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CMV  : Sitomegalovirüs 

CO2  : Karbon dioksit 

Cu
1+  

: 1 değerlikli bakır iyonu 

Cu
2+  

: Alkalin bakır iyonları 

DH5α  : Escherichia coli suĢu 

DMAEM : Dimetilaminetil metakrilat 

DMEM : Dulbecco‟nun modifiye ettiği Eagle besiyeri 

DMPC : 1,2-dimiristoil- sn –glisero -3-fosfokolin 

DMPG : 1,2-dimiristoil L-α-fosfatidil-DL-gliserol 

DNA  : Deoksiribonukleik asit 

DNaz I : Deoksiribonukleaz I 

DPBS  : Dulbecco‟nun fosfat tamponu 

E.coli  : Escherichia coli 

EDTA  : Etilendiamintetra asetik asit 

EtBr  : Etidyum bromür 

FBS  : Fetal sığır serumu 

GFP  : YeĢil floresans protein 

GFPmut1 : YeĢil floresans proteininin mutant formu 

GSH  : Glutatyon  

GSSG  : OksitlenmiĢ glutatyon 

HBSS  : Hank‟in dengeli tuz solüsyonu 

HCl  : Hidroklorik asit 

HeLa  : Ġnsan epiteloid karsinoma 

Kb  : Kilobaz 

kDa  : Kilo dalton 

LB  : Lurie Bertani 

LPEI  : Doğrusal polietilen imin 

LUV  : Büyük unilameller vesikül 

M  : Molar 

MES  : 2-(N-morfolino)etanesülfonik asid 

Mg
2+  

: Magnezyum iyonu 

MLV  : Multilameller vesikül 
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MTT  : 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromid 

NaCl  : Sodyum klorür 

NaOH  : Sodyum hidroksit 

NLS  : Nuklear lokalizasyon sinyali 

O2  : Moleküler dioksijen 

O2˙¯  : Süper oksit radikali 

OD  : Optik dansite 

ODN  : Oligodeoksinukleotid 

OMC  : oligoperoksit metal kompleksi 

PBS:  : Fosfat tamponu 

pDNA  : Plazmit DNA 

PEG  : Polietilen glikol 

pEGFP-N1 : YeĢil floresans protein kodlayan plazmit 

PEI  : Polietilen imin 

pGL4.51 : Lusiferaz enzimi kodlayan plazmit 

PLL  : Poli-l-lizin 

PMT  : Fotomultiplier tüp 

RLU  : Bağıl ıĢık birimi 

ROS  : Reaktif oksijen türleri 

SCID  : Ağır kombine immün yetersizlik 

SDS  : Sodyum dodesil sülfat 

SH-SY5Y : Ġnsan nöroblastoma hücre soyu 

TAE  : Tris-Asetat-EDTA 

Tris-HCl : Trizma-Hidroklorik asit  

U  : Ünite 

VEP  : 5-tert bütilperoksi-5-metil-1-hekzen-3-in 

WST  : (2-(4-iyodofenil)-3- (4-nitrofenil)-5-(2,4-disülfofenil)-2H-tetrazolyum 

monosodyum tuzu 

XL-1 Blue : Escherichia coli tetrasiklin dirençli suĢ  

YOYO-1 :1,1'-(4,4,8,8-tetrametil-4,8-diazaundekametilen)bis-4-[[3-metilbenz-1,3-

okzazol-2-il]metilidin]-1,4-dihidroquinolinyum] tetraiodid 
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ÖZET 

YENİ SENTEZLENEN DNA NANOTAŞIYICILARININ GEN SALIM 

AMACIYLA HÜCRE TRANSFEKSİYONU VE TOKSİSİTELERİNİN 

İNCELENMESİ 

Gen terapisi, genetik ya da edinilmiĢ hastalıkların tedavisi amacıyla, hedef hücrelere 

terapötik genlerin vektör adı verilen bir DNA taĢıyıcısı aracılığıyla aktarımı ve aktarılan 

genlerin ekspresyonu temeline dayanır. Bu aĢamaların gerçekleĢmesi sırasında vektör, 

transfeksiyon verimini etkileyen çeĢitli hücresel bariyerler ile karĢılaĢır. Gen terapisinde 

kullanılacak vektörün hücresel bariyerleri aĢarak; hücreleri en düĢük toksisite ile en 

etkili Ģekilde transfekte etmesi arzu edilir. Bu nedenle uygun vektörün seçimi oldukça 

önemlidir. Gen terapisinde viral ve viral olmayan olmak üzere iki temel vektör sınıfı 

olmasına rağmen, viral olmayan vektörlerin birçok üstünlüğe sahip olmalarından dolayı 

bu çalıĢmada viral olmayan, yeni sentezlenmiĢ ve BG-2 olarak adlandırılmıĢ 

oligoelektrolit temelli kopolimer tercih edilmiĢtir. 

Bu tez çalıĢmasında yeni sentezlenmiĢ BG-2 oligoelektrolitinin transfeksiyon 

aĢamalarında karĢılaĢılan bariyerleri aĢabilme yeteneği, insan serviks epiteloid 

karsinoma HeLa, insan nöroblastoma SH-SY5Y ve sıçan C6 glioma olmak üzere üç 

farklı hücre soyu üzerindeki transfeksiyon verimi ve toksik etkisi incelenerek baĢta 

kanser olmak üzere birçok genetik ya da edinilmiĢ hastalıkların tedavisi için gen 

terapisinin baĢarısının arttırılması amaçlanmıĢtır. Ayrıca transfeksiyon aĢamalarının 

aydınlatılması ve bu konuda literatürde mevcut olan eksikliklerin giderilmesine katkıda 

bulunulması hedeflenmiĢtir. 

BG-2 oligoelektrolitinin 9-(dietilamino)-5H-benzo[R]fenoksazin-5-on (Nil kırmızısı) 

floresans probu aracılığıyla kiritik misel konsantrasyonu (CMC), DNA molekülü ile 

oluĢturduğu kompleks yapısı ise 1,1'-(4,4,8,8-tetrametil-4,8-diazaundekametilen)bis-4-

[[3-metilbenz-1,3-okzazol-2-il]metilidin]-1,4-dihidroquinolinyum] tetraiodid (YOYO-

1) probunun floresansından yararlanılarak floresans spektrometrede belirlendi. 

DNA/BG-2 kompleksinin boyutu Nanosizer boyut ölçüm cihazı aracılığıyla tespit 

edildi. DNA/BG-2 kompleksinin anyonik 1,2-dimiristoil L-α-fosfatidil-DL-gliserol 

(DMPG) ve nötral 1,2-dimiristoil-sn–glisero-3-fosfokolin (DMPC) model mebranları ile 

etkileĢimleri etidyum bromür floresansında (EtBr) meydana gelen değiĢimlerin 

floresans spektrometrede izlenmesi ile incelendi. BG-2 molekülü ile kompleks halinde 

bulunan DNA molekülünün, Deoksiribonukleaz I (DNaz I) ve serumda bulunan 

nukleazların aktivitesine karĢı direnci agaroz jel elektroforezinde belirlendi. HeLa, SH-

SY5Y ve C6 glioma hücre soyları yeĢil floresans protein (GFP) kodlayan pEGFP 

plazmidi ve lusiferaz enzimini kodlayan pGL4.51 plazmidi ile transfekte edildi. BG-2 

oligoelektrolitinin transfeksiyon verimi; GFP ekspresyonunun floresans invert 

mikroskopta görüntülenmesi ve lusiferaz gen ekspresyonunun luminometrede ölçülmesi 

ile belirlendi. BG-2‟nin transfeksiyon veriminin yanısıra 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazolyum bromid (MTT) ve Bikinkoninik asit (BCA) yöntemi ile hücreler 

üzerindeki toksik etkisi de incelendi. 



xiii 

 

BG-2 oligoelektrolitinin üç farklı hücre soyu üzerindeki transfeksiyon verimi 

incelendiğinde, en etkili HeLa hücrelerini transfekte ettiği, C6 glioma hücrelerini ise 

transfekste edemediği görüldü. BG-2‟nin hücreler üzerinde toksik etki gösterdiği 

görülmesine rağmen; DNA ile BG-2 arasında kararlı ve küçük boyutlu komplekslerin 

oluĢumu, oluĢan komplekslerin model membranlar ile etkileĢim profillerinin arzu edilen 

düzeyde olması, ayrıca BG-2‟nin DNA‟yı nukleaz aktivitesine karĢı koruması BG-2 

oligoelektrolitinin hücresel bariyerleri aĢabildiğini göstermektedir. Bu sebeple, BG-2 

oligoelektrolit yapısında uygulanacak küçük değiĢiklikler ile BG-2‟nin gen terapisinde 

kullanıma uygun olacağı düĢünülmektedir. 
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SUMMARY 

CELL TRANSFECTION AND CYTOTOXICITY STUDIES OF NEWLY 

SYNTHESIZED DNA NANOCARRIERS FOR GENE DELIVERY 

 

Gene therapy is based on transferring therapeutic genes into the targeted cells via DNA 

carriers called as vector and expression of these genes to cure genetic and acquired 

diseases. During this process vector encounters cellular barriers which effects 

transfection efficiency. Vector planned to use for gene delivery is desired to overcome 

cellular barriers and to achieve transfection of cells with high efficiency and low 

cytotoxicity. As a result, selection of appropriate vector is highly important. Although 

there are two major class of vectors such as viral and non viral vectors in gene delivery; 

non-viral, newly synthesized oligoelectrolyte based copolymer which is called as BG-2 

was chosen since non-viral vectors have many advantages over viral-vectors.  

In this thesis study it was aimed to improve potency of gene therapy to cure especially 

cancer and other genetic or acquired diseases by studying the ability of newly 

synthesized BG-2 oligoelectrolyte to overcome cellular barriers, and to determine 

efficiency of transfection and cytotoxic effects of oligoelectrolyte on three different cell 

lines, human cervix epiteloid carcinoma (HeLa), human neuroblastoma SH-SY5Y and 

rat C6 glioma. Moreover, it was objected to enlighten the transfection steps and to fulfill 

the missing parts in literature dealing with this subject.  

Critical micellar concentration (CMC) of BG-2 oligoelectrolyte was determined by 9-

diethylamino-5H-benzo[a]phenoxazine-5-one, (nile red) fluorescence characteristics 

and complex formation of DNA with BG-2 was determined by monitoring the changes 

on 1,1'-(4,4,8,8-tetramethyl-,8-diazaundecamethylene)bis-4-[(3-methylbenz-1,3-oxazol-

2-yl)methylidine]-1,4-dihydroquinolinium] tetraiodide (YOYO-1) fluorescence 

characteristics with the help of flourescence spectrometer. Size of DNA/BG-2 complex 

was measured by Nanosizer. Interaction between anionic 1,2- dimyristoyl L- α-

phosphatidyl-DL-glycerol (DMPG) or neutral 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-

phosphatidylcholine (DMPC) model membranes and DNA/BG-2 complex was studied 

by monitoring the changes on ethidium bromide (EtBr) fluorescence characteristics by 

using flourescence spectrometer. Sensitivity of DNA molecule, complexed with BG-2, 

against deoxyribonuclease I (DNase I) and serum nucleases was determined by agarose 

gel electrophoresis. HeLa, SH-SY5Y and C6 glioma cells were transfected with green 

fluorescent protein (GFP) encoding pEGFP plasmid and luciferase enzyme encoding 

pGL4.51 plasmid. Transfection efficiency of BG-2 oligoelectrolyte was determined by 

monitoring GFP expression by fluorescence invert microscope and measuring the 

luciferase gene expression by luminometer. Besides the transfection efficiency of BG-2, 

the toxicity of oligoelectrolyte on cells was also examined. Cytotoxicity was assessed 



xv 

 

by 3-(4,5-dimethylthiazolyl-2)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide MTT ve 

Bicinchoninic acid (BCA) method. 

Transfection efficiency of BG-2 oligoelectrolyte on three different cell lines was 

analysed and it was observed that BG-2 transfected HeLa cells with highest rate, 

transfection of C6 glioma cells was not achieved with BG-2 oligoelectrolyte. Although 

BG-2 showed some toxic effect on the cells, it was also observed that BG-2 

oligoelectrolyte was successful to overcome cellular barriers by forming stable and 

small sized complexes with DNA, interacting with model membranes in a desirable 

manner and protecting DNA from nuclease activity. As a result, with small 

modifications on BG-2 oligoelectrolyte structure, it can be suitable for gene delivery 

applications in the future.  
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1. GİRİŞ 

Gen terapisi, hedef hücrelere terapötik genlerin aktarımı ve bu genlerin ekspresyonu 

temeline dayanır (Mohr ve Geissler, 2002). Gen tedavisi; hemofili, hiperkolesterolemi, 

diyabet, koroner kalp hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları (AIDS) gibi birçok genetik 

hastalığın tedavisinde umut vaad eden bir tedavi Ģeklidir. Bu hastalıkların yanı sıra 

kanserin tedavi edilmesinde gen tedavisi büyük potansiyele sahiptir. Normal doku 

hücrelerini yıpratarak, sıkıĢtırarak sürekli büyüyen somatik hücrelerde görülen bir 

hastalık olan kanser; çoğunlukla büyüme kontrolünü düzenleyen ve yöneten genlerde 

meydana gelen rastlantısal somatik mutasyonlar sonucu ortaya çıkar (Evan ve Vousden, 

2001). 

Klinik ve deneysel çalıĢmalar, birçok kanser türünün, genetik değiĢimlerin ve 

epigenetik mekanizmaların birlikte ya da ayrı ayrı etkisiyle tetiklenen ve çeĢitli protein 

kinazları ve transkripsiyonel düzenleyicileri etkileyen moleküler bozukluklar sonucu 

oluĢtuğunu göstermiĢtir (Evan ve Vousden, 2001; Stavropoulou ve diğ., 2010). Kanser 

birçok farklı nedenle oluĢsa bile kanser tedavisinin, hastalığın kendisi gibi karmaĢık bir 

düzende iĢlemesi gerektiği fikri yanlıĢtır (Evan ve Vousden., 2001). Bu doğrultuda; 

küçük boyutta ve istenilen özellikte yapıların oluĢumuna izin vermesi gibi birçok 

avantaja sahip olmasından dolayı nanoteknoloji (Tang ve diğ., 2010) ve son yıllarda 

genetik ve edinilmiĢ hastalıkların tedavisine yönelik önemli bir geliĢme kaydetmiĢ olan 

gen terapisi (Leong, 2006) kanserin tedavi edilmesinde büyük umut vaadetmektedir.  

Gen tedavisinde; vektör olarak adlandırılan ve DNA taĢıyıcısı olarak kullanılan 

moleküllerin yüksek verimle transfeksiyonunun elde edilmesi ve hücre toksisitesinin 

çok düĢük olması bu konuda aranan iki temel özelliktir. Bu nedenle gen aktarımında 

uygun vektör seçimi oldukça önemlidir (Lv ve diğ., 2006). Terapötik ajanın hedef doku 

ve hücrelere ulaĢtırılmasında kullanılan vektörler viral ve viral olmayan olmak üzere iki 

gruba ayrılır (Garcia ve diğ., 2007). Viral olmayan gen tedavisi çalıĢmaları, hücre 

içerisinde ekspresyonu gerçekleĢecek olan geni taĢıyan plazmit DNA‟nın bir vektör 

aracılığı ile paketlenmesi, hücre içine alınımı ve ilgili proteinin üretilmesine veya 

üretiminin engellenmesine kadar olan aĢamaların incelenmesini içermektedir (Colosimo 
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ve ark., 2000). Viral vektörlerin aktarılan genin paketlenmesinde, viral olmayan 

vektörlere göre daha verimli olsalar da immunojenite, transgene rastgele entegre olma 

ve viral rekombinasyon gibi dezavantajları vardır. Bu sebeple virüslere alternatif olarak 

daha düĢük transfeksiyon etkinliğine sahip olmalarına rağmen sentetik yapılar tercih 

edilir (Montier ve diğ., 2004). Viral olmayan vektörler laboratuar koĢullarında çok kısa 

sürede üretilebilmekte ve viral vektörlerle karĢılaĢtırıldığında daha büyük DNA 

moleküllerini taĢıyabilmektedir. Ticari olarak kolay temin edilmesi ve maliyetinin de 

düĢük olması bu alandaki çalıĢmaların viral olmayan vektörlere odaklanmasının diğer 

önemli sebepleri arasındadır (Garcia ve diğ., 2007).  

Viral olmayan in vitro gen tedavisi çalıĢmalarında, hedef hücrede ekpresyonunun 

gerçekleĢtirilmesi istenilen geni taĢıyan plazmit DNA ile viral olmayan vektörün 

kompleks oluĢturması sağlanır, kompleksin in vitro koĢullarda hücreye gönderilmesi ve 

hücre transfeksiyonunun gerçekleĢmesi sonucu ilgili proteinin üretimi arttırılır ya da 

engellenir. Ancak bu aĢamaların gerçekleĢmesi sırasında; hücre içine alımın düĢük 

olması, sitoplazma içinde serbest kalan DNA moleküllerinin kararlılıklarının düĢük 

olması ve nukleusa giriĢin gerçekleĢmemesi olmak üzere transfeksiyon verimini 

etkileyen üç büyük hücresel bariyer vardır. Bunların dıĢında DNA/viral olmayan vektör 

kompleksinin uygulanma yolu, biyouyumluluğu, transfekte edilecek hücre ve dokuların 

hedeflenmesi ve özellikle hücre toksisitesi de dikkate alınması gereken konular 

arasındadır (Luo ve Saltzman, 2000). 

Gen transferinde kullanılan viral olmayan vektörlerin fizikokimyasal özellikleri 

arasındaki küçük farklar, hücre içine giriĢ ve protein üretimine kadar devam eden ileriki 

aĢamalarda, çeĢitli karıĢıklıklara neden olarak hücre üzerinde toksik etki 

yaratabilmektedir (He ve diğ., 2010). Viral olmayan vektörlerle yapılan transfeksiyon 

çalıĢmalarında, literatürde belirli oranda yüksek transfeksiyon verimine sahip viral 

olmayan vektörlere rastlanmakla birlikte, vektör/DNA kompleksinin farklı hücre 

soylarıyla etkileĢim mekanizmalarına bağlı olarak kompleksin hücre içine alımı ve 

hücre içerisinde izlediği yol tam olarak aydınlatılamamıĢtır. Hastalıkların tedavisinde 

gen terapisinin baĢarısının arttırılması için transfeksiyon basamaklarının ayrıntılı Ģekilde 

bilinmesi oldukça önem taĢımaktadır. 
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Bu tez çalıĢmasında, transfeksiyon basamaklarının anlaĢılabilmesi ve yeni bir viral 

olmayan DNA taĢıyıcısı vektörün karakterizasyonu amacı ile farklı biyofiziksel 

yöntemler kullanılmıĢtır. Bu amaçla ağırlıklı olarak floresans teknik kullanılmıĢtır. 

Biyolojik çevreye oldukça duyarlı olan ve spektrumları ortamda bulunan metabolit 

konsantrasyonlarına bağlı olarak değiĢen floroforların floresans spektrumlarının 

ölçülmesi, biyolojik yapı ve fonksiyon çalıĢmalarında güçlü ve hassas bir yöntemdir (So 

ve Dong, 2002).  

En düĢük sitotoksisite ile yüksek transfeksiyon verimini elde etmek için yeni 

sentezlenen, viral olmayan, katyonik oligoelektrolit ile DNA/oligoelektrolit 

kompleksleri oluĢturulmuĢ ve bu komplekslerin çeĢitli kanser hücre soylarının 

membranları ile etkileĢimleri floresans yöntemler kullanılarak incelenmiĢtir. 

Yeni sentezlenen oligoelektrolitin Kritik Misel Konsantrasyonu, artan oligoelektrolit 

konsantrasyonuna bağlı olarak hidrofobik bir floresans prob olan Nil kırmızısının 

floresans spektrumunda meydana gelen değiĢimler izlenerek belirlenmiĢtir. 

Oligoelektrolitin, DNA molekülünü transfeksiyona uygun boyutlarda paketlediğini 

gösterilmesi amacıyla YOYO-1 floresans probunun floresans ıĢık Ģiddetinde meydana 

gelen değiĢimlerden yararlanılmıĢtır. Oligoelektrolitin ve oligoelektrolit/DNA 

komplekslerinin boyutları Nanosizer dinamik ıĢık saçılım cihazı ile tayin edilmiĢtir. 

Oligoelektrolitin hücreye giriĢi endozitik süreç ile gerçekleĢir (Kichler ve diğ., 2001). 

Etkili bir salım için, oligoeletrolit/DNA komplekslerinin endozom aracılığıyla hücre 

içine giriĢinin sağlanması ve hücre içinde endozomun lizozom ile birleĢmesinin 

engellemesi oligoeletrolitin mutlaka sağlaması gereken önemli iki özelliktir (Akin ve 

diğ., 2003). Kompleksin ya da DNA‟nın sitoplazmaya geçiĢi gen transferinin baĢarısını 

etkileyen belirgin ve önemli bir süreçtir. Bu yüzden oligoelektrolit ve 

oligoeletrolit/DNA komplekslerinin model membranlar ile etkileĢimleri, anyonik 

DMPG ve nötral DMPC lipit vezikülleri kullanılarak, EtBr floresans spektrumundan 

yararlanılarak incelenmiĢtir. 

Oligoeletrolitin DNA molekülünü hücrede ve in vitro ortamda DNAz enzimlerinin 

saldırısından koruyup korumadığını anlamak üzere, oligoelektrolit/DNA kompleksleri 
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serum ve DNase I ile ayrı ayrı muamele edilip, agaroz jel elektroforezinde 

yürütülmesiyle oluĢan DNA bantları gözlenmiĢtir. 

Ġnsan epitelloid karsinoma HeLa, insan nöroblastoma SH-SY5Y, ve sıçan glioma C6 

olmak üzere üç farklı hücre soyu, GFP kodyalan pGFP-N1 ve lusiferaz enzimini 

kodlayan pGL4.51 plazmitleri ile transfekte edilmiĢlerdir. GFP ekspresyonu Time 

Lapse Floresans Invert Mikroskobu ile incelenmiĢtir. Lusiferaz ekspresyonu 

ThermoScientific Ascent Fluoroskan FL cihazında luminometrik olarak ölçülmüĢ ve 

transfeksiyon sonucu elde edilen verim, bağıl ıĢık biriminin (RLU) hesaplanması ile 

kantitatif olarak belirlenmiĢtir.  

Oligoelektrolitin HeLa, SH-SY5Y ve C6 Glioma hücre soyları üzerine toksik etkileri 

ticari olarak temin edilebilen MTT toksisite ve BCA hücre canlılık testleri ile 

belirlenmiĢtir. 

Yapılan tüm deneylerden elde edilen veriler ORIGIN LAB grafik programında 

değerlendirilmiĢtir. 

Bu tez çalıĢmasında yürütülen deneyler sonucu elde edilen verilerden yola çıkılarak, 

çeĢitli hücre soylarının yeni sentezlenmiĢ katyonik yapıdaki oligoelektrolit ve ticari 

olarak temin edilen farklı viral olmayan vektörler ile etkileĢimleri değiĢik floresans 

yöntemler aracılığıyla incelenerek, transfeksiyon aĢamalarının aydınlatılması ve bu 

konuda literatürde mevcut olan eksikliklerin giderilmesine katkıda bulunulması 

hedeflenmiĢtir. 

Ayrıca oligoelektrolitin transfeksiyon veriminin yanısıra, hücreler üzerindeki toksik 

etkileri de incelenerek baĢta kanser olmak üzere birçok genetik ya da edinilmiĢ 

hastalıkların tedavisi için gen terapisinin baĢarısının arttırılması da amaçlanmıĢtır. 

Yüksek transfeksiyon verimine sahip viral olmayan vektörlerin kullanımına literatürde 

rastlanmasına karĢın, vektör/DNA komplekslerinin farklı hücre soyları ile etkileĢimleri 

ve kompleksin hücre içine alım mekanizmaları konularının aydınlatılamamıĢ olması bu 

tezin özgün değerini oluĢturmaktadır. Ayrıca tez çalıĢması sırasında kullanılan viral 

olmayan vektörün yeni sentezlenmiĢ olması da bu tezin özgün olan diğer bir yönüdür. 
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2. GENEL KISIMLAR 

2.1 GEN TERAPİSİ 

Gen terapisi; transgen ekspresyonun hedeflendiği hücre ya da organlara ilgili terapötik 

genin transferi olarak tanımlanabilir. Son yıllarda gen terapisi; iĢlevini yerine 

getiremeyen genlerin değiĢtirilmesiyle, genetik ya da edinilmiĢ hastalıkların tedavisinde 

büyük bir potansiyele sahip olmasından dolayı büyük ilgi toplamaktadır (Gao ve diğ., 

2010). National Center for Biotechnology Information‟s (NCBI; Rockville, MD) 

MEDLINE (www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/) veritabanında “transfeksiyon” anahtar 

kelimesi arandığında 50.000‟den fazla makale ile karĢılaĢılmaktadır (Luo ve Saltzman, 

2000). 

Memeli hücrelerine gen transferinin etkili bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi insan gen 

terapisi denemelerinin yapılmasına önayak olmuĢtur. 1980‟lerden beri özgün 

hastalıkların tedavisi amacıyla bir organizmanın genetiğinin değiĢtirilmesini hedefleyen 

gen terapisi çalıĢmalarının klinik sonuçları 1990‟ lardan itibaren görülmüĢtür (Hunt ve 

Vorburger, 2002). Bu çalıĢmalar sırasında, SCID (Severe Combined Immunodeficiency 

Disease) hastalığında adenozin deaminaz eksikliği, kistik fibrozisde transmembran 

düzenleyicisinde meydana gelen gen mutasyonları, Lesch-Nyhan hastalığında 

hipoksantin-guanin fosforibozil transferaz eksikliği ve Gaucher hastalığında 

glukoserebrozidaz enzim eksikliği gibi tek gen hasarı sebebiyle meydana gelmiĢ kalıtsal 

bozuklukların plazmit-temelli gen tedavisi ile düzeltilmesi amaçlanmıĢtır. 1990 yılında, 

adenozin deaminaz eksikliği tedavisi üzerine resmi onaylı ilk insan gen terapisi 

denemesinin yapılmasının ardından, 500‟den fazla protokol uygulanmıĢ ya da 

onaylanmıĢtır. 2002 yılında, SCID tedavisinde baĢarılı gen terapisi temelli bir çözüm 

açıklanmıĢtır. 2003‟de ise Çin‟li bir ilaç firması, baĢ ve boyun skuamoz hücre 

karsinoması için ilk gen terapi ürününü (Gendicine) onaylamıĢtır. Tümör hücrelerine 

p53 genini ekleyerek, hücre ölümünü düzenlemek suretiyle çalıĢan bir adenoviral gen 

salım sistemi olan bu ürün hastalığın geç-fazındaki gönüllülerin üçte ikisinde tam 

gerilemeyi baĢarmıĢtır (Patil ve diğ., 2005).  

Gen tedavisi denemelerinin klinik olarak gerçekleĢtirildiği bu hastalıkların yani sıra  

günümüzde çok farklı hastalıkların tedavisi amacıyla gen terapisi çalıĢmaları 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
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yürütülmektedir. Cerrahi, radyo veya kemoterapi gibi geleneksel tedavilerin birçok yan 

etkiye sahip olması, kanser tedavisi için yeni bir yöntem arayıĢını doğurmuĢ ve bu 

doğrultuda gen tedavisinin kullanılması yeni yeni ortaya çıkmakla birlikte geliĢen ve 

umut vaad eden bir yaklaĢım olmuĢtur (Halama ve diğ., 2009). 

Kanser, normal doku hücrelerini yıpratarak, sıkıĢtırarak sürekli büyüyen somatik 

hücrelerde görülen bir hastalıktır. Büyüme kontrolünü düzenleyen ve yöneten genlerde 

meydana gelen raslantısal somatik mutasyonlar kanser geliĢimine neden olur (Evan ve 

Vousden, 2001). Klinik ve deneysel çalıĢmalar; birçok kanser türünün, genetik 

değiĢimlerin ve epigenetik mekanizmaların birlikte ya da ayrı ayrı etkisiyle tetiklenen 

ve çeĢitli protein kinazları ve transkripsiyonel düzenleyicileri etkileyen moleküler 

bozukluklar sonucu oluĢtuğunu göstermiĢtir (Evan ve Vousden, 2001; Stavropoulou ve 

diğ., 2010). Bu yüzden, yaklaĢık çeyrek yüzyıldan beri kanser tedavisi için 

onkogenlerde meydana gelen mutasyonları saptama çalıĢmalarına ağırlık verilmiĢtir, 

ancak bu mutasyonları saptamak oldukça zordur (Hanahan ve Weinberg, 2000).  

Kanser birçok farklı nedenle oluĢsa bile kanser tedavisinin, hastalığın kendisi gibi 

karmaĢık bir düzende iĢlemesi gerektiği fikri yanlıĢtır (Evan ve Vousden., 2001). Bu 

sebeple, kanserin karmaĢık doğasını tamamen çözmeye çalıĢmak yerine tüm insan 

kanser tiplerinde ortak olarak görülen ve sonradan kazanılmıĢ olan çoğalma, farklılaĢma 

ve ölüm gibi mekanizmaları yöneten moleküler, biyokimyasal ve hücresel özelliklerin 

araĢtırılmasıyla kanser tedavisinde büyük bir aĢama kaydetmek mümkündür (Hanahan 

ve Weinberg, 2000). 

Gen tedavisinde DNA taĢıyıcısı olarak kullanılacak vektör sistemlerinin geliĢtirilmesi 

ile birlikte farklı histolojik tipte kanserlerin tedavisi mümkün olabilir (Hunt ve 

Vorburger, 2002). Bu doğrultuda kanserin tedavi edilmesinde uygun vektörlerin 

tasarlanmasını sağlayan nanoteknoloji birçok avantaja sahiptir. Nanoyapılar 

boyutlarının küçük olması nedeniyle in vivo uygulamalarda tümör kan damarlarından 

artan geçirkenlik ve toplayıcılık etkisinin de yardımıyla kolayca geçebilir. Ayrıca, 

hidrofilik özellik kazandırılmasıyla nanoyapının dolaĢımda kalma süresi ve yarı ömrü 

arttırılır, böylece tümör dokusunun nanoparçacığın taĢıdığı antikanser ilaca maruz 

kalma zamanı da arttırılmıĢ olur. Kanser hücrelerine özgü antikor, lektin ve ligandların 
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bağlanması ile tümör hücrelerinin hedefe yönelik tedavisi de mümkün olabilir (Tang ve 

diğ., 2010). 

Kanser hücre fizyolojisi ve medikal alanda kullanılan nanomateryallerin özellikleri 

ayrıntılı Ģekilde anlaĢılmadıkça kanser terapisinin baĢarılı olma Ģansı çok düĢüktür. 

Ancak kanser hücrelerinin fizyolojisi hakkında bilinmeyenler günyüzüne çıkarıldıkça, 

kolayca müdahale edilerek yapısı değiĢtirilebilen ve istenilen özellikler eklenerek amaca 

yönelik ilaç veya gen taĢıma kapasitesi kazanan nanomateryallerin kullanımı kanser 

terapisinin baĢarısını arttıracaktır. 

Gen terapisinde karĢılaĢılan öncelikli sorun terapötik geni (transgen), ekspresyonun 

yapılması istenen hedef hücreye taĢıyacak uygun vektörü geliĢtirmektir (Gao ve diğ., 

2007).  

Ġdeal bir gen salınım sisteminin;  

1. Transgeni hücre içi ortamda nukleazlar tarafından sindirilmekten korumak, 

2. Transgeni, hücre zarından geçirerek hedef hücrenin çekirdeğine taĢımak 

3. Zararlı etkilerinin olmaması ya da en az düzeyde olması gibi 3 temel kriteri 

taĢıması gereklidir (Gao ve diğ., 2007). 

Yakın bir zamana kadar gen terapisi denemelerinin büyük bir kısmı, yüksek 

transfeksiyon verimleri dolayısıyla, viral vektörlere dayanmaktaydı. In vivo gen 

transferi çalıĢmalarında, daha yüksek verim elde edilmesi virüslerin tercih edilmesine 

neden olmuĢsa da günümüzde viral vektörlerin kullanımı güvenlik endiĢelerine yol 

açmalarından dolayı azalmıĢtır. Viral vektörlerin kullanımında immünojenite ve 

toksisite en baĢta karĢımıza çıkan sorunlardır. (Leong, 2006). Retrovirüsler ve 

adenovirüsler gibi viral vektörler birçok hücrede etkilidir (Clamme ve diğ., 2000).  

Retrovirüsler için hücre bölünmesinin sınırlı olması, adenovirüsler ile kontaminasyon 

ve adeno-iliĢkili virüslerin (AAV) paketlenmesinde karĢılaĢılan kısıtlamalar, viral 

vektörlere olan ilgiyi azaltmıĢtır. Viral olmayan vektörlerle; sadece kısa süreli ve daha 

düĢük gen ekspresyon seviyelerinde transfeksiyon elde edilmesine rağmen, bu 

vektörlerin kolay sentez edilmeleri, düĢük immün cevap oluĢturmaları ve kesilmemiĢ 
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plazmit DNA‟yı taĢıyabilmeleri gibi belirli avantajlarından dolayı viral olmayan 

vektörler, viral vektörlerle rekabet edecek avantaja sahiptir. Ayrıca kalite kontrol, 

saklama stabilitesi ve geniĢ ölçekte üretim gibi birçok farmasotik soruna da çözüm 

getirmektedir (Leong, 2006). Birçok uygulamada terapötik olarak kullanımı henüz 

yetersiz olsa da, viral olmayan gen terapisi bahsedilen avantajları sebebiyle genetik ve 

edinilmiĢ hastalıkların tedavisinde umut vaadetmektedir (Mohr ve Geissler, 2002).  

Viral olmayan gen tedavisi çalıĢmaları, hücre içerisinde ekspresyonu gerçekleĢecek olan 

geni taĢıyan plazmit DNA‟nın bir vektör aracılığı ile paketlenmesi, hücre içine alımı ve 

ilgili proteinin üretilmesine veya üretiminin engellenmesine kadar olan aĢamaların 

incelenmesini içermektedir (Colosimo ve diğ., 2000).  

Etkili bir transfeksiyon için; vektörlerin, DNA molekülü ile küçük boyutlarda kompleks 

oluĢturması gereklidir (Clamme ve diğ., 2000). DNA-temelli terapötiklerin baĢarısını 

arttırmak için; DNA/vektör kompleksin hücre içine alımını arttırabilen ve in vivo 

uygulamalarda DNA‟nın vücut içinde yıkımını engelleyebilecek salım sistemleri 

gereklidir (Patil ve diğ., 2005). Bu nedenle, güvenli ve etkili viral olmayan gen 

taĢıyıcılarının geliĢtirilmesi gen terapisinin baĢarısı için çok önemlidir. 

2.1.1 Viral ve viral olmayan vektörler 

Gen aktarımında uygun vektör seçimi önemlidir (Lv ve diğ., 2006). Gen tedavisinde 

kullanılacak DNA taĢıyıcılarında yüksek verimle transfeksiyonun elde edilmesi ve 

hücre toksisitesinin çok düĢük olması aranan iki temel özelliktir. Terapötik ajanın hedef 

doku ve hücrelere ulaĢtırılmasında kullanılan vektörler viral ve viral olmayan olmak 

üzere iki gruba ayrılır (Garcia ve diğ., 2007). 

Viral vektörler oldukça geliĢmiĢ olmaları ve özelleĢmiĢ parçalar taĢımaları nedeniyle 

aktarılan genin paketlenmesinde viral olmayan vektörlere kıyasla verimlidir. 

Transfeksiyon veriminin % 90 üzerinde olması nedeniyle gen tedavisi üzerine klinik 

denemelerin % 75‟i virüs temelli vektörler kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir (Luo ve 

Saltzman, 2000). Fakat viral vektörlerin; immunojenite, transgene rastgele entegre olma 

ve viral rekombinasyon gibi dezavantajları vardır. Ayrıca retrovirüsler için hücre 

bölünmesinin sınırlı olması, adenovirüsler ile kontaminasyon ve adeno-iliĢkili virüslerin 
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paketlenmesinde karĢılaĢılan kısıtlamalar, viral vektörlere olan ilgiyi azaltır. Bu sebeple 

virüslere alternatif olarak daha düĢük transfeksiyon etkinliğine sahip olmalarına rağmen 

sentetik yapılar tercih edilir (Montier ve ark., 2004). Virüslere nazaran immunojenik ve 

onkojenik olmamaları, kolay üretilebilmeleri nedeniyle katyonik lipitler ve polimerler 

en önemli viral olmayan vektörlerdir (Lv ve ark., 2006). Viral olmayan vektörler 

laboratuvar koĢullarında çok kısa sürede üretilebilmekte ve viral vektörlerle 

karĢılaĢtırıldığında daha büyük DNA moleküllerini taĢıyabilmektedir. Ticari olarak 

temin edilmesi kolay ve maliyetinin de düĢük olması, bu alandaki çalıĢmaların viral 

olmayan vektörlere odaklanmasının diğer önemli sebepleri arasındadır (Garcia ve ark., 

2007). 

En etkili viral olmayan gen salınım sistemleri DNA ve polikatyonik lipozomlar 

arasındaki iyonik komplekslerden oluĢur. Polikatyonik polimerlerin çok yönlü 

olmalarından dolayı, vektör olarak kullanım potansiyelleri yüksektir. Polimer zincirinin 

sabitliği, hidrofobik/hidrofilikliği, yük yoğunluğu, biyoçözünürlüğü ve moleküler 

ağırlığı gibi özellikleri DNA ile kompleks oluĢturmasında önemli değiĢkenlerdir. Farklı 

hücre ya da doku tipine veya in vivo uygulanan farklı yolaklara göre kullanılacak olan 

DNA nanoparçacıkların ya da poliplekslerin arzu edilen özellikleri de değiĢiklik 

gösterir. Polimerik taĢıyıcıların çok yönlü oluĢu, bu açıdan karĢılaĢılabilecek birçok 

sorunun üstesinden gelinmesinde önemlidir. 

2.1.2 Viral olmayan vektörler olarak nanotaşıyıcılar 

Memeli hücreleri için transfeksiyon teknikleri öncelikle viral ve viral olmayan teknikler 

olarak gruplansa da nanoteknolojik çalıĢmalar daha çok viral olmayan partiküller ile 

oluĢturulan sistemler üzerine odaklanmıĢtır (Li ve Skoza, 2007). 

Nanoteknoloji, son yirmi yılda ilgi duyulan bir yaklaĢım olmuĢtur. Nanobilim üzerine 

son uygulamalar elektronik, kataliz ve biyomedikal alanlarda yararlanılan nanoboyutta 

materyallerin kullanımını kapsar. Bu uygulamalardan en fazla dikkat çekeni, çeĢitli 

biyolojik süreçlerin incelenmesi üzerine odaklanan ve heyecan verici bir araĢtırma alanı 

haline gelen nanobiyoteknolojidir. Biyoteknoloji, moleküler düzeydeki mekanizmaların 

özgün biyolojik fonksiyonları nasıl ve neden etkilediğini anlamak üzere makroskopik 

biyolojik sistemlerin iĢlenmesidir. Nanobilim ve nanoteknoloji yaklaĢık 20 yıl önce 
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ortaya çıkmıĢ olmasına rağmen, 2000 yılından itibaren 4000‟den fazla yayın 

bulunmaktadır (Levy ve diğ., 2010). 

DNA temelli nanoteknoloji; nanoyapı mühendisliği ve nanoelektronik ile yüksek 

seçicilikte biyoduyarlı malzemelerin tasarlanması ve kullanılmasını içerir (Ito ve 

Fukusaki, 2004).  

Nanopartikül taĢıyıcılar, yıkılamayan ve yıkılabilen polimerler, lipitler (lipozomlar, 

nanoemülsiyonlar ve katı-lipit partikülleri), kendi kendine birleĢebilen amfifilik 

moleküller, dendrimerler, metaller ve inorganik yarıiletken nanokristaller (quantum dot) 

dahil çeĢitli organik ya da inorganik metaryelden yapılabilir (ġekil 2.1). Nanopartikül 

taĢıyıcının seçimi istenen tanı ya da terapötik amaca, içeriğin tipine, metaryal güvenlik 

profiline ve uygulama yoluna bağlı olarak değiĢir. Ancak genellikle polimerik, lipit, 

kendi kendine birleĢebilen veya inorganik nanotaĢıyıcı yapılar seçilir (Torchilin, 2007). 

 

Şekil 2.1 Gen salımında kullanılan farklı tiplerde viral olmayan nanotaĢıyıcılar (Nafee ve diğ., 

2008). 

 



11 

 

 

 

2.1.3 Viral olmayan gen transfer yöntemleri 

Günümüze kadar, uygun gen ekspresyonunu sağlamak amacı ile hedeflenmiĢ hücrelere 

transgeni taĢıyan güvenli ve etkili bir metod geliĢtirmek üzere fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik uygulamalar üzerinde yoğun araĢtırmalar yapılmıĢtır. Tablo 2.1‟de 

araĢtırmalarda kullanılmakta olan viral olmayan fiziksel gen salım yöntemleri ve bu 

yöntemlerin uygulama yolları ile karĢımıza çıkan yarar ve zararları gösterilmiĢtir. 

Viral olmayan gen terapisi fiziksel (taĢıyıcı-içermeyen gen salımı) ve kimyasal 

yöntemler (sentetik vektör tabanlı gen salımı) ile gerçekleĢtirilebilir. Fiziksel 

uygulamalar iğne ile enjeksiyon, elektroporasyon, gen tabancası, ultrasound ve 

hidrodinamik salınımı içerir ve bu yöntemler hücre zarı geçirgenliğini arttırmaya 

yönelik fiziksel bir kuvvet uygulayarak DNA‟nın hücre içine difüzyonu temeline 

dayanır. Kimyasal uygulamalar ise sentetik ya da doğal bileĢenleri taĢıyıcı olarak 

kullanarak transgeni hücreye taĢımaya yöneliktir (Gao ve diğ., 2007).  

Tablo 2.1 Viral olmayan, fiziksel gen salım yöntemlerinin yarar ve zararları (Gao ve diğ., 

2007). 

Yöntem Gen salınım yolu  Yararlar Zararlar 

İğne ile enjeksiyon Doku içine  Basit ve güvenli DüĢük transfeksiyon 

etkinliği 

Gen tabancası Bölgesel Yüksek transfeksiyon 

verimliliği 

Bazı uygulamalarda 

doku hasarı 

Elektroporasyon Doku içine,  

Bölgesel 

Yüksek transfeksiyon 

verimliliği 

Sınırlı çalıĢma alanı; 

bölgesel olmayan 

uygulamalar için cerrahi 

müdahale gerekliliği 

Hidrodinamik salınım Sistemik, 

Ġntravasküler 

Yüksek transfeksiyon 

verimliliği, 

Uygulaması basit, 

Özellikle karaciğer gen 

salınımı için verimli 

Küçük hayvanlarda 

oldukça etkili, bölgesel 

uygulamalar için cerrahi 

müdahale gerekebilir.  

Ultrasound Bölgesel, 

Sistemik  

 

Spesifik gen salınımı 

uygulamalarında 

potansiyel kullanım 

İn vivo uygulamalarda 

düĢük transfeksiyon 

verimi 
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Tablo 2.2‟de araĢtırmalarda kullanılmakta olan viral olmayan kimyasal gen salım 

yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulama yolları ile karĢımıza çıkan yarar ve zararları 

gösterilmiĢtir 

Tablo 2.2 Viral olmayan, kimyasal gen salım yöntemlerinin yarar ve zararları (Gao ve diğ., 

2007). 

Katyonik lipitler Bölgesel,  

Doku içine, 

Sistemik,  

Solunum yolu ile  

 

İn vitro uygulamada yüksek 

transfeksiyon verimi; 

bölgesel ya da sistemik gen 

salınımı uygulamasında 

düĢük veya orta 

transfeksiyon verimliliği 

Akut immün cevap 

oluĢturur; in vivo 

uygulamada sınırlı 

aktiviteye sahip 

Katyonik polimerler Bölgesel, 

Doku içine, 

Sistemik, 

Solunum yolu ile  

 

İn vitro uygulamada yüksek 

transfeksiyon verimi; 

bölgesel ya da sistemik gen 

salınımı uygulamasında 

düĢük veya orta verimlilik 

Sitotoksik; akut 

immün cevaba 

neden olma 

Lipit/polimer hibritleri Doku içine, 

Sistemik,  

Solunum yolu ile  

 

İn vitro ve in vivo 

uygulamalarda düĢük veya 

orta-yüksek transfeksiyon 

verimliliği,düĢük toksisite 

İn vivo uygulamada 

düĢük 

transfeksiyon 

verimliliği 

En çok çalıĢılan viral olmayan gen salınım teknikleri; katyonik lipit veya katyonik 

polimerler kullanarak DNA‟yı kondanse hale getirip kullanmak üzerinedir. 

2.1.3.1 Katyonik lipitler 

Felgner ve diğ. (1987) çift zincirli monovalent dördüncül yapıdaki amonyum lipit olan 

N-[1-(2,3-dioleiloksi) propil]-N,N,N-trimetilamonyum klorid‟in DNA molekülüne 

bağlanıp, DNA‟yı kültürdeki hücrelere transfer ettiğini gösterdiğinden beri birçok 

katyonik lipit geliĢtirilmiĢtir. Bu lipitler hidrofilik baĢ gruplarında bulunan yüklerin 

sayısına ve hidrofobik kısımlarındaki yapılarına göre farklılık gösterir. Katyonik 

lipitlerin tek baĢına iyi transfeksiyon etkinliği göstermesine rağmen, genellikle lipozom 

yapısı oluĢturmak için yardımcı lipit olarak yüksüz fosfolipit ya da kolestrol ile birlikte 

kullanılır. Katyonik lipozomların plazmit DNA ile karıĢtırılması sonucu, yarı kararlı 

lipopleks olarak adlandırılan parçacıklar oluĢur. Lipopleks içinde konumlanmıĢ DNA 
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nukleazlar tarafından sindirilmeye karĢı korunmaktadır. Lipit-aracılı gen salınımını 

anlamak için düĢük tuz konstrasyonlarında hazırlanan lipopleks yapılarının, serum vb. 

gibi baĢka bileĢenler olmadan hücreleri transfekte etme yeteneği test edilir. Bu koĢullar 

altında lipopleksin transfeksiyon etkinliği; katyonik lipitin kimyasal yapısına, katyonik 

lipit ile DNA arasındaki yük dağılımına, komplekse bağlı olan yardımcı lipit miktar ve 

yapısına, lipozom boyut ve yapısına, uygulanan toplam lipopleks miktarına ve hücre 

tipine bağlıdır. Son iki faktör hücre toksisitesini ve hücrelerin transfeksiyon ajanına olan 

duyarlılığını etkiler. 

2.1.3.2 Katyonik polimerler 

Gen salınım için sıkça kullanılan diğer DNA taĢıyıcıları ise sentetik ya da doğal 

katyonik polimerlerdir. Katyonik polimerler, negatif yüklü DNA iplikleriyle birleĢerek, 

nanometre düzeyinde yapılar oluĢturur (Akın ve diğ., 2003). 

Poli-L-lizin in vivo ugulamalarda gen transferinde kullanılan ilk katyonik polimerdir 

(Wu ve Wu, 1988). Ġn vivo ve in vitro gen salınımında kullanmak amacı ile doğrusal ve 

dallı yapıda katyonik polimerler geliĢtirilmiĢtir. Bunlar polietilenimin (PEI) (Boussif ve 

diğ., 1995), poliamidoamin (Haensler ve Szoka., 1993) ve polipropilamin dendrimerleri 

(Schatzlein ve diğ., 2005), polialilamin, katyonik dekstran (Hosseinkhani ve diğ., 2004), 

kitozan (Erbacher ve diğ., 1998; Erçelen ve diğ., 2006), katyonik proteinler (polilizin, 

protamin ve histonlar) (Balicki ve Beutler, 1997) ve katyonik peptidlerdir (Park ve diğ., 

2003). Çoğu katyonik polimerin DNA molekülünü küçük parçacıklar halinde 

paketlemesine ve endositoz aracılığı ile hücre içine alınmasını sağlamasına rağmen, 

hücre yüzeyindeki anyonik bölgeler ile yük etkileĢimleri transfeksiyon aktivitesi ve 

toksisitesini etkiler.  

Lipit ve polimer tabanlı nanopartiküllerin DNA ile etkileĢimleri sonucu oluĢan 

“lipopleks” ve “polipleks”lerin hücre toksisitesi bakımından genellikle sorun 

oluĢturmamalarına rağmen, salım özelliklerinin geliĢtirilmesi gereklidir. Bu yüzden 

transfeksiyon etkinliği arttırılmıĢ viral olmayan gen salım araçlarının geliĢtirilmesi ve in 

vivo uygulamalarda takip edilmesi çok önemlidir (Park ve diğ., 2008). 
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2.1.3.3 Polielektrolitler 

Nanoparçacık sistemler, genellikle polimer temellidir ve çeĢitli teknikler kullanılarak 

oluĢturulur. En yaygın kullanılan teknik biyobozunan ve biyobozunmayan polimerlerin 

polimerizasyonudur. Bu teknikte polimerizasyon genellikle güçlü organik çözücü ve 

yüzey aktif maddeler kullanılarak gerçekleĢtirilir. Kullanılan bu maddeler oluĢan son 

ürünün toksik olmasına neden olur. Ġstenmeyen bu sonucun engellenmesi amacıyla suda 

çözünen, biyobozunur, polimerik yapıda polielektrolit nanoyapıların kullanımı gündeme 

gelmiĢtir (Hartig ve diğ., 2007).  

Polielektrolitler; tekrarlı birimleri elektrolit bir grup içeren polimerlerdir. Bu gruplar 

sulu çözeltilerde ayrılarak polimerleri yüklü hale getirir. Böylelikle polielektrolitler hem 

polimerin hem de elektrolitlerin (tuzların) özelliklerini taĢır. Birçok biyolojik molekül 

(DNA, polipeptidler vb.) polielektrolit özelliği taĢır (Blacklock ve diğ., 2009). 

Boyutlarının küçük olması baĢta olmak üzere polielektrolit parçaçıklar için birçok 

biyofiziksel gereksinim vardır. Gen transferinde kullanılacak polielektrolit/DNA 

kompleksleri hedef nukleusa ulaĢtıktan sonra, etkili bir transfeksiyon 

gerçekleĢtirebilmelidir. Ayrıca polielektrolit/DNA kompleksleri serum proteinleri ile 

yıkıma karĢı dayanıklı olmalıdır (Wolfert ve diğ., 1999). 

Zıt yüke sahip poliiyonlar arasında oluĢan reaksiyonlar sonucu meydana gelen ürünlere 

“interpolielektrolit kompleks” adı verilir. Bu sebeple, polikatyon/DNA kompleksleri bir 

çeĢit interpolielektrolit kompleksidir. Böyle kompleksler, polielektrolit bileĢenlerinin ve 

DNA molekülünün biraraya gelmesi ve zincirler arasındaki elektrostatik bağların 

iĢbirliğiyle kendiliğinden kümelenir. 

Nükleik asitlerle polielektrolitlerin kompleks oluĢturmaları, DNA ile sentetik 

poliiyonların kompleks oluĢturmalarına benzer. Polielektrolit yapısındaki ana 

polikatyon zinciri hidrofobik olduğunda, polikatyonun DNA molekülüne tutunması 

hidrofobik bölgenin oluĢumuna neden olacak Ģekilde DNA omurgasında bulunan fosfat 

gruplarının dengelenmesi ile gerçekleĢir. (Kabanov ve Kabanov, 1995). 

Interpolielektrolit kompleks içerisinde bulunan DNA molekülünün özellikleri belirgin 

Ģekilde değiĢir. Bu değiĢim özellikle DNA paketlenmesi sırasında görülür. DNA sıkıca 
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paketlendiğinden, içerisinde nukleazların bulunduğu dıĢ ortamdan korunur. 

Interpolielektrolit kompleks ile beraber bulunan DNA molekülünün hücreye alımı ve 

transfeksiyon verimi artar (Kabanov ve Kabanov, 1995). 

Interpolielektrolit komplekslerin çözünürlük, boyut, yüzey yükü gibi kimyasal 

özellikleri kompleks içeriğinin ve kompleks yapısındaki bileĢenlerin kimyasal yapısının 

değiĢtirilmesiyle çeĢitlilik gösterir. Ġnterpolielektrolit kompleksler; kendiliğinden 

kümelenebilen ve pH, iyonik kuvvet, sıcaklık, besiyeri içeriği gibi belirli koĢullar 

altında termodinamik olarak kararlı maddelerdir. Bu özellikleri sebebiyle hazırlanma, 

saklanma ve uygulanmaları diğer DNA taĢıyıcılarına kıyasla daha kolaydır (Kabanov ve 

Kabanov, 1995). 

Biyobozunur, polimerik polielektrolitler; yavaĢça toksik olmayan ürünlere 

yıkıldıklarından normal hücre fonksiyonlarını etkilemez. Polielektrolit sistemlerin su 

bazlı olmaları en avantajlı özellikleridir (Hartig ve diğ., 2007). 

2.1.3.4 Yeni sentezlenmiş oligoelektrolit temelli BG-2  

BG-2 yeni sentezlenen, oligoelektrolit temelli dallı yapıda, kopolimerik bir DNA 

taĢıyıcısıdır. Oligoelektrolit, polar organik ortam içerisinde, oligoperoksit metal 

kompleksi (OMC) ile baĢlatılan kontrollü radikal polimerizasyon tekniği kullanılarak 

sentezlenmiĢtir. Fonksiyonel oligoelektrolit taĢıyıcı; anyonik tipte, moleküler ağırlığı 

2500-3000 g/mol olan bir omurga ve moleküler ağırlığı 2000 g/mol olan katyonik tipte 

1-3 graft yan zincirlerin birleĢtirilmesi ile elde edilmiĢ dallı yapıda bir kopolimerdir 

(ġekil 2.2).  
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Şekil 2.2 Graft kopolimer BG-2 oligoelektrolitin kimyasal yapısı 

Dallı oligoelektrolit taĢıyıcının bazı özellikleri tablo 2.3‟de verilmiĢtir. 

Tablo 2.3 BG-2 Oligoelektrolit taĢıyıcının özellikleri 

OMURGA ÖZELLİKLERI GRAFT ZİNCİR ÖZELLİKLERİ  

Oligoelektrolit 

zincirindeki 

monomer 

zincirlerin  

miktarı (%) 

 

Mikroyapı 

özellikleri 

 

R 
Oligoelektrolit 

zincirindeki 

monomer 

zincirlerin  

miktarı (%) 

Mikroyapı 

özellikleri 

 

R , 

mN/m 

VA 

k 

VEP 

l 

MA 

m 

lVAP lVEP lMA  ВЕП 

b  

ДМАЕМ 

a 
lVEP lDMAEMA 

  

22,0 34,0 44,0 1,0 1,0 1,0 99,5 7,5 92,5 1,02 14,8 7,5 31,5 

l-ilgili monomer zincirlerinin bir araya gelerek oluĢturuğu blokların uzunluğu. 

R – kopolimer yapısındaki, aynı monomerlerin oluĢturduğu 100 zincir içerisindeki bloklar miktarı. 

VEP: 5-tertbütilperoksi-5-metil-1-hekzen-3-in 

DMAEM: Dimetilaminetil metakrilat (DMAEM) 
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Tablo 2.3‟de belirtilen oranlarda ve yapıda zincirlerin birleĢmesiyle meydana gelmiĢ 

graft kopolimer BG-2 oligoeletroliti; geniĢ bir pH aralığında kontrollü Ģekilde çözünür 

ve yüksek yüzey aktivitesine sahiptir. Bu sebeple kararlı interpolielektrolit kompleksleri 

ve su bazlı sistemleri oluĢturabilir.  

Ġnterpolielektrolitler kendiliğinden kümelenip Ģekil alarak misel yapısı oluĢturabilen 

yapılardır. Ayrıca, interpolielektrolit kompleks oluĢumu sırasında meydana gelen 

değiĢimlerle DNA molekülü sıkı Ģekilde paketlenmiĢ olduğundan, DNA‟nın hücre 

içerisine alımı artar (Kabanov ve Kabanov, 1995). Hidrofobik yapıdaki DNA molekülü, 

blok kopolimer misellerin çekirdeğine fiziksel olarak sıkıĢır, böylelikle DNA‟nın suda 

çözünmeden ve sitoplazmada bulunan nukleazlar tarafından parçalanmadan taĢınması 

sağlanabilir (Rösler ve diğ., 2001). Blok kopolimerin sağladığı bu avantajlar sayesinde 

interpolielektrolit kompleks ile beraber bulunan DNA molekülünün transfeksiyon 

verimi artar (Kabanov ve Kabanov, 1995). 

2.2 HÜCRE TRANSFEKSİYONU 

Katyonik lipit, polimer veya oligoelektrolit kopolimer yapıda herhangi bir DNA 

taĢıyıcısının “transfeksiyon verimi” toplam transgen ekspresyonunu veya transgeni 

eksprese eden hücrelerin yüzdesini ifade eder.  

Vektör yani transfeksiyon aracı olan DNA taĢıyıcısı; hücre tipine, hücre sayısına ve 

istenen transfeksiyon etkinliğine bağlı olarak seçilir. Transfekte edilecek hücrelerin 

büyüme durumu da transfeksiyon verimini etkileyen bir baĢka husustur. Hücreler 

logaritmik büyüme fazındayken en iyi sonuç elde edilir. Özellikle transfeksiyonun kalıcı 

olması isteniyorsa, bu duruma özellikle dikkat edilmelidir, çünkü transfekte edilen 

genin hücre genomuna dahil olması gereklidir. Ayrıca kalıcı transfeksiyonda linear 

DNA rekombinant DNA molekülü oluĢturmaya daha eğimli olsa da, geçici 

transfeksiyon için kesilmemiĢ, sarmal DNA molekülünün kullanımı da oldukça 

uygundur. Transfeksiyonun in vitro veya in vivo olmak üzere, hangi koĢullarda 

yapılacağı da bu seçimi etkileyen önemli bir etmendir (Colosimo ve diğ., 2000). 
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Transfeksiyon, plazmit DNA‟nın hücre içine giriĢi ve plazmidin sitoplazmaya 

ulaĢmasının ardından gerçekleĢen transkripsiyon aĢamaları olarak iki temel adımda 

gerçekleĢir (Tinsley ve diğ., 2004).  

DNA‟nın hücre içerisine alımı molekülün sıkı Ģekilde paketlenmesiyle sağlanır 

(Kabanov ve Kabanov, 1995). Hidrofobik yapıdaki DNA molekülü, blok kopolimer 

misellerin çekirdeğine fiziksel olarak sıkıĢtırılır (Rösler ve diğ., 2001). Bu yüzden misel 

yapısının oluĢması DNA‟nın hücreye alımını arttırmada oldukça önemlidir. 

Miseller; kopolimerlerin sulu ortamda oluĢturduğu, hidrofilik korona ve hidrofobik bir 

çekirdek bölgelerinden meydana gelen yapılardır. Salım uygulamalarında kullanılan 

misellerin kendine özgü özellikleri vardır. Bu özellikler, kopolimerin sulu ortamda 

farklı çözünürlüğe sahip, iki ya da daha fazla hidrofilik ve hidrofobik blok içermesinden 

kaynaklanır. Hidrofobik polimer blokları, polar çözücülerde yavaĢ çözünür ve miselin 

çekirdeğini oluĢturur. Hidrofilik kısımlar ise polar çözücü içerisinde hızlı 

çözündüklerinden, miselin kabuk kısmı olan koronasını oluĢturur (Solmaz, 2010). 

Misel yapısı meydana getirebilen amfifilik blok kopolimeri oluĢturan bloklardan birinin 

iyi çözündüğü, diğerinin ise çözünmediği seçici bir çözücü içerisinde blok kopolimerin 

kendiliğinden Ģekillenme eğilimi göstermesiyle oluĢur. Polimerin kendiliğinden misel 

yapısı oluĢturması için hidrofobik bir kısım içermesi önemlidir (Wang ve diğ., 2007). 

Kopolimerin boyut ve yapısının yanında misel yapısının oluĢturulduğu ortamın da 

dikkate alınması, blok kopolimerlerin DNA taĢıyıcısı olarak kullanım potansiyellerini 

arttırır (Loh, 2002). 

TaĢıyıcı olarak kullanılan blok kopolimerler üç ana sınıfa ayrılabilir (ġekil 2.3). birinci 

sınıf blok kopolimerler, hidrofobik blok üzeinde misel çekirdeği ile çapraz bağlanmayı 

sağlayacak bir ya da daha fazla fonsiyonel grup içerir. Ġkinci sınıf blok kopolimerde bu 

gruplar molekülün hidrofilik kısmında yer alır ve misel koronası ile çapraz 

bağlanmasını sağlar. Üçüncü sınıfta ise özgün bölgelere taĢımayı sağlayacak ligandların 

bağlanması ile yüzey iĢlevsel hale getirilir (Rösler ve diğ., 2001). 
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Şekil 2.3 Üç sınıf amfifilik blok kopolimerin Ģematik olarak gösterimi. ĠĢlevselleĢtirilme tipine 

bağlı olarak kabukla çapraz bağlı miseller, çekirdek ile çapraz bağlı miseller veya iĢlevsel 

yüzeyli miseller elde edilebilir (Rösler ve diğ., 2001). 

Kendiliğinden Ģekillenme ve misel oluĢumu moleküller arasında van der Waals, 

hidrofobik, hidrojen bağları ve elektrostatik etkileĢimler gibi zayıf  kuvvetler aracılıyla 

meydana gelir. Bu kuvvetler yeterince güçlü olmadığından, çevre ortamda oluĢan küçük 

değiĢimler bile misel yapısınının bozulmasına neden olabilir (Solmaz, 2010). 

Bir polimerin kendinliğinden Ģekil alarak misel yapısı oluĢturduğu, polimerin kritik 

misel konsantrasyon değerinin belirlenmesi ile gösterilebilir (Wang ve diğ., 2007). 

CMC değeri, kopolimerde bulunan hidrofobik kısmın uzunluğunun hidrofilik kısmın 

uzunluğuna oranına bağlıdır. Bu oranın düĢük olduğu kopolimerlerin daha yüksek CMC 

değeri olur. Çünkü çekici kuvvetler misel yapısının Ģekillenmesini tetikleyen hidrofobik 

kısmıdan kaynaklanır. Bu yüzden hidrofobik zincirin kısa olması CMC değerini arttırır 

(Solmaz, 2010). Yüksek CMC değerine sahip amfifilik kopolimerlerin DNA taĢıyıcısı 

olarak kullanımı uygun olmayabilir. Çünkü in vivo uygulamalarda vücut içerisine 

verilen misellerin yapısı seyrelme etkisi ile bozularak ayrıĢabilir. Ayrıca yüksek CMC 
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değerine sahip misellerin çekirdek yapısı yeterince kararlı olmayabilir. Bu da plazma 

proteinlerinin adsorbe olmasının ardından misellerin ayrıĢmasına neden olur. Sonuç 

olarak düĢük CMC değeri, kararlı çekirdek-kabuk yapısına sahip misellerin oluĢumuna 

neden olur (Wang ve diğ., 2007). 

Gen transferinin arttırılması için DNA komplekslerinin kararlı yapılar haline getirilmesi 

gereklidir (Wang ve diğ., 2007). Hidrofilik bloklar miselin bulunduğu sulu ortam ile 

hidrojen bağları kurarak misel çekirdeğinin çevresinde sıkı bir kabuk oluĢturur. 

Böylelikle, DNA molekülünün bulunduğu miselin hidrofobik çekirdeği hidrolizise ve 

enzimatik yıkımlara karĢı oldukça korunaklı hale gelir (Rösler ve diğ., 2001). Misel 

yapısı çekirdeği içerisinde korunan DNA molekülü sulu ortamda çözünmeden ve 

nukleazlarca sindirilmeden hücrelere taĢınır. 

Kompleksler hastalıklı organ ya da dokuya ulaĢtığında, ilgilenilen hücreye girmeli ve 

içeriğini hücre içi organellere taĢımalıdır (ġekil 2.4). Bu durumda özgün ya da özgün 

olmayan hücre içine girme stratejilerinin geliĢtirilmesi gerekir. NanotaĢıyıcının özgün 

olmayan hücre alımı endositotik süreç ile gerçekleĢir. Bu süreçde; hücre zarı 

nanotaĢyıcının etrafını sararak endozom adı verilen bir vesikül oluĢturur. Endozom 

hücre içine doğru hareket eder ve asidik bir organel olan lizozom ile birleĢir. Endozomla 

alınan nanotaĢıyıcılar genellikle özgün bölgelere taĢınır ve nuklear membran ile birleĢir. 

Endozomun asidik durumu, nanotaĢıyıcıda bulanan terapötik molekülü hapseder. Bu da 

hücre içine alınan DNA‟ nın % 99‟ndan fazlasının yıkımına neden olur. Etkili gen 

salımı endozomun içeriğinin güvenli Ģekilde salınması için tamponlanması ile 

sağlanabilir. Örneğin, polikatyonların tamponlama kapasitesi endozomun asitleĢmesini 

engelleyerek, ĢiĢip patlamasını ve hapsolmuĢ içeriğin salınmasını sağlar (Kichler ve 

diğ., 2001). 

Spesifik hücre alımı reseptör aracılı endositoz ile gerçekleĢtirilir. Bu durumda, ligandla 

değiĢtirilmiĢ nanotaĢıyıcı hücre yüzey reseptörlerine bağlanınca, tüm nanotaĢıyıcı-

reseptör kompleksi içeri alınır ve endozom ile vesiküler taĢıma baĢlar. NanotaĢıyıcı-

reseptör kompleksinin ayrılmasından sonra reseptör tekrar hücre zarına döner. 
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Şekil 2.4 NanotaĢıyıcılar ile oluĢturulan DNA kompleksinin hücre içine alımı ve hücre içinde 

konumlanması (Srinivas ve diğ., 2008). 

Verimli bir gen transfeksiyonu için vektör, çeĢitli hücre içi bariyerleri aĢabilmelidir. 

Etkili bir salım için, endozom aracılığıyla hücre içine giriĢinin sağlanması ve hücre 

içinde endozomun lizozom ile birleĢmesinin engellenmesi vektörün mutlaka sağlaması 

gereken önemli iki özelliktir (Akin ve diğ., 2003). 

2.2.1 Transfeksiyonda hücresel bariyerler 

DNA salım sistemleri genel olarak:  

 DNA molekülünün vektör aracılığıyla paketlenmesi ve kompleks oluĢumu 

 Endositoz 

 Nukleusa giriĢ olmak üzere üç aĢamada çalıĢır.  

Bu aĢamalar sırasında; hücre içine DNA alımının düĢük olması, sitoplazma içinde 

serbest kalan DNA moleküllerinin kararlılıklarının sınırlı olması ve nukleusa giriĢin 

gerçekleĢmemesi gibi üç büyük engel ile karĢılaĢılır (ġekil 2.5) (Luo ve Saltzman, 

2000). 
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Şekil 2.5 KarĢılaĢılan üç önemli bariyer ile DNA salımının Ģematik olarak gösterilmesi. 

DNA/vektör kompleksinin oluĢması (A), Kompleksin hücre içine alınması (B), Endositoz (C), 

Endozomdan kaçıĢ (D), Endozomun yıkılması (E), Kompleksin hücre içine salınması (F), 

Kompleksin sitoplazmada bozulması (G), Nukleusa hedeflenme (H), Nukleusa giriĢ ve gen 

ekspresyonunun gerçekleĢmesi (I) (Luo ve Saltzman, 2000). 

2.2.1.1 Plazmit DNA’nın polimer aracılığıyla paketlenmesi 

Plazmitler, spesifik proteinleri kodlayan transgeni içeren, çift zincirli DNA yapılarıdır. 

YaklaĢık 3.000 kDa ağırlığa ve net negatif yüke sahip olan hidrofilik 

makromoleküllerdir. Boyut ve yük yoğunlukları baz çifti sayısına ve DNA‟nın 

konformasyonuna bağlıdır. Sarmal DNA, doğrusal ya da kırıklar içeren açık halkasal 

formda bulunan DNA‟ya (ġekil 2.6) göre daha fazla negatif yüke sahiptir ve farklı 

plazmit formları -30 ile –70 mV arasında değiĢen zeta potansiyellerine sahiptir. Bu 

özellikler plazmitlerin biyolojik membranlardan tek baĢına geçiĢini engellemektedir. 

(Mahato ve diğ., 1997). Ayrıca DNA‟nın sıkı bir Ģekilde paketlenmesi ve DNA 

molekülünün hücre içine giren vektör/DNA kompleksinden doğru bölgede ayrılması, 

gen ekspresyonunun miktarını etkiler (Mahato ve diğ., 1997).  
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Şekil 2.6 Plazmit DNA molekünün süper sarmal ve açık halkasal konfigurasyonları (Sambrook, 

2001). 

Plazmit DNA hücre içine alınabilecek bir boyutta paketlenmelidir. Pozitif yüklü 

vektörler negatif yüklü plazmit DNA‟yı sıkıca paketler ve kompleks oluĢturur. Hücre 

içine giriĢte 150 nm‟den büyük çapa sahip partiküller endozom aracılı yolağı 

kullanamaz. Ayrıca in vivo uygulamalarda; 1μm‟den daha büyük boyutlardaki 

polimer/DNA kompleksleri (polipleksler) immün hücreler tarafından fagosite edilir 

(Leong, 2006) ve 150 nm‟den büyük çaplı polipleksler kan damarlarından kaçamaz 

(Clamme ve diğ., 2000). Yine in vivo uygulamalarda hafif negatif yüke sahip ve boyutu 

150 nm olan nanopartiküllerin tümör bölgesinde daha etkili Ģekilde biriktiği 

görülmüĢtür (He ve diğ., 2010). 

Biyolojik sıvı ile temas, DNA/vektör komplekslerinin kolayca yıkılmalarına sebep olur, 

ancak komplekslerin hücre dıĢı alanda kararlı halde kalabilmeleri çok önemlidir. Kararlı 

kompleksler DNA‟nın serbest kalmasını engellerken, zayıf kararlılıkta olanlar ise 

DNA‟yı yıkıma karĢı koruyamaz. Orta kararlılıkta taĢıyıcılar en iyi transfeksiyon 

verimini sağlar. Bu yüzden DNA‟ya orta kararlılıkla bağlanan güçlü katyonik 

polimerler tercih edilir (He ve diğ., 2010). Ancak yüzeyde net pozitif yükün çok fazla 

olması da kompleksin agregasyonuna ve albumin gibi negatif proteinlerle kaplanmasına 

neden olur (Leong, 2006). Bu durum, kompleksin endositoz ile hücreye alınımını ve son 

bölge olan nukleusa ulaĢmasını ciddi Ģekilde sınırlandırır. Biyolojik bir çevrede 

plazmidin yüzeyinin ve kolloidal özelliklerinin kontrol altına alınması (Mahato ve diğ., 

1997) ve elektrostatik etikileĢimler ile yapılandırılmıĢ olan polipleksin agregasyonunun 

en aza indirgenmesi için uygun polimerlerin tasarlanması gen salımının baĢarısının 

arttırılmasında oldukça önemlidir (Leong, 2006). 
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2.2.1.2 Kompleksin hücre içine girişi ve sitoplazmadaki davranışı 

Plazmit DNA/polimer kompleksinin görevi sistem tarafından yok edilmeden ve DNA‟yı  

nukleazlarca sindirilmekden koruyarak hücre yüzeyine ulaĢtırmasıdır (Leong, 2006). 

Parçacık boyutu ve yüzey yükü, parçacıkların hücrelere yapıĢmasını ve hücrelerle 

iliĢkisini etkilediğinden, hem transfeksiyon verimini hem de hücresel alım yolağını 

etkiler (He ve diğ., 2010). 

Kompleksler hücreye ulaĢır ulaĢmaz, negatif yük taĢıyan hücre zarına bağlanır ve 

spesifik ya da spesifik olmayan mekanizmalı endositoz ile hücre içine alınır. 

Monoklonal antikorlar, peptidler ya da Ģekerler gibi hücreye-özgü hedeflenen ligandlar 

gen taĢıyıcılarına konjuge edilip, DNA/polimer kompleksinin reseptör aracılı endositoz 

ile hücreye alımı tetiklenebilir. 

Ligand konjugasyonu için fonksiyonel grup taĢıyan polimerler daha uygundur. 

Konjugasyon adımı, kompleks oluĢumundan önce ya da sonra gerçekleĢtirilebilir. 

Kompleks oluĢumdan önce yapılan konjugasyon yer değiĢtirmenin derecesini kontrol 

etmeye izin verir, ancak ligandın varlığı polimerin DNA‟yı paketleme ve kompleks 

oluĢturma yeteneğini etkileyebilir. Kompleks oluĢumundan sonra konjugasyon ise bu 

gibi sorulara neden olmaksızın, polipleks yüzeyini kaplar. Kompleks kararlılığı 

reaksiyon süresince devam etmelidir (Leong, 2006). Kompleksin kararlılığı ve 

dolayısıyla paketlenmemiĢ DNA‟nın miktarı gen ekspresyon seviyesini belirler. En 

fazla gen ekspresyonu DNA/vektör kompleksi orta kararlılıkta olduğunda görülür. 

Kararlı kompleksler DNA trankripsiyonunu sınırlarken, kararsız kompleksler ise 

DNA‟nın kolay yıkılmasına neden olur (Luo ve Saltzman, 2000). 

Endozositoz; kompleksin hücreye bağlanması, giriĢi, endozom oluĢumu, endozomun 

lizozom ile birleĢmesi ve endozomun parçalanması aĢamalarından oluĢur (Luo ve 

Saltzman, 2000). Kompleksin ya da DNA‟nın sitoplazmaya geçiĢi gen transferinin 

baĢarısını etkileyen belirgin ve önemli bir süreçtir. Endositoz ile hücreye alınan plazmit 

DNA/polimer kompleksi, endozom içine girdiğinde endozom membranının kararlılığı 

bozulmaya baĢlar (Mahato ve diğ., 1997). Endozomda bulunan bazı anyonik lipitler, 

katyonik polimere bağlanmak için DNA ile yarıĢır ve kompleksin kararlılığını bozarak, 

DNA‟nın serbest kalmasını sağlar (Xu ve Szoka, 1996). Serbest kalan DNA bozulan 
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endozom membranlarından sitoplazmaya salınır. Endositozun sonraki aĢamalarında 

endozom lizozom ile birleĢeceğinden, DNA endozomda uzun süre hapsolmamalıdır. 

Lizozom ile birleĢen endozomda enzimlerin varlığı ve pH‟nin çok düĢük olması 

nedeniyle, bir kısım kompleks yıkıma uğrar veya ĢiĢer, böylelikle DNA serbest kalır ve 

enzimlere karĢı korunaksız kalır (Luo ve Saltzman, 2000).  

DNA‟nın endozomal yolaktan hızlı bir Ģekilde ayrılmasını sağlamak için çeĢitli 

yöntemler geliĢtirilmiĢtir. Zayıf bir baz olan Klorokuin; endozomal pH‟nin artıĢına 

neden olarak endozomun parçalanmasını ve böylece DNA‟nın lizozom enzimlerince 

yıkılmasını engeller. Hücrelerin 1-1.5 M gliserol varlığında, kompleksler ile inkübe 

edilmesi hücre içine alımını etkilemez, ancak endozom membranını zayıflatarak 

DNA‟nın endozomdan kaçıĢını sağlar. PEI gibi dallı katyonik polimerler de endozomal 

yıkım etkisiyle, DNA‟nın endozomdan kaçıĢını kolaylaĢtırır (Zauner ve diğ., 1998). Bu 

etki endozom membranı ile spesifik olarak etkileĢecek lipofilik yan zincirler ya da yan 

zincirlere peptidlerin eklenmesi ile sağlanabilir. Ayrıca, fazla miktarda amino grupları 

içeren polimerlerin endozomun asitliğinin azalmasına neden olarak, endozomu ĢiĢerek 

yıktığı da düĢünülmektedir (Boussif ve diğ., 1995). “Proton süngeri” olarak bilinen bu 

etki, ilk olarak polietileniminin (PEI) gen salınımında gösterdiği etki ile doğrulanmıĢtır. 

Bu hipoteze göre, PEI‟in taĢıdığı amin gruplarının büyük çoğunluğu fizyolojik pH 

altında protonlanmamıĢ durumdadır. Ancak endozomda pH 6.0‟ın altına düĢtüğünde bu 

amin grupları protonlanmaya baĢlar (Sonawane ve diğ., 2003). Endozom içindeki PEI 

ve PEI-DNA kompleksleri organel içine pompalanan protonları absorblar. PEI 

üzerindeki amin gruplarının protonlanması polimerin ĢiĢmesine, beraberinde de yük 

dağılımını nötralize ederek, dengelemek üzere klorid iyonlarının giriĢine neden olur. Bu 

etkiler sonucunda osmatik basınç artar, endozom parçalanır ve endozom içeriği 

sitoplazmaya salınır (ġekil 2.7). Bu sebeple, PEI‟nin pH tamponlama kapasitesini taklit 

eden birçok polimer sentezlenmiĢtir. Ancak tamponlama kapasitesinin faydaları 

polipleksin diğer kollaidal özellikleri ile kıyaslanmalıdır (Funhoff ve diğ., 2004). 
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Şekil 2.7 Proton süngeri etkisi. Polipleks ya da polielektrolitlerin (kırmızı ile gösterilmiĢ 

polimer benzeri yapı) eklendiği nanoparçacıkların etkisiyle endozom membranın parçalanma 

mekanizması. Polipleksin endozoma giriĢiyle birlikte organel pH‟sı düĢer, proton ve klorid 

giriĢi gerçekleĢir. Polipleksin tamponlama kapasitesi ile birlikte iyonik kuvvet artar, endozom 

içine su giriĢine neden olur. Endozomun ĢiĢmesiyle birlikte, membran bütünlüğü bozulur ve 

kompleks sitoplamada serbest hale gelir (Nafee ve diğ., 2008). 

Endozomdan kaçan DNA için sitoplazma sakınılması gereken bir ortamdır. DNA‟nın 

sitoplazmik yıkımı difüzyona kıyasla hızlı bir süreçtir, bu yüzden sitozol içinde 

nukleusa doğru difüzyon gibi yavaĢ bir iĢlemle hareket eden ve çıplak halde sitoplazma 

içindeki yarı ömrü 50-90 dakika (Lechardeur ve diğ., 1999) olan DNA‟nın korunması 

gereklidir (Luo ve Saltzman, 2000). DNA‟nın sitoplazmadayken katyonik bir polimer 

ile kompleks halde bulunmasının, DNA‟nın daha kararlı olmasını sağlayacağı 

düĢünülmektedir. Ancak PEI gibi sadece belirli sentetik polimerler DNA‟yı 

sitoplazmada korur ve nukleusa taĢınmayı destekler. 

PLL, epidermal büyüme faktörü ve streptavidin kompleksinin (Xu ve diğ., 1998) veya 

PEG-PLL blok kopolimerinin (Katayose ve Kataoka, 1997) DNA ile oluĢturulan 

komplekslerin DNaz I yıkımına karĢı oldukça dayanıklı olduğu görülmüĢtür.  
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Endositik iĢlemlerden ve sitoplazmada bulunan nukleazların saldırısından kurtulmayı 

baĢaran DNA molekülünün nukleusa girmeden ya da girdikten hemen sonra 

kompleksten ayrılması gereklidir (Luo ve Saltzman, 2000). 

2.2.1.3 DNA’nın nukleusa girişi 

Gen salımında nukleus en son farkedilen engel olmasından dolayı, nukleusa hedeflenme 

hakkında bilinenler oldukça temel düzeydedir. Büyüyen hücrelerde, plazmit DNA hücre 

bölünmesi sırasında parçalanan nuklear membrandan pasif olarak geçer (Zauner ve diğ., 

1998). Fakat bozulmamıĢ komplekslere bölünmeyen hücrelerin çekirdeklerinde de 

rastlanmıĢ olsa da, bu durumun nasıl gerçekleĢtiği henüz anlaĢılamamıĢtır ve genel 

görüĢ serbest haldeki DNA‟nın, gen ekspresyonu için nukleusa taĢındığıdır (Branden ve 

diğ., 1999). Plazmit DNA‟nın kompleksten ayrılarak sitoplazmaya salındığı durumda, 

nukleus içine basit difüzyon ile giremeyecek kadar büyüktür, çünkü nukleus üzerinde 

bulunan nuklear porun aköz kanalının sadece 70 kDa‟dan küçük parçacıkların serbest 

difüzyon ile geçiĢine izin verdiği bilinmektedir (Mahato ve diğ., 1997). Bu yüzden 

nukleusa giriĢin, çapları 10 nm olan nuklear porlar aracılığıyla ya da hücre bölünmesi 

sırasında olduğu düĢünülmektedir (Luo ve Saltzman, 2000). Ancak plazmidin nuklear 

por aracılığıyla nukleusa giriĢinin nasıl olduğu tam olarak bilinmemektedir (Mahato ve 

diğ., 1997). 

Nukleusa giren DNA‟nın transfeksiyon verimi gen ekspresyon sisteminin 

kompozisyonuna bağlıdır. Protein üretim miktarı ve süresi ise üretilen mRNA miktarı 

ve kararlılığı ile iliĢkilidir (Mahato ve diğ., 1997). Güçlü promoter ve enhancerlar 

yardımıyla transfeksiyon verimi arttırılsa da, DNA‟nın nukleusa kadar ulaĢabildiği 

hücre sayınının az olması nedeniyle verim artıĢının sağlanması zor bir iĢlemdir (Luo ve 

Saltzman, 2000).  

Transfeksiyondan 24 saat sonra, hücreye verilen DNA‟nın sadece % 3 gibi ufak bir 

kısmının nukleusa eriĢtiği gözlemlenmiĢtir. Bu sebeple sentetik DNA salım sistemlerine 

nuklear lokalizasyon sinyalleri (NLS) eklenebilir (Zauner ve diğ., 1998). Nuklear 

lokalizasyon sinyalleri, DNA ile kompleks oluĢturarak nukleusa göçü baĢlatan, 

genellikle hücresel mekanizmalarla tanınabilen viral veya sentetik kaynaklı peptid ya da 

protein dizileridir. NLS‟nin polipleks ile bağlanmasının polipleksin nukleusa 
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taĢınmasını etkili Ģekilde gerçekleĢtirip gerçekleĢtirmediği bilinmemektedir. Ligandların 

eklenmesine izin veren karakterdeki polimerler, NLS konjugasyonunda kullanılabilir 

(Ziemienowicz ve diğ., 1999). Örneğin; sentetik polimer Poli-lizin, temel amino 

asitlerin (Lys ve Arg) fazla olduğu bir kompozisyona sahip olması nedeniyle nuklear 

hedefleme sinyali olarak çalıĢır (Zauner ve diğ., 1998).  

Gen transferinin baĢarısı bariyerlerin aĢılmasına, poliplekslerin fizikokimyasal 

özelliklerine ve bunların transfeksiyon etkinliği gibi birçok faktöre bağlıdır. 

Nanopartiküllerin fizikokimyasal özellikleri arasındaki ufak farklılıklar bile hücresel 

alım ve biyolojik iĢlemler sırasında karıĢıklıklara neden olduğundan (He ve diğ., 2010), 

istenilen tüm özelliklerin tek bir polimerde ortaya konulması biyoloji ve kimya 

bilimlerinden yararlanmadan oldukça zordur. 

Bu bariyerlerin yanı sıra; kompleksin uygulanma yolu, biyouyumluluğu, transfekte 

edilecek hücre ve dokuların hedeflenmesi ve hücre toksisitesi gibi konuların da dikkate 

alınması gereklidir (Luo ve Saltzman, 2000). 

2.3 HÜCRE TOKSİSİTESİ 

2.3.1 Katyonik polimerin (Polietilenimin ve Polilizin) toksik etkisi 

Birçok polikatyon bahsedilen bariyerleri aĢabilse de, polilizin ve polietilenimin (PEI) 

gibi polimerler ne yazık ki oldukça fazla sitotoksik etkiye sahiptir. Poli (4-hisroksi-L-

prolin ester), bir polilizin analogu olan poli [R-(4-aminobütil)-L-glikolik asit), poli(2-

aminoetil propilen fosfat) ve hiperdallı poli-(amido amin) dendrimerleri gibi 

biyobozunur polikatyonlar PEI ve polilizin‟e kıyasla daha az toksik etki gösterirlerken, 

hücrelere gen taĢıma kapasitelerinde azalma olmadığı görülmüĢtür (Akin ve diğ., 2003).  

Katyonik lipit ve polimerlerin viral vektörlere kıyasla birçok avantajları olsa da, hücre 

toksisitesi hala aĢılması gereken bir problemdir. Bu sebeple, Ģu ana kadar polimer 

aracılı gen salımı klinik olarak denenememiĢtir (Forrest ve diğ., 2004). Hücre 

toksisitesinin aĢılabilmesi ve gen terapisinde kullanıma uygun daha güvenli ve etkili 

polimerik vektörlerin elde edilmesi için biyobozunur polikatyonlar tasarlanmıĢtır 

(Hongtao ve diğ., 2006). 
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Bugüne kadar in vivo ve in vitro gen salınımında kullanmak amacı ile doğrusal ve dallı 

yapıda birçok katyonik polimer geliĢtirilmiĢtir. Bunlardan bazıları polietilenimin (PEI), 

poliamidoamin ve polipropilamin dendrimerleri, polialilamin, katyonik dekstran, 

kitozan, katyonik proteinler (polilizin, protamin ve histonlar) ve katyonik peptidlerdir. 

Çoğu katyonik polimerin DNA‟yı küçük parçacıklar halinde paketlemesine ve endositoz 

ile hücre içine alınmasını sağlamasına rağmen, hücre yüzeyindeki anyonik bölgeler ile 

yük etkileĢimleri transfeksiyon aktivitesi ve toksisitesini etkiler (Gao ve diğ., 2007). 

2.3.1.1 Polietilenimin (PEI)  

 

Şekil 2.8 Dallı Polietileniminin (PEI) kimyasal yapısı (Leong, 2006). 

PEI gen salınımında kullanılan en aktif ve en çok çalıĢılan polimerdir (Gao ve diğ., 

2007). PEI asit katalizli aziridin halka açılma reaksiyonu ile dallı yapıda (ġekil 2.8) 

veya poli(2-etil-2-okzazolyum)‟un hidrolizi ile de doğrusal polimer Ģeklinde oluĢur. Ġlk 

olarak Jean Paul Behr‟in grubu PEI‟nin etkili ve ekonomik bir sentetik polimer 

olduğunu ortaya çıkarmıĢtır (Boussif ve diğ., 1995). Kimyasal açıdan, PEI en yoğun 

yüklü polimerlerden biridir, atomların üçte biri nitrojenlerdir ve nitrojen atomlarının da 

altıda biri fizyolojik pH‟de pozitif yük taĢır. Dallı PEI; 1:1:1 konumuna yakın primer, 

sekonder ve tersiyer amin gruplarını içerir (von Harpe ve diğ., 2000). PEI-aracılı 

transfeksiyonda; DNA‟nın PEI‟ya oranı, PEI‟nın moleküler ağırlığı ve biçimi, polimerin 

ve DNA‟nın konsantrasyonları ve hazırlıkta kullanılan çözücünün iyonik kuvveti gibi 

tüm etkenler DNA/PEI kompleksinin (polipleks) fiziksel özelliklerini ve transfeksiyon 

verimliliğini etkiler. Doğrusal PEI‟da amin gruplarının çoğu, terminal gruplar hariç 

sekonder aminlerdir. Hem doğrusal PEI (LPEI) hem de dallı PEI (BPEI) in vitro 
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çalıĢmalarda çok iyi transfeksiyon verimi gösterir. Doğrusal PEI, dallı formuna göre 

daha az toksiktir. Ayrıca, LPEI/DNA kompleksleri, BPEI/DNA komplekslerine göre 

daha hızlı ve yüksek seviyede gen ekspresyonuna neden olur. Bunun nedeni de 

LPEI/DNA kompleksinin daha az paketlenmiĢ olması ve hücre içine girdiğinde daha 

hızlı ayrılmasıdır. Ayrıca çalıĢmalar LPEI/DNA kompleksinin nukleusa daha kolayca 

girdiğini de göstermiĢtir (Wightman ve diğ., 2001). 

PEI‟nin transfeksiyon ajanı olarak kullanılmasında ortaya çıkan engel 

biyobozunurluğunun az olmasından kaynaklanır (Fisher ve diğ., 2003). PEI‟nin 

toksisitesi ve transfeksiyon verimi moleküler ağırlığına bağlıdır. En aktif PEI formu, 

ticari olarak temin edilebilen 25 k BPEI ve 22k LPEI‟dir. 25k‟den büyük olan PEI‟ler 

de aktifdir, ancak yüksek oranda toksisite gösterir. 5k veya 10 k boyutlarında BPEI, 25 

k BPEI‟le kıyaslandığında daha aktif ve daha az toksiktir. 2 k ya da daha küçük 

boyutlarda PEI ise toksik değildir, ancak transfeksiyon etkinliği yoktur. DüĢük 

moleküler ağırlıkta PEI‟ların bifonksiyonel çapraz bağlarla muamele edilmesi 

transfeksiyonda etkin olan PEI oligomerleri oluĢturur. Küçük PEI moleküllerinin 

disülfid veya ester gibi biyobozunur bağlarla çapraz bağlanması sonucu, 25 k PEI kadar 

aktif, aynı zamanda da hücreler için daha az toksik oligomerler oluĢması sağlanır 

(Fisher ve diğ., 1999) 

Pozitif yükü azaltmak için büyük grupların (protein, peptid, PEG) ve daha küçük 

grupların (Ģeker, küçük polimerler, açil grupları) eklenmesi ile PEI daha etkin 

transfeksiyon sağlayan, ancak daha az toksik hale getirilebilir (Kichler, 2004). 

Poliplekslerin in vivo aktivitesinin fazla olması için PEI/DNA daha düĢük oranlarda 

hazırlanır, böylelikle serum proteinleri ile PEI/DNA kompleksi arasında spesifik 

olmayan etkileĢimler azaltılmıĢ olur. Biyolojik olarak daha fazla yıkılabilen, PEI ve 

poli-L-lizin gibi katyonik polimerler tasarlanmıĢtır. Yeni tasarlanan katyonik 

polimerlerin bir grubu aminoesterlerdir (Lim ve diğ., 2002). Ġç ester bağları bu 

polimerleri daha az kararlı yapar, böylelikle toksisite de azalır. Önceki çalıĢmalar 

primer amin grupları içeren dallı poliaminoesterlerin, doğrusal yapıda olanlara göre 

kimyasal olarak daha kararlı olduklarını göstermiĢtir (Lim ve diğ., 2000). 
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2.3.1.2 Polilizin 

 

Şekil 2.9 Poli-L-lizinin (PLL) kimyasal yapısı (Leong, 2006). 

Poli-L-lizin (PLL) (ġekil 2.9) mükemmel DNA paketleme ve DNA‟yı hücre 

sitoplazmasındaki nukleazların sindiriminden koruma yeteneğinden dolayı, ilk 

keĢfedilen gen taĢıyıcısıdır. Poli-L-lizin in vivo çalıĢmalarda gen transferinde kullanılan 

ilk katyonik polimerdir (Wu ve Wu, 1988). Ancak hücre toksisitesi oldukça yüksektir ve 

hem in vitro hem de in vivo çalıĢmalarda düĢük transfeksiyon etkinliğine sahiptir 

(Leong, 2006). PEI‟da olduğu gibi, PLL‟nin de sitotoksisitesini azaltmaya ve PEG ile 

kopolimerizasyon ile biyobozunurluğunu arttırmaya yönelik çalıĢmalar yapılmıĢtır (Ahn 

ve diğ., 2004). Blok kopolimer büyük ölçüde toksisiteyi azaltmıĢ ve 72 saat içinde 

moleküler ağırlığın % 80 azalması ile kanıtlanan biyobozunurluk gözlenmiĢtir. Ayrıca 

serum bileĢenlerinin inhibisyonuna karĢı direnç de kazanılmıĢtır. Ancak yine de 

transfeksiyon verimi düĢüktür (Leong, 2006). 

2.3.2 Nanomateryallerin in vitro toksik etkisi ve hücre toksisite mekanizmaları 

Nanomateryallerin sentez yolları ve fizikokimyasal özellikleri arasındaki farklar 

uygulandıkları hücrelerde değiĢik toksik etkilerin görülmesine neden olur. Ayrıca her 

nanomateryal biyolojik uygulamalarda kullanıma uygun olmayabilir. Birçok farklı 

inorganik tuz, amino asit, vitamin gibi çeĢitli bileĢenler içeren hücre kültür besiyeri ele 

alındığında; altı bileĢenin molar konsantrasyonunun 1 mM olduğu ve çoğu amino asit 

olan onbeĢ bileĢenin molar konsantrasyonunun ise 0.1 ile 1 mM arasında değiĢiklik 
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gösterdiği, ayrıca besiyerinde 0.1 M sodyum klorid olduğu düĢünüldüğünde, besiyeri 

içindeki tüm küçük moleküllerin toplam molar konsantrasyonu 0.2 M olur. Ayrıca 

besiyeri genellikle % 10 serum ile desteklenir ve bu konsantrasyona serum içerisinde 

bulunan proteinler dahil edilmemiĢtir. İn vitro ortamda; tüm bu bileĢenler 

düĢünüldüğünde boyut, nanoparçacığın hücre ve diğer bileĢenlerle etkileĢime 

geçmesinde önemlidir (ġekil 2.10). 

 

Şekil 2.10 10 nm nanoparçacık, 4 nm protein ve 1 nm küçük bir molekülün boyutlarının 

kıyaslanması (a), Protein, nükleik asit ve diğer moleküllerden oluĢan bir memeli hücresi 10 nm 

nanoparçacık ile kıyaslandığında boyut ve hacim olarak bin kat daha büyüktür. (Suh ve diğ., 

2009) 

Nanoparçaçıklar biyolojik ortama uygun böyle bir besiyeri içine eklendiğinde, bu 

parçaçıkların yüzey fizikokimyasal özellikleri  sıcaklık, ıĢık ve çalkalama gibi fiziksel 

Ģartlara bağlı olarak zamanla değiĢir (Suh ve diğ., 2009). Boyut ve yüzey alanı toksik 

açıdan önemlidir. Bir parçacığın boyutu küçüldükçe biyolojik çevre ile etkileĢim yüzey 

alanı artar ve sahip olduğu atom ve moleküllerin büyük çoğunluğu parçacık yüzeyinde 

konumlanır (Nel ve diğ., 2006). Partikül halindeki polimerlerin toksik etkileri 

incelenirken, polimerin boyut ve Ģeklinin yanısıra polimerden fazla miktarda salınan 

iyon ve monomerlerin toksisite üzerine etkisi de incelenmiĢtir (Borm ve diğ., 2006). 
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Partikül polimerler, bu iyon ve monomerleri büyük hacimli polimere kıyasla daha 

yüksek konsantrasyonlarda ve daha hızlı Ģekilde salar. Bu sebeple, polimerin toksik 

etkisini incelemek üzere yapılan iv vitro veya  in vivo testlerde bu çözünür bileĢenlerin 

etkisi de dikkate alınmalıdır (Yamamoto ve diğ., 2004).  

Nanomateryaller, 100 nm veya daha küçük boyutta olan yapılardır. Bu boyuttaki 

malzemeler çevreleriyle özgün fiziksel ve kimyasal etkileĢimlere girer. Böylelikle 

iletkenlik, reaktivite ve optik hassasiyet gibi çeĢitli ayırt edici özellikler kazanır. Bir 

nanomalzemenin kendine özgü fizikokimyasal özellikleri; malzemenin boyutuna, 

kimyasal içeriğine, yüzey yapısına, çözünürlüğüne, Ģekline ve agregasyonuna bağlıdır. 

Bu özellikler nanomalzemenin biyolojik sistemlerle etkileĢime geçmesini ve biyolojik 

sistemleri hücresel, hücre altı ve protein seviyesi düzeyinde etkilemesini sağlar (Nel ve 

diğ., 2006). Tasarlanan nanoyapılar biyolojik bir ortama verileceğinden, nanoparçaçık 

üzerinde yapılan biyokimyasal testler tek baĢına yetersizdir (Suh ve diğ., 2009). 

Nanoparçacığın boyutunun küçültülmesi toksik etkiler yaratan birçok etkileĢime neden 

olabilir. Ayrıca, boyutun küçülmesi yüzey hatalarını arttıran, elektronik konfigürasyonu 

bozan ve farklı elektronik özelliklerin oluĢmasına neden olan kesintili kristal alanların 

oluĢumuna sebep olabilir. Bu durumda reaktif bölgeler olarak iĢ gören yüzey grupları 

oluĢabilir. 

Yüzey grupları nanomateryalin hidrofilik ya da hidrofobik, lipofilik veya lipofobik, 

katalitik olarak aktif veya pasif oluĢunu etkiler. Moleküler dioksijen (O2) ile elektron 

alıcı ve verici olarak aktif olan nanomateryalin kısımları arasındaki iliĢki toksisiteye 

neden olabilir. Elektron yakalanması, reaktif oksijen türlerinin (ROS) oluĢumuna neden 

olabilecek superoksit radikalinin (O2˙¯) meydana gelmesine sebep olur. Tek bileĢenden 

oluĢan malzemelerde de aktif bölgelerin oluĢumu söz konusudur. Nanomateryalin 

yüzeyinde bulunan geçiĢ metalleri (Fe, vanadyum) ya da redoks döngüsüne katılan 

organik kimyasallar (kinin) ROS oluĢumuna neden olabilir. Bu nedenlerle ROS üretimi 

nanomalzemelerin toksik etki göstermelerinin baĢlıca nedenidir. ġekil, agregasyon, 

yüzey kaplaması ve çözünürlük gibi diğer özellikler nanomalzemenin boyutundan 

kaynaklanan etkileri arttırabilir veya azaltabilir (ġekil 2.11). 
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ġekil 2.11 Nanomalzemelerin biyolojik dokularla etkileĢime geçme mekanizmaları. Materyalin 

kompozisyonu, eletkronik yapısı, yüzeyine bağlı türler, yüzey kaplaması ve çözünürlüğü gibi 

özelliklerinin çevresel faktörlerle etkileĢimlerinin önemi Ģematik olarak vurgulanmaktadır (Nel 

ve diğ., 2006). 

Nanoboyuttaki parçacıklar hücresel membranları fagositik olmayan mekanizmalarla 

geçebilir, hücre içerisinde seyehat edebilir, hedef organlarda konumlanır, hücre 

membranından girerek mitokondride birikir ve hasar oluĢumuna sebep olabilir (Dutta ve 

diğ., 2007). Mitokondride normal eĢlemeler sırasında da düĢük sıklıkta ROS üretimi 

gözlenir ve üretilen bu ROS, glutatyon (GSH) ve antioksidan enzimler gibi antioksidan 

savunma sistemi tarafından kolaylıkla nötralize edilebilir. Ancak aĢırı ROS üretiminin 

meydana geldiği durumda antioksidan savunma mekanizması yetersiz kalabilir. 

Glutatyonun (GSH) tükendiği ve oksitlenmiĢ glutatyonun (GSSG) biriktiği koĢullarda 

oksidatif stresten söz edilir. Bu durumda hücreler düĢen GSH/GSSG orana destek 

koruyucu mekanizmalarla karĢılık verir (Nel ve diğ., 2006). 

Nanoparçacık ve hücre arasındaki etkileĢim sekiz aĢamada gerçekleĢir (ġekil 2.12). 

ROS ürünleri ister hücre dıĢında olsun ister hücre içinde, nanoyapıların hücreleri 

üzerinde toksik etki göstermesinde anahtar rol oynamaktadır. AĢama 1, hücreden daha 

küçük boyutta olan bir nanoparçacığın (kırmızı ile gösterilmiĢ) üretmiĢ olduğu ROS 

ürününü göstermektedir. Bu ürün hücre membran kararlılığını ve hücre yaĢamını etkiler. 

Eğer bu nanoparçacık hücre içine alınırsa, ROS üretimi (2), parçacığın çözünmesi (3) ve 
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hücresel yapıların mekanik olarak hasara uğraması (4) gibi çeĢitli olaylar gerçekleĢir. 

Ayrıca, nanoyapılı maddelerin farklı fonksiyonel grupları ve yüzey elektronik özellikleri 

nanoparçacıkların çevreleri ile olan etkileĢimlerinin seviyesini belirler (5). Büyük 

parçacıklar hücre membranına kalıcı zarar verirken, küçük parçacıklar ise membrandan 

kolaylıkla geçtiklerinden hücre içinde hasara neden olur. Bu sebeple parçacık boyutu 

önemlidir (6). Diğer yandan, küresel olmayan nanoparçacıkların küresel olanlara göre 

daha farklı biyolojik etkileri vardır (7). Hücre dıĢındaki nanoyapıların çözünme 

özellikleri de hücreyi çeĢitli Ģekillerde etkiler (8). Bir nanoparçacık ile hücre arasındaki 

etkileĢimi sekiz aĢama ile sınırlandırmak, gerçekte meydana gelen ara aĢamalar 

düĢünüldüğünde durumu fazla basitleĢtirmek olur (Suh ve diğ., 2009).  

 

Şekil 2.12 Hücre ve parçaçık etkileĢimleri. Nanomateryallerin toksik etkileri sekiz olay 

çerçevesinde sabitleĢtirilerek incelenebilir. (1) Reaktif oksijen türlerinin oluĢumu: süperoksit 

(˙O2) ve hidroksil radikallerin (˙OH) hücre içinde veya dıĢında oluĢması nanomateryallerin 

toksik etki göstermesinde anahtar rol yanar. Hücre yaĢamının devamını sağlayan hücre 

membranının bütünlüğü nanoparçacıkların (kırmızı parçacık) ürettiği ROS tarafından etkilenir. 

(2) Nanopartikülün hücreye girdiği ve ROS ürününü ürettiği bölge önemlidir. (3) 

Nanoparçacığın hücreye giriĢinin ardından oluĢan ROS ürününün çözünmesi hücresel iĢlevleri 

etkiler. (4) Lizozom, endoplazmik retikulum ve nukleus gibi hücre birimleri mekanik olarak 

zarar görür. (5) Farklı nanoyapılı malzemelerden kaynaklanan farklı fonksiyonel gruplar ve 

elektronik yapılar, nanoparçacıkların çevreleriyle olan etkileĢimlerinin seviyesini belirler. (6) 

Büyük parçacıklar hücre membranına kalıcı zarar verirken küçük parçacıklar ise membrandan 

kolaylıkla geçtiklerinden hücre içinde hasara neden olur. Bu sebeple parçacık boyutu önemlidir. 

(7) Diğer yandan küresel olan nanoparçaçıkların küresel olmayanlara göre daha farklı biyolojik 

etkileri vardır. (8) Hücre dıĢındaki nanoyapıların çözünme özellikleri de hücreyi çeĢitli 

Ģekillerde etkiler (Suh ve diğ., 2009). 

Bir nanomateryalin toksisitesinin belirlenmesinin en kolay yolu, nanomateryalin çeĢitli 

memeli hücre soylarında uygulanmasından sonra, hücre canlılığında meydana gelen 
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azalma veya artıĢın takip edilmesidir. Bunun için ticari olarak temin edilebilen ve 

doğrudan uygulamaya hazır tetrazolyum tuzu temelli, (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazolyum bromid  (MTT) veya (2-(4-iyodofenil)-3- (4-nitrofenil)-5-(2,4-

disülfofenil)-2H-tetrazolyum monosodyum tuzu (WST) gibi hücre toksisitesinin 

belirlenmesinde kullanılan kitler mevcuttur. 
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3. MALZEME VE YÖNTEM 

3.1 BG-2 OLİGOELETROLİTİNİN BİYOFİZİKSEL KARAKTERİZASYONU 

3.1.1 BG-2 oligoelektrolitinin stok çözeltisinin hazırlanması 

10 mg BG-2 oligoelektrolit molekülü tartılıp 1 ml % 3 hidroklorik asit (HCl) (Merck, 

1003172500) içerisinde çözüldü. Çözünen BG-2 molekülü üzerine 8 ml ultra saf su 

ilave edildi ve çözelti üzerine 5M sodyum hidroksit (NaOH) (Merck, 1064821000) 

damla damla ilave edilerek, pH 7.4 olarak ayarlandı. Son olarak çözelti hacmi 10 ml‟ye 

tamamlandı. 

3.1.2 Kritik misel konsantrasyonu belirleme 

3.1.2.1 Nil kırmızısı floresans probu 

Nil kırmızısı (ġekil 3.1) suda düĢük çözünürlük ve floresans özellik gösteren hidrofobik 

bir boyadır ve floresansı bulunduğu ortamın polaritesinden güçlü bir Ģekilde etkilenir 

(Sackett ve Wolff, 1987). 

 

Şekil 3.1 Nil kırmızısı kimyasal yapısı (Coutinho ve diğ., 2002). 

Nil kırmızısının fotostabil ve çalıĢılabildiği dalga boyu aralığının geniĢ olması, ayrıca 

floresansının pH 4.5 ile 8.5 arasındaki değiĢimlerden etkilenmemesi (Sackett ve Wolff, 

1987) bu boya ile çalıĢmada kolaylık sağlar. Biyolojik membranları, proteinleri, 

miselleri ve iyonik olmayan yüzey aktif mikroemülsiyonları çalıĢmak üzere sıkça 

kullanılan, solvatokromik özellikteki bu boyanın durağan faz ve zamana bağlı kararlı 

yayılım özellikleri ortama bağlıdır (Coutinho ve diğ., 2002). Hidrofibik bir ortamda 

boyanın çözünürlüğü ve floresansı belirgin bir Ģekilde artar (Erçelen ve diğ., 2006). 
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3.1.2.2 Yöntem 

Tablo 3.1‟ de belirtilen miktarlarda; BG-2 molekülünün stok çözeltisi, pH 7.0, 20 mM 

MES (Sigma, M3671) tampon içerisinde seyreltildi. Örneklere etanolde (Merck, 

1009672500) çözülmüĢ 2.10
-5 

M Nil Kırmızısı (Sigma, N3013) ilave edilerek oda 

sıcaklığında ve karanlıkta, 30 dakika inkübe edildi. 

Tablo 3.1 BG-2 molekülün Kritik Misel Konsantrasyonu belirlenmesinde kullanılan 

oligoelektrolit ve floresans prob miktarları. 

BG-2 Konsantrasyonu (mg/ml) (BG-2)stok (µl) MES Tampon (µl) Nil Kırmızısı (µl) 

0 0 594 6 

0,5. 10
-3

 0,5 594,5 6 

1.10
-3 

1 593 6 

2. 10
-3

 2 592 6 

5. 10
-3

 5 589 6 

10. 10
-3

 10 584 6 

15. 10
-3

 15 579 6 

25. 10
-3

 25 569 6 

50. 10
-3

 50 544 6 

100. 10
-3

 100 494 6 

200. 10
-3

 200 394 6 

300. 10
-3

 300 294 6 

400. 10
-3 

400 194 6 

500. 10
-3 

500 94 6 

BG-2 oligoelektrolit molekülünün kritik misel konsantrasyonu; 550 nm‟de uyarılan Nil 

Kırmızısı floresans probunun, 0 ile 300 mg/ml arasında değiĢen BG-2 

konsantrasyonunda floresans Ģiddetinde meydana gelen değiĢimlerin floresans 

spektrometrede (PTI Quantamaster Steady State Fluorescence Spectrometer) ölçülmesi 

ile belirlendi (Erçelen ve diğ., 2006). 

3.2 OLİGOELEKTROLİT DNA ETKİLEŞİMLERİNİN İNCELENMESİ 

3.2.1 Oligoelektrolit/DNA kompleksinin hazırlanması 

1 μg plazmit DNA molekülüne karĢılık 15 μl BG-2 stok solüsyonu kullanılması esas 

alınarak DNA/BG-2 kompleksleri oluĢturuldu. Bu oran göz önünde bulundurularak 
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hazırlanmıĢ örnekler, adlandırmada kolaylık sağlaması amacıyla, “X” olarak 

isimlendirildi. Farklı “X” oranlarında kompleks oluĢturmak için, DNA miktarı sabit 

tutularak kullanılan stok BG-2 çözeltisi miktarı arttırıldı. DNA üzerine BG-2 molekülü 

eklenerek vorteks (Heindolph Reax Top) ile karıĢtırıldı ve oda sıcaklığında 30 dakika 

inkübe edildi. 

3.2.2 DNA molekülünün oligoelektrolit ile paketlenmesi 

3.2.2.1 YOYO-1 floresans probu 

DNA paketlenme çalıĢmalarında YOYO-1 (ġekil 3.2) yeni kullanılan ancak oldukça 

güvenilir bir floresans probtur. DNA molükülünün doğrudan görüntülenebilmesi için 

sıkça kullanılan YOYO-1 interkalatörü, DNA‟ya özgü yüksek floresans ıĢık Ģiddeti 

gösterir (Yoshinaga ve diğ., 2001). YOYO-1 çift zincirli DNA ile oldukça kararlı, 

yüksek floresans veren kompleksler oluĢturabilir (Rye ve diğ., 1992). YOYO-1floresans 

probu, çift zincirli DNA molekülünü interkala ederken, prob yapısındaki her iki YO 

kısımı da DNA üzerindeki bazlar ile bağlanır. DNA molekülü baĢka bir molekül ile 

etkileĢime geçtiğinde, zincirleri birbirinden uzaklaĢır ve DNA‟ya bağlı YOYO-1 

probunun, YO parçalarından biri bağlandığı bazdan ayrılmasına ve böylelikle, YO 

kısmının DNA üzerinde serbestçe dönmesine neden olur. Bu yüzden DNA üzerinde tek 

bir zincire bağlı halde kalan YOYO-1 floresansı söner (ġekil 3.3) (Murade ve diğ., 

2010). YOYO-1‟e bağlı DNA seviyesi yeterince fazlaysa, oligoelektrolit ile aynı DNA 

molekülüne bağlanmıĢ olan YOYO-1 molekülleri arasında elektronik etkileĢime sebep 

olur. Bu etkileĢimler nedeniyle, YOYO-1‟in absorbsiyon spektrumunda “ekzitonik 

maviye kayma” gerçekleĢir ve floresans enerji seviyesinde belirgin bir azalma gözlenir. 

(Krishnamoorthy ve diğ., 2002). 

 

Şekil 3.2 YOYO-1 molekülünün kimyasal yapısı (Krishnamoorthy ve diğ., 2002). 
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Şekil 3.3 YOYO-1 molekülünün çift zincirli DNA molekülü interkala etmesi. YOYO-1 

molekülü çift zincirli DNA‟da her iki zincir ile etkileĢime girerler (noktalı çizgiler) (A). DNA 

zincirleri açıldığında, YOYO-1 molekülünü sadece bir zincir ile etkileĢebilir ve molekülün YO 

kısmı serbestçe dönebilir (B) (Murade ve diğ., 2010). 

3.2.2.2 Yöntem 

YOYO-1 (1,1'-(4,4,7,7-tetrametil 4,7-diazaundekametilen)-bis4-[3-metil-2,3-dihidro-

(benzo-1,3-okzazole)-2-metiliden]-quinolinyumtetraiodid)) (Invitrogen, Y3601) probu 

ile DNA molekülünün molar kansantrasyon oranı 1:50 olacak Ģekilde, eĢit hacimlerde 

pH 7.0, 20 mM MES tamponda hazırlanmıĢ YOYO-1 ve sığır DNA solüsyonları 

karıĢtırılarak karanlıkta ve +4°C sıcaklıkta bir gece boyunca inkübe edildi. 0.5X, 1X, 

2X, 3X ve 5X oranlarında BG-2 molekülü DNA/YOYO-1 solüsyonu üzerine eklenerek 

oda sıcaklığında, 30 dakika karanlıkta inkübe edildi. Kontrol olarak, ticari olarak temin 

edilebilen polimerik bir vektör olan jetPEI (Polyplus Transfection, 101-10) kullanıldı. 

DNA bisinterkelatörü YOYO-1 floresans probunun, floresans spektrometre cihazında 

(PTI Quantamaster Steady State Fluorescence Spectrometer) 480 nm‟de uyarılarak 

floresans emisyon spektrumunun elde edilmesi ile DNA paketlenmesi belirlendi. 

3.2.3 Boyut ölçümleri 

Tablo 3.2‟ de belirtilen miktarlarda ultra saf su içerisinde hazırlanmıĢ tek baĢına BG-2 

molekülünün, 1 μg sığır DNA (Sigma, D4522) molekülünün ve 1 μg plazmit DNA ile 

1X, 3X ve 5X oranlarında kompleks oluĢturmuĢ BG-2 molekülünün boyutları ölçüldü 

(Putnam ve diğ., 2001). 
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Tablo 3.2 BG-2 molekülünün boyut ölçümlerinde kullanılan oligoelektrolit, sığır DNA ve 

plazmit DNA miktarları. 

ÖRNEK ADI (BG-2)stok (μl) Ultra Saf Su (μl) pDNA (μl) Ultra Saf Su (μl) 

BG2-1X 30 470 - - 

pDNA - - 3.3 467.7 

BG2-1X 30 220 3.3  246.7 

BG2-3X 90 160 3.3  246.7 

BG2-5X 150 100 3.3  246.7 

BG-2 molekülü, plazmit DNA ve BG-2/plazmit DNA komplekslerinin boyutları 4.65 

nm‟de, 25°C‟de Zetamaster 3000 (Malvern Instruments, Paris, France) cihazı ile 

ölçüldü. 

3.2.4 Oligoelektrolit/DNA komplesinin model membranlar ile etkileşiminin 

incelenmesi 

3.2.4.1 EtBr floresans probu 

EtBr (ġekil 3.4), yapısal ve biyofiziksel çalıĢmaların yanısıra, transfeksiyon 

mekanizmalarını aydınlatmak üzere, DNA interkalatörü olarak kullanılan floresans bir 

boyadır. DNA/vektör kompleksinde vektörün konsantrasyonu arttırıldığında, DNA 

molekülünün etidyum bromüre ulaĢabilmesi güçleĢtiğinden, EtBr daha zayıf floresans 

verir (Maderia ve diğ., 2003). EtBr ile iĢaretlenmiĢ DNA molekülü, katyonik bir 

polimer aracılığıyla paketlenirken, EtBr DNA‟dan ayrılır ve floresans Ģiddetinde düĢüĢ 

meydana gelir (Erçelen ve diğ., 2006). 

 

Şekil 3.4 Etidyum Bromür‟ün kimyasal yapısı (Vardeyanyan ve diğ., 2003). 
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3.2.4.2 DMPC ve DMPG model membranları ile büyük unilameller vesiküllerin 

hazırlanması 

DNA/oligoelektrolit kompleksinin membranlar ile etkileĢimi hakkında fikir edinebilmek 

amacıyla, biyolojik membranları taklit eden model membranlar ile çalıĢıldı. Anyonik 

vesikül DMPG (ġekil 3.5) hücre membranının iç yüzeyi, nötral vesikül DMPC (ġekil 

3.6) ise hücre membranının dıĢ yüzeyi gibi davranan model membranlardır (Zhang ve 

diğ., 2008).  

 

Şekil 3.5 DMPG molekülünün kimyasal yapısı (Maler ve Graslund, 2009) 

 

 

Şekil 3.6 DMPC molekülünün kimyasal yapısı (Prosser ve diğ., 2000) 

Kloroform:metanol (15:1) içerisinde bulunan DMPC (Sigma, P2663) ve DMPG (Sigma, 

P6412) stok solüsyonlarından son konsantrasyon 2x10
-4 

M olacak Ģekilde 1.5 M 

kloroform (Merck, 1024452500) ile seyreltme yapılarak, vakum altında döner 

evaporatör aracılığıyla yuvarlak tabanlı cam yüzeyde film tabakası oluĢması sağlanarak 

30 dakika kurutuldu. OluĢan film tabakaları 5 ml 20 mM, pH 7.0 MES tamponda 

sulandırılarak 35°C‟de, 30 dakika inkübe edildi. Daha sonra, multilameller vesiküllerin 

(MLV) elde edilmesi amacıyla, 2 dakika yüksek hızda vortekslenerek karıĢtırıldı ve 

35°C‟de, 30 dakika inkübe edildi. Büyük unilameller vesiküllerin (LUV) hazırlanması 

amacıyla, multilameller vesiküller, 200 nm por çapına sahip polikarbonat filtreden 

(Nucleopore, Avestin, Ottawa, Canada) 10, por çapı 100 nm olan polikarbonat filtreden 

10 defa lipit ekstruder (Avanti Polar Lipids, Hamilton, Nevada, ABD) aracılığıyla 

geçirildi. 
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3.2.4.3 DNA molekülünün Etidyum bromür (EtBr) ile işaretlenmesi 

EtBr/DNA molar konsantrasyonu 1:50 olacak Ģekilde sığır DNA EtBr (Sigma, E8751) 

ile oda sıcaklığında ve karanlıkta, 30 dakika inkübe edilerek iĢaretlendi. 

3.2.4.4 BG-2/DNA komplekslerinin hazırlanması 

Sığır DNA ve BG-2 molekülü arasında 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X oranlarıyla DNA, 

DNA/Model Membran, DNA/BG-2, DNA/Model Membran/BG-2 olmak üzere dört 

grup hazırlandı. BG-2 ve EtBr iĢaretli DNA eĢit hacimlerde karıĢtırılarak, 30 dakika 

karıĢtırıcı (Heindolph MR3001) üzerinde inkübe edildi.  

DMPC veya DMPG, DNA/BG-2 kompleksine BG-2/lipit molar konsantrasyon oranı 

0.25 olacak Ģekilde eklenerek, 15 dakika çalkalayıcı üzerinde, karanlıkta ve oda 

sıcaklığında inkübe edildi. EtBr‟nin floresans spektrumu, 520 nm‟de uyarılması ile 

floresans spektrometrede (PTI Quantamaster Steady State Fluorescence Spectrometer) 

elde edildi.  

3.2.5 Oligoelektrolitin DNA molekülünü Deoksiribonukleaz I (DNaz I) 

aktivitesinden koruduğunun gösterilmesi 

Komplekslerin elde edilmesi amacıyla; 1 μg plazmit DNA ile 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X 

oranlarında BG-2 molekülünün stok çözeltisi eklenerek, oda sıcaklığında ve karanlıkta 

30 dakika inkübe edildi. 

1 U DNaz I (Sigma, D5319) veya son konsantrasyon % 10 olacak Ģekilde fötal sığır 

serum, komplekslere eklendi. Kompleksler DNaz I ile 30 dakika, serum ile 3 saat 30 

dakika 37⁰C‟de inkübe edildi (Zhang ve diğ., 2008). Inkübasyonun ardından DNaz 

aktivitesinin inhibe edilmesi amacıyla kompleksler üzerine 20 µl durdurma solüsyonu 

(%2 SDS (Sigma, L4390), 0.4 M NaCl, 80 mM EDTA) ilave edildi. 

Kompleks yapısında BG-2 molekülüne bağlı DNA‟nın BG-2‟den ayrılması için 80 µl, 2 

mg/ml heparin (Sigma, H6279) solüsyonu komplekslere eklenerek karıĢtırıldı ve bir 

gece 65ºC‟de etüvde (NÜVE, EN500) inkübe edildi. Hazırlanan örneklerden 20 µl 

alınarak, 4 µl 6X yükleme boyası ile karıĢtırıldı ve 1X TAE tamponunda 
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çözündürülerek hazırlanmıĢ, 1 μg/ml EtBr içeren % 1 agaroz jelde, 100 V‟de, 2 saat 

yürütüldü (Kim ve diğ., 2005). 

3.3 HÜCRE KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI 

3.3.1 İnsan epiteliyal karsinoma hücre soyu (HeLa) 

HeLa hücre soyu, 1952 yılında insan serviks adenokarsinomadan elde edilmiĢtir. Uzun 

süreli kültürü yapılmıĢ ilk insan epiteliyal kanser hücre soyudur. Hücreler, 

hipertriployid kromozom sayısına (3n+), HeLa markırı olarak adlandırılan 20 klonal 

anormal kromozoma sahiptir. Ayrıca özgün bölgelerde insan papillomavirüs (HPV4) tip 

18‟i taĢır. Bu özellikler HeLa hücrelerine özgüdür (Macville ve diğ., 1999). Bu hücreler, 

kanser araĢtırmalarında in vitro model olarak en fazla kullanılan hücre soylarından 

biridir (Wang ve diğ., 2006). 

HeLa hücreleri içeriğinde 4500 mg/ml glukoz, L-alanil-glutamin ve sodyum bikarbonat 

bulunduran Dulbecco‟s Modified Eagle‟s Medium (DMEM) (Sigma, D0819) içerisinde 

kültür edildi. % 10 (v/v) fötal sığır serumu (FBS) (Sigma, F7524), % 1 

penisilin/streptomisin (Sigma, P0781) besiyerine eklendi. Hücreler % 5 CO2 ile 

nemlendirilen 37⁰C etüvde (Thermo Electron Corporation, Heraeus cytoperm 2) kültür 

edildi (Zhang ve diğ., 2008). 

3.3.2 İnsan nöroblastoma hücre soyu (SH-SY5Y) 

SH-SY5Y hücreleri; 1970 yılında, dört yaĢında bir kız çocuğunun metastatik 

nöroblastoma bölgesinden alınan kemik iliği biyopsi örneğinden elde edilen SK-N-SH 

hücrelerinden, 1978 yılında klonlanmıĢtır (Biedler ve diğ., 1973). SH-SY5Y, insan 

kaynaklı nöroblastoma hücre soyudur. SK-N-SH hücrelerinin altklonu olan SH-SY 

hücrelerinden elde edilen SH-SY5 hücrelerinin altklonudur. SH-SY5Y hücreleri çıplak 

farelerde yaklaĢık bir ay süre içinde tümör oluĢtururlar. Hücrelerin pasaj sayısı arttıkça 

nöronal özellikler kaybolur (Biedler ve diğ., 1978).  

Ġnsan nöroblastoma hücre soyu olan SH-SY5Y, % 10 (v/v) FBS, penisilin (100 μg/ml), 

streptomisin (100 μg/ml) içeren DMEM besiyeri içerisinde, % 5 CO2 ve % 95 O2 ile 

nemlendirilmiĢ 37⁰C etüvde kültür edildi (Sherer ve diğ., 2001). 
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3.3.3 Sıçan glioma hücre soyu (C6 Glioma) 

C6 glioma hücre soyunun kökeni kesin olarak belli değildir, ancak Wistar-Furth 

sıçanlarda meydana gelmiĢ beyin tümörlerinden kökenlendiği belirtilmiĢtir. C6‟nın 

Wistar, Spraque-Dawley, BDX ve BDIX sıçanlarında allojenik olduğu ve in vivo 

uygulamada, tümor oluĢumuna yol açan immün cevaba neden olur. C6 glioma hücreleri, 

glioblastomaların büyüme, invazyon ve damar oluĢumu çalıĢmarında model olarak 

kullanılır. Ayrıca, invazyon özelliğini azaltmaya yönelik büyüme faktörü düzenlenme, 

ilaç geliĢtirme ve gen terapisi çalıĢmalarında sıkça kullanılır. 

C6 hücreleri bFGF, epiteliyal büyüme faktörü (EGF), platelet-kökenli büyüme faktörü 

A ve B (PDGF-A, PDGF-B), insülin benzeri büyüme faktörü faktörü (IGF), vaskuler 

endoteliyal büyüme faktörü (VEGF) gibi birçok büyüme faktörünü ve bunlara ait 

reseptörleri FGFR, EGFR, PDGFR, IGFR and VEGFR eksprese eder (Grobben ve diğ. 

,2002). 

C6, sıçan glioma hücre soyu, % 10 FBS ve % 1 antibiyotik (penisilin/streptomisin) ilave 

edilmiĢ besiyerinde (DMEM), % 5 CO2 içeren 37⁰C etüvde kültür edildi (Veiseh ve 

diğ., 2009). 

3.4 İN VİTRO TRANSFEKSİYON ÇALIŞMALARI 

3.4.1 Plazmit (pEGFP-N1 ve pGL4.51[luc2/CMV/Neo]) izolasyonu 

3.4.1.1  Kompetan hücre hazırlanması 

Gece boyu büyümeye bırakılmıĢ Escherichia coli (E.coli) XL-1 Blue (Stratagene, 

200249) ve DH5α (Ġnvitrogen, 18265-01) suĢlarından 1 ml alınarak antibiyotik 

içermeyen 100 ml Lurie-Bertani (LB) besiyerine (10 g tripton (Sigma, T7293), 10 g 

sodyum klorür (NaCl) (Merck, 1064041000) ve 5 g maya özütü (Sigma, Y1625) 

tartılarak, pH 7.5 olacak Ģekilde, 1 lt ultra saf su içerisinde çözündü) eklendi ve 37ºC‟de 

çalkalayıcı (NewBruswick Scientific, Innova 4230) üzerinde, 260 nm‟deki absorbansı 

0.4-0.5 oluncaya kadar inkübe edildi. Hücreler soğutulmuĢ tüplere alınarak, 10 dakika 

buz üzerinde inkübe edilerek, +4ºC‟de, 4000 rpm‟de 10 dakika santrifüjlenen 

(Eppendorf centrifuge, 5417R) hücrelerden elde edilen peletlere buzda soğutulmuĢ, pH 

7.0, 100 mM kalsiyum klorür (CaCl2) (Merck, 1725701000) ilave edildi ve 30 dakika 
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buz üzerinde inkübe edildi. 4000 rpm‟de +4ºC‟de 10 dakika santrifüjün ardından, 

peletler % 10 gliserol (Merck, 1040922500) içeren soğuk 100 mM CaCl2 içerisinde 

çözüldü. 

3.4.1.2  Hücrelerin pEGFP-N1 ile transformasyonu ve plazmit izolasyonu 

pEGFP-N1 (ġekil 3.7) plazmidi, yaban tip yeĢil floresans proteininin kırmızı alana 

kaymıĢ bir çeĢidini kodlar, bu sebeple daha parlak floresans verir ve memeli 

hücrelerinde daha fazla gen anlatımı sağlar. Maksimum uyarılma dalga boyu 488 nm, 

maksimum yayılma dalga boyu 507 nm‟dir.  

 

Şekil 3.7 pEGFp-N1 vektörünün kesim haritası ve çoklu klonlama bölgeleri. Tüm kesim 

bölgeleri vektöre özgüdür.  NOT I bölgesi EGFP durdurma kodonunu takip eder 

(http://www.clontech.com/images/pt/dis_vectors/PT3027-5.pdf). 

pEGFP-N1; 64. pozisyondaki fenilalanin amino asitinin lösin, 65. pozisyondaki serin ile 

treonin amino asitinin değiĢtirilmesi ile elde edilmiĢ GFP‟nin mutant bir tipini 

(GFPmut1) kodlar. EGFP geninin kodlanan dizisi, insanda kodon-kullanım seçimlerine 
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karĢılık gelen 190‟dan fazla suskun baz içerir. Çoklu klonlama bölgeleri CMV promotör 

bölgesi ve EGFP kodlanan dizisi arasında bulunur.Vektör neomisin/kanamisin dirençli 

genlere sahiptir (http://www.clontech.com/images/pt/dis_vectors/PT3027-5.pdf). 

 

E.coli hücrelerinin DH5 suĢundan hazırlanan kompetan hücrelere 100 ng pGFP-N1 

plazmidi eklendi. Hücreler önce buz üzerinde 10 dakika, sonra 42 ºC‟de 50 saniye ve 

sonra tekrar buz üzerinde 10 dakika inkübe edildi. Hücreler üzerine 1 ml antibiyotik 

içermeyen LB besiyeri eklenerek 1 saat, 37ºC, 200 rpm‟de çalkalayıcı üzerinde inkübe 

edilerek büyütüldü. Elde edilen kültür 1 dakika boyunca 13000 rpm‟de santrifüj edildi. 

Üst sıvının atılmasının ardından elde edilen pelet 100 µl LB içerisinde çözündü ve 

transforme edilen hücreler, 50μg/ml kanamisin (Sigma, K1776) içeren LB katı 

besiyerine  (1 lt dH2O‟da 10 g tripton, 5 g maya özütü, 10 g NaCl ve 15 g agar (Sigma, 

A7002) eritilmiĢ ve pH 7.4‟e 5 M NaOH ile ayarlandı) azaltma yapılarak ekildi. Ekim 

yapılan petri kapları (Greiner Bio-one, 664-160) 37°C‟de 16 saat inkübe edildi. Tek 

koloniden alınan örneğin 50μg/ml kanamisin içeren 3 ml sıvı LB besiyerine eklenmesi 

ve 8 saat, 37°C, 300 rpm‟de çalkalayıcıda inkübe edilmesiyle baĢlangıç kültürü elde 

edildi. Ġnkübasyonun ardından baĢlangıç kültür 1/500 ile 1/1000 arasında antbiyotik 

içeren LB besiyerinde seyreltildi. Elde edilen yeni kültür 14 saat, 37 °C‟de, 300 rpm‟de 

çalkalayıcıda inkübe edildi. 

3.4.1.3  Hücrelerin pGL 4.51 [luc2/CMV/Neo] ile transformasyonu ve plazmit 

izolasyonu 

pGL4.51 [luc2/CMV/Neo] vektörü (ġekil 3.8) (Promega, E1320), memelilerde 

ekspresyonu amacıyla kodon iyileĢtirilmesi yapılmıĢ lusiferaz reporter luc2 (Photinus 

pyralis) genini kodlar. Vektör üzerinde, vektör çoğaltılması sırasında memeli 

hücrelerinde plazmidin seçilimi için sentetik neomisin dirençli gen ve bakteriyel seçilim 

amacıyla da ampisilin dirençli gen bulunur (http://www.promega.com/ resources/ 

protocols/ product-information-sheets/a/pgl451-vector-protocol/). 

http://www.promega.com/%20resources/%20protocols/%20product-information-sheets/a/pgl451-vector-protocol/
http://www.promega.com/%20resources/%20protocols/%20product-information-sheets/a/pgl451-vector-protocol/
http://www.promega.com/%20resources/%20protocols/%20product-information-sheets/a/pgl451-vector-protocol/
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Şekil 3.8 pGL 4 vektörünün çeĢitli özelliklerini gösteren haritası 

(http://www.promega.com/resources/protocols/product-information-sheets/a/pgl451-vector-

protocol/). 

Escherichia coli (E.coli) hücrelerinin XL-1 Blue suĢundan hazırlanan kompetan 

hücrelere 100 ng pGL4.51 [luc2/CMV/Neo] plazmidi eklendi. Hücreler önce buz 

üzerinde 10 dakika, sonra 42 ºC‟de 50 saniye ve sonra tekrar buz üzerinde 10 dakika 

inkübe edildi. Hücreler üzerine 1 ml antibiyotik içermeyen LB besiyeri eklenerek 1 saat 

37ºC, 200 rpm‟de çalkalayıcı üzerinde inkübe edilerek büyütüldü. Elde edilen kültür 1 

dakika boyunca 13000 rpm‟de santrifüj edildi. Üst sıvının atılmasının ardından elde 

edilen pelet 100 µl LB içerisinde çözündürülerek hücreler transforme edildi. 

pGL4.51 [luc2/CMV/Neo] plazmidi ile transforme edilen hücreler, 50μg/ml ampisilin 

(Sigma, A9393) içeren LB katı besiyerine (1 lt dH2O‟da 10 g tripton, 5 g maya özütü, 

10 g NaCl ve 15 g agar eritilmiĢ ve pH 7.4‟e 5 M NaOH ile ayarlandı) azaltma yapılarak 

ekildi ve 37 °C‟de, 16 saat inkübe edildi. Tek koloniden alınan örneğin 50 μg/ml 

ampisillin içeren 3 ml sıvı LB besiyerine eklenmesi ve 8 saat, 37°C, 300 rpm‟de 

çalkalayıcıda inkübe edilmesiyle baĢlangıç kültürü elde edildi. Ġnkübasyonun ardından 

baĢlangıç kültür 1/500 ile 1/1000 arasında antbiyotik içeren LB besiyerinde seyreltildi. 

http://www.promega.com/resources/protocols/product-information-sheets/a/pgl451-vector-protocol/
http://www.promega.com/resources/protocols/product-information-sheets/a/pgl451-vector-protocol/
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Elde edilen yeni kültür 14 saat, 37°C‟de, 300 rpm‟de çalkalayıcıda inkübe edildi 

(Swords, 2003). 

Inkübasyondan sonra DH5α ve XL-1 Blue suĢlarından elde edilen kültürler, +4°C‟de, 

10 dakika 4000g hızda santrifüjlenerek bakteri kültürleri toplandı. Elde edilen bakteriyal 

peletlerden plazmit izolasyonu Invitrogen PureLink Hipure Plasmid Filter Purification 

Kit (Invitrogen, K2100-07) protokolüne göre gerçekleĢtirildi. 

3.4.1.4 İzolasyonu gerçekleştirilen pEGFP-N1 ve pGL4.51 [luc2/CMV/Neo] 

plazmitlerinin konsantrasyon, saflık, boyutlarının belirlenmesi 

Ġzole edilen pEGFP-N1 ve pGL4.51 [luc2/CMV/Neo] plazmitlerinin konsantrasyon ve 

saflığı 260 nm ve 280 nm‟de NanoDrop Spektrofotometrede (ND-1000, NanoDrop 

Technologies, Wilmington, ABD) elde edilen absorbans değerleri ile belirlendi.  

Plazmit DNA‟ların boyut ve miktarları agaroz jel elektroforezi (Bio-Rad, Philadelphia, 

ABD) kullanılarak tayin edildi. Ġzolasyonu gerçekleĢtirilen pEGFP-N1 ve pGL4.51 

[luc2/CMV/Neo] plazmitlerinden 5µl alınarak, 1µl 6X yükleme boyası (10 mM Tris-

HCl (pH 7.6) (Sigma, T5941), % 0.03 bromofenol mavisi (Merck, 1081220025) , % 

0.03 ksilen siyanol (Merck, 1105900005), % 60 gliserol (Merck, 1040921000), 60 mM 

EDTA (Sigma, E6758) ile karıĢtırıldı. Yükleme boyası ile karıĢtırılan plazmitler ve 3 µl 

DNA boyut markırı (Sigma, D3937) 1 X TAE tamponunda (600 ml ultrasaf su içerisine 

242 g trizma base (Sigma, T1503), 100 ml 0.5 M EDTA (pH 8.0), 57.2 ml glasiyal 

asetik asit (Merck, 1000632500) eklenerek son hacim 1000 ml‟ye tamamlanarak 

hazırlanan 50 X TAE tamponu, su ile 1X olacak Ģekilde seyreltildi) hazırlanan 1 μg/ml 

EtBr içeren % 1 agaroz (Sigma, A9539) jele yüklenerek, 100 V‟de, 1 saat yürütüldü.  

3.4.2 İn vitro transfeksiyon 

3.4.2.1 pEGFP-N1 plazmit DNA ile in vitro transfeksiyon 

GFP kodlayan pEGFP-N1 plazmit DNA ile hücre transfeksiyonu, hücrelerin 

büyütüldüğü besiyerinde ve aynı besiyerine gliserol ilave edilmesiyle oluĢturulmuĢ iki 

farklı koĢulda gerçekleĢtirildi.  
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Ġnsan serviks epiteloid karsinoma (HeLa) hücreleri, Nöroblastoma  (SH-SY5Y) 

hücreleri ve C6 sıçan glioma hücreleri transfeksiyondan bir gün önce, 24 kuyucuklu 

plakaya (Greiner bio-one, 662160) kuyucuk baĢına 10
6
 hücre olacak Ģekilde % 10 

serum, % 1 penisilin/streptomisin içeren 1 ml DMEM ortamına ekilerek 37°C‟de, % 5 

CO2 ile nemlendirilen etüvde bir gece inkübe edildi (Kang ve diğ., 2008).  

Bir gece inkübasyonun ardından, kuyucuk tabanını, % 70 tek tabaka halinde kaplayan 

hücreler üzerine, kuyucuktaki konsantrasyonu 1 M olacak Ģekilde steril gliserol ilave 

edildi. 

BG-2/pDNA kompleksleri, 1 µg pEGFP-N1 plazmit ve stok BG-2 oligoelektrolit 

kullanılarak 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X oranlarında hazırlandı. Kontrol vektör olarak ticari 

olarak temin edilebilen polimerik jetPEI vektörü kullanıldı. jetPEI/pDNA kompleksi 

üreticinin belirttiği talimatlara uygun olarak hazırlandı. 

Hazırlanan kompleksler, gliserol ilave edilmiĢ ve edilmemiĢ besiyeri ortamında bulunan 

hücrelere verildi. Besiyeri, transfeksiyondan 4 saat sonra tazesi ile değiĢtirilerek, 

hücreler 24 saat, 37°C, % 5 CO2 etüvde inkübe edildi. 

GFP ekspresyonu, Time-Lapse Floresans Invert mikroskobunda (Leica, Solms, 

Almanya) görüntülendi (Zang ve diğ., 2008). 

3.4.2.2 pGL4.51 [luc2/CMV/Neo] plazmit DNA ile in vitro transfeksiyon 

Ġnsan serviks epiteloid karsinoma (HeLa) hücreleri, Nöroblastoma  (SH-SY5Y) 

hücreleri ve C6 sıçan glioma hücreleri transfeksiyondan bir gün önce, 24 kuyucuklu 

plakaya kuyucuk baĢına 10
6
 hücre olacak Ģekilde % 10 serum, % 1 

penisilin/streptomisin içeren 1 ml DMEM ortamına ekilerek 37°C‟ de, % 5 CO2 ile 

nemlendirilen etüvde bir gece inkübe edildi (Kang ve diğ., 2008).  

Lusiferaz enzimini kodlayan pGL4.51 [luc2/CMV/Neo] plazmit DNA ile BG-2 

oligoelektrolit kompleksleri, 1 µg pGL4.51 ve stok BG-2 kullanılarak 0.5X, 1X, 2X, 3X 

ve 5X oranlarında hazırlandı. Kontrol vektör olarak ticari olarak temin edilebilen 

polimerik jetPEI vektörü kullanıldı. jetPEI/pDNA kompleksi üreticinin belirttiği 

talimatlara uygun olarak hazırlandı. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Solms
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
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Bir gece inkübasyonun ardından kuyucuk tabanını, % 70 tek tabaka halinde kaplayan 

hücreler üzerine, hazırlanan kompleksler ilave edildi. Besiyeri, transfeksiyondan 4 saat 

sonra tazesi ile değiĢtirilerek, hücreler 24 saat, 37 °C, % 5 CO2 etüvde inkübe edildi. 

Lusiferaz gen ekspresyonu, Lusiferaz Aktivite Testi (Promega, E1500) ile üreticinin 

talimatlarına uygun olarak, bağıl ıĢık biriminin (Relative Light Unit-RLU) 

luminometrede (Thermo Scientific Fluoroskan Ascent FL, Waltham, Massachusetts, 

ABD) ölçülmesi ile kantitatif olarak belirlendi (Zhang ve diğ., 2008).  

3.4.3 Lusiferaz aktivitesi ile transfeksiyon etkinliğinin kantitatif olarak 

belirlenmesi 

3.4.3.1 Lusiferaz ile katalizlenen biyolüminesans reaksiyon 

AteĢ böceği lusiferazı 61 kDa monomerik bir proteindir ve enzimatik aktivite 

göstermesi için herhangi bir translasyon sonrası iĢleme gereksinim duymaz. Bu nedenle 

translasyonun ardından reporter gen olarak iĢlev görebilir. Lusiferaz enzimi; ATP, Mg
2+

 

ve oksijene gereksinim duyan ve lusiferini substrat olarak kullanarak oksilusiferin ve 

ıĢık formunda enerji oluĢumu ile sonuçlanan biyoluminesans bir reaksiyonu kataliz eder 

(ġekil 3.9) (Maghami ve diğ., 2010). 

 

Şekil 3.9 Lusiferaz ile katalizlenen biyoluminesans reaksiyon (Maghami ve diğ., 2010). 

Hücrelerin lusiferaz genini kodlayan pGL4.51 [luc2/CMV/Neo] plazmidi ile 

transfeksiyonun ardından elde edilen transfeksiyon verimi, hücrelerde eksprese edilen 

lusiferaz enzim miktarının, lusiferaz enzimi ile katalizlenen biyoluminosens reaksiyon 

sonucu oluĢan ıĢığın, luminometrik olarak ölçülmesi sonucu kantitatif olarak 

belirlenebilir (ġekil 3.10) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Waltham,_Massachusetts
http://en.wikipedia.org/wiki/Waltham,_Massachusetts
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Şekil 3.10 Lusiferaz kodlayan gen taĢıyan plazmit ile transfekte edilen hücrelerin eksprese ettiği 

lusiferaz enzim miktarının luminometrik olarak ölçüm prensibi. 

3.4.3.2 Hücre lizatlarının elde edilmesi 

Lusireaz enzimi kodlayan pGL4.51 plazmidi ile transfekte edilen hücreler, 

tranfeksiyondan 24 saat sonra Dulbecco‟nun fosfat tamponu (DPBS) (Invitrogen Gibco, 

14200) ile 2 kez yıkandı. 5X hücre kültürü lizis tamponu (Promega, E153A) su ile 1:4 

oranında setreltilerek 1X haline getirildi. Yıkanan kuyucuklar üzerine, 100 µl 1X lizis 

tamponu eklenerek, kuyucuk tabanına yapıĢık halde bulunan hücreler pipetleme ile 

süspanse edilerek kaldırıldı ve mikrosantrifüj (Eppendorf, 0030120248) tüplerine 

toplandı. Tüp içerisindeki hücreler 5 dakika buzda soğutulduktan sonra, 15 saniye 

vorteks yardımıyla karıĢtırıldıktan sonra 12000 g, +4ºC‟de, 2 dakika santrifüjlendi, elde 

edilen süpernatant yeni tüplere alınarak hücre lizatları elde edildi. 

3.4.3.3 Standart eğrinin belirlenmesi amacıyla örneklerin hazırlanması 

Luminometre yüksek ıĢık Ģiddetindeki sinyal doygunluğuna maruz kalabileceğinden 

örneklerin luminometrik ölçümü yapılmadan önce luminometrenin tespit ettiği ıĢığın 

doğrusal aralığının belirlenmesi gereklidir. 

Bu sebeple bağıl enzim konsantrasyonuna karĢılık gelen ıĢık birimlerinin standart 

eğrisini elde etmek amacıyla hücre kültür lizatının, son konsantrasyonu 1 mg/ml olacak 

Ģekilde BSA (Uptima, UP36859A) ilave edilmiĢ 1X lizis tamponu içerisinde dört adet 

seri seyreltmesi (Tablo 3.3) yapıldı.  
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Tablo 3.3 Hücre kültür lizatının, BSA ilave edilerek hazırlanan 1X lizis tampon içerisinde 

seyreltilmesi ile elde edilen örnekler 

Örnek 

setreltmeleri (x) 

Hücre lizatı ( µl) 
1X lizis tamponu 

(µl) 

1x 20 - 

2x 10 10 

4x 5 15 

0  20 

3.4.3.4 Luminesans ölçümü 

96 kuyucuklu opak beyaz mikroplakaya (Greiner bio-one, 655 075), kuyucuk baĢına 20 

µl hücre lizatı konuldu ve mikroplaka luminometreye yerleĢtirildi. Luminometreye dahil 

olan dispenser ultra saf su ile temizlendi. Daha sonra Lusiferaz tamponu (Promega, 

E152A) ve Lusiferaz substratı (Promega, E151A) karıĢtırılarak elde edilen Lusiferaz 

ajanı bir tüpe alınarak dağıtıcıya yerleĢtirildi. Lusiferaz ajanı kuyucuklara dağıtıcı 

aracılığıyla eklenmeden önce ajanın dağıtıcı tarafından alınabildiğinden emin olundu.  

Luminometrenin yazılım programı (Ascent Software for Fluoroskan Ascent FL) 

yardımıyla ölçüm ayarları yapıldı. PMT voltajı seçili olarak ölçüm metodu: 

luminometrik, ölçüm tipi: tek, integrasyon zamanı: 1000, kademe zamanı: 15 saniye 

olarak ayarlandı. 

Mikroplaka üzerinde okunması istenen kuyucuklar yazılım programı yardımıyla seçildi. 

Her kuyucuk üzerine dağıtıcı ile 100 µl Lusiferaz ajanı ilave edildi ve 10 saniye 

çalkalamanın ardından örneklerden yayılan luminesans, luminometrede (Thermo 

Scientific Fluoroskan Ascent FL, Waltham, Massachusetts, ABD) RLU cinsinden, 

yazılım programında yapılan ölçüm ayarları ile belirlendi.  

3.4.3.5 Hücre lizatlarında bulunan toplam protein miktarının belirlenmesi 

Hücre lizatlarının içerdiği toplam protein miktarları Bradford protein deneyi (Sigma, 

B6916) ile üreticinin talimatlarına uygun olarak gerçekleĢtirilen protokol uygulanarak 

belirlendi (Rodik ve diğ., 2011). Bradford solüsyonu Coomassie parlak mavisi içerir ve 

http://en.wikipedia.org/wiki/Waltham,_Massachusetts
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bu boya proteinlerin temel ve aromatik amino asitlerine bağlanır (Compton ve Jones, 

1985). Böylelikle kolorimetrik bir deney olan Bradford protein deneyi sayesinde 

boyanın renk değiĢtirmesine bağlı olarak protein miktarları belirlenebilir (Bradford, 

1976).  

Sığır serum albumin (BSA), lizis tamponu ile seyreltirilerek 1.2, 1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, 0.1 

ve 0 mg/ml konsantrasyonlarda sekiz standart oluĢturuldu. Yukarıda (BaĢlık 3.4.3.1) 

anlatılan Ģekilde, luminometrik ölçüm amacıyla hazırlanan hücre lizatları 1:5 oranında 

sulandırılarak örnekler hazırlandı. Hazırlanan standartlar ve örnekler üzerine oda 

sıcaklığına getirilmiĢ 200 µl Bradford solüsyonu ilave edilerek, 15 dakika oda 

sıcaklığında inkübe edildikten sonra, nanodrop spektrofotometrede 595 nm‟ de 

absorbans ölçümü gerçekleĢtirildi. 

Hücrelerin total protein içeriği, BSA ile 0-1.2 mg/ml arasında değiĢen 

konsantrasyonlarda hazırlanan standartlara göre çizilen kalibrasyon eğrisi kullanılarak 

hesaplandı. 

3.4.3.6 Transfeksiyon etkinliğinin hesaplanması 

Transfeksiyon etkinliği, luminometrede 15 saniye süreyle ölçülen ve saniyedeki bağıl 

ıĢık birimi (RLU/sn) cinsinden (Shuai ve diğ., 2005) elde edilen lusiferaz aktivite 

sonuçlarının, Bradford protein deneyi ile elde edilen toplam protein miktarına 

bölünmesi ile bağıl ıĢık birimi/mg toplam hücre proteini olarak ifade edildi (Sanderson 

ve diğ., 1996; Kim ve diğ., 2005; Cho ve diğ., 2006). Çıplak DNA pozitif kontrol, 

pGL4.51 plazmit ile tranfekte edilmemiĢ hücreler ise negatif kontrol olarak kullanıldı. 

3.5 BG-2 OLİGOELEKTROLİTİNİN HÜCRELER ÜZERİNDEKİ TOKSİK 

ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 

3.5.1 BCA protein deneyi 

Bikinkoninik asitin (BCA) suda çözünen sodyum tuzu, alkalin bir ortamda bakır 

iyonları (Cu
1+

) ile mor renkli kompleks oluĢturan bir bileĢiktir. BCA, Cu
1+ 

iyonlarına 

karĢı oldukça duyarlıdır. Bu duyarlılık; alkalin bakır iyonları (Cu
2+

) ile proteinlerin 

biüret reaksiyonu sonucu oluĢan bakır iyonlarının görünür hale gelmesini sağlar. Biüret 
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reaksiyonu ile oluĢan bakır iyonları ile BCA bağlanarak mor renkli bir kompleks 

oluĢturur (ġekil 3.11). Reaksiyon sonucu oluĢan mor renk uzun süre kalıcıdır ve protein 

konsantrasyonu arttıkça rengin yoğunluğu da artar (Smith ve diğ., 1985). 

 

Şekil 3.11 Biüret reaksiyonu sonucu, BCA ve bakır iyonları arasında oluĢan mor renkli 

kompleksin yapısı (Smith ve diğ., 1985). 

BG-2 oligoelektrolitin hücreler üzerindeki toksik etkisi, hücresel protein içeriğinin 

ölçülmesine dayanan bir metod olan bikinkoninik asit (BCA) (Uptima, UP40840) 

protein yöntemi ile üreticinin belirttiği protokol uygulanarak incelendi.  

3.5.1.1 Örneklerin hazırlanması 

1 M gliserol içeren ve içermeyen büyütme besiyerinde kültür edilerek pGFP-N1 

plazmidi ile transfekte edilen hücreler, transfekiyondan 24 saat sonra Hank‟in dengeli 

tuz solüsyonu (HBSS) (Invitrogen, 14060073) ile 2 kez yıkandı. Yıkanan kuyucuklar 

üzerine eĢit miktarda lizis tamponu (1N NaOH/%0.01 SDS, pH 7.5) eklenerek, hücreler 

pipetleme ile süspanse edilerek toplandı. Yüksek hızda iki kez vortekslenen hücreler 10 

dakika buzda soğutulduktan sonra 3000 rpm‟de, 5 dakika santrifüjlendi ve üst sıvı alındı 

(McCarron ve diğ., 2004). 

3.5.1.2 Standartların hazırlanması 

Sığır serum albumin (BSA), lizis tamponu ile seyreltirilerek 2, 1, 0.75, 0.5, 0.25, 0.1 ve 

0.02 ve 0 mg/ml konsantrasyonlarda sekiz standart oluĢturuldu. 
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3.5.1.3 Ölçüm  

Örnek, standart ve tampondan 20 µl alınarak üzerine 200 µl BCA ajanı eklenerek, 37 

°C‟de 30 dakika inkübe edildikten sonra spektrofotometrede 562 nm‟de absorbsiyonları 

ölçüldü. Hücrelerin total protein içeriği, sığır serum albumini (BSA) ile 0-2 mg/ml 

arasında değiĢen konsantrasyonlarda hazırlanan standartlara göre çizilen kalibrasyon 

eğrisi kullanılarak hesaplandı. 

3.5.2 MTT toksisite deneyi 

BG-2 oligoelektrolitin ve transfeksiyon etkinliğini arttırmada kullanılan gliserolün 

HeLa, SH-SY5Y ve C6 Glioma hücre soyları üzerindeki toksik etkisi İn vitro 

toksikoloji deneyi-MTT (Sigma, TOX1-KT) yöntemi uygulanarak incelendi. MTT hızlı 

ve güvenilir sonuç veren kolorimetrik bir toksisite deneyidir. MTT deneyi, canlı 

hücrelerin mitokondrilerinde bulunan süksinat dehidrogenaz enzimlerinin sarı renkli 3-

(4, 5-dimetil tiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromidi (MTT) çözünmeyen, mavi-mor 

renkte formazan kristallerine indirgemesi temeline dayanır. MTT‟nin indirgenme 

reaksiyonu sadece metabolik olarak aktif olan hücrelerde görülür (Patel ve diğ., 2009) 

3.5.2.1 Örneklerin hazırlanması 

Büyüme besiyerinde ve aynı besiyerine gliserol ilave edilmesiyle oluĢturulmuĢ iki farklı 

koĢulda büyüyen hücreler üzerinde toksisite çalıĢmaları gerçekleĢtirildi.  

HeLa, SH-SY5Y ve C6 sıçan glioma hücreleri, kuyucuk baĢına 10
6
 hücre olacak 

Ģekilde, 24 kuyucuklu plakalara % 10 FBS, % 1 penisilin/streptomisin içeren 1 ml 

DMEM besiyerine ekilerek 24 saat, 37 ºC, % 5 CO2 ile nemlendirilen etüvde inkübe 

edildiler. 24 saat inkübasyonunun ardından kuyucuk tabanını, % 70 tek tabaka halinde 

kaplayan hücreler üzerine, kuyucuktaki konsantrasyonu 1 M olacak Ģekilde steril 

gliserol ilave edildi. 

Gliserol içeren ve içermeyen besiyeri ortamında bulunan hücrelere 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 

5X oranlarında BG-2 oligoelektroliti eklendi ve hücreler 4 saat süre ile 37 ºC, % 5 CO2 

etüvünde inkübe edildi. 4 saat sonunda oligoelektrolit içeren besiyeri tazesi ile 

değiĢtirilerek, hücreler 24 saat, 37 ºC, % 5 CO2 etüvünde büyümeye bırakıldı. 
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24 saat sonra hücreler DPBS ile yıkandı. Thiazolil mavi tetrazolyum bromid içeren 

MTT solüsyonu (Sigma, M5655) 0.5 mg/ml konsantrasyonda olacak Ģekilde DPBS‟ te 

çözününerek 0.2 µm çaplı filtreden geçirildi. Yıkanan kuyucuklar üzerine hazırlanan 

MTT solüsyonundan 100 µl (Mosmann, 1983) ilave edilerek 4 saat 37 ºC, % 5 CO2 ile 

nemlendirilen etüvde inkübe edildi (Carmichael ve diğ., 1987). Ġnkübasyonun ardından, 

kuyucuklarda oluĢan mavi-mor renkte formazan kristallerinin çözünmesi amacıyla 

asidik izopropanol içerisinde % 10 TritonX-100 içeren 100 µl MTT çözündürme 

solüsyonu (Sigma, M8910), MTT solusyonu ile muamele edilen hücrelerin bulunduğu 

kuyucuklara eklendi ve pipetleme yapıldı. 

3.5.2.2 Ölçüm ve toksisitenin hesaplanması 

Reaksiyon sonucu oluĢan mavi-mor renk absorbansı nanodrop spektrofotometrede 570 

nm‟ de okundu (Mosmann, 1983). Örnek ve kontrol hücrelerin nanodropta elde edilen 

optik yoğunlukları (Optical Density-OD) aracılığıyla örneklerin optik yoğunluklarının, 

kontrol hücre optik yoğunluğuna bölünerek 100 ile çarpılması sonucu [(Örnek 

OD/Kontrol OD)x100] yüzde hücre toksisitesi hesaplandı (Pauwels ve diğ., 2003). Elde 

edilen hücre toksisite verileri Origin Grafik programı yardımıyla grafiğe dönüĢtürüldü. 

3.6 İSTATİSTİKSEL ANALİZLER 

DNA/BG-2 kompleksinin model membranlar ile etkileĢim verileri, pGL4.51 plazmid 

DNA ile transfeksiyonu ve BG-2 oligoelektrolitin hücreler üzerindeki toksik etkisinin 

belirlenmesi sonucu elde edilen veriler, Origin Lab 7.5 grafik programı kullanılarak, tek 

yönlü ANOVA testi ile değerlendirildi. Sonuçlar “ortalama ± standart hata” olarak 

verildi ve p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

ulations and complement-mediated 
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4. BULGULAR 

4.1 BİYOFİZİKSEL KARAKTERİZASYON ÇALIŞMALARINDAN ELDE 

EDİLEN BULGULAR   

4.1.1 BG-2 oligoelektrolitinin Kritik Misel Konsantrasyonu 

Artan konsantrasyonlarına bağlı olarak BG-2 oligoelektrolitinin CMC değeri, Nil 

kırmızısı floresans probunun floresans ıĢık Ģiddetinde meydana gelen ani artıĢla birlikte, 

maksimum emisyon dalga boyunun ekzitonik maviye kayması ile belirlendi (Tablo 4.1). 

BG-2 konsantrasyonu arttırılırken CMC değerine ulaĢıldığında, floresans Ģiddetinde ani 

bir artıĢ gözlendi. Bu ani artıĢ, molekülün miseller bir yapı oluĢturduğunu ve Nil 

kırmızısınının misel benzeri bu yapıların içine yani hidrofobik kısımlarına bağlandığını 

gösterdi (Sackett ve Wolff, 1987). 

Tablo 4.1 Artan BG-2 konsantrasyonların elde edilen Nil kırmızısı floresans ıĢık Ģiddeti ve 

maksimum dalga boyu değerleri. 

BG-2 Konsantrasyonu 

(mg/ml) 

λ (nm) 
Floresans Işık Şiddeti 

(foton/saniye) 

0 658 36590 

0,5. 10
-3

 654.1 61230 

1.10
-3 

654.1 69840 

2. 10
-3

 655.2 83360 

5. 10
-3

 654.9 83650 

10. 10
-3

 651.8 89480 

15. 10
-3

 651.9 99170 

25. 10
-3

 648 121700 

50. 10
-3

 644.9 138600 

100. 10
-3

 641.6 168500 

200. 10
-3

 639.1 198800 

300. 10
-3

 635.1 238100 

400. 10
-3

 633.3 287600 

500. 10
-3

 632 391800 
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ġekil 

 4.1, pH 7.0‟da artan BG-2 konsantrasyonunda Nil kırmızısının floresans spektrumunu 

göstermektedir.  
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Şekil 4.1 Nil kırmızısı floresansı kullanılarak BG-2 molekülünün CMC değerinin belirlenmesi. 

pH 7.0, 20 mM MES tamponu içinde BG-2 molekülününün artan konsantrasyonuna (0-300x10
-3

 

mg/ml) bağlı olarak, 550 nm‟de uyarılan Nil Kırmızısı (0.2μM) floresans spektrumu. 

BG-2 molekülünün artan konsantrasyona bağlı olarak Nil kırmızısı floresans Ģiddeti 

incelendiğinde, BG-2 konsantrasyonu 0 ile 0.01 mg/ml arasında arttırıldığında Nil 

kırmızısı floresans ıĢık Ģiddetinde hafif bir artıĢ gözlendi. Fakat BG-2 konsantrasyonu 

arttırılmaya devam edildiğinde, Nil kırmızısının floresans ıĢık Ģiddetinin de arttığı 

görüldü. CMC değerine eriĢildiğinde ise floresans Ģiddetinde ani bir artıĢ görüldü ( 

ġekil 4.2 ).  

BG-2 molekülü konsantrasyonunun belli bir miktara kadar arttırılmasına rağmen, 

maksimum emisyon dalga boyunda belirgin bir kayma gözlenmedi ancak BG-2 

molekülünün CMC değerine ulaĢmasıyla birlikte maksimum emisyon dalga boyunda 

ani bir kısalma meydana geldiği gözlendi. ( 

ġekil 4.2 ). 
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Şekil 4.2 Nil kırmızısı floresansı kullanılarak BG-2 molekülünün CMC değerinin belirlenmesi. 

pH 7.0, 20 mM MES tamponu içinde BG-2 molekülününün artan konsantrasyonuna (0-500x10
-3

 

mg/ml) bağlı olarak 550 nm‟ de uyarılan Nil Kırmızısı (0.2μM) floresans ıĢık Ģiddeti ( ) ve 

maksimum emisyon dalga boyu pozisyonu ( ). 

ġekil 4.2‟de, artan BG-2 konsantrasyonlarına (0-500x10
-3

 mg/ml) bağlı olarak Nil 

kırmızısı floresans Ģiddetinde meydana gelen artıĢ ve maksimum emisyon dalga 

boyundaki azalma izlendiğinde, BG-2 molekülünün yaklaĢık olarak 0,015 mg/ml 

konsantrasyonda misel benzeri bir yapı oluĢturduğu düĢünülmüĢtür.  

4.2 OLİGOELEKTROLİT DNA ETKİLEŞİMLERİNİN İNCELENMESİ 

SONUCU ELDE EDİLEN BULGULAR 

4.2.1 Oligoelektrolitin DNA molekülünü paketlediğinin gösterilmesi 

YOYO-1 ile iĢaretlenmiĢ DNA molekülü kullanılarak hazırlanan çıplak DNA, 0.5X, 

1X, 2X, 3X, 5X oranlarında BG-2 ve ticari olarak temin edilebilen polimerik, kontrol 

vektör jetPEI kullanılarak oluĢturulan komplekslerin, YOYO-1 floresans probuna bağlı 

emisyon spektrumları, probun 480 nm‟de uyarılmasıyla elde edildi (ġekil 4.3). 
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Şekil 4.3 BG-2 oligoelektrolitinin DNA molekülünü paketleme oranının YOYO-1 floresans 

emisyonu aracılığıyla belirlenmesi. pH 7.0, 20 mM MES tamponu içerisinde hazırlanan 

DNA/YOYO-1 kompleksinin 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X oranlarında BG-2 oligoelektrolit ve 

jetPEI ile hazırlanan komplekslerinin  floresans emisyon spektrumu (λex=480 nm).  

ġekil 4.3‟de, YOYO-1 ile iĢaretlenmiĢ DNA molekülü ortamda tek baĢına 

bulunduğunda, DNA‟ya bağlı YOYO-1 probunun 8x10
5
 dolaylarında floresans ıĢık 

Ģiddeti (saniyede yayılan foton sayısı) elde edildi. Ortama BG-2 veya kontrol vektör 

olan JetPEI eklendiğinde ise floresans Ģiddetinde düĢüĢ gözlendi. YOYO-1 floresans 

probunun floresans ıĢık Ģiddetinde  meydana gelen düĢüĢ izlendiğinde, BG-2‟nin DNA 

ile etkileĢime geçerek DNA molekülünü paketlediği görüldü.  

DNA molekülünü sıkı bir Ģekilde paketlediği bilenen ve kontrol olarak kullanılan, 

jetPEI vektörünün ortama eklenmesiyle elde edilen YOYO-1 floresans ıĢık Ģiddetleri 

kıyaslandığında; BG-2‟nin, DNA‟yı en etkili olarak 1X oranında paketlediği gözlendi. 

Artan BG-2 miktarlarında, molekülün DNA‟yı daha sıkı paketlemesi ve dolayısıyla 

YOYO-1 floresans ıĢık Ģiddetinde daha fazla sönme meydana gelmesi beklenirken, 

floresans ıĢık Ģiddetinin artmıĢ olması, BG-2 molekülünün artan miktarlarda kendi 

içinde agregatlar oluĢturduğunu, ancak düĢük BG-2 konsantrasyonlarında JetPEI‟a 

yakın bir DNA paketleme özelliğine sahip olduğunu düĢündürmüĢtür. Bu sonuç düĢük 

BG-2 konsantrasyonlarında çalıĢılabilme imkanı verdiğinden, hücre toksisitesinin düĢük 

olması açısından oldukça pozitif bir sonuçtur. 
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4.2.2 Boyut ölçümleri 

Ultra saf su içerisinde hazırlanmıĢ tek baĢına BG-2 molekülünün, 1 μg plazmit DNA 

molekülünün ve 1 μg plazmit DNA ile 1X, 3X ve 5X oranlarında hazırlanarak 

pDNA/BG-2 komplekslerinin boyutları Malvern Nanosizer ile ölçüldü (ġekil 4.4). 
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Şekil 4.4 BG-2 oligoelektroliti ve BG-2/DNA komplekslerinin boyutları. pH 7.4, 25 °C‟ de 

bidistile su içerisinde plazmit DNA (■), 1X, 3X ve 5X oranlarında (BG2-1X, BG2-3X, BG2-

5X) hazırlanmıĢ BG-2/pDNA komplekslerinin  (◄) ve 1X oranında BG-2 molekülünün (▼) 

boyutları. 

Boyut ölçümü analizlerinden elde edilen verilere göre, BG-2 molekülünün DNA ile 

etkileĢime geçtiği ve DNA‟yı sıkı bir Ģekilde paketlediği görüldü. Nanosizer ile 

ölçümlerden alınan verilere göre oluĢturulan ġekil 4.4‟de plazmit DNA‟nın boyutunun 

(■) yaklaĢık 1200 nm, 1X oranında BG-2 molekülünün (▼), ortamda DNA 

bulunmadığı durumda boyutu 250 nm ve BG-2 molekülünün farklı miktarları 

kullanılarak 1X, 3X ve 5X oranında 1 µg plazmit DNA ile oluĢturulan komplekslerin 

(◄) boyutları arasında belirgin bir fark gözlenmemek ile birlikte, ortalama boyutları 

yaklaĢık 90‟nm olarak ölçüldü. Farklı oranlarda pDNA/BG-2 komplekslerinin 

boyutlarının, literatürde etkili transfeksiyon elde edilmesi amacıyla uygun olduğu 

belirtilen kompleks boyutu aralığında bulunduğu görüldü. Transfeksiyon için en uygun 

boyutu (89 nm), 1X oranında oluĢturulmuĢ DNA/BG-2 kompleksinin sağladığı görüldü. 
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4.2.3 BG-2/DNA kompleksinin model membranlar ile etkileşiminin incelenmesi 

EtBr ile iĢaretlenmiĢ olan DNA molekülünün ve 0.5X, 1X, 2X, 3X, 5X oranlarında BG-

2 ile oluĢturulan komplekslerinin EtBr‟e bağlı floresans ıĢık Ģiddeti ile, bu grupların 

model membranlar ortama eklendiğinde elde edilen floresans ıĢık Ģiddetleri 

kıyaslanarak, DNA/BG-2 komplekslerinin DMPC ve DMPG model membranları ile 

etkileĢimleri incelendi. DNA/BG-2 komplekslerinin DMPC (Tablo 4.2) model 

membran vesikülleri ile etkileĢimleri incelenerek EtBr iĢaretli DNA molekülünün 

floresans ıĢık Ģiddeti % 100 kabul edildi ve diğer grupların % floresans ıĢık Ģiddetleri 

hesaplanarak, grafikler OriginLab programı kullanılarak çizildi (ġekil 4.5-ġekil 4.9).  

Tablo 4.2 EtBr iĢaretli DNA molekülünün tek baĢına, BG-2 ile komplekslerinin ve her iki 

grubun ortama DMPC ilave edildiğinde elde edilen EtBr floresans ıĢık Ģiddetleri ve EtBr iĢaretli 

DNA molekülünden elde edilen floresans ıĢık Ģiddetine (% 100) göre farklı grupların floresans 

ıĢık Ģiddeti yüzdeleri. 

Kompleks 

oranı 

Dosya adı Floresans Işık Şiddeti 

(Saniyede yayılan 

foton sayısı) 

Yüzde 

Oranları 

0.5X DNA 0.5 23040 100 

 DNA/BG-2 0.5 5853 25.40 

 DNA/DMPC 0.5 21430 93.01 

 DNA/BG-2/DMPC 0.5 5583
 

24.23 

1X DNA 1 21950 100 

 DNA/BG-2 1 5583 25.44 

 DNA/DMPC 1 21120 96.22 

 DNA/BG-2/DMPC 1 5037 22.95 

2X DNA 2 20850 100 

 DNA/BG-2 2 5299 25.41 

 DNA/DMPC 2 22290 106.91 

 DNA/BG-2/DMPC 2 5507 26.41 

3X DNA 3 19950 100 

 DNA/BG-2 3 6360 31.88 

 DNA/DMPC 3 21230 106.42 

 DNA/BG-2/DMPC 3 5850 29.32 

5X DNA 5 22450 100 

 DNA/BG-2 5 6189 27.57 

 DNA/DMPC 5 21040 93.72 

 DNA/BG-2/DMPC 5 5602 24.95 
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Şekil 4.5 0.5X oranında BG-2 oligoelektrolit ile hazırlanan DNA/BG-2 kompleksinin DMPC ile 

etkileĢimi (λex=520 nm). Her bir grup için elde edilen değerler “Ortalama ± Standart hata” 

olarak gösterilmiĢtir. DNA (n=3): 100, DNA-DMPC (n=3): 97.53±1.85, DNA-BG-2 (n=3): 

19.3±1.51, DNA-BG-2-DMPC (n=3): 25.78±1.57, (p<0.01). 
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Şekil 4.6 1X oranında BG-2 oligoelektrolit ile hazırlanan DNA/BG-2 kompleksinin DMPC ile 

etkileĢimi (λex=520 nm). Her bir grup için elde edilen değerler “Ortalama ± Standart hata” 

olarak gösterilmiĢtir. DNA (n=3): 100, DNA-DMPC (n=3): 97.14±1.57, DNA-BG-2 (n=3): 

25.0±1.33, DNA-BG-2-DMPC (n=3): 23.93±1.20, (p<0.01). 
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Şekil 4.7 2X oranında BG-2 oligoelektrolit ile hazırlanan DNA/BG-2 kompleksinin DMPC ile 

etkileĢimi (λex=520 nm). Her bir grup için elde edilen değerler “Ortalama ± Standart hata” 

olarak gösterilmiĢtir. DNA (n=3): 100, DNA-DMPC (n=3): 99.54±1.87, DNA-BG-2 (n=3): 

21.09±1.14, DNA-BG-2-DMPC (n=3): 25.23±0.87, (p<0.01). 
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Şekil 4.8 3X oranında BG-2 oligoelektrolit ile hazırlanan DNA/BG-2 kompleksinin DMPC ile 

etkileĢimi (λex=520 nm). Her bir grup için elde edilen değerler “Ortalama ± Standart hata” 

olarak gösterilmiĢtir. DNA (n=3): 100, DNA-DMPC (n=3): 100.09±2.80, DNA-BG-2 (n=3): 

23.33±1.52, DNA-BG-2-DMPC (n=3): 25.92±1.88, (p<0.01). 
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Şekil 4.9 5X oranında BG-2 oligoelektrolit ile hazırlanan DNA/BG-2 kompleksinin DMPC ile 

etkileĢimi (λex=520 nm). Her bir grup için elde edilen değerler “Ortalama ± Standart hata” 

olarak gösterilmiĢtir. DNA (n=3): 100, DNA-DMPC (n=3): 98.15±1.59, DNA-BG-2 (n=3): 

40.11±1.18, DNA-BG-2-DMPC (n=3): 43.53±1.38, (p<0.01). 

DMPC vesikülleri ortamda bulunmadığında; farklı oranlarda BG-2 molekülü ile 

hazırlanan tüm DNA/BG-2 komplekslerinin EtBr floresans ıĢık Ģiddetleri, EtBr iĢaretli 

DNA‟nın floresans ıĢık Ģiddeti ile kıyaslandığında görülen düĢüĢ, BG-2 molekülünün 

DNA‟yı etkili Ģekilde paketlediğini gösterdi (ġekil 4.5-ġekil 4.9). Bu sonucun hem 

YOYO-1 floresansına bağlı paketleme deneyleri hem de DMPG model membranı ile 

gerçekleĢtirilen deneyler ile paralellik gösterdiği görüldü. 

Sadece DNA molekülünün bulunduğu ortama DMPC vesikülleri eklendiğinde; serbest 

halde bulunan DNA‟nın EtBr‟e bağlı floresansında belirgin bir düĢüĢ gözlenmedi. Tek 

baĢına, serbest DNA‟nın DMPC vesikülleri ile etkileĢime geçmediği görüldü. 

Ortama DMPC vesikülleri ilave edildiğinde, farklı oranlarda hazırlanan tüm DNA/BG-2 

komplekslerinin EtBr floresansı izlendiğinde, floresans ıĢık Ģiddetlerinde belirgin bir 

farklılık gözlenmedi. Bu durum komplekslerin ortamda DMPC bulunması durumunda 

kararlılıklarını koruduğunu ve vesiküller ile belirgin bir etkileĢme girmediğini 

göstermiĢtir. 
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DNA/BG-2 komplekslerinin DMPG (Tablo 4.3) model membran vesikülleri ile 

etkileĢimleri incelenerek EtBr iĢaretli DNA molekülünün floresans ıĢık Ģiddeti % 100 

kabul edildi ve diğer grupların % floresans ıĢık Ģiddetleri hesaplanarak, grafikler 

OriginLab programı kullanılarak çizildi (ġekil 4.10-ġekil 4.14). 

Tablo 4.3 EtBr iĢaretli DNA molekülünün tek baĢına, BG-2 ile komplekslerinin ve her iki 

grubun ortama DMPG ilave edildiğinde elde edilen EtBr floresans ıĢık Ģiddetleri ve  EtBr 

iĢaretli DNA molekülünden elde edilen floresans ıĢık Ģiddetine (% 100) göre farklı grupların 

floresans ıĢık Ģiddeti yüzdeleri. 

Kompleks  

oranı 

Dosya adı Floresans Işık Şiddeti 

(Saniyede yayılan foton 

sayısı) 

Yüzde     

Oranları 

0.5X DNA 0.5 4.36 10
5
 100 

 DNA/BG-2 0.5 1.76 10
5
 40.37 

 DNA/DMPG 0.5 3.926 10
5
 90.05 

 DNA/BG-2/DMPG 0.5 3.177 10
5 

72.87 

1X DNA 1 4.477 10
5
 100 

 DNA/BG-2 1 1.237 10
5
 27.63 

 DNA/DMPG 1 4.02 10
5 

89.8 

 DNA/BG-2/DMPG 1 2.166 10
5
 48.38 

2X DNA 2 3.99 10
5
 100 

 DNA/BG-2 2 1.489 10
5
 37.32 

 DNA/DMPG 2 3.917 10
5
 98.17 

 DNA/BG-2/DMPG 2 1.734 10
5
 43.46 

3X DNA 3 4.27 10
5
 100 

 DNA/BG-2 3 2.298 10
5
 53.82 

 DNA/DMPG 3 4.043 10
5
 94.68 

 DNA/BG-2/DMPG 3 1.538 10
5
 36.01 

5X DNA 5 4.188 10
5
 100 

 DNA/BG-2 5 2.022 10
5
 48.28 

 DNA/DMPG 5 4.061 10
5
 96.97 

 DNA/BG-2/DMPG 5 1.533 10
5
 36.60 
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Şekil 4.10 0.5X oranında BG-2 oligoelektrolit ile hazırlanan DNA/BG-2 kompleksinin DMPC 

ile etkileĢimi (λex=520 nm). Her bir grup için elde edilen değerler “Ortalama ± Standart hata” 

olarak gösterilmiĢtir. DNA (n=3): 100, DNA-DMPC (n=3): 88.35±1.55, DNA-BG-2 (n=3): 

39.79±1.58, DNA-BG-2-DMPC (n=3): 71.95±1.69, (p<0.01). 
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Şekil 4.11 1X oranında BG-2 oligoelektrolit ile hazırlanan DNA/BG-2 kompleksinin DMPC ile 

etkileĢimi (λex=520 nm). Her bir grup için elde edilen değerler “Ortalama ± Standart hata” 

olarak gösterilmiĢtir. DNA (n=3): 100, DNA-DMPC (n=3): 87.6±1.96, DNA-BG-2 (n=3): 

27.54±1.50, DNA-BG-2-DMPC (n=3): 48.79±1.06, (p<0.01). 
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Şekil 4.12 2X oranında BG-2 oligoelektrolit ile hazırlanan DNA/BG-2 kompleksinin DMPC ile 

etkileĢimi (λex=520 nm). Her bir grup için elde edilen değerler “Ortalama ± Standart hata” 

olarak gösterilmiĢtir. DNA (n=3): 100, DNA-DMPC (n=3): 97.05±1.08, DNA-BG-2 (n=3): 

35.44±1.70, DNA-BG-2-DMPC (n=3): 44.15±0.78, (p<0.01). 
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Şekil 4.13 3X oranında BG-2 oligoelektrolit ile hazırlanan DNA/BG-2 kompleksinin DMPC ile 

etkileĢimi (λex=520 nm). Her bir grup için elde edilen değerler “Ortalama ± Standart hata” 

olarak gösterilmiĢtir. DNA (n=3): 100, DNA-DMPC (n=3): 92.56±2.37, DNA-BG-2 (n=3): 

53.60±1.51, DNA-BG-2-DMPC (n=3): 37.00±1.72, (p<0.01). 
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Şekil 4.14 5X oranında BG-2 oligoelektrolit ile hazırlanan DNA/BG-2 kompleksinin DMPC ile 

etkileĢimi (λex=520 nm). Her bir grup için elde edilen değerler “Ortalama ± Standart hata” 

olarak gösterilmiĢtir. DNA (n=3): 100, DNA-DMPC (n=3): 97.65±0.59, DNA-BG-2 (n=3): 

49.76±1.37, DNA-BG-2-DMPC (n=3): 36.86±1.02, (p<0.01). 

DMPG vesikülleri ortamda bulunmadığında; DNA‟nın, farklı oranlarda BG-2 molekülü 

ile hazırlanan tüm DNA/BG-2 komplekslerinin EtBr floresansında düĢüĢ meydana 

geldiği görüldü (ġekil 4.10-ġekil 4.14). EtBr floresansında gözlenen bu düĢüĢ, DNA ve 

BG-2‟nin etkileĢime girdiğini ve ortamda bulunan DNA‟nın büyük bir miktarının BG-2 

molekülü ile paketlendiğini göstermektedir. DNA ve BG-2 arasındaki etkileĢim en fazla 

1X oranında ölçüldü (ġekil 4.11). Bu sonuç YOYO-1 iĢaretli DNA ile yapılan 

paketleme deneyi sonucuyla da örtüĢmektedir (ġekil 4.3). 

Sadece DNA molekülünün bulunduğu ortama DMPG vesikülleri eklendiğinde; serbest 

halde bulunan DNA‟nın EtBr‟e bağlı floresansında belirgin bir düĢüĢ gözlenmedi. Tek 

baĢına, serbest DNA‟nın DMPG vesikülleri ile etkileĢime geçmediği görüldü. 

DNA/BG-2 kompleksinin bulunduğu ortama DMPG vesikülleri eklendiğinde; 0.5X 

(ġekil 4.10), 1X (ġekil 4.11) ve 2X (ġekil 4.12) oranında hazırlanmıĢ komplekslerin 

EtBr floresansında artıĢ meydana geldiği görüldü. Bu artıĢ kompleks yapısında bulanan 

BG-2 molekülünün DMPG vesikülleri ile etkileĢime geçtiğini ve kompleks yapısının 

dağılarak, bir kısım EtBr iĢaretli DNA molekülünün kompleks yapısından ayrılarak, 
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serbest hale geçtiğini gösterir. Kompleks ve DMPG etkileĢimi en fazla 0.5X oranında 

hazırlanan komplekste görüldü. 3X (ġekil 4.13) ve 5X (ġekil 4.14) oranlarında 

hazırlanan komplekslerin bulunduğu ortama DMPG vesikülleri ilave edildiğinde, EtBr 

floresansının daha da düĢmüĢ olması, bu oranlarda komplekslerin DMPG ile etkileĢime 

girmediğini gösterdi. 

4.2.4 Oligoelektrolitin DNA molekülünü DNaz I aktivitesinden koruduğunun 

gösterilmesi 

DNA molekülünün sitoplazmada bulanan nukleazların saldırısından korunması gen 

transferinin baĢarısını önemli ölçüde etkiler. (Patil ve diğ., 2005). DNA paketlendiğinde 

nukleazların etkisine karĢı korunumlu hale gelir (Kabanov ve Kabanov, 1995). BG-2 

oligoelektrolitinin DNA molekülünü DNaz I ve serumun yıkıcı etkilerine karĢı koruyup 

korumadığını belirlemek üzere 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X oranlarında BG-2 molekülü ile 

pDNA/BG-2 kompleksleri oluĢturuldu. Kompleks yapısında bulunan DNA‟nın 

ayrılması için heparin solüsyonu komplekslere ve çıplak DNA‟ya eklenerek elde edilen 

örnekler, EtBr içeren agaroz jelde yürütüldü (ġekil 4.15) (Kim ve diğ., 2005). 

 

Şekil 4.15 DNaz I ve serum etkisine karĢı DNA molekülünün BG-2 tarafından korunması. pH 

7.0, 20 mM MES tamponu içerisinde 1 µg pGFP ve 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X oranlarında BG-2 

oligoelektrolit ile hazırlanan kompleksler 1U DNaz I ile 30 dakika, % 10 serum ile 3 saat 30 

dakika 37ºC‟ de inkübe edilmelerinin ardından 1 gece heparin (2mg/ml) ile muamele edildiler. 

pGFP‟ nin yıkıma uğrama derecesi %1 agaroz jel elektroforezi ile görüntülendi. M: Marker, 

DNA (-): DNaz I veya serum ile muamele görmemiĢ, DNA (+):DNaz I veya serum ile muamele 

görmüĢ pGFP.  
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ġekil 4.15‟de kontrol olarak kullanılan ve DNAz I veya serum ile muamele edilmeyen 

çıplak DNA molekülüne (+) ait bantlar jel üzerinde gözlenirken, DNAz I veya serum ile 

muamele edilmiĢ çıplak DNA‟nın (-) nukleaz etkisiyle tamamen yıkıldığı görüldü.  

0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X oranlarında BG-2 oluĢturulan  DNA/BG-2 komplekslerinin 30 

dakika 1U DNAz I ile inkübe edildikten sonra, DNA‟nın kompleks yapısından 

ayırılması amacıyla heparin ile muamele gören komplekslerin jelde yürütülmesiyle elde 

edilen görüntülerden 0.5X, 1X, 2X ve 3X oranlarda BG-2 ile oluĢan komplekslerin 

DNA molekülünü koruduğu gözlendi. DNA‟ya ait bantların EtBr parlaklığına bakılarak 

0.5X oranında en fazla olduğu gözlenen korumanın, BG-2 oranı arttıkça azaldığı 

görüldü. 5X oranında ise kompleksin DNA molekülünü DNaz I saldırısına karĢı 

koruyamadığı gözlendi. 

Serum ile 3 saat 30 dakika inkübe edilerek ardından heparin ile muamele edilen 

komplekslerin jel görüntüleri incelendiğinde ise BG-2‟nin DNA molekülünü en fazla 

0.5 X, en az ise 5X oranında olmak üzere tüm oranlarda (0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X) 

koruduğu görüldü. 

4.3 İN VİTRO TRANSFEKSİYON 

4.3.1 İzolasyonu gerçekleştirilen pEGFP-N1 ve pGL4.51 [luc2/CMV/Neo] 

plazmitlerinin konsantrasyon, saflık, boyutlarına ait bulgular 

4.3.1.1 Konsantrasyon 

Nukleik asitlerin heterosiklik halkaları 260 nm‟de (A260) maksimum absorbans 

gösterdiğinden ve 1 optik dansite, 1 ml içerisindeki 50 µg çift zincirli DNA molekülüne 

karĢılık geldiğinden, bu dalga boyunda optik dansitesi ölçülen DNA örneğinin 

konsantrasyonu [DNA (µg/ml)=A260 x seyreltme oranı x 50] formülü kullanılarak 

belirlenebilir (Temizkan ve diğ., 2004). 

Ġzole edilen pEGFP-N1 ve pGL4.51 [luc2/CMV/Neo] plazmitlerinin konsantrasyonu, 

500 kat seyreltilmiĢ plazmitlerin NanoDrop Spektrofotometrede 260 nm‟deki absorbans 

değerlerinin ölçülmesi ile belirlendi.  

pEGFP-N1 plazmidinin absorbansı 0.0226, pGL4.51 [luc2/CMV/Neo] plazmit 

DNA‟nın absorbansı ise 0.0107 olarak okundu. Elde edilen absorbans değerleri ile 
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yukarıdaki formül kullanılarak plazmitlerin konsantrasyonu hesaplandı. pEGFP-N1 

plazmidinin stok konsantrasyonu 566 µg/ml, pGL4.51 plazmidinin stok konsantrasyonu 

ise 269 µg/ml olarak tespit edildi. 

4.3.1.2 Saflık 

280 nm (A280) dalga boyunda proteinler ve RNA absorbsiyon özelliği gösterir. Bu 

sebeple izole edilen DNA molekünün saflığı hakkında bilgi edinmek amacıyla 

saflaĢtırılmıĢ plazmit DNA‟nın hem 260 nm hem de 280 nm‟de verdiği absorbans 

değeri bilinmelidir. SaflaĢtırılan DNA molekülü için A260 /A280 oranı 1.8‟in üzerinde bir 

değer taĢımalıdır (Temizkan ve diğ., 2004). 

Ġzole edilen pEGFP-N1 ve pGL4.51 [luc2/CMV/Neo] plazmitlerinin saflığı, 

plazmitlerin 260 nm ve 280 nm‟deki absorbans değerlerinin NanoDrop 

Spektrofotometrede ölçülmesi ile belirlendi.  

pEGFP-N1 plazmidinin A260 /A280 oranı 1.82, pGL4.51 [luc2/CMV/Neo] plazmidinin 

A260 /A280 oranı ise 1.84 olarak okundu. 

4.3.1.3 Boyut 

pEGFP-N1 plazmidinin boyutu 4.7 kb, pGL4.51 [luc2/CMV/Neo] plazmidinin 

boyutunun ise 6358 bp olduğu bilinmektedir. E.coli hücrelerinde çoğaltılarak 

izolasyonu gerçekleĢtirilen plazmitlerin pEGFP-N1 ve pGL4.51 [luc2/CMV/Neo] olup 

olmadığını anlamak üzere; izole edilen örnekler agaroz jel elektroforezinde DNA boyut 

markırı ile birlikte yürütüldü ve jel üzerine görülen plazmit DNA bantlarının boyutları, 

boyut markırı referans alınarak kontrol edildi (ġekil 4.16).  
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Şekil 4.16 Ġzole edilen pEGFP-N1 ve pGL4.51 [luc2/CMV/Neo] plazmitlerinin agaroz jel 

elektroforez görüntüsü. pEGFP-N1 ve pGL4.51 [luc2/CMV/Neo] plazmitleri 10 µl içerisinde 

100 ng içerecek Ģekilde seyreltildi ve 2 µl 6X yükleme boyası ile karıĢtırılarak1 μg/ml EtBr 

içeren % 1 agaroz jele yüklenerek, 100 V‟ de 1 saat yürütüldü. 

DNA boyut markırı jel üzerinde farklı boyutlarda 11 fragmente ayrıldı. pGFP-N1 

plazmidinin jel üzerinde boyut markırının 4000 bp boyutuna karĢılık gelen fragmenti ile 

yaklaĢık olarak aynı mesafeyi yürüdüğü görüldü. pEGFP-N1 plazmidinin boyutunun 4.7 

kb olduğundan izole edilen örneğin GFP kodlayan pEGFP-N1 plazmidi olduğu 

doğrulandı.  

6358 bp boyutunda olan pGL4.51 [luc2/CMV/Neo] ise boyut markırının 8000 bp ve 

6000 bp fragment aralığına denk geldi. Bu sonuçtan yola çıkılarak, E.coli XL-1 Blue 

suĢunda çoğaltılarak, izole edilen örneğin pGL4.51 olduğu saptandı. 

4.3.2 Hücrelerin pEGFP plazmidi ile transfeksiyonundan elde edilen bulgular 

Maksimum uyarılma dalga boyu 488 nm, maksimum yayılma dalga boyu 507 nm olan 

yeĢil floresans proteinini (http://www.clontech.com/images/pt/dis_vectors/PT3027-

5.pdf) kodlayan pEGFP-N1 plazmit DNA ile insan serviks epiteloid karsinoma (HeLa) 

hücreleri (ġekil 4.17), nöroblastoma (SH-SY5Y) hücreleri (ġekil 4.18) ve C6 sıçan 

glioma hücreleri (ġekil 4.19); hücrelerin büyütüldüğü besiyeri ve aynı besiyerine 
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gliserol ilave edilmesiyle oluĢturulmuĢ iki farklı ortamda; çıplak plazmit DNA, 0.5X, 

1X, 2X, 3X ve 5X oranlarında hazırlanmıĢ pEGFP/BG-2 kompleksleri ve kontrol vektör 

olarak jetPEI ile oluĢturulan pEGFP/jetPEI kompleksi ile transfekte edildi ve hücrelerin 

eksprese ettiği GFP, Time-Lapse Floresans Invert mikroskobunda görüntülendi. 

 

Şekil 4.17 GFP kodlayan pEGFP plazmidi DNA ile transfekte edilen insan serviks epitelioid 

karsinoma (HeLa) hücrelerinin floresans invert mikroskop görüntüleri. HeLa hücreleri; pH 7.0, 

20 mM MES tamponu içerisinde çıplak pDNA, 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X oranlarında hazırlanan 

pEGFP/BG-2 kompleksleri ve PEGFP/jetPEI kompleksi ile 1 M gliserol içeren ve içermeyen 

büyüme besiyeri içerisinde 4 saat 37 °C % 5 CO2 etüvde inkübasyonun ardından besiyeri tazesi 

ile değiĢtirilerek 24 saat büyümeye bırakıldı. 
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Normal büyüme besiyeri ortamında büyütülerek; pEGFP plazmit DNA ile 0.5X, 1X, 

2X, 3X ve 5X olmak üzere farklı oranlarda BG-2 molekülü ile hazırlanan komplekslerin 

HeLa hücreleri üzerindeki transfeksiyon verimleri kıyaslandığında, 0.5X oranında GFP 

eksprese eden hücre miktarının 1X ve 2X oranına göre kısmen az olduğu görüldü. 5X 

oranında transfeksiyon gözlenmezken, 1X ve 2X oranlarında GFP eksprese eden hücre 

miktarı yaklaĢık olarak aynıydı. DNA/BG-2 kompleksi ile transfekte edilen hücrelerin 

GFP floresans görüntüleri DNA/jetPEI kompleksi ile transfekte edilen hücrelerin 

görüntüleri ile kıyaslandığında, BG-2 molekülünün transfeksiyon veriminin jetPEI‟ya 

göre düĢük olduğu gözlendi.  

Aynı oranlarda BG-2 molekülü ile hazırlanan kompleksler ile; 1 M gliserol içeren 

besiyeri ortamında transfekte edilen HeLa hücrelerin floresans mikroskobu görüntüleri 

incelendiğinde, yalnızca 0.5X ve 1X oranlarında GFP ekspresyonu gözlendi.  

Gliserol içeren besiyeri ortamında, BG-2 molekülü ve kontrol vektör jetPEI aracılığıyla 

gerçekleĢtirilen transfeksiyon sonuçları normal besiyeri ortamında elde edilen sonuçlar 

ile kıyaslandığında, jetPEI ve BG-2 molekülünün 0.5X oranında GFP ekspresyonunun 

gliserollü besiyerinde artmıĢ olduğu gözlendi. Ancak gliserollü ortamda 2X, 3X ve 5X 

oranlarında GFP ekspresyonunun gözlenmemesi, artan polimer konsantrasyonuna bağlı 

olarak gliserolün hücreler üzerinde toksik etki yaratmıĢ olabileceğini düĢündürmüĢtür. 

Her iki besiyeri ortamında da çıplak DNA ile transfekte edilen hücrelerde GFP 

ekspresyonu gözlenmemesine rağmen, BG-2 tarafından paketlenmiĢ DNA ile 

transfeksiyon sonucu GFP ekpresyonunun gözlenmesi, BG-2 molekülünün HeLa 

hücrelerini transfekte etme yeteneğinde olduğunu göstermiĢtir. 
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Şekil 4.18 GFP kodlayan pEGFP plazmidi DNA ile transfekte edilen Ġnsan nöroblastoma (SH-

SY5Y) hücrelerinin floresans invert mikroskop görüntüleri. SH-SY5Y hücreleri; pH 7.0, 20 

mM MES tamponu içerisinde çıplak pDNA, 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X oranlarