerde TGF-

β1’in tip 2 pnömositler, makrofajlar, fibroblastlar, miyofibroblastlar tarafından aşırı 

miktarda sentez edildiği gösterilmiştir (Venkatesan ve diğ., 2002; Shi ve diğ., 2009). 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda TGF-β1’in Smad bağımlı ve Smad bağımsız 

sinyallenme yollarıyla miyofibroblast farklılaşmasını uyardığı ortaya çıkarılmıştır 

(Hinz, 2007). Aşırı TGF-β1 sentezinin yapıldığı farelerde ve idiyopatik pulmoner 

fibrozisli hastalarda tip 2 pnömositler, sürfaktan üretimini keserek miyofibroblast 

hücrelerinde üretilen düz kas aktinini ve fibroblastlarda üretilen prokollageni 

sentezlemeye başlamaktadır. TGF-β1, normal şartlarda tip 2-tip 1 pnömosit 

farklılaşması yolu ile alveolar epitel yenilenmesinde ve patolojik şartlarda tip 2 

pnömosit-miyofibroblast farklılaşmasını sağlayarak pulmoner fibrozisde etkili 

olabilmektedir. Buna göre TGF-β1, akciğerin normal fonksiyonunu sürdürmesini 

veya pulmoner fibrozise neden olarak akciğer patolojisinin gelişmesini 

sağlayabilecek kritik bir noktada bulunan, sonu iyi ya da kötü yönde hazırlayan bir 

molekül olarak kabul edilebilir.  Alveolar epitel yenilenmesinde RA ve TGF-β1 

moleküllerinin karşılıklı etkileşimlerinin açıklanması, alveolar epitel yaralanması 

ve/veya alveolar epitel patolojisinin neden olduğu fibrozis gibi hastalıkların 

önlenmesine yönelik araştırmalar için yeni veriler sağlayabilir. Ayrıca bu yaklaşım, 

yanlış alveolar epitel onarımından kaynaklanan akciğer hastalıklarının tedavisinde 

yeni bir strateji geliştirilmesine zemin hazırlayabilir ve söz konusu hastalıkların 

tedavisinde kullanılan ve yeni kullanılacak terapötik ajanlar için hedef 

moleküllerin/genlerin ve bu moleküllerin sinyal yollarının açığa çıkarılmasına 

hizmet edebilir.  
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2.GENEL BİLGİLER 

2.1.  ALVEOL GELİŞİMİ VE ALVEOLAR EPİTEL  
Akciğer, ilkel önbağırsaktan gelişir. Embriyonik gelişimin 5. haftasında endodermik 

çıkıntı/tomurcuk şeklinde olan insan akciğeri, olgunlaşmasını birbiri ardı sıra geçirilen 

farklı gelişim evreleri ile tamamlar. İlk olarak, embriyonik gelişimin 5-12 haftaları 

arasında, respiratör bronşiyol hariç tüm dallı hava yolları oluşur. Bu dönem  

psödoglandular evre olarak adlandırılır. Daha sonra, embriyonik gelişimin 16-26 

haftaları arasında 2 ya da daha fazla respiratör bronşiyol ve 3-6 alveol gelişimi izlenir. 

Bu dönem ise kanalikular evre olarak isimlendirilmektedir. Ardından, akciğer, alveol 

gelişiminin hızlandığı bir döneme girer. Önce primitif alveoller oluşur ve kapillerler ile 

yakın temasa geçer (26. haftadan doğuma kadar) ve  daha sonra da   gelişmiş endotel 

hücrelerine sahip kapillerle ilişkili olgun alveoller gelişir (8. aydan bebeklik dönemine 

kadar). İnsan, sıçan ve farelerde olgunlaşmamış alveolar keseler, septumlarla  daha 

küçük alveolleri oluşturmaktadır. Alveolar septasyon, sıçanlarda ve farelerde ilk iki 

postnatal hafta içinde, insanlarda ise 18. aya kadar meydana gelebilmektedir (Massaro 

ve Massaro, 1996). Bu periyottan sonra, alveollerin oluşumu sınırlıdır. Öyle ki, alveolar 

oluşumunda septasyon süreci veya  hasar sonrası  endojen onarım bozulursa,  alveolar 

yüzey alanı kendiliğinden  eski haline dönemez. Endojen onarım veya rejenerasyondaki 

bu bozulma, yenidoğanlarda bronşopulmoner displazi ve erişkinlerde KOAH,  pulmoner 

amfizem ve interstisiyel akciğer hastalıklarında gözlenir (Plantier ve diğ. 2007). 

Alveolarizasyondaki anomaliler  veya alveolar epitel hasarı ve hatalı alveolar epitel 

yenilenmesi nedeniyle gelişen bu hastalıklarda, yeterli gaz değişimini yapabilmek için 

gerekli solunum yüzey alanı azalır. Bu durum  dispnea, hipoksiye yol açar ve sıklıkla 

ölümle sonuçlanır.  

 

Memeli akciğerinin  70 m2’lik solunum yüzeyi alveolar epitel ile döşelidir.  Alveolar 

epitelde, tip 1 ve tip 2 pnömositler olarak adlandırılan iki hücre tipi bulunur. Mc Elroy 
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ve Kasper, (2004), tarafından  yapılan çalışmada tip 1 ve tip 2 pnömositlerine özgü 

antijenleri  işaretlemek suretiyle alveolar epitelde bir başka hücre tipinin varlığını da 

saptamışlardır.  
2.1.1. Tip 1 Pnömositler ve Görevleri 

Tip 1 pnömositler normal erişkin insan akciğerinin total hücrelerinin yanlızca %8’ini 

oluştururlar (Crapo ve diğ., 1982; Lenssen ve Stolk, 2007). Tip 1 pnömositler, alveol 

lümenindeki hava  ile kan arasında  solunum gazlarının değişimini sağlamak üzere, bazı 

organellerini kaybederek ince-yassı hücre  şeklini almışlardır. Bu hücreler ince 

sitoplazmik uzantılara sahip olmaları nedeniyle solunum yüzeyinin % 95’ni kaplarlar. 

Ayrıca tip 1 pnömositler su ve iyon taşınmasında ve sürfaktan geri dönüşüm 

metabolizmasında görev alarak akciğer  homeostasizisini sağlarlar (Lenssen ve Stolk, 

2007). Bunun yanında Dahlin ve diğ. (2004), tarafından sıçandan elde edilen tip 1 

pnömositlerinde, tip 1 hücrelerine özgü bazı genlerin varlığı ortaya çıkarılmıştır. Bu 

genler nedeniyle tip 1 pnömositlerin tümör baskılanmasında, akciğer gelişiminde, 

akciğerin yeniden modellenmesinde rol oynayabileceği önerilmektedir. Tip 1 

pnömositlerinin bu hücrelerle yapılan ilk çalışmalarda antioksidan enzim sistemlerinin 

zayıflığı nedeni ile  hasar oluşturan pek çok ajana karşı dayanıksız olduğu öne 

sürülmektedir (Crapo ve diğ., 1982). Ancak Chen ve diğ. (2006), sıçandan elde ettikleri 

tip 1 pnömositlerde oksidatif hasara karşı Apo E ve tranferrin’in sentezlendiğini bularak 

oksidatif strese karşı bu hücrelerin de  dayanıklılıklarını arttırdıklarını öne sürmüşlerdir.  

2.1.2. Tip 2 Pnömositler ve Görevleri 

Sağlıklı insan akciğerindeki total hücrelerin yaklaşık %15’ini oluştururlar (Crapo ve 

diğ. 1982). Tip 2 pnömositleri  sürfaktan protein (SP)-C üreten bir embriyonik öncü 

hücreden gelişir (Perl ve diğ., 2002). Tip 2 pnömositleri,  sürfaktan protein ve lipidlerin 

sentezi başta olmak üzere, transepiteliyal taşıma, immün savunmada görev alma ve 

alveolar epitel hücrelerini veren bir progenitör hücre olarak davranma gibi önemli 

görevleri vardır. Sürfaktan, alveollerdeki yüzey gerilimini düşürerek soluk alıp-verme 

sırasında alveollerin kollabe olmalarını önler. Tip 2 pnömositler, normal şartlarda 

yaşam döngüsünü tamamlayan ya da hasar durumunda alveolar epitelde kaybedilen    

tip 1 ve tip 2 pnömositlerini yeniden oluşturma yeteneğindedirler (Ridge ve diğ., 2003; 

Dahlin ve diğ., 2004). Erişkin, sağlıklı kemirgen akciğerlerinde tip 2 pnömositlerin 
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hücre siklusu her 28-35 günde bir olur ve bu yavaş mitotik hızın insanlarda da aynı 

sürede gerçekleştiği düşünülmektedir (Uhal, 1997). Bu süre akciğer hasarına ve büyüme 

faktörlerine yanıtta kısalır.  Çeşitli nedenlerden kaynaklanan  tip 1 pnömosit hasarına 

yanıtta hiperplastik tip 2 pnömositler bazal membranı kaplar ve daha sonra tip 1 

pnömositlere farklılaşırlar. Geride kalan tip 2 pnömositler, fenotiplerini korurlar  veya  

programlanmış hücre ölümüne giderler.    

2.2. RETİNOİK ASİT  

Retinoik asitler, retinoller, retinaller ve β karoten başta olmak üzere A vitamini ile 

ilişkili olan molekül ailesine genel olarak retinoidler adı verilir. Bu retinoidlerden RA, 

A vitamininin (retinol) biyolojik aktif formudur (Maden, 2006). Tüm-trans retinoik asit 

veya tretionin olarak da adlandırılır (Şekil 2.1.).  RA, düşük molekül ağırlıklı (300 Da) 

lipofilik bir moleküldür. Bu nedenle hücre zarından hızlı difüze olabilir. Eksojen RA, 

kana ve akciğerlere 5 dakika içinde alınır ve 15 dakika içerisinde kanda ve akciğerde en 

yüksek düzeyine erişir. RA seviyesi 15 dakikada 4,178 pg/mg-doku iken, 30. dakikada 

1,604 pg/mg-doku’a iner ve 4 saat içerisinde belirlenemeyecek düzeye erişir (Hind ve 

Maden, 2004).  

 

 

Şekil 2.1. Retinoik asidin kimyasal formülü. 

2.2.1. Retinoik Asit Metabolizması  

A vitamini besinler içerisinde çeşitli öncül yapılar şeklinde bulunur. A vitamini, 

hayvansal besinlerden retinil esterleri, bitkilerden ise β-karoten şeklinde diyet ile alınır. 

Retinil esterleri bağırsak mukozasında hidrolizi sırasında serbest yağ asitlerinin  

ayrılması sonucu retinolü meydana getirir. Reaksiyonu enterositin apikal hücre 

membranında bulunan hidrolazlar katalizler. Retinol enterosit sitoplazmasına alınır. 

Enterositteki retinolün diğer bir kaynağı β-karotendir. Bağırsak mukozasından  direkt 
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olarak emilen β-karotenden enterosit içinde retinal sentezlenir. Retinalden  mikrozomal 

retinal dehidrogenaz/redüktaz enzimi (ADH/SDR) aracılığı ile retinol elde edilir. 

Retinol stabilitesini korumak için sitoplazmik retinol bağlayıcı proteine (CRBP) 

bağlanır. Enterosit içindeki retinol tekrar uzun zincirli yağ asitleri ile esterleşerek retinil 

esterlerini yapar. Şilomikronlar içinde paketlenen retinil esterleri, önce lenf dolaşımına 

daha sonra da portal kan dolaşımına geçerek  karaciğere gelirler. Retinil esterleri 

karaciğerde tekrar retinole dönüştürülür. Retinol organizmanın ihtiyacı doğrultusunda 

retinol bağlayıcı bir protein (RBP) ile birlikte karaciğerden kana salınabilir. İhtiyaç 

fazlası retinol ise karaciğerde perisinüzoidal stellate hücrelerinde retinil esterleri halinde 

depo edilir. İnsanda vücuttaki total A vitamininin yaklaşık % 50-80’i bu hücrelerde 

depo edilir. Karaciğerden salınan retinol-RBP kompleksi bir serum proteini transtretine 

veya albümine bağlanır ve etkisini göstermek üzere hedef hücresine gelir (Şekil 2.2). 

Retinol, retina hücreleri dışındaki hedef hücrelerinde  RA’e oksitlenir. RA  nukleustaki 

reseptörlerine bağlanarak bazı genlerin  anlatımını düzenler. İşlevi biten retinoik asit, 

CYP26 olarak adlandırılan sitokrom P450 enzim ailesine ait bir enzimle katabolize olur 

ve sonuçta 4-oxo-RA, 4-OH-RA, 18-OH-RA ve 5,18-epoksi-RA gibi inaktif ürünler 

oluşturularak vücuttan atılırlar (White ve diğ., 1996; Fujii ve diğ., 1997; Abu-Abed ve 

diğ., 1998).  

                

Şekil 2.2. Retinoid metabolizmasının şematik gösterimi. Retinil ester hidrojenaz (REH), 
mikrozomal alkol dehidrojenaz/redüktaz (ADH/SDR), lesitin:retinol açiltransferaz (LRAT), 

beta-karoten -15,15’-monooksijenaz (BCO). 
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2.2.2. Retinoik Asit Sinyal Yolağı 

Periferal hedef doku hücrelerine gelen retinol-RBP-serum protein kompleksi, hedef 

hücrelerinin zarlarına yerleşik reseptörlerine bağlanır ve  retinol  hücre içine girer. 

Retinol, retinolün RA’e enzimatik dönüşümünü sağlayan  sitoplazmik bir proteine 

bağlanır (Napoli, 1999). Ardından retinol ilk olarak retinol ya da alkol dehidrojenazlar 

tarafından retinale, daha sonra retinal dehidrojenaz/redüktaz tarafından RA’e 

dönüştürülür (Duester, 2000). RA hücrenin sitoplazmasında sentezlenir sentezlenmez 

taşıyıcı bir protein aracılığı ile nukleusa girer ve nukleusta bulunan özel reseptörlerine 

(RAR/RXR dimerik reseptörler) bağlanır. Bu bağlanma ile aktivite kazanan RA-

reseptör kompleksi, DNA üzerinde,  RA’e yanıt veren genlerin promotör bölgesindeki 

RARE (retinoik asid yanıt element)’ler olarak bilinen özel dizileri tanır ve buraya 

bağlanır (Maden ve Hind, 2004). Diğer yandan hedef hücrede sinyal oluşturacak olan 

RA, hedef hücre sitoplazmasında retinol üzerinden sentezlenebildiği gibi,  direkt olarak 

kandan da hedef hücresine alınabilir (eksojen RA). RA, genel olarak büyümenin 

desteklenmesinde, epitel  doku devamlılığı için gereken hücre çoğalması ve 

farklılaşmasında rol oynayan  genlerin çalışmasını düzenler (Şekil 2.3). 

    
 

Şekil 2.3.  Retinoik asit sinyallenme yolağı şematik gösterimi. STRA6:retinol-RBP-TTR 
kompleksi reseptörü; RALDH: retinal dehidrojenaz/redüktaz. CRABP: hücresel retinoik asit 

bağlayıcı protein. 
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2.2.3. Rejenerasyonu Uyaran Molekül Olarak Retinoik Asit 

Retinoik asidin rejenerasyonda etkili bir molekül olduğu, ilk olarak aşağı 

omurgalılardan amfibiler üzerinde yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılmıştır. Retinil 

palmitat uygulamasının (Niazi ve Saxena, 1978) ve RA uygulamasının (Maden, 1982), 

urodel amfibilerin  ekstra uzuv dokusunun rejenerasyonu olarak bilinen “süper 

rejenerasyon”a neden olduğu saptanmıştır.  Normal olarak, bir aksolot’un ya da bir 

semenderin herhangi uzvu kesildiğinde kaybedilen parça, mükemmel bir kopya 

oluşturacak şekilde eski uzvun rejenerasyonu ile birkaç haftada oluşturulur. 

Amputasyondan sonra bacak dokusuna intraperitoneal olarak verilen RA, uzuv 

dokusunun kendisini daha iyi tamamlamasına neden olduğu tespit edilmiştir (Maden, 

1983). Bu sonuçlar, RA konsantrasyonu ile ekstra doku rejenerasyonu arasında bir 

bağlantı olduğunu işaret etmektedir. Daha sonraki yıllarda  memeli dokuları üzerinde 

yapılan çalışmalarda RA’in  deri, merkezi sinir sistemi ile akciğerin rejenerasyonu ve 

gelişiminde merkezi bir rol oynadığı belirlenmiştir (Maden, 2002). 

2.2.4. Retinoik Asit ve Hücre Çoğalması 

Retinoik asidin hücre çoğalmasındaki etkileri, etkilediği hücre tipine  bağlı olarak 

değişebilmektedir. Bu etkisini de muhtemelen nüklear reseptörleri aracılığıyla ve hücre 

çoğalmasında ve çoğalmanın inhibisyonunda rol oynayan gen bölgeleri ve proteinlerle 

etkileşerek gerçekleştirmektedir. Erişkin bir sıçandan elde edilen primer tip 2 pnömosit 

kültüründe yapılan bir çalışmada, RA’in, hücre çoğalmasını uyardığını ve aynı zamanda 

epiteliyal büyüme faktörünün (EGF) ve reseptörünün (EGFR) sentezini arttırdığı 

gösterilmiştir (Baybutt ve diğ., 2009). İn vitro koşullarda, tip 2 pnömositleri ile ilgili 

proliferasyon çalışmaları, glukokortikoitler, oksidan ajanların kültür ortamına 

verilmesiyle hücresel çoğalmanın durdurulmasını sağlayan deneysel modeller üzerinde 

kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Tip 2 pnömositlerin çoğalmasında  RA’in etkisinin 

incelendiği bir çalışmada, neonatal sıçandan elde edilen  primer tip 2 pnömositlerle 

gerçekleştirilen serumsuz bir kültürde  tip 2 pnömosit çoğalma indeksinin azalmasıyla 

başlayan süreçte, kültür ortamına 96 saat sonra RA içeren serum ilave edildiğinde, bu 

uygulamanın ilk 24 saatinde tip 2 pnömositler çoğalmaya yeniden başlamışlardır. 

RA’nın çoğalmadaki etkisinin incelendiği bu çalışmada, RA’nın hücre döngüsünün 

devamlılığında rol oynayan siklin ve sikline bağımlı kinaz (Cdk)’ların miktarlarını 

etkilemediğini, ancak Cdk’ların bir inhibitörü olan p21’in sentezini ve p21’in, siklin E-
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Cdk 2 kompleksi ile etkileşimini azalttığı gösterilmiştir (Nabeyrat ve diğ., 2000, 2001).  

Ek olarak aynı araştırma grubu tarafından daha önceden yapılan farklı bir çalışmada, 

RA’nın, tip 2 pnömosit çoğalmasının durdurulmasıyla ilişkili insülin büyüme faktörü II 

(IGF-II) ve ilgili moleküllerinin (IGFBP-2 ve tip 2 IGF reseptörü) sentezlerini azaltarak 

veya durdurarak tip 2 pnömosit çoğalmasını arttırdığı belirtilmiştir (Nabeyrat ve diğ.,  

1998; Besnard ve diğ., 2002).  Mevcut veriler ışığında hücre döngüsünü, p15 ve p21 

gibi siklin bağımlı kinaz inhibitörlerinin miktarlarını arttırarak durdurduğu bilinen TGF-

β1’ın, tip 2 hücre çoğalmasında RA ile antagonistik olarak etkileşebileceğini 

söyleyebiliriz. Yani RA, TGF-β1’ın hücre çoğalmasını durdurucu etkisini 

engelleyebilir.  

 

Yukarıda da bahsedildiği gibi RA’in hücre çoğalmasındaki etkisi aynı mikroçevredeki 

farklı hücrelerde bile değişmektedir. İki aşamalı yürütülen bir çalışmada, hem insan 

fetal fibroblast kültüründe hem de C57BL6/J farelerde bleomisin ve radyasyonla 

uyarılan pulmoner fibrozisin RA etkisiyle durdurulduğu belirtilmektedir. Çalışmada, 

RA’nın, bu etkiyi protein kinaz C-’yı aktive edip NF-B’ yi engelleyerek fibroblast 

çoğalmasını durdurarak gerçekleştirdiği ifade edilmiştir (Tabata ve diğ., 2006). Benzer 

deneysel koşulların gerçekleştirildiği intestinal fibroblastlarla yapılan diğer bir 

çalışmada ise RA’in fibroblastlarda çoğalmayı inhibe edici bu etkisi tekrarlanmıştır 

(Okoshi ve diğ., 2008).   

2.3. TGF-1 SİNYAL YOLU VE SMAD MOLEKÜLLERİ 

TGF-β süper ailesi çeşitli biyolojik yanıtların düzenlenmesinde rol oynayan molekülleri 

içerir. TGF-β süper ailesi içinde, TGF-β’nın üç izoformu (TGF-β1,TGF-β2,TGF-β3), 

kemik morfojenik proteinlerini (BMP’ler), Müller inhibe edici faktör, aktivinler ve 

çeşitli büyüme ve farklılaşma faktörleri yer alır.  

 

TGF-β1 sinyal yolunda hücre zarında serin/treonin kinaz aktivitesine sahip üç tip TGF-

β1 reseptörü (TβRI, II, III) ve hücre dışından gelen sinyalin nukleusa aktarılmasında rol 

oynayan sitoplazmik TGF-β sinyal yolu molekülleri (Smad proteinleri) görev alır. Bu 

sinyalleme yolu, Smad bağımlı TGF-β sinyal yolu olarak bilinir. Diğer yandan TGF-β, 

Smad proteinlerinden bağımsız olarak fosfotidilinositol 3-kinaz (PI3K)  ve çeşitli 
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mitojenlerle-aktive olan protein kinaz (MAPK)  molekülleri aracılığı ile de hedef 

genleri etkileyebilir. Smad proteinleri, görevleri bakımından üç grupta toplanır. Birinci 

gruptakiler, reseptörlerce aktive edilen Smadlardır (R-Smads); bunlar Smad 1, 2, 3, 5 ve 

8 olarak adlandırılır.  TGF-β ve aktivinler Smad 2 ve 3 proteinleri, BMP, büyüme ve 

farklılaşma faktörleri ile Müller inhibe edici faktör ise Smad 1, 5 ve 8 proteinleri 

aracılığı ile hedef hücrelerinde sinyallenmeyi gerçekleştirirler. İkinci gruptakiler, 

fosforillenerek aktive olan Smad 2 ve 3 proteinleri (p (fosfo)-Smad 2, p-Smad 3) ile 

kompleks oluşturarak onları nükleusa taşır. Bu grupta yer alan Smad 4 proteini,  yaptığı 

görev nedeniyle co-Smad (complementary, tamamlayıcı Smad) olarak da bilinmektedir.  

Üçüncü gruptaki Smad proteinleri ise ya Smad 4’e bağlanıp kompleks oluşmasını 

engelleyerek ya da Smad 2 ve Smad 3’ün fosforilasyonunu engellemek için TβRI’e 

bağlanarak fonksiyonunu gerçekleştiren inhibitör Smad proteinleridir. Smad 6 ve Smad 

7 birer inhibitör Smad proteinidirler (Hayashi ve diğ., 1997; Imamura ve diğ., 1997).   

 

TGF-β1  hücrede öncü bir molekül olarak sentez edilir ve proteolitik olarak kesilerek 

inaktif formda bulunur (latent TGF-β1). Latent TGF-β1, olgun TGF-β1 ve onun amino 

ucuna kovalent olmayan bağlarla bağlı proteinden (latent TGF-β1  ile ilişkili protein) 

oluşur. TGF-β1  aktif olmadığı zaman inaktif formda hücrelerarası alanda depolanır. 

TGF-β1, reaktif oksijen türleri ve çeşitli proteazlarla aktive edilebilir. Latent TGF-β1   

ilişkili proteinin ayrılması ile serbest ve aktif hale gelen TGF-β1, hücre zarındaki 

TβRII’ye bağlandığında bu reseptörü fosforiller; reseptör,  kinaz aktivitesi kazanarak 

TβRI ile heterotetramerik  yapı oluşturur ve  TβRI’ü fosforiller. TβRI’in fosforillenmesi 

bu reseptörün kinaz aktivitesini uyarır ve Smad 2 ve Smad 3’ü fosforilleyerek bu 

proteinleri aktive eder. Aktive olan Smad 2 ve Smad 3 (p-Smad 2, p-Smad 3), Smad 4 

ile birleşerek nükleusa gidip orada birikirler. Burada bazı promotörlerdeki GTCT 

nükleotid dizilerine (Smad bağlayıcı bölgeler) bağlanarak diğer transkripsiyon faktörleri 

ile birlikte hedef genlerin transkripsiyonunu düzenlerler (Şekil 2.4, Massague ve diğ., 

2005; Bhaskaran ve diğ., 2007). TGF-β, aktivin ve BMP ile sentezi uyarılan Smad 7 

proteini TβRI ile birinci grupta yer alan Smad proteinlerinin etkileşimini engelleyerek 

ya da TGF-β reseptörlerinin yıkımını  düzenleyerek TGF-β, aktivin ve BMP sinyal 

yollarını durdurur.  
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Şekil 2.4. Smad bağımlı ve Smad bağımsız TGF-β sinyallenme yolağı. 

 

Bir sitokin olan TGF-β1, çeşitli epiteliyal ve mezenşimal hücre tiplerinde üretilip 

salgılanır; hem otokrin hem de parakrin yol ile hedef hücrelerinde etkisini gösterir. 

TGF-β1, hücre büyümesi ve çoğalması, apoptoz, farklılaşma, hücre göçü, ekstrasellular 

matriks üretimi, hematopoiez,   epiteliyal-mezenşimal  dönüşümü, immün yanıt ve  

anjiyogenez gibi pek çok biyolojik olayı düzenler. TGF-β’in en bilinen özelliği başta 

epitel hücreleri olmak üzere endotel ve hematopoietik hücrelerde Smad bağımlı yol ile 

hücre büyümesini durdurması, hücre farklılaşmasını uyarmasıdır. Genel olarak, bu 

etkisini hücre döngüsünün G1’den S fazına geçişte yer alan kontrol noktasından önce 

hücre döngüsünde rol oynayan Cdk 2,4 ve 6’nın ve siklin bağımlı kinaz inhibitörleri 

(p15 ve p21)’in ekspresyon düzeylerini kontrol ederek gerçekleştirir. Burada TGF-β1,  

p15  ve p21’in sentezlerini arttırır. Bunun yanında hücre döngüsünün devamı  için 

gerekli genlerin (c-Myc ve Cdk aktive edici fosfataz, cdc25A)  ve bazı farklılaşma 

inhibitör genlerinin (Id1, Id2 ve Id3) transkripsiyonlarını  da inhibe eder (Iavarone ve 

Massague, 1997; Chen ve diğ., 2001). Bhaskaran ve arkadaşları (2007), sıçan 

akciğerinden elde ettikleri  tip 2 pnömosit primer kültüründe, tip 2 pnömositlerinin 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 18 

Smad bağımlı-TGF-β sinyal yolu aracılığı ile bölünmelerini durdurup tip 1 

pnömositlerine farklılaşabileceklerini  göstermişlerdir. 
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3. MALZEME VE YÖNTEM 

Proje,  İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından incelenerek 

25.02.2010 tarihli ve 43 nolu kararı ile Etik Kurul İlkelerine uygun bulunmuştur.  

3.1. DENEY HAYVANLARININ TEMİNİ VE BAKIMI 

Çalışmada, TÜBİTAK- MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Transgen 

ve Deney Hayvanları Laboratuvarı’nda yetiştirilen 10-12 haftalık C57BL/6J türü erkek 

fareler kullanıldı.  Hayvanların deney öncesi ve deney sırasındaki bakımları, İstanbul 

Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Deney Hayvanları Laboratuvarı standart 

koşullarında yapıldı. Farelere pellet yem ve musluk suyu verildi. 

3.2. DENEY VE DENEY GRUPLARI 

Rastgele seçilen 17-30 gr ağırlığındaki fareler 4 gruba ayrıldı. 

3.2.1. Kontrol Bireylerden Oluşan Grup (n=10) 

 

Normoksik ( %21 O2, 1 atm) laboratuvar koşullarında tutulan ve 10 gün süresince 50 µl 

1:1  dimetil sülfoksid (DMSO)-fıstık yağı karışımı   enjekte edilen fareler.  

 3.2.2. RA Verilen Kontrol Bireylerden Oluşan Grup (n=10) 

 

Normoksik laboratuvar koşullarında tutulan ve 10 gün süresince 50 µl retinoik asit (50 

mg/kg) enjekte edilen fareler. RA, 1:1 DMSO-fıstık yağı karışımında çözündürülerek 

hazırlanmıştır.   

3.2.3. Hiperoksiye Maruz Bırakılan Bireylerden Oluşan Grup  (n=10) 

Bu grubun fareleri 3 gün boyunca hiperoksik (>%98 O2, 1 atm) koşulları sağlayan 

kabinde tutuldular. Bu sürenin sonunda normoksik laboratuvar koşullarına alınan 

farelere 10 gün süresince 50 µl  1:1 DMSO-fıstık yağı karışımı  enjekte edildi.   
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3.2.4. Hiperoksiye Maruz Bırakıldıktan Sonra RA Verilen Bireylerden  Oluşan 

Grup (n=10) 

Hiperoksik koşulları sağlayan kabinde 3 gün boyunca tutulan fareler, bu sürenin 

sonunda normoksik laboratuvar koşullarına alındıktan sonra farelere 10 gün süresince 

50 µl  RA (50 mg/kg) enjeksiyonu yapıldı. 

 

Tüm deney hayvanlarına verilen maddeler,  günde tek doz olmak üzere 10 gün boyunca 

intraperitoneal yoldan enjekte edildi. Enjeksiyon periyodunda, enjeksiyona ilk beş 

günden sonra iki gün ara verildi ve bunu takip eden beş gün enjeksiyona devam edilerek 

10 günlük doz tamamlandı. 

 

Hiperoksik şartların oluşturulmasında basıncı 1 atm’de sabit tutulan 0,28 m3 hacimli 

kabin kullanıldı (Şekil 3.1). Kabin içerisine merkezi sistemden gelen bir boru aracılığı 

ile sürekli olarak saf oksijen verildi ve bir tahliye borusu ile kabin içindeki bir miktar 

havanın kabin dışına akışı sağlandı. Bu sayede kabin içindeki O2 konsantrasyonunun 

%98’ in altına düşmesi önlendi. Fareler, kafesleri ile birlikte kabin içine yerleştirildiler.  

Deney süresince kabin içerisindeki oksijen konsantrasyonunun kontrolü Global Mini Ox 

I Oksijen analizörü (Ohio Med., USA) ile yapıldı.  Kabin içerisinde soluk verme sonrası 

oluşan CO2, sodalime ile absorblanarak CO2’in kabin içinde birikmesi önlendi. 

Hiperoksik kabin içinde bulunan farelere 3 gün periyodunca süren hiperoksi sırasında 

yeterli miktarda su ve yem verildi.  

                              

    Şekil 3.1. Farelerin yerleştirildiği hiperoksik kabin.  
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3.3. HAYVANLARIN DİSEKSİYONU 

Diseksiyonu yapılacak fareler, kesimden bir gün önce bir gece aç bırakıldılar. Bu 

hayvanlara bu aşamada yalnızca su verildi. Enjeksiyonları tamamlanan fareler 1:1 

ketamin/ksilazin (40mg/kg, Ketalar, Pfizer; 10 mg/kg Alfazyne, Ege 

Vet.Hayv.San.Tic.) karışımının intraperitoneal enjeksiyonu ile anestezi edildiler. Her 

deney grubundaki hayvanların 5’ine fizyolojik tuzlu su ile (20 mm-Hg, 25 ml, 

200l/100ml heparin: Nevparin  Mustafa Nevzat) 20 dakika genel perfüzyon işlemi 

uygulandı. Diğer 5 fareye ise doğrudan ötenazi işlemi uygulandı. Akciğerler hızlıca 

farelerden alındı. Sol akciğer parçaları mikroskobik incelemeler için fiksatif içine 

alındılar. Sağ akciğer parçaları ise biyokimyasal incelemeler için sıvı azotta immersiyon 

yöntemi ile dondurulduktan sonra incelemelerin yapılacağı güne kadar -80C’ deki 

derin dondurucuda saklandı. 

3.4. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 

3.4.1. Mikroskopik Yöntemler 

3.4.1.1. Histoloji ve Morfometri  

Sol akciğerden alınan akciğer parçalarının bir kısmı genel histolojik inceleme ve 

morfometrik ölçümlerde kullanılmak üzere Bouin sıvısında oda sıcaklığında 24 saat 

tesbit edildi. Fiksasyonu takiben yükselen alkol serilerinden geçirilip ksilolde 

şeffaflaştırıldıktan sonra parafine gömülen akciğer doku parçalarından 5 m 

kalınlığında kesitler alındı. Kesitler albumin mayer kaplı lamlara yapıştırıldı ve 

hematoksilen-eozin (HE) ile boyandılar. Tüm deney gruplarında gözlenen akciğer 

dokusuna ait yapısal özellikler ve muhtemel hasar aşağıdaki skalaya uygun şekilde 

semikantitatif olarak skorlandı. 

 

0= değişiklik yok 

1=Tek odaklı hafif değişiklikler 

2=Çok odaklı orta dereceli değişiklikler 

3=Çok odaklı yaygın değişiklikler 
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Tüm gruplardan rastgele seçilen 3 hayvanın her birinden yine rastgele seçilen 1 mm2’ 

lik 7 farklı  bölgede 100X büyütmede ortalama alveol sayısı ve çapı, 200X büyütmede 

ise  septa sayısı ve septal kalınlık NIS-Elements görüntü programı kullanılarak Nikon 

Eclipse Ti-U invert ışık mikroskopu ile belirlendi. Morfometrik ölçümde bronş, 

bronşiyol ve büyük kan damarlarının bulunmadığı 1 mm2’lik alanlar kullanıldı.  

3.4.1.2. İmmünohistokimya 

Bu çalışmada ışık mikroskobu düzeyinde immünoenzimatik yöntem olarak kullanılan 

Streptavidin-Biyotin-Peroksidaz kompleksi yöntemi kullanılmıştır. Seçili alveolar 

alanda çoğalma indeksini ve tip 2 pnömosit sayısını hesaplamak üzere kardeş akciğer 

kesitleri üzerinde anti-Ki67 (çoğalan hücre belirteci) ve anti-pro-sürfaktan protein C 

(pro SP-C, tip 2 pnömosit belirteci) antikorları ile immün işaretleme yapılmıştır.  

 

Sol akciğerden alınan akciğer parçaları, fosfatla tamponlanmış tuzlu suda (PBS, 0.01 M, 

pH 7.4) hazırlanan nötral formaldehit fiksatifinde +4C’de, 24 saat tesbit edildi. 

Fiksasyonu takiben yükselen alkol serilerinden geçirilip ksilolde şeffaflaştırıldıktan 

sonra parafine gömülen akciğer doku parçalarından 4 m kalınlığında seri kesitler 

alındı. Kesitler poli-L-lizin kaplı lamlara yapıştırıldı. Kesitler deparafinizasyon ve 

rehidratasyon işlemlerinden sonra saf suda çalkalanıp, antijen iyileştirmesi için sitrat 

tamponunda (pH 6.0)  mikrodalgada (700W) 15 dakika tutuldular. Daha sonra 20 

dakika oda ısısında soğutmaya bırakıldılar. Dokudaki endojen peroksidaz aktivitesinin 

engellenmesi için kesitler, metanolde hazırlanan %3’lük hidrojen peroksit solüsyonunda 

30 dakika süresince tutuldular. Daha sonra Histostatin-Plus kiti (Invitrogen, Camarillo, 

85-9043) için verilen yönteme göre, kesitler, sırasıyla normal keçi serumunda 10 

dakika, primer antikorlarda Tablo 3.1’de belirtilen sürelerde inkübe edildiler. Daha 

sonra biyotinlenmiş sekonder antikor ve streptavidin peroksidaz enzim konjugatında 

15’er dakika oda ısısında nemli bir kap içerisinde bekletildiler. Peroksidaz reaksiyonu 

aminoetilkarbazol (AEC) substrat kiti (Thermo, TA-060-HA) ile geliştirildi. Kesitler 

daha sonra Mayer’s hematoksilen zıt boyası ile boyandı. Kesitler her bir inkübasyon 

basamağında PBS ile 10’ar dakika yıkandı. Primer antikorlar %10 normal keçi serumu 

içeren PBS’te seyreltildi. İmmünohistokimyasal işaretlemelerin doğruluğunu kontrol 

etmek üzere negatif kontrol kesitleri fosfatla tamponlanmış su ile inkübe edildi. 
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Tablo 3.1. İmmünohistokimyasal boyama yönteminde kullanılan tavşan (Rb) primer antikorları, 
bu antikorlar için kullanılan seyreltme oranları ve süreleri. 

 

Ürün İsmi Seyreltme Oranı İnkübasyon Süresi ve 

Koşul 

Üretici Firma Ürün Kodu 

Rb anti-Ki67 1:100 1 saat, Oda sıcaklığı Millipore AB9260 

Rb anti-pro 

SP-C 

1:1000 Tüm gece boyunca (~16 

saat), +4C 

Millipore AB3786 

 

 

Tüm gruplardan rastgele seçilen DMSO: fıstık yağı ve RA verilen kontrol ve hiperoksik 

şartlarda tutulan hayvanların akciğer kesitlerinde rastgele seçilen 1 mm2’ lik 5 farklı  

bölgede 200X büyütmede anti-Ki67 ve anti-pro SP-C immünoreaktif hücrelerin sayısı 

NIS-Elements Basic Research görüntü programı kullanılarak Nikon Eclipse Ti-U invert 

ışık mikroskopu ile belirlendi. Tüm gruplarda alveolar alandaki çoğalma indeksi ve tip 2 

pnömosit sayısı hesaplandı. Tüm gruplarda çoğalma indeksi aşağıdaki formüle göre 

hasaplandı.  

 

                                                        Ki67 + hücre sayısı  

                                                  Ki67+ +Ki67 – hücre sayısı  

3.4.2. Biyokimyasal Yöntemler  ve Gen Ekspresyon Analizleri 

Farelerin (her bir grup için n=5) sağ akciğerlerinin ağırlıkları saptandı.  Sağ akciğer 

biyokimyasal yöntemlerde kullanılmak üzere, 1 gr akciğer dokusu için 3 ml 1X RIPA 

lizis tamponu (SantaCruz, sc-24948) ile +4oC’de 1 dakika süresince homojenize 

edildiler. Homojenize edilen dokular +4˚C’de  10.000 x g’de 10 dakika santrifüjlendi. 

Elde edilen süpernatantlarda Quant-ItTM protein ölçüm kiti (İnvitrogen, Carlsbad CA, 

Q33211) kullanılarak total protein miktarı Qubit 1.0 Flurometre (İnvitrogen, Q32866) 

ile belirlendi. Süpernatantlar küçük hacimlerde mikrosantrifüj tüplerine bölünerek           

-80˚C’lik derin dondurucuda ELİZA ve Western Blotlama analizlerinin yapılacağı güne 

kadar saklandı.  

              Çoğalma indeksi  :                                                              X100 
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3.4.2.1. ELİZA (Enzim Bağlı İmmun Deneyi) ile TGF-β1 Miktarının Belirlenmesi 

Süpernatantlar 1:5 oranında sulandırıldı. Doku süpernatantlarında TGF-1 miktarları 

multispecies sandwich ELİZA Kiti kullanılarak (İnvitrogen, KAC1688 ) ve kit üretici 

firmanın prosedürü takip edilerek, 450 nm’de ELİZA mikroplate okuyucuda (BioTek 

µQuant) analiz edildi. TGF-β1 seviyeleri  0, 31.2 , 62.5, 125, 250, 500, 1000, 2000 

pg/ml standartlarına göre çizilen grafiğe göre hesaplandı.    

3.4.2.2. Smad 2, 3, 7 ve Fosfo-Smad 2, 3 Proteinlerinin Western Blot Analizleri 

3.4.2.2.1. Protein Örneklerin Hazırlanması, Jele Yüklenmesi ve Elektroforez:  

Akciğerden elde edilen protein miktarına ve transfer sonrasında kullanılacak 

kemilüminisans yöntemde istenen protein miktarına göre tüm deney gruplarından jele 

yükleyeceğimiz protein örnekleri hazırlandı. Her kuyucuk başına her bir deney 

grubundan 39 g protein örneği yüklenerek, 1X MES tamponu (İnvitrogen, Carlsbad, 

NP0002) içinde 200 Volt gerilim ve 120 mA akım uygulamak suretiyle 35 dakika 

boyunca  NuPAGE %4-12 Bis-Tris gradient hazır jelde  (İnvitrogen,  Carlsbad, 

NP0322BOX) yürütüldü. İlk ve son kuyucuğa sırasıyla 1 l Novex Sharp (İnvitrogen, 

Carlsbad, LC5800) ve 1l MagicMark XP (İnvitrogen, Carlsbad, LC5602)   protein 

standartları  yüklendi. 

3.4.2.2.2. Western Blotlama (Proteinlerin jelden membrana transferi): 

Elektroforez işlemine tabi tutulan protein örnekleri kuru-blotlama cihazı (İnvitrogen, 

Iblot System) ile 15-25 voltta akım uygulanmak suretiyle en az 7 dk boyunca jelden 

nitroselüloz membrana (İnvitrogen, İsrail, IB3010-01) aktarıldı. Membran aktarım 

işlemi sonrasında Ponceau S boyama solusyonu (Sigma, P7170) kullanılarak 3-5 dakika 

transfer etkinliği kontrol edildi.    

3.4.2.2.3. İmmunoblotlama ile Protein Bandlarının Belirlenmesi: 

Proteinlerin aktarıldığı membranın  Western-blot analizleri  WesternBreeze-Rabbit 

Kemilüminans  kiti (İnvitrogen, WB7106)  kullanılarak yapıldı. Buna göre membranlar      

1 saat süreyle oda ısısında bloklama solüsyonu ile  inkübe edildi. Membranlar, bloklama 

işlemi sonrası uygun sulandırma oranıyla hazırlanan  Rb anti-Smad 2, fosfo-Smad 2, 

Smad 3, fosfo-Smad 3 ve Smad 7 primer antikorları (Tablo 3.2)  ile bir gece +4 oC’ de 

inkübe edildiler.  Bu işlem sonrasında yıkanan membranlar, alkalin fosfataz (AP) 

işaretli anti-Rb sekonder antikoru ile en az 1 saat süreyle oda ısısında muamele edildi. 

Sekonder antikor ile muamele işlemi sonrası membranlar, tekrar yıkama solüsyonu ile 
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yıkanarak saf su ile çalkalandılar. Sonrasında CDP-Star kemilüminans substrat 

kullanılarak kemiluminesans yöntemi ile antikorlara spesifik protein bandları Kodak 

GL1500 jel görüntüleme sistemi ile görüntülendi  ve  “Kodak Molecular Imaging 

Systems” yazılımı ile densitometrik analizleri  yapıldı. Densitometrik analizleri yapılan  

protein örneklerine ait band yoğunlukları, β-Aktin proteininin yoğunluğuna normalize 

edilerek gruplar arasında istatistiksel analizleri yapıldı. 
 

Tablo 3.2. Western blotlama yönteminde kullanılan Rb primer antikorları, bu antikorlar için 
kullanılan seyreltme oranları ve süreleri. 

 

Ürün İsmi Seyreltme Oranı İnkübasyon 

Süresi ve Koşul 

Üretici Firma Ürün Kodu 

Anti-Smad 2 1:1000 tüm gece, +4C Novus Biologicals NB100-82198 

Anti-Smad 3 1:1000 tüm gece, +4C Upstate #06-920 

Anti-fosfo-Smad 2 1:1000 tüm gece, +4C Millipore #04-953 

Anti-fosfo-Smad 3 1:1000 tüm gece, +4C Millipore #07-1389 

Anti-Smad 7  1:1000 tüm gece, +4C Novus Biologicals NB100-56688 

β-Aktin 1:500 tüm gece, +4C SantaCruz sc-10731 

 

3.4.2.3. Smad  3, 4, 7 ve RAGE genlerinin Gen Ekspresyon Analizleri 

3.4.2.3.1. Akciğerden Total Ribonükleik Asit (RNA) İzolasyonu: 

Sıvı azota alındıktan sonra -86C derin dondurucuda saklanan sağ akciğerlerinden 

alınan (her bir grup için, n=5) 30 mg ağırlığındaki doku örnekleri, RNA izolasyonu için 

kullanıldı. Akciğerden total RNA izolasyonu RNA izolasyon kiti (Gene JET, 

Fermentas, Kanada, #K0739) kullanılarak üretici firmanın önerileri doğrultusunda 

gerçekleştirildi.  

 

RNA izolasyonu için akciğer parçaları RNaz içermeyen 550 l  lizis tamponu (1ml 

Lysis Tampona 20 l 14.3M β-Merkaptoetanol ) içerisinde 1 dk süresince +4C’ de 

MagnaLyser’da (Roche, Almanya, 03358976001)  homojenize edildi.  Homojenatları 

içeren tüpler 30 dakika buz içerisinde  bekletildi.  Tüplerden çekilen ~550 l homojenat 

başka bir mikrosantrifüj tüpüne aktarıldı ve üzerine 600 l Proteinaz K ilave edilerek 

oda sıcaklığında 10 dakika beklendi. Bu süre sonunda tüpler 12000 x g’ de 5 dakika 
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santrifüjlendi. Süpernatantlar farklı santrifüj tüplerine aktarıldı. Üzerine 450 l etanol 

(%100) ilave edildi. Bu karışımdan 700 l toplama tüpleri içine yerleştirilen filtreli 

kolonlara aktarıldı. Filtreli kolon/toplama tüpü sistemi 12000 x g’de 1 dakika 

santrifüjlendi. Toplama tüplerindeki sıvı dökülerek uzaklaştırıldı. Bu işlem birkez daha 

tekrar edildi. Filtreli kolon başka bir toplama tüpü içine yerleştirildi. Bu işlemi takiben 

kolona önce 100 l DNaz I çalışma solüsyonu (90 l DNaz I inkübasyon tamponu + 10 

l DNaz I, Roche) aktarıldı, daha sonra da  700 l yıkama tamponu I ilave edildi ve 

12000 x g’de 1 dakika santrifüjlendi. Toplama tüplerindeki sıvı dökülerek uzaklaştırıldı.  

Yeni toplama tüplerine yerleştirilen kolon üzerine 600 l yıkama tamponu II ilave edildi 

ve 12000 x g’de 1 dakika santirfüjlendi. Toplama tüplerindeki sıvı dökülerek 

uzaklaştırıldı. Tekrar 250 l yıkama tamponu II kolona eklendi ve 12000 x g’de 2 

dakika santrifüjlendi. Toplama tüpleri atıldı. Kolonlar mikrosantrifüj tüpleriyle 

birleştirildi. Nükleaz içermeyen 100 l distile su, kolonun merkezine yüklendi. Tüpler 

12000 x g’de  1 dakika santrifüj edildi. Kolonlar atıldı. Toplama tüpleri içindeki 

sıvılarda RNA miktarı ölçüldü.   

3.4.2.3.2. RNA Miktarının Belirlenmesi:  

RNA miktarının belirlenmesinde NanoDrop (NanoDrop® Thermo, ND1000-UV 

Visible) spektrofotometre kullanıldı. RNA miktarı A260 nm absorbans ölçümü ile 

saptandı. Konsantrasyonu ayarlanan RNA örnekleri, Revers Transkriptaz (RT)-

polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)’nda kullanıldı. RNA örnekleri kullanılacağı güne 

kadar -20 C ’de saklandı. 

3.4.2.3.3. RT-PCR ile RNA’dan cDNA Eldesi: 

Dokudan elde edilen RNA,  RT-PCR reaksiyonunda kullanılmak üzere daha önceden 

tanımlandığı şekilde revers transkriptaz enzimi kullanılarak Trascriptor High Fidelity 

cDNA Sentez Kiti (Roche, Almanya, 05091284001) ile üreticinin önerileri 

doğrultusunda cDNA haline getirildi. RNA’nın cDNA’ya çevrilmesinde kullanılan 20 

l’lik RT-PCR reaksiyonu aşağıdaki tablodaki (Tablo 3.3) gibi hazırlandı. 
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Tablo 3.3. Bir reaksiyon kalıp –primer karışımı hazırlaması. 

Kalıp –Primer Karışımı (1 reaksiyon için) 

İçerik Hacim 

Akciğer RNA’sı 1 ng-400 ng 

Anchored-Oligo(dT)18 Primer, 50 pmol/l 1 l 

Random Hexamer Primer, 600 pmol/l 1 l 

Su, PCR için Uygun hacimde 

Son hacim 11.4 l 

 

Bu karışım 500 l’lik reaksiyon tüplerine aktarıldı ve 10 dakika süreyle 65 C’de 

inkübe edildikten sonra tüpler zaman geçirilmeden buza aktarılarak 1 dakika süreyle 

buzda bekletildi. Daha sonra 10 saniye süreyle spin yapıldıktan sonra tüpler tekrar buza 

alındı. Bu karışıma revers transkriptaz karışımı  ilave edildi (Tablo 3.4).  

Tablo 3.4. Bir reaksiyon revers transkriptaz karışımı hazırlanması. 

Revers Trankriptaz Karışımı (1 reaksiyon için) 

İçerik Hacim 

Revers Transkriptaz Tamponu, 5X 4 l 

RNaz inhibitör koruyucu, 40U/l 0.5 l 

Deoksinükleotid karışımı, herbiri 10mM 2 l 

DTT 1 l 

Revers Transkriptaz 1.1 l 

Son Hacim 8.6 l 

 

Revers transkriptaz karışımının da ilave edilmesinden sonra 20 l son hacimli cDNA 

reaksiyon tüpleri hazır hale getirilmiş oldu. Tüpler nazikçe karıştırıldıktan sonra  45-55 

C’de 30 dakika inkübe edildi ve inkübasyondan sonra seri bir şekilde 85 C’de 5 

dakika süresince RT reaksiyonu durduruldu. cDNA kalıpları bir süre +4C’de 

bırakıldıktan sonra kantitatif gerçek zamanlı (QRT)-PCR yapılıncaya kadar – 20 C’de 

saklandı. 

3.4.2.3.4. QRT-PCR ile Gen Ekspresyon Analizi : 

QRT-PCR reaksiyonu LightCycler 1.5 Carousel analiz sistemi kullanılarak 

gerçekleştirildi. PCR reaksiyonu üretici firmanın LightCycler Taqman Master kiti 

(Roche,  Almanya, 04535286001) ile tamamlandı. Smad 3, 4, 7 ve RAGE gen 

ekspresyonunun özgül amplifikasyonu için kullanılan oligonükleotidler ROCHE primer 
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dizayn programı kullanılarak dizayn edildi. Bu primerler 5’-3’ doğrultusunda aşağıdaki 

şekilde tasarlanmıştır (Tablo 3.5). 

Tablo 3.5. Fare akciğer dokusu için kullanılan primerler ve amplikon büyüklükleri. 
 

Gen Aksesyon No Gen Dizisi Amplikon 

Forward CTCAAGAAGACGGGGCAGT Smad 3 NM_016769.4 

Reverse CCGACCATCCAGTGACCT 

98 bp 

Forward CCGTGGGTGGAATAGCTC Smad 4 AY493561.1 

Reverse GCTCATCCACACCGATGC 

63 bp 

Forward ACCCCCATCACCTTAGTCG Smad 7 NM_001042660.1 

Reverse GAAAATCCATTGGGTATCTGGA 

94 bp 

Forward GGTCCACTGGATAAAGGATGG RAGE NM_007425.2 

Reverse TAGGTGCCCTCATCCTCGT 

93 bp 

Forward CTAAGGCCAACCGTGAAAAG ACTB 

(β-Aktin) 

NP_031419.1 

Reverse ACCAGAGGCATACAGGGACA 

104 bp 

 

20 l standart reaksiyon için LightCycler kapiller tüpler (Roche, Almanya, 

04929292001) kullanılarak gerçekleştirilen QRT-PCR reaksiyonları her çalışma 

sırasında her gen için bir referans bir hedef gen çalışılarak ve bir de negatif kontrol 

kullanılarak gerçekleştirildi. Örnek sayısına göre hesaplanan 1x PCR karışımı  Tablo 

3.6’daki gibi hazırlanmıştır; 

 

Tablo 3.6. QRT-PCR  reaksiyonu için çalışılacak  diziye  özgü primer, probe ve enzim karışımı 
 

Gerçek zamanlı  PCR karışımı (1 reaksiyon için) 

Primer F 0.4 l 

Primer R 0.4 l 

Enzim 4 l 

Su, PCR için  9.8 l 

Universal Prob (UPL), her bir gen için ayrı 0.4 l 

Son hacim 15 l 

 

Reaksiyon karışımı reaksiyon tüpünde hazırlanır. Hazırlanan bu karışım önceden 

soğutulmuş  santrifüj adaptörlerine yerleştirilmiş olan LightCycler kapillerlerinin 

haznesine eklendi. Kapiller tüplerin içerisindeki bu karışıma 5 l kalıp cDNA eklenerek 
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son hacim 20 l yapılır. İçinde kapiller tüpler bulunan adaptörler mikrosantrifüjde 700 x 

g’de 5 saniye santrifüjlendi. Daha sonra kapiller tüpler carousel aparatına yerleştirildi ve 

aşağıdaki PCR protokolüne (Tablo 3.7) göre  QRT-PCR reaksiyonu gerçekleştirildi.  

Tablo 3.7. QRT-PCR protokolü. 
 

PCR aşaması Siklus Sayısı  Hedef Sıcaklık Süre 

Ön inkübasyon 1 95 C 10 dakika 

Denatürasyon 95 C 10 saniye 

Primer 

bağlanması 

Primere bağlı C 20-40 saniye 

A
m

pl
ifi

ka
sy

on
 

 Uzama 

45 

72 C 1 saniye 

Soğutma 1 40 C 30 saniye 

 

3.4.2.3.5. Smad 3, 4, 7 ve RAGE mRNA Miktarının Kantitatif Analizi: 

Öncelikle Smad 3,4,7 ve RAGE (tip 1 pnömosit markırı) ’in bilinen miktarları ve 

titrasyonları kullanılarak standart eğri saptandı. Her dört grubun fare akciğerlerinde, 

yukarıda belirtilen genlerin ekspresyonunun kantitatif miktarı, her gen için referans 

gene göre belirlenen Ct (siklus eşik değeri, cycling threshold) değeri (∆Ct =Ctreferans gen 

– Cthedef gen)’ne göre belirlenen transkript seviyesindeki relatif değişiklikler kontrol gen 

(ACTB) ile  normalize edildi. 

3.4.3. İstatistiksel  Metotlar 

İstatistik değerlendirme için SPSS 15.0 (Chicago, IL) programı kullanıldı. İstatistiksel 

anlamlılığı yansıtan değer olarak p değeri <0.05 olarak seçildi. Deney grupları 

sonuçlarının ortalamaları ve standart sapmaları tanımlayıcı istatistik yöntemleri 

kullanılarak hesaplandı. Ortalama alveolar alandaki morfometrik değerler ve alveolar 

alandaki çoğalma indeksi ve tip 2 pnömosit sayısı, TGF-β1 ELİZA sonuçları, gen 

ekspresyon ve western blot sonuçlarının gruplar arasındaki karşılaştırılması One-way 

ANOVA (Bonferonni’nin çoklu karşılaştırmalar için düzeltmesi kullanılarak) ile 

Kruskal-Wallis ve Mann Whitney-U testleri ile yapıldı. 
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4. BULGULAR 

Çalışmada elde edilen bulgular, mikroskopik ve  biyokimyasal bulgular olmak üzere iki 

ana başlık altında toplandılar. 

4.1. MİKROSKOPİK BULGULAR 

4.1.1. Histolojik ve Morfometrik Bulgular 

4.1.1.1. Kontrol  Bireylere Ait  Bulgular 
 

Tüm bireylerde sağlıklı akciğer yapısı saptanmıştır (Şekil 4.1). Alveollerin iç yüzeyini 

döşeyen tek tabakalı solunum epitelinde,  hücre gövdelerinin büyük bir kısmı pulmoner 

kapillerlere dayalı olan tip 1 ve tip 2 pnömositlerin epitel boyunca düzenli sıralandıkları  

ve epitelin bütünlüğünü koruduğu gözlenmiştir (Şekil 4.2 ve 3). Tip 1 pnömositlerden 

tip 2 pnömositler, çoğunlukla alveollerin köşelerinde yer alırlar. Alveolar alanda sağlıklı 

bir yapı gözlenmesine rağmen akciğerdeki bazı kan damarlarının içlerinde az miktarda 

lökosite ve  hiperemiye rastlandı. Ayrıca akciğer periferinde hafif düzeyde ödem tespit 

edildi (Tablo 4.1). 
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Şekil 4.1. Kontrol bireye ait genel akciğer yapısı. B: bronşiyol, V: ven. HE, Bar: 500 µm. 

 

 

Şekil 4.2. Kontrol bireyin akciğerinde terminal bronşiyol (TB), ven (V), alveolar keseler (Ak) 
ve alveoller (A) görülmektedir. HE, Bar: 100 µm. 
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Şekil 4.3. Alveol (A) ve alveolar  duvarın (*) detaylı gösterimi. Ak: alveolar kese, () alveolar 
epitel hücresi, () sekonder septa, (►) sekonder krest. HE, Bar: 50 µm. 

Tablo 4.1. Tüm gruplarda akciğerde meydana gelen morfolojik değişikliklerin skor tablosu. 
 

Kontrol  

(n=5) 

Hiperoksi  

(n=5) 

Kontrol+RA 

(n=5) 

Hiperoksi+RA 

(n=5) 

 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Alveolar genişleme 4 0 1 0 0 1 3 1 1 4 0 0 5 0 0 0 

Vasküler lökosit sayısı 0 4 1 0 0 2 3 0 0 3 2 0 0 3 2 0 

Hiperemi 0 0 5 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0 1 4 0 

Ödem 2 3 0 0 0 2 3 0 4 1 0 0 3 2 0 0 

İnfiltrasyon 3 2 0 0 0 1 2 2 0 2 3 0 3 2 0 0 

 

Alveolar duvarda bozulma 

 

4 

 

1* 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1** 

 

1** 

 

3** 

 

5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5** 

 

0 

 

0 

 
0= Değişiklik yok 

1= Hafif  tek odaklı değişiklikler 

2= Orta birkaç odaklı değişiklikler 

3= Yaygın çok odaklı değişiklikler 

*= alveolar duvarda yalnız incelme  

**= alveolar duvarda incelme ve kopma 
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4.1.1.2. RA Verilen Kontrol Bireylere Ait  Bulgular 
 

Bu grupta en belirgin bulgu, akciğer genelinde alveolar alanda çok sayıda küçük 

alveollerin varlığıdır (Şekil 4.4 ve 5). Ayrıca kontrol bireyler ile kıyaslandığında alveol 

ve septa sayısında belirgin bir artışın (p<0.001) yanında  septa kalınlığında da anlamlı 

bir artışın (p<0.05) olduğu tespit edildi (Şekil 4.6, Tablo 4.2). Alveolar epitel bütünlüğü 

kontrol bireylerde olduğu gibi bu grubun bireylerinde de korundu. Bu grupta gözlenen  

bir diğer belirgin özellik  de alveolar alanda alveolar duvardan alveol lümenine doğru 

uzanan farklı uzunluklarda olabilen uzantıların bulunmasıdır (Şekil 4.7 a, b). Ayrıca RA 

verilen kontrol bireylerin akciğer kesitlerinde, kontrol grubuna kıyasla hafif derecede 

alveolar genişlemeye, bronşiyol lümeninde bronşiyoalveolar sıvıda artış ile birlikte  kan 

damarlarının içlerinde  lökosit sayısında ve hiperemide artışa rastlandı (Şekil 4.4). Tüm 

bu bulgulara ilaveten pulmoner venüllerin etrafında ve alveolar alanda  yer yer 

infiltrasyon alanları ve yine alveolar alanda lipofibroblastlar tespit edildi (Şekil 4.8, 

Tablo 4.1). 

              

 

Şekil 4.4. Retinoik asit verilen genel akciğer yapısı. B: bronşiyol, () bronşiyoalveolar sıvı, 
TB: terminal bronşiyol, RB: respiratör bronşiyol, V: ven, Ak: alveolar kese, *: küçük alveoller. 

HE, Bar: 500 m. 
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Şekil 4.5. Alveolar alanda küçük alveoller (*)’larla gösterilmiştir. RB: respiratör bronşiyol,      
V: ven. HE, Bar: 100 m. 

Tablo 4.2. Gruplara göre ortalama alveol ve septa sayısı (m), alveol çapı (m) ve septa 
kalınlığı (Ortalama değer±SD). RAK: retinoik asit verilen kontrol bireyler, RAH: retinoik asit 

verilen hiperoksik bireyler 
 

 
 

Gruplar Alveol Sayısı 
Ortalama±SD 

Septa Sayısı 
Ortalama±SD 

Alveol Çapı (m)   
Ortalama ±SD 

Septa kalınlığı (m) 
Ortalama ±SD 

 
KONTROL 103.40 ± 9.65 106.00 ± 13.59 

 
56.35± 39.62 

 
12.01± 6.59 

 
RAK 145.40 ± 19.45 171.70 ± 11.21 

 
54.27± 32.98 

 
15.72 ± 10.68 

 
HİPEROKSİ 71.71 ± 4.71 75.57 ± 6.29 

 
75.56± 44.77 

 
22.50± 15.56 

 
RAH 90.43 ± 11.82 136.00 ± 12.33 

 
61.00± 39.15 

 
16.43± 8.97 
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Şekil 4.6. Gruplar arasında ortalama alveol ve septa sayısı, alveol çapı (m), septa kalınlığı 
(m). * p< 0.05 , *** p<0.001  kontrole göre, , #p<0.05, ###p<0.001 hiperoksiye göre. 
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Şekil 4.7a. Alveolar septasyon. Şekilde kare içerisine alınan bölgede yeni oluşmak üzere olan 
alveoller ve septal uzantılar görülmektedir. HE, Bar: 100 m. 

 

 

Şekil 4.7b. Şekil 4.7a’da kare içindeki alanın detaylı görünümü. (), septal uzantıları 
göstermektedir. A: alveol, V: ven. HE, Bar: 50 m. 
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Şekil 4.8. Alveolar alanda lipofibroblast  (►) ile gösterilmektedir. HE, Bar: 50 m.  

 

4.1.1.3. Hiperoksiye Maruz Bırakılan Bireylere Ait Bulgular 
 

Hiperoksi grubuna ait akciğer doku kesitleri, kontrol grupla karşılaştırıldığında alveolar 

genişlemede, ödem düzeyinde, kan damarları içlerindeki lökosit sayısında ve hiperemi 

miktarında, perivasküler ve interstisiyel alanda infiltrasyonda belirgin bir artış gözlendi 

(Şekil 4.9 ve 10, Tablo 4.1). Yaygın olarak alveolar duvarda yer yer  incelmelere ve 

kopmalara rastlandı (Şekil 4.10-14, Tablo 4.1).  Alveollerin  yer yer düzenli biçimlerini 

kaybettikleri gözlendi (Şekil 4.12). Bu bulgulara ek olarak alveol ve septa sayısında 

belirgin bir azalma (p<0.05), septa kalınlığında ve alveol çapında ise belirgin bir artış 

(p<0.05) morfometrik ölçümlerle  belirlendi ( Şekil 4.6, Tablo 4.2).  
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Şekil  4.9. Hiperoksik bireyde genel akciğer yapısı, TB: terminal bronşiyol, RB: respiratör 
bronşiyol, V: ven, AD: alveolar genişleme. HE, Bar: 500 m. 

 
 

 

Şekil 4.10. Hiperoksik fare akciğerinde alveolar duvarda incelme () ve kopmalar ()ile venül 
çevresindeki infiltrasyon alanlarını (*) göstermektedir. RB: respiratör bronşiyol, TB: terminal 

bronşiyol, V: ven. HE, Bar: 100 m. 
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Şekil 4.11. Hiperoksik bireylerde alveolar duvarda incelme () ve kopma (). RB: respiratör 
bronşiyol. HE, Bar: 100 m. 

 

 

Şekil 4.12. Alveolar alanda venül çevresinde infiltrasyon alanı (*), V: ven, vn: venül. HE, 
Bar:100 m. 
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Şekil 4.13. Alveolar alanda hasar ve ödemi (Ö) göstermektedir. (),alveolar duvarda kopma,  
() alveolar duvardaki incelme, AD: alveolar genişleme, B: bronşiyol, TB: terminal bronşiyol. 

V: ven. HE, Bar: 100 m. 

 

Şekil 4.14.  Alveolar  duvarda  incelme () ve kopma (). HE, Bar: 50 m.  
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4.1.1.4. Hiperoksiye Maruz Bırakıldıktan Sonra RA Verilen Bireylere Ait Bulgular 
 

Bu gruba ait akciğer doku kesitlerinde yer yer  alveolar genişleme, alveolar duvarda 

incelmeler ve kopmalar, bazı kan damarları içlerinde birkaç lökosit ve hafif düzeyde 

hiperemi ve ödem görülmekle birlikte hiperoksi gubuna kıyasla akciğer genelinde iyi bir 

akciğer yapısının  varlığı göze çarptı (Şekil 4.15-17, Tablo 4.1). Hem alveol duvarının 

hasarlı olduğu alveollerde hem de  sağlam duvarlı alveollerin bazılarında RA verilen 

kontrol bireylerdeki kadar olmasa da alveol lümenine uzanan uzantılar bu grupta da 

gözlendi (Şekil 4.18 a,b). Ayrıca hiperoksi grubu ile karşılaştırıldığında alveol sayısında 

ve septa sayısında artış (p<0.05), alveol çapında ve septa kalınlığında ise belirgin bir 

azalma  belirlendi (p<0.05, Şekil 4.6, Tablo 4.2).  

 

 

Şekil 4.15. Retinoik asit verilen hiperoksik bireyde genel akciğer  yapısı. RB: respiratör 
bronşiyol, TB: terminal bronşiyol, Akn: alveolar kanal, Ak: alveolar  kese, (*) küçük alveoller. 

HE, Bar: 500 m. 
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Şekil 4.16. Genel akciğer yapısının detaylı gösterimi. RB: respiratör bronşiyol, TB: terminal 
bronşiyol, Ak: alveolar kese. HE, Bar: 100 m. 

 

Şekil 4.17. RA uygulaması hiperoksik bireylerin akciğerinde küçük alveollerin  (*) oluşumuna 
neden olmuştur. HE, Bar: 100 µm. 
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Şekil 4.18a. Çerçeve içerisindeki alan septasyonu göstermektedir. HE, Bar: 100 m.       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.18b. Şekil 4.18a’daki çerçeveli alanın detaylı gösterimi (): septal uzantılar. HE,      
Bar: 50 m. 
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4.1.2.   İmmünohistokimyasal Bulgular  

4.1.2.1. Anti-Ki67 İmmünoreaktivitesi 

Anti-Ki67 immünoreaktivitesi bronşiyol ve alveol epiteli ile alveolar interstisiyel alanda 

bazı hücrelerinin nukleuslarında gözlendi (Şekil 4.19A-D a, c, e, g). Anti-Ki67 

immünoreaktivitesi, alveolar alandaki çoğalma indeksinin hesaplanmasında kullanıldı. 

Elde edilen istatiksel verilere göre hiperoksiye maruz kalan fare akciğerlerinin alveolar 

alanlarında çoğalan hücre sayısında kontrol bireylere göre anlamlı bir artış tespit edildi 

(p<0.001, Şekil 4.20). Ayrıca RA uygulamaları hem kontrol hem de hiperoksiye maruz 

bırakılan  farelerde sırasıyla kontrol ve hiperoksik bireylere göre alveolar alanda 

çoğalan hücre sayısında artışa neden oldu (p<0.001). Tüm gruplar arasında  alveolar 

alanda çoğalan hücre sayısında en fazla artış  RA verilen hiperoksiye maruz kalan fare 

akciğerlerinde gözlendi (p<0.001, Şekil 4.20). 

4.1.2.2. Anti-pro SP-C İmmünoreaktivitesi  

Anti-pro SP-C immünoreaktivitesi alveol epitelindeki tip 2 pnömositlerin 

sitoplazmasında gözlendi (Şekil 4.19A-D b, d, f, h). Anti-Ki67 immünoreaktivitesinin 

gözlendiği kesitlerin kardeş kesitlerinde aynı alanda yapılan anti-pro SP-C  

immünreaktif hücre sayımı ile  tip 2 pnömositlerin sayısı  tüm deney grupları arasında 

karşılaştırıldı. Buna göre hiperoksiye maruz kalan fare akciğerlerinde  tip 2 hücre 

sayısında belirgin bir artış saptandı (p<0.001). RA uygulamaları hem kontrol hem de 

hiperoksiye maruz bırakılan farelerde tip 2 pnömositlerin  sayısında bir artış meydana 

getirdi. Ancak,  bu artış, RA uygulaması yapılmayan hiperoksiye maruz kalan fare 

akciğerine göre daha azdı (p <0.001,  Şekil 4.21). 
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Şekil 4.19A. Kontrol bireylere ait komşu akciğer kesitlerinde anti-Ki67 immünoreaktif çoğalan 
hücreler (a) ve alveolar epitelde anti-pro SP-C  immünoreaktif tip 2 pnömositler oklarla 

gösterilmiştir (b). Bar: 100m.  
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Şekil 4.19B. RA verilen kontrol bireylere ait komşu akciğer kesitlerinde anti-Ki67 

immünoreaktif çoğalan hücreler (c), alveolar epitelde anti-pro SP-C  immünoreaktif tip 2 
pnömositler oklarla gösterilmiştir (d). Bar: 100 m. 
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Şekil 4.19C. Hiperoksik bireylere ait komşu akciğer kesitlerinde anti-Ki67 immünoreaktif 

çoğalan hücreler (e), alveolar epitelde anti-pro SP-C  immünoreaktif tip 2 pnömositler oklarla 
gösterilmiştir (f). Bar: 100 m.  
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Şekil 4.19D. RA verilen hiperoksik bireylere ait komşu akciğer kesitlerinde anti-Ki67 

immünoreaktif çoğalan hücreler (g), alveolar epitelde anti-pro SP-C  immünoreaktif tip 2 
pnömositler oklarla gösterilmiştir (h). Bar: 100m. 
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Şekil 4.20. Deney gruplarında alveolar alanda çoğalma indeksi. Tüm gruplarda n=7, 
***p<0.001 kontrole göre istatistiksel anlamlılık, ###p<0.001 hiperoksiye göre.  

                                  

  Şekil 4.21. Anti-pro-sürfaktan protein-C (SP-C) immünreaktif  hücre sayısı. Tüm gruplarda 
n=7, ***p<0.001 kontrole göre, ###p<0.001 hiperoksiye göre. 
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4.2. BİYOKİMYASAL VE GEN EKSPRESYON ANALİZLERİNE AİT 

BULGULAR  

4.2.1. TGF- β1 Protein Miktarının  Eliza Ölçüm Sonuçları  

Tüm gruplar arasında TGF-β1 miktarının hesaplanması sonrasında yapılan analiz 

sonucu, kontrol ve hiperoksik bireylere RA verilmesinin total TGF-β1 miktarını 

arttırdığı belirlenmiştir. Bu artışın sadece RA verilen hiperoksi grubunda anlamlı olduğu 

saptandı (Şekil 4.22). 

                         

Şekil  4.22. Tüm deney gruplarında akciğer homojenatlarında total TGF-β1 miktarı (pg/mg total 
protein) üzerine etkisi. * p<0.05 kontrole göre. 

4.2.2 Western Blotlama Bulguları 

Tüm gruplarda bireylere ait protein örneklerinin denatüre jelde elektroforezi sonrasında, 

membrana aktarılan  proteinler Rb anti-Smad 2- , Smad 3- , p-Smad 2- , p-Smad 3-, 

Smad 7 ve β- Aktin antikorlarıyla inkübe edilerek bir kemilüminesan ajan aracılığıyla 

görünür hale getirildi (Şekil 4.23). Görünür hale getirilen protein örneklerinin 

densitometrik analizi yapıldığında, total Smad 2 ve p-Smad2 (aktive olan Smad 2)  

protein miktarında gruplar arasında anlamlı bir değişiklik tespit edilmedi (Şekil 4.24a, 

b).  

Gruplardaki Smad 3, p-Smad 3, Smad 7 protein miktarları kontrol bireylerle 

kıyaslandığında, bu proteinlerin tüm deney  gruplarında azaldığı belirlendi (p<0.05,  

Şekil 4.24 c-e). Kontrol ve hiperoksik bireylere RA uygulaması Smad 3 protein 
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miktarında anlamlı derecede azalmaya neden oldu (p<0.05). RA verilen hiperoksik 

bireylerdeki p-Smad 3 protein miktarındaki düşüş hem kontrol hem de hiperoksik 

bireylerle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlıydı (Şekil 4.24 d). Kontrol 

grubuyla karşılaştırıldığında diğer grupların bireylerinde görülen Smad 7 protein 

miktarındaki azalma, hiperoksik ve RA verilen kontrol bireylerde istatistiksel olarak 

anlamlıydı (Şekil 4.24 e, p<0.05 ). Tüm gruplar arasında TGF-β1 aktivasyon derecesini 

belirlemek üzere p-Smad 3/Smad 3 protein oranları gruplar arasında karşılaştırıldığında 

RA verilen kontrol bireylerde Smad 3 aktivasyonunun istatistiksel olarak anlamlı 

olmasa da diğer gruplara oranla daha yüksek olduğu görülmektedir (Şekil 4.24 f).  

         

                           
 

Şekil 4.23. Smad 2, p-Smad 2, Smad 3, p-Smad 3, Smad 7, β-Aktin membran görüntüleri. (K): 
Kontrol bireyler, (Rak): RA verilen kontrol bireyler, (H): Hiperoksiye maruz bırakılan bireyler, 

(Rah): RA verilen hiperoksiye maruz bırakılan bireyler.  
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Şekil 4.24 (a-f). Hiperoksik ve normoksik fare akciğerinde RA,  TGF-β1/Smad bağımlı sinyal 
yolunda Smad 2’nin ekspresyonu (a) ve aktivasyonu (b) yerine Smad 3 ekspresyonu (c) ve 
aktivasyonu (d) üzerinden etkilidir. Smad 7 protein ekspresyon seviyesi (e). TGF-β1 sinyal 

yolunun aktivasyon derecesi (f). Tüm gruplarda n=5, *p<0.05 kontrole göre, p<0.05 
hiperoksiye göre. 
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4.2.3. Gen Ekspresyon Bulguları 

RAGE gen ekspresyonu çalışması sonrasında hiperoksi grubunda  ve RA  verilen 

hiperoksi grubunda kontrol grubuna kıyasla RAGE  mRNA seviyesinde istatistiksel 

açıdan anlamlı bir azalma gözlenmiştir. Ancak bu azalma RA verilen hiperoksik 

bireylerde daha fazladır (Şekil 4.25a). Hiperoksi grubundaki Smad 4 mRNA seviyesi 

hariç,  Smad 3, 4 ve 7 mRNA seviyeleri gruplar arasında karşılaştırıldığında, bu üç 

genin mRNA seviyelerinde tüm deney gruplarında kontrol gruba kıyasla bir düşüşün 

olduğu söylenebilir (Şekil 4.25 b-d). Hiperoksik bireylere RA verilmesi, bu grupta 

kontrol bireylere göre Smad 3 ve Smad 7 mRNA seviyesinde, hiperoksik bireylere göre 

de hem Smad 4 hem de Smad 7 mRNA seviyesinde anlamlı ölçüde bir azalma ile 

sonuçlanmıştır (Şekil 4.25 b, d). Ayrıca RA, Smad 7 mRNA seviyesini azaltma 

yönünde hiperoksik bireylerde kontrol bireylerden daha etkilidir (Şekil 4.25 d).      

                

Şekil 4.25. Tüm gruplarda RAGE (a), Smad 3 (b), Smad 4 (c), Smad 7 (d) mRNA ekspresyon  
seviyesi. *p<0.05 kontrol grubuna göre, # p< 0.05 hiperoksi grubuna göre, ## p<0.01 hiperoksi 

grubuna göre .  
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Hiperoksi, premature canlılar ile neonatal, postnatal ve erişkin  dönemde solunum 

güçlüğü bulunan canlılarda solunumu düzenleyici ve hipoksik hastalıklarda doku 

oksijenizasyonunu sağlayıcı bir tedavi olarak mekanik ventilasyonla birlikte kullanılır. 

Ancak, uzun süreli hiperoksi tedavisinin, akciğerin de dahil olduğu pek çok organ ve 

dokuda hasara neden olduğu bilinir (Turrens ve diğ., 1984; Folz ve diğ., 1999; Auten ve 

diğ., 2001). Bu patolojinin gelişmesinde, dokuda süperoksit, hidrojen peroksit ve 

hidroksil radikali gibi reaktif oksijen türlerinin (ROS) artışı ve oksidan/antioksidan 

(süperoksit dismutaz, katalaz, glutatyon, metallotiyonein) sistemdeki dengesizlikler rol 

oynar. Bugüne kadar, süperoksit dismutaz ve katalaz enzimlerinin sentezinin ve 

salınımının uyarılması yollarıyla lokal antioksidan konsantrasyonunu arttırmaya yönelik 

çok sayıda tedavi edici yaklaşım hiperoksik hayvanlara uygulanmıştır. Mitokondriyal 

oksidatif fosforilasyon ve nikotinamid adenin dinükleotid fosfat oksidaz sistemleri 

hiperoksi süresince ROS’un ana kaynağıdır. Dokuda aşırı biriken ROS, hücresel 

makromoleküllere zarar vererek hücre siklusunun duraksamasına veya hücre ölümüne 

neden olur. Uzun süreli hiperoksi tedavisi sırasında, solunum yollarının yüzeyi direkt 

olarak saf oksijene maruz kaldığında akciğerde akut ve kronik akciğer hasarı gelişebilir 

(Nagato ve diğ., 2009). Hiperoksi süresince ROS’lar pnömositlerde kemokinlerin ve 

proinflamatuvar sitokinlerin üretimine neden olarak akciğere lökosit infiltrasyonunu 

arttırır. Nötrofil ve monositler pulmoner dolaşımda, interstisiyumda ve hava 

boşluklarında birikir. Biriken bu hücreler, ROS üreterek akciğerde oksidatif strese bağlı 

yaralanmalara katkı sağlar (Barrazone ve White, 2000). Hiperoksik akciğer hasarı 

yaygın inflamatuvar cevap, alveolar-kapiller bariyerde bozulma ve buna bağlı olarak 

gelişen gaz değişimindeki anomaliler ve pulmoner ödem ile karakterize edilir 

(Boggaram, 2004).  Bu nedenle hiperoksi, alveolar epitel hasarı sonrası gelişen alveolar 

epitel onarımı ile ilgili çalışmalarda iyi bir hasar modeli olarak kullanılmaktadır 

(Nabeyrat ve diğ., 2001; Matute-Bello ve diğ., 2008; Zimova ve diğ., 2008). Neonatal 

sıçan akciğeri  %85 oksijene 7 gün süresince  maruz bırakıldığında  alveolar lümende ve 

interstisiyumda nötrofil infiltrasyonunun meydana geldiği, alveol sayısının azaldığı ve 
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daha geniş alveollerin oluştuğu  bildirilmektedir (Dasgupta ve diğ., 2009). Hiperoksik 

sıçan akciğeriyle yapılan bir başka çalışmada da 90 gün boyunca farklı 

konsantrasyonlarda (%50, 75 ve 100) hiperoksiye maruz bırakılan sıçanların 

akciğerlerinde, %50 hiperoksi akciğer histolojisinde yapısal değişikliklere neden 

olmazken, %75 hiperoksi alveol lümeni içinde inflamatuvar hücrelerin birikimi ve 

alveolar septada kalınlaşmalarla, %100 hiperoksi ise interstisiyel ödem ve alveol 

içlerinde yüksek düzeyde hiperemiyle sonuçlanır (Nagato ve diğ., 2009). Neonatal 

sıçanlarda hiperoksiyle oluşturulan akciğer hasarında ödem miktarındaki artışın, 

hiperoksi konsantrasyonuna ve süresine bağlı olarak  akuaporin 1 ve 5 proteinlerinin 

sentezinin azalması nedeniyle geliştiği bildirilmiştir (Yue ve Xue, 2006). Çalışmamızda 

C57BL6/J soyu farelerin 3 gün süresince %98-100 oksijene maruz bırakılması erişkin 

fare akciğerinde yukarıda hiperoksik akciğerlerle yapılan çalışmalarda rapor edilen 

histolojik ve morfometrik değişikliklere benzer değişimlere neden olmuştur. 

 

Hiperoksiye maruz kalan hayvan modelleriyle yapılan çalışmalarda, hiperoksinin hem 

pnömositlerde hem de pulmoner kapiller endotel hücrelerinde yaralanmalara ve 

ölümlere neden olduğu gösterilmiştir (Pagano ve diğ., 2003). Hiperoksi sonrasında 

pulmoner kapiller endotel hücrelerinin sitoplazması ve sitoplazmik organelleri şişerek 

bu hücreler nekrotik hücre özellikleri gösterirler ve hücre ölümüne bağlı olarak sayıları  

azalır (Crapo ve diğ., 1980). Hiperoksiye maruz kalma süresince pnömositlerde 

meydana gelen patolojik değişiklikler hem hayvan modellerinde hem de in vitro’da 

çeşitli hücre hatlarında yaygın olarak çalışılmıştır. Tip 1 pnömositler solunum yüzeyinin 

büyük bir çoğunluğunu döşeyen büyük hücrelerdir. Bu özellikleri ve antioksidan enzim 

sistemlerindeki yetersizlikler nedeniyle hasar yaratan pek çok ajana karşı dirençsiz 

oldukları düşünülmektedir (Herzog ve diğ., 2008). Çalışmamızda tip 1 pnömosit markırı 

olarak kullandığımız RAGE geninin gruplar arasındaki gen ekspresyon analiz sonuçları, 

hiperoksik fare akciğerlerinde RAGE mRNA seviyesinin  kontrol bireylere göre anlamlı 

derecede azaldığını göstermektedir. Buna göre çalışmamızda hiperoksik şartların, tip 1 

pnömosit yaralanması veya ölümüne neden olduğunu söyleyebiliriz. Tip 2 pnömositler 

ise sahip oldukları güçlü antioksidan sistem sayesinde hiperoksiye daha dirençlidir, 

ancak hiperoksik koşulların tip 2 pnömositlerin antioksidan enzim sistemlerinde 

azalmaya neden olarak bu hücrelerde de yaralanma meydana getirebildikleri ve 

apoptotik ölüm yolunu uyarabildikleri çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Saf oksijene 
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maruz kalan fare akciğerlerinde 48 saat sonra pnömositlerde artan bir apoptozun varlığı 

tespit edilmiştir (Mantell ve diğ., 1997). Hiperoksik sıçan akciğerinden izole edilen tip 2 

pnömosit primer hücre kültüründe yapılan TUNEL (terminal deoksinükleotidil-

transferaz aracılı dUTP uç işaretlemesi) analiz sonuçları, bu hücrelerde apoptozun 

uyarıldığını ortaya koymaktadır (Buckley ve diğ., 1998). Mevcut veriler ışığında 

çalışmamızda hiperoksik fare akciğerlerinde alveolar epitelde/duvarda gözlemlediğimiz 

incelme ve kopmalar hiperoksi sonrası pnömosit, endotel ve interstisiyel fibroblast 

hücrelerinde gerçekleşen hasar sonucu meydana gelmiş olabilir. Çalışmamızda 

hiperoksik fare akciğerinde hiperoksiyi takip eden günlerde alveolar alanda gelişen 

çoğalma indeksindeki ve tip 2 pnömosit sayısındaki artış, bu alanda gelişen hasara 

mezenşimal ve epiteliyal hücrelerin bir yanıtı olarak düşünülebilir. Ayrıca hiperoksik 

fare akciğerinde saptadığımız alveolar epitel ve duvardaki kopmalar, pek çok neonatal 

ve genç hayvan akciğerlerinde rapor edilen (Dauger ve diğ., 2003; Alejandre-Alcazar ve 

diğ., 2007) ve bizim çalışmamızda da gözlemlediğimiz alveol ve septa sayısında azalma 

ile alveol çapındaki genişlemenin sebebi olarak gösterilebilir. Alveollerin iç yüzeyini 

örten epiteldeki ve duvardaki kopmalar, birçok alveolün tek ve daha büyük bir alveol 

oluşturmasına neden olmuş olabilir. Tip 2 pnömositler tarafından üretilen sürfaktan, 

soluk alıp verme sırasında yüzey gerilimini azaltarak alveollerin kollabe olmasını önler. 

Zenri ve diğ. (2004), 72 saat boyunca %90 ve üzeri hiperoksiye maruz bırakılan sıçan 

akciğerlerinde hiperoksinin sürfaktan miktarını azalttığını rapor etmektedir. 

Hiperoksinin sürfaktan metabolizmasında birtakım değişikliklere neden olduğunu 

gösteren çalışmalar da vardır (Robertson, 1998; Pace ve diğ., 2009). Laplace yasasına 

göre (Noyan, 2004), bir alveolün yarıçapı ne kadar küçülürse alveolün iç ve dış basınç 

farkı o kadar büyük olur. Sürfaktan azalmasıyla kollabe olan alveoller içindeki hava, 

alveoller arasındaki porlar aracılığıyla yakınındaki komşu alveollere boşalır. Bu 

alveollerde aşırı artan hava hacmi mekanik bir gerilim oluşturarak epitelin kopmasına 

neden olabilir. Bu durumun hiperoksik akciğerlerde de gerçekleşmesinin ihtimal 

dahilinde olabileceğini düşünmekteyiz. 

 

TGF-β1, hücre çoğalmasının kontrolü, hücresel farklılaşma, apoptoz ve hücresel göçte 

kritik rol oynayan ve hücre tipi ve mikroçevre koşullarına bağlı olarak uyarıcı veya 

inhibe edici görevler üstlenen çift yönde etkili bir moleküldür. Hiperoksi nedeniyle 

gelişen oksidatif hasar, proteazların aktivasyonu ve trombospondin-1 miktarındaki artış, 
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dokuda latent olarak bulunan TGF-β’nın aktivasyonunu sınırlayan LAP proteininin 

TGF-β’dan ayrılmasına neden olarak aktif TGF-β üretimini arttırır (Yehualaeshet ve 

diğ., 1999). Hiperoksinin meydana getirdiği yukarıdaki paragrafta belirtilen hem 

neonatal farelerin hem de postnatal sıçanların akciğerlerinin alveolar alanlarındaki 

patolojik değişikliklerde  TGF-β1’in aktivasyonu önemli rol oynamaktadır (Alejandre-

Alcazar ve diğ., 2007). TGF-β1’in  aktivasyonu, hiperoksik neonatal sıçan akciğerinde 

bu sinyal yolunda görevli ALK-5 (TβRI), p-Smad 3 ve Smad 7 ekspresyonunda artışa 

neden olmuştur (Dasgupta ve diğ., 2009). Hiperoksiye maruz kalma sonrası TGF-β1 

sinyal yolunun aktivasyonundaki  anormal artış, interstisiyel ECM birikimi ile ECM 

bileşenlerinin yıkılması ve ortamdan uzaklaştırılması arasındaki dengeyi ECM birikimi 

yönünde bozar. Bu durumun alveolar septa kalınlığında artışa neden olduğu ileri 

sürülmektedir (Alejandre-Alcazar ve diğ., 2007). Çalışmamızın western blotlama ve gen 

ekspresyon analizleri sonuçları, Smad 3 aktivasyonu (p-Smad 3/Smad 3) ile Smad 4 

mRNA seviyesindeki artışı ve Smad 3 aktivasyonunun inhibitörü olan Smad 7 protein 

seviyesindeki azalmayı işaret etmektedir. Buna göre, kontrol grupla karşılaştırıldığında, 

hiperoksik fare akciğerinde TGF-β1 aktivasyonundaki artış daha yüksektir. Bu nedenle 

yukarıdaki bilgiler doğrultusunda hiperoksik akciğerde gözlemlediğimiz septa 

kalınlığındaki artışa Smad bağımlı TGF-β1 sinyal yolu ile uyarılan ECM birikiminin 

neden olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan, Smad 3 eksikliğinin erişkin farelerde 

alveol çapının genişlemesine, septasyonun azalmasına  ve sentrilobular amfizemin 

gelişmesine neden olduğu bilinir (Alejandre-Alcazar ve diğ., 2007). Çalışmamızda her 

ne kadar TGF-β1 sinyal yolunun aktivasyonu kontrol gruba göre hiperoksik 

akciğerlerde yüksek olsa da, hiperoksik akciğerde Smad 3 protein ve mRNA 

seviyelerinin azaldığı saptanmıştır. Bu nedenle hiperoksik akciğerde alveol çapındaki 

genişleme ve septasyondaki azalma Smad 3 seviyesindeki bu azalma ile açıklanabilir. 

Diğer yandan hiperoksi sonrası TGF-β1 salınımdaki artış, alveolar epitel hücreleri 

arasında hücreler arası iletişimi sağlayan gap junctionların kaybına (Johnson ve Koval, 

2009) ve pnömositleri birbirine bağlayan sıkı bağlantı bileşenlerinin yapısındaki E-

kaderin protein miktarında azalmaya neden olur (Xu ve diğ., 2009). Diğer bir çalışmada 

hiperoksik hasar sonrası miktarı artan TGF-β1, tip 1 pnömositleri bazal membrana ve 

ECM’ye bağlanmasını sağlayan adezyon molekülerin azalmasına yol açarak hücrelerin 

alveolar epitelden ayrılmasına neden olmuştur (Morris ve diğ., 2003). Çalışmamızda 

aktivasyonu artan TGF-β1, hiperoksik akciğerde alveolar epitel hücreleri arasındaki 
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bağlantıyı ve iletişimi bozarak alveolar epitelde/duvarda incelme ve kopmalara neden 

olarak epitel bütünlüğünü bozmuş olabilir.  

 

Dokudaki miktarı artan TGF-β1, interstisiyel alandaki fibroblastların sayılarını 

arttırırken, alveolar epiteldeki tip 2 pnömositlerin çoğalmalarını durdurur ve  tip 2 

pnömositlerin tip 1 pnömositlere farklılaşmalarını sağlar. C57BL/6J farelerin 

akciğerlerinden izole edilen tip 2 pnömosit kültüründe yapılan bir çalışmada, 24 saat 

süresince hiperoksik (%85 O2) şartlara maruz bırakılan tip 2 pnömositlerin kültür 

ortamına TGF-β1 ilavesinin bu hücrelerde çoğalmayı uyarmadığı gösterilmiştir. Bu 

bulgu sonucunda araştırıcılar, hiperoksik neonatal ve postnatal fare akciğerlerinde 

gözledikleri hücre çoğalmasının TGF-β1’den bağımsız olduğunu ileri sürmektedir 

(Alejandre-Alcazar ve diğ., 2007). Prenatal dönemde FGF reseptörü dominant negatif 

yapılan transgenik erişkin farelerle yapılan bir çalışmada RA uygulamalarının tip 2 

pnömositlerde FGF reseptörü üretimini arttırdığı belirtilmektedir. Araştırıcılar erişkin 

fare akciğerlerinde sentezlenen çeşitli FGF’lerin tip 2 pnömosit çoğalmasını uyararak 

alveolar epitel onarımına katkıda bulunduğunu ileri sürmektedir (Perl ve Gale, 2009). 

Ki-67 ve pro-SP-C immünoreaktivitesi ile ilgili bulgularımız, hiperoksinin, erişkin fare 

akciğerinde alveolar alanda çoğalan hücre sayısında ve tip 2 pnömosit sayısında bir artış 

meydana getirdiğini göstermektedir. Buna göre çalışmamızda hiperoksik fare 

akciğerlerinde tip 2 pnömosit sayısındaki artışın, aktivasyonu artan ve kullanılan Smad 

bağımlı TGF-β1 sinyal yolundan bağımsız olduğunu düşünmekteyiz.  

 

Çalışmamızda erişkin C57BL6/J soyu fareler 3 gün süresince hiperoksiye maruz 

bırakıldılar. Fareler  bu sürenin sonunda normoksik laboratuvar koşullarına alındılar ve 

12. günün sonunda farelerin diseksiyonu yapıldı. Hiperoksik fare akciğerlerinden elde 

ettiğimiz bulgular alveolar alanda hiperoksi nedeniyle oluşan ağır hasarı işaret eder. 

Hiperoksi sonrası  12 gün süresinin sonunda da hasarın devam etmiş olması, endojen 

onarım mekanizmalarının hiperoksik akciğerde meydana gelen hasarın onarımında bu 

süre içinde yeterli olmadığını açıkça gösterir. Bu durum hiperoksi sonrası alveolar 

alanda meydana gelen hasarın iyileştirilme sürecinin hızlandırılması için eksojen 

terapötik ajanların uygulanmasının gerekliğini gözler önüne sermektedir.   
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Alveolarizasyon  farede embriyonik gelişimin 16. gününden itibaren kanalikular gelişim 

fazıyla başlar ve  postnatal 5. ve 21. günler arasında meydana gelen alveolar faza kadar 

devam eder. Bu süreç boyunca oluşan alveolar septalar, terminal solunum keselerini 

bölerek alveol sayısını arttırır. Alveolarizasyon süreci, septa oluşumunun uyarılmasıyla 

birlikte artan vaskularizasyon, epitel hücre çoğalması, göçü, farklılaşması, ekstrasellülar 

matriks elamanlarının üretimi ve bazal membran oluşumu olaylarını kapsar. 

Alveolarizasyon, epitel, endotel ve ilişkili oldukları fibroblastlar/miyofibroblastlar 

arasında otokrin, parakrin ve jukstakrin sinyallenmelerin gerçekleştiği karmaşık bir 

süreçtir (Jankov ve Tanswell, 2004). RA’in alveolarizasyonda etkili bir molekül olduğu   

hbilinir. Alveolarizasyonun baskın olarak görüldüğü neonatal ve erken postnatal 

dönemdeki hayvan akciğerleriyle yapılan çalışmaların sonuçları, RA’in 

alveolarizasyonda etkili bir molekül olduğunu açıkça göstermektedir. Normal koşullar 

altında akciğerdeki endojen RA’in, alveolar yapının oluşmasında, düzenlenmesinde ve 

bu yapının devamlılığının sağlanmasında önemli görevleri vardır. A vitamini eksikliği 

bulunan hamile sıçanların yavrularında hipoblastik akciğer oluşumu ve RAR-γ 

reseptörü geni çıkarılan transgenik farelerde alveolarizasyonun ve septasyonun azlığı 

endojen RA’in alveolarizasyon sürecindeki gerekliğini ortaya koymaktadır (McGowan 

ve diğ., 2000). RA’in alveolarizasyondaki etkisinin incelendiği ilk çalışmalarda elastaz 

ve deksametazon gibi ajanlarla  alveolarizasyonun bozulduğu neonatal, postnatal sıçan 

ve farelerde genişleyen alveol çapının azaldığı, azalan alveollerin sayılarının arttığı, 

septasyonun arttığı bildirilmiştir (Massaro ve Massaro, 1997, 2000; Maden ve Hind, 

2004). Hayvanlara deksametazon, dissulfiram (endojen RA sentezini inhibe eder), 

elastaz verilmesi ve hiperoksi uygulanması yolları ile alveolarizasyonu durdurulan ve 

alveolar epitel hasarı oluşturulan çalışmalarda eksojen RA uygulamaları 

alveolarizasyonun bozulmasında etkili dejeneratif değişikliklerin ortadan kalkmasını 

sağlar (Massaro ve Massaro, 1997, 2000; Maden ve Hind, 2004; Zimova ve diğ., 2008). 

Hiperoksiye maruz bırakılan neonatal sıçanlara postnatal süreçte RA uygulamasının  

hayatta kalımı arttırdığı ve alveol duvarlarında  tip I kollagen miktarında artışa yol 

açtığı bildirilmiştir (Veness-Meehan ve diğ., 2000). Ayrıca RA’in, tip 2 pnömosit 

çoğalmasında, tropoelastin ve angiyogenezin uyarılmasında görevli VEGF 

proteinlerinin artışına neden olarak alveolarizasyona katkı sağladığı bilinmektedir 

(Zimova ve diğ., 2008). Araştırıcılar eksojen RA uygulamasının hiperoksik hayvan 

akciğerlerinde inflamasyonun ve aşırı ECM üretiminin/birikiminin azaltılması ile 
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birlikte fosfo-JNK, fosfo-p38 seviyelerinin düşürülerek apoptozun engellenmesi yolları 

ile hiperoksik akciğerlerde iyileştirici etki gösterdiğini ileri sürmektedirler (Lee ve diğ., 

1999; Chetty ve diğ., 2005; James ve diğ., 2010). RA metabolizmasında ve etkime 

mekanizmasında görevli retinoik asit reseptörleri (RAR α1-, β2-, β4-, γ2), CRBP-I, -II 

ve CRABP-I ekspresyonlarındaki değişimlerin incelendiği çalışmalarda, bu 

moleküllerin erişkin bireylerde miktarlarının azaldığı saptanmıştır (Hind ve diğ., 2002). 

Kimura ve diğ. (2002)’nin erişkin insan akciğer karsinoma biyopsileri ve  fetal insan 

akciğerleriyle yaptıkları çalışmada, RAR-α  mRNA seviyesinin erişkin akciğerinde fetal 

akciğere kıyasla arttığı, RAR β ve γ  mRNA seviyelerinin ise düştüğü belirtilmektedir. 

Neonatal ve erken postnatal dönemde, alveolarizasyonda etkili olan RA’in etkisinin 

erişkin akciğerde azalması, alveolar epiteldeki hasar sonrası epitel yenilenmesinin 

uyarılmasında, erişkin akciğerde eksojen RA kullanımının önemini göstermektedir.  

Erişkin sıçana intratrakeal yoldan elastaz verilmesi alveolar yapı ve bütünlüğün 

bozulmasına neden olurken, hasar sonrası  RA uygulaması alveollerin büyüklüğünün, 

sayısının ve yüzey alanının normale dönmesini sağlamıştır (Massaro ve Massaro, 1997). 

Bu çalışma sonrasında RA erişkin dönemde alveol epitel hasarının giderilmesinde 

terapötik ajan olarak önerilmiştir. Massaro ve Massaro (2000)’nun bir diğer 

çalışmasında deksametazon aracılığıyla alveolar gelişimi bozulan postnatal sıçanlara ve 

genetik olarak alveol gelişimi bozuk olan sıkı derili mutant farelere RA verilmesinden 

sonra alveol sayısında, septasyonda, solunum yüzey alanında artış meydana geldiği ve 

RA’in alveol yenilenmesinde etkili bir ajan olduğu rapor edilmiştir. Ancak RA’in bu 

yönlü etkisi, alveol epitel hasarının gözlendiği geniş alveollerle karakterize edilen 

KOAH’lı hastalarda saptanmamıştır. Ayrıca çeşitli hayvan modelleriyle yapılan 

çalışmalarda  RA’in erişkin dönemde hasar sonrası alveolar epitelde yenilenme 

meydana getirdiğine yönelik sonuçlara ulaşılamamıştır. Araştırıcılar, bu durumun 

hayvanlara verilen RA’in dozu, uygulama süresi ve hayvanlardaki farmakokinetiğindeki 

farklıklıklar ile ilgili olabileceğini öne sürmektedirler. Mevcut bilgiler, RA’in erişkin 

akciğerde alveolar yenilenmedeki etkisinin hala tartışmalı olduğunu göstermektedir. 

Çalışmamızda hiperoksik farelere eksojen RA uygulaması hiperoksik fare 

akciğerlerinde gözlemlediğimiz özellikle alveolar alandaki dejeneratif değişikliklerin 

azalmasına neden olmuştur. Buna göre RA’in neonatal ve erken postnatal dönemlerde 

olduğu gibi erişkin dönemde de alveolar onarımda etkili bir molekül  olduğunu 

söyleyebiliriz. RA, bu etkisini, hiperoksik akciğerde alveolar alandaki dejeneratif 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15355862
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15355862


 61 

değişikliklerden sorumlu olan ve bu grupta aktif olarak kullanılan Smad bağımlı TGF-

β1 sinyal yolunun etkisini azaltmak suretiyle meydana getirdiğini düşünmekteyiz. 

Ayrıca RA’in hiperoksik akciğerdeki terapötik etkisi, mevcut literatür bilgilerine göre 

RA’in antiinflamatuvar, antiapoptotik, antioksidan ve büyüme faktörlerinin aşırı 

sentezini azaltması yönündeki özellikleri nedeniyle de meydana gelmiş olabilir 

(Ahlemeyer ve diğ., 2001; Lee ve diğ., 2009).      

 

Prenatal, neonatal ve erken postnatal dönemde alveol gelişimi sürecinde ve ergin 

dönemde alveolar yapının bütünlüğünün korunmasında ya da hasar sonrası gelişen 

onarım sürecinde meydana gelen alveolar epitel oluşumu/yenilenmesi 

alveolarizasyonun önemli bir basamağıdır. Tip 2 pnömositlerin alveolar epitelin  

devamlılığının sağlanmasında ve yenilenmesine görev aldığı iyi bilinir. Tip 2 

pnömositler, normal şartlarda yaşam döngüsünü tamamlayan ya da hasar durumunda 

alveolar epitelde kaybedilen tip 1 ve tip 2 pnömositlerini yeniden oluşturma 

yeteneğindedirler. Erişkin dönemde alveolar epiteldeki mitotik hızın düşük olması, bu 

dönemde alveolar epitel bütünlüğünün korunması ve meydana gelebilecek bir hasar 

sonrası alveolar epitelin yeniden oluşturulmasında önemli bir sorundur. Bu nedenle 

erişkin dönemde alveolar epitel yenilenmesinin uyarılmasını sağlayacak terapotik 

ajanların bulunmasına hala ihtiyaç duyulmaktadır. RA, akciğerde tip 2 pnömositlerinin 

de dahil olduğu birçok hücre tipinde büyümeyi ve çoğalmayı uyarıcı bir moleküldür. 

Akciğerde tip 2 pnömositlerde RA reseptörlerinin bulunduğu bilinmektedir (Hind ve 

diğ., 2009). RA, in vitro hücre kültürü sistemlerinde sağlıklı neonatal ve erişkin sıçan ile 

fare tip 2 pnömositlerinin çoğalmalarını uyarır (Nabeyrat ve diğ., 1998, 2000; Besnard 

ve diğ., 2002; Baybutt ve diğ., 2009). Çalışmamızda da sağlıklı farelere eksojen RA 

uygulamasının tip 2 pnömosit sayısında bir artışa neden olduğu açıkça görülmektedir.  

Bu bulgu yaşla birlikte mitotik hızı düşen alveolar epitelin sağlıklı akciğerlerde 

devamlılığının sağlanması açısından önemlidir. RA hücre çoğalması üzerine etkisini 

direkt olarak G1 fazından S fazına geçişi durduran  p21CIP1  protein sentezini azaltarak 

gösterir; böylece p21CIP1 proteini yokluğunda siklin E-Cdk2 kompleksi aktivasyon 

kazanır ve hücre mitoza girer. RA’in hücre çoğalmasını uyarmadaki indirekt etkisi ise 

farklı büyüme faktörleri aracılığıyla gerçekleştirilir (Liu ve diğ., 1996; Nabeyrat ve diğ., 

2001). RA, erişkin sıçan tip 2 pnömositlerinde  EGFR ekspresyonunu artırarak EGF’nin 

bu hücrelerde mitozu uyarmasını kolaylaştırır (Baybutt ve diğ., 2009). Bir diğer 
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çalışmada oksidatif hasar sonrası miktarı artan TGF-β1 ile hücrelerin uyarılması 

sonrasında bu hücrelerde IGFBP-2 protein miktarında artış  ve IGF reseptör seviyesinde 

bir azalma meydana geldiği ve tip 2 pnömosit çoğalmasını uyarıcı bir molekül olan 

IGF’nin bu etkisinin baskılandığı, ortama RA verildiğinde ise tip 2 pnömosit sayısında 

artışın meydana geldiği bildirilmiştir (Nabeyrat ve diğ., 1998). Çalışmamızda 

hiperoksik fare akciğerinde miktarında artış gözlemlediğimiz tip 2 pnömositlerin 

sayısının RA verilen hiperoksik fare akciğerinde azaldığını saptadık. Bununla birlikte,  

RA verilen hiperoksik fare akciğerindeki pnömosit sayısı eksojen RA uygulaması 

yapılan sağlıklı akciğerdeki tip 2 pnömosit sayısından daha fazlaydı. Hiperoksik 

akciğerde sayısı fazla olan tip 2 pnömositlerin, RA uygulaması yapılan hiperoksik fare 

akciğerlerinde sayıca azalmalarının nedeni ne olabilir? Bu soruyu iki şekilde 

cevaplamak mümkündür. RA’in antioksidan ve antiapoptotik özelliğe sahip olduğu 

bilinir (Lee ve diğ., 2009). Çalışmamızda eksojen RA uygulamalarının hiperoksik fare 

akciğerlerinde gözlenen dejeneratif değişiklikleri azalttığı açıkça görülmektedir. RA’in 

bu iyileştirici özelliği nedeniyle, hiperoksik fare akciğerinde alveolar epitelde oluşan 

hasar kadar büyük bir hasar eksojen RA uygulanan hiperoksik fare akciğerlerinde 

meydana gelmemiş olabilir. Dolayısıyla, hasara cevap olarak çoğalan tip 2 pnömosit 

sayısı bu grupta az olması beklenebilir. Diğer bir olasılık RA’in tip 2 pnömosit 

sayısında artışı sağlayan etkisi hiperoksi ile azaltılmış olabilir. Ancak mevcut 

literatürlerde bu fikrimize açıklık getirecek herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

    

Alveolar epitel yenilenmesinde tip 2 pnömosit çoğalması kadar tip 2-tip 1 pnömosit 

farklılaşması da önemlidir. RAGE, tip 1 pnömosit markırı olarak kullanılır. 

Çalışmamızda RAGE gen ekspresyonundaki değişiklikler, tip 1 pnömosit 

farklılaşmasının belirteci olarak kullanılmıştır. Gallot ve diğ. (2008), tavşan hipoplastik 

akciğer modelinde eksojen RA’in tip 1 /tip 2 pnömosit oranını dengelediğini tespit 

etmiştir. Çalışmamızın RAGE mRNA seviyesi bulgularına göre RA’in sağlıklı 

akciğerde  tip 2 çoğalmasını uyarmasının yanında tip 1/tip 2 pnömosit oranını 

dengelediğini biz de düşünmekteyiz. Hiperoksik fare akciğerinde RAGE mRNA 

seviyesinde kontrole göre bir düşüşün gözlenmesi bu bireylerde tip 1 hücre hasarının 

olduğunu bize düşündürmektedir. Çalışmamızda hiperoksik bireylere eksojen RA 

uygulaması, akciğer genelinde iyileştirici yönde etki etmesine rağmen, bu bireylerde 

RAGE mRNA seviyesinde anlamlı ölçüde düşüşe neden olmuştur. TGF-β1’in Smad 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 63 

bağımlı sinyallenme yolu ile tip 2 pnömositlerin tip 1 pnömositlere farklılaşmasını 

uyardığı bilinir (Bhaskaran ve diğ., 2007). Gen ekspresyon ve western analiz 

sonuçlarımız RA’in hiperoksik fare akciğerinde Smad bağımlı TGF-β1 sinyal yolunun 

kullanımını sınırladığını (Smad 4 mRNA seviyesini düşürüp Smad 7 mRNA ve protein 

seviyelerini arttırarak) göstermektedir. Buna göre kullanımı azalan TGF-β1,  bu grupta 

tip 2-tip 1 pnömosit farklılaşmasını uyaramamış olabilir. Aslında tip 2- tip 1 pnömosit 

farklılaşmasında etkili TGF-β1 dışında başka moleküller de vardır ve bu moleküllerin 

RA verilen hiperoksik fare akciğerlerinde TGF-β1 yerine pnömosit farklılaşmasında 

etki göstermeleri beklenebilir. Hiperoksik farelerde RAGE mRNA seviyesindeki ciddi 

düşüş (hem kontrole hem de hiperoksi grubuna göre) TGF-β1 nın tip 2-tip 1 

farklılaşmasında eşsiz bir molekül olduğunu göstermektedir. RA uygulanan hiperoksik 

bireylerde tip 2-tip 1 pnömosit farklılaşmasında etkili moleküllerin hiperoksi ile 

etkilerinin sınırlandırılmış olabileceğini düşünmek de mümkündür. Diğer yandan 

bronkopulmoner displazi ve ARDS gibi hastalıklarda hiperoksi tedavisi ile birlikte bu 

bireylere alveolarizasyonu uyarmak için A vitamini verilebilmektedir. Çalışmamızda 

eksojen RA’in hiperoksik bireylerde tip 2-tip 1 pnömosit farklılaşmasında olumsuz 

etkilerinin olması nedeniyle bu tedavi yaklaşımının bir kez daha gözden geçirilmesi 

gerektiğini düşünüyoruz.  

 

Alveolarizasyon sürecinde septa sayısının arttırılması yeni alveollerin oluşumu için 

önemlidir. RA’in septasyonun uyarılmasında kilit bir rol oynadığı düşünülmektedir. 

RA’in alveolarizasyon üzerine etkisi epiteliyal ve mezenşimal büyüme faktörlerinin 

kritik etkileşimleri aracılığıyla gerçekleşir. RA sağlıklı akciğerde alveolarizasyon 

sürecinde ve hiperoksik akciğerde hasar sonrası gelişen alveolar yenilenmenin 

uyarıldığı dönemde tip 2 pnömosit sayısındaki artışı sağladığı gibi pulmoner 

interstisiyumda yer alan fibroblastların çoğalmasına da neden olur (Liebeskind ve diğ., 

2000). İnterstisiyumda sayıları artan fibroblastlar, özellikle elastin ve kollagen gibi 

ECM bileşenlerinin üretimlerini arttırarak septal oluşuma katkı sağlar. Pulmoner 

interstisiyel fibroblastlar, lipid damlacıkları içeren (lipofibroblastlar)  ve içermeyen 

fibroblastlar olarak sınıflandırılır. Alveolar duvarda bulunan lipofibroblastlar, 

sitoplazmalarındaki yağ damlacıklarında retinol depolar. Depo edilen retinolden 

oluşturulan RA, alveolarizasyonda ve endojen alveol yenilenmesinde kullanılır (Okabe 

ve diğ., 1984). Lipofibroblastların septasyon sürecinin sonunda sayıca  azaldıkları 
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bildirilmektedir (Vaccaro ve Brody, 1978; Massaro ve Massaro, 1986, 2000;).   

Septasyon periyodunda akciğerde CRABP-I konsantrasyonu pik yapar ve RA 

sentezinde kilit bir protein olan CRBP-I konsantrasyonu yükselir (Ong ve Chytil, 1976). 

Deksametazon uygulaması ile septasyonu durdurulan sağlıklı fetal akciğerinde CRBP-I 

mRNA konsantrasyonun düşmesi, eksojen RA uygulamasından sonra CRBP-I’in 

mRNA seviyesinin artması ve sonuçta septasyonun tekrardan uyarılması RA’in 

septasyon sürecindeki etkisini açıkça göstermektedir (Massaro ve Massaro, 2000). RA 

septasyon sürecindeki etkisini, elastin proteininin sentezi dolayısıyla elastik fibril 

üretimi için gerekli olan tropoelastin geni üzerinden gerçekleştirir (Hind ve diğ., 2002). 

Hiperoksi, deksametazon uygulamaları ve alveolar miyofibroblastların (elastik fibril 

üretimine katkı sağlarlar) sayısındaki ciddi düşüş, elastik liflerin çapraz bağlanmasını 

sağlayan lizil oksidaz enziminin inhibisyonuna neden olur. Bu durum alveolar duvarda 

elastin birikimini önleyerek  septasız geniş alveollerin oluşumuna neden olur (Galambos 

ve DeMello, 2008). Geniş alveollerin gözlendiği hiperoksik yenidoğan fare akciğerinde, 

deksametazon uygulaması yapılan postnatal fare akciğerlerinde ve amfizemli erişkin 

hayvan akciğerlerinde RA uygulamalarının alveol ve septa sayısını arttırdığı rapor 

edilmiştir (Hind ve Maden, 2004; Zimova ve diğ., 2008). Bunun yanında (RAR-γ) 

eksikliğinde elastin miktarının düştüğü ve alveol sayısının azaldığı belirtilmektedir 

(McGowan ve diğ., 2000). Veriler RA’in, solunum yüzey alanının genişletilmesinde 

etkili bir molekül olduğunu bir kez daha göstermektedir. Çalışmamızda kontrol 

bireylere eksojen RA uygulaması alveol ve septa sayısında önemli bir artışa neden 

olmuştur. RA’in septa ve alveol sayısındaki artışın uyarılmasındaki etkisi hiperoksik 

bireylerde kontrol bireyler kadar etkili değildir. Ancak istatistiksel analizlerimiz RA 

verilen hiperoksik bireylerdeki septa ve alveol sayısındaki bu artışın hiperoksi grubuna 

göre anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermektedir. RA’in hiperoksik bireylerde 

septa ve alveol oluşturmadaki bu azaltılmış etkisi şöyle açıklanabilir. Çeşitli 

nedenlerden ötürü bronşiyol duvarındaki düz kasların kasılması veya bronşiyollerin aşırı 

mukus ile tıkanması durumunda inspirasyon havası tıkalı/kapalı bronşiyollerin açıldığı 

alveolar kanala/alveollere ulaşamaz. Böyle bir durumda, pulmoner kan damarları 

duvarındaki düz kaslar serotonin gibi vazokonstruktif etkili moleküller aracılığıyla 

kasılır. Böylelikle kanın, gaz değişiminin yapıldığı alveolar bölgelere doğru akışı 

sağlanır. Bu bilgiye dayanarak, alveolar epitel hasarının olduğu, dolayısıyla gaz 

değişiminin yapılamadığı veya daha az yapıldığı bölgelerde pulmoner dolaşımın daha 
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yavaş veya kapalı olabileceğini söyleyebiliriz. Farelere intraperitoneal yoldan 

verdiğimiz RA sistemik dolaşıma katılarak akciğerlere ulaştığında, pulmoner dolaşımın 

hasar bölgelerinde yavaş veya kapalı olması nedeniyle bu bölgelere yeterince 

ulaşamamış ve RA etkisini bu bölgelerde yeterince gösterememiş olabilir. 

  

RA ve TGF-β alveolarizasyonda etkilidir ve bu moleküllerin veya reseptörlerinin 

akciğerde bulunmamaları alveolarizasyon sürecini olumsuz yönde etkiler. Akciğerde  

aşırı TGF-β sentezi alveolarizasyon sürecini kesintiye uğratır (Chen ve diğ., 2005). RA-

TGF-β1 ilişkisini açıklamaya yönelik yapılan çalışmaların çoğunda bu iki sinyal yolu 

arasında antagonistik bir etkileşimin olduğu işaret edilmektedir. Ancak, bu iki sinyal 

yolunun kemirgen damak mezenşim hücre hatlarında ekstrasellülar glikozamino-

glikanlarının sentezinde sinergistik ve birbirlerinin etkilerini artırıcı yönde çalıştıkları 

bulunmuştur (Nugent ve diğ., 1998). Bir astım modeliyle yapılan diğer bir çalışmada 

nazal hücrelerin kültür ortamına TGF-β1 ilavesi bu hücrelerde RAR-α seviyelerinin 

artmasıyla sonuçlanmıştır (Druilhe ve diğ., 2008). TGF-β farklı hücre tiplerinde farklı 

görevler üstlenebilen hatta aynı hücre tipinde bile değişen mikroçevre şartları ile 

tamamen farklı bir etki yaratabilen bir moleküldür. Hem TGF-β hem de RA sinyal 

yolunun alveologenezde ve alveolar bütünlüğün korunmasında görev aldıkları 

düşünüldüğünde, aynı biyolojik süreç için çalışan iki farklı molekül arasındaki ilişkinin 

hassaslığı oldukça önemlidir. İyonize radyasyon veya bleomisin ile fibrozis oluşturulan 

farelere RA verilmesi, akciğer fibroblastlarında TGF-β1 sentezinin azalmasına ve bu 

hücrelerin çoğalmalarının durdurulmasına neden olmuştur (Tabata ve diğ., 2006). İnsan 

akciğer fibroblastlarında kültür ortamına RA ilavesi TGF-β bağımlı kollagen I ve III 

üretiminin azalmasına neden olmuştur. Araştırıcılar bu etkinin doza bağımlı olduğunu 

yüksek dozda kullandıkları eksojen RA (10-5)  uygulamaları sonucu bu sonuca 

ulaştıklarını bildirmişlerdir (Krupsky ve diğ., 1994; Redlich ve diğ., 1995). RA’in TGF-

β  süper ailesinin sinyal yollarında görevli Smad proteinleri üzerine etkisini araştıran 

çalışmalar sınırlı sayıdadır ve embriyonik dokularda yapılmışlardır. Hamile dişi farelere 

embriyonik dönemin 8. ve 11. günleri arasında 50 mg/kg  RA verilmesiyle embriyoların  

nöral dokularında TGF-β süper ailesinden BMP sinyal yolunun sinyal elemanlarından 

Smad 1 ve p-Smad 1 ekspresyonlarının arttığı, bu yolun inhibitör proteini olan Smad 6 

ekspresyonunun ise düştüğü gözlenmiştir (Zhang ve diğ., 2008). Mevcut bilgilere göre 

Smad bağımlı TGF-β1 ile RA sinyal yolları arasındaki ilişkiyi Smad proteinleri 
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üzerinden açıklayan bir veri yoktur. Smad bağımlı TGF-β1  sinyal yolu uyarıldığında, 

sinyalin hücre içinde iletimde görevli olan Smad 2 ve Smad 3 proteinleri, 

fosforillenerek (p-Smad 2 ve p-Smad 3 proteinleri) Smad 4 proteini ile kompleks 

oluşturarak nukleusa taşınır ve hedef genleri üzerinde etkilerini gösterirler. Smad 

bağımlı TGF-β1  sinyal yolunun inhibitör proteini olan Smad 7 ise Smad 2 ve Smad 3   

proteinlerinin aktivasyonunu engelleyerek sinyal yolunu durdurur. Smad 2 ve Smad 3 

geni çıkarılan transgenik farelerde yapılan çalışmalar, bu proteinlerin TGF-β1 sinyal 

yolunda farklı görevler üstlenebileceğini göstermektedir (Brown ve diğ., 2007). Gen 

ekspresyon analiz sonuçlarımız Smad 2 ve p-Smad 2 protein seviyelerinde deney 

grupları arasında herhangi bir fark olmadığını, buna karşın hiperoksik şartların ve RA 

uygulamalarının özellikle Smad 3 proteini üzerinden TGF-β1 sinyal yolunun 

aktivasyonunu uyardığını işaret eder. Hiperoksi p-Smad 3 /Smad 3 oranının artmasına 

sebep olarak TGF-β1 sinyal yolunun aktivasyonuna, Smad 4  mRNA seviyesinde artışa 

ve Smad 7 mRNA ve protein seviyelerinde azalmaya neden olarak bu sinyal yolunun 

hiperoksi grubunda aktif olarak kullanımına neden olmuştur. Çalışmamızda RA 

uygulaması yapılan hiperoksik bireylerde TGF-β1 miktarı anlamlı olarak artarken, diğer 

deney gruplarında önemli bir değişiklik saptanmamıştır. Buna göre sağlıklı bireylere 

RA uygulamaları Smad bağımlı TGF-β1 sinyal yolunun kullanımını Smad 4 proteini 

üzerinden sınırlandırırken,  hiperoksik bireylere uygulanan eksojen RA, TGF-β1 

sentezini arttırmasına rağmen bu sinyal yolunun kullanımını Smad 4 ve Smad 7 

proteinleri üzerinden azaltmaktadır. Çok yeni olarak RA-TGF-β sinyal yolu arasındaki 

ilişkinin ortaya çıkarılmasına ilişkin yapılan kemirgen embriyonik damak mezenşimal 

hücrelerinin kullanıldığı bir çalışmada kondrogenez (kıkırdak oluşumu) boyunca iki 

sinyal yolu arasındaki ilişkinin düzenlenmesinde TG-etkileşim faktörü (TGIF) olarak 

adlandırılan bir regülatör proteinin  rol oynadığı rapor edilmiştir. Bu molekül bu iki 

sinyal yolunun birbiriyle rekabetinde etkilidir. Şöyle ki, TGF-β sinyal yolu aktivite 

kazandıysa ve etkin bir biçimde kullanılıyorsa, TGIF proteini p-Smad2/3-Smad 4 

kompleksine bağlanarak bu kompleksin hedef genlerinin transkripsiyonunu başlatır; RA 

sinyal yolunda ise TGIF proteini RA-RAR/RXR reseptör kompleksine bağlanarak RA-

yanıt genlerinin transkripsiyonunu düzenler. Eğer ortamda RA sinyal yolunu baskın 

kılacak moleküller varsa (yüksek miktarda RA ve RA reseptörleri) TGIF, RA-

RAR/RXR reseptör kompleksine bağlanmak suretiyle RA sinyal yolunu TGF-β sinyal 

yolundan baskın kılar (Zhang ve diğ., 2009). Çalışmamızın sonuçlarına göre bu rekabet 
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yolunun deney gruplarımızda kullanılıp kullanılmadığına yönelik bir çalışma 

yapılmamıştır.  

Sonuçlar 

 

1. Hiperoksi, C57BL/6J erişkin farelerin akciğerlerinde Smad 3 proteini üzerinden 

Smad bağımlı TGF-β1 sinyal yolunun aktivasyonuna ve kullanımına neden 

olarak, özellikle alveolar alanda ağır hasar meydana getirdi. Buna göre 

hiperoksik fare akciğerinde hasarın giderilmesine yönelik terapötik 

yaklaşımlarda Smad 3 geni hedef gen olarak gösterilebilir.   

2. RA sağlıklı erişkin fare akciğerinde tip 2 pnömosit çoğalmasını uyarır, tip 2/tip 1 

oranını dengeler ve alveol sayısında artışa neden olur. 

3. RA, sağlıklı ve hiperoksik fare akciğerinde Smad 3 bağımlı TGF-β1 sinyal 

yolunun kullanımını Smad 4 ve Smad 7 molekülleri üzerinden transkripsiyonel 

ve translasyonel kontrol mekanizmaları aracılığıyla sınırlar. 

4. Hiperoksik farelere eksojen RA uygulamaları akciğerde gözlenen patolojik 

değişimlerin gerilemesine neden olur. RA, Smad bağımlı TGF-β1 sinyal 

yolunun aşırı kullanımından kaynaklanan dejeneratif değişikliklerin giderilmesi-

ni ve alveologenezin uyarılmasını sağlayarak hiperoksik fare akciğerinde hasarın 

iyileştirilmesini sağlar. Ayrıca RA, hiperoksik hasarın iyileştirilmesinin 

hızlandırılmasında da etkilidir. Böylece prenatal ve neonatal dönemde alveolar 

epitel onarımında ve alveologenezde rol oynadığı bilinen RA, erişkin fare 

akciğerinde de hiperoksi sonrası alveolar onarımın uyarılması için  terapötik bir 

ajan olarak önerilebilir.  

5. Smad 3 bağımlı TGF-β1 sinyal yolu hiperoksik akciğerde tip 2-tip 1 pnömosit 

farklılaşmasında eşsiz bir öneme sahiptir. RA, hiperoksik bireylerdeki terapötik 

etkisini alveol sayısını, alveolar epitel yenilenmesini ve bütünlüğününün 

korunmasını sağlayarak yaparken, tip 2-tip 1 pnömosit farklılaşmasında uyarıcı 

bir etki göstermemiştir. Hiperoksik fare akciğerinde hasarın giderilmesi ve 

alveolar epitelin yenilenmesi için kullanılacak eksojen RA uygulamalarının tip 

2-tip 1 pnömosit farklılaşmasını uyarıcı bir ajanla birlikte kullanımının daha 

yararlı olacağı düşüncesindeyiz.   

6. Smad bağımlı TGF-β1 sinyal yolu uyarılmış olsa bile RA, bu sinyal yolunun   

kullanımını sınırlar. Bu nedenle eksojen RA, Smad bağımlı TGF-β1 sinyal 
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yolunun aşırı kullanımının olduğu patolojik durumların ortadan kaldırılmasında 

terapötik ajan olarak önerilebilir.  
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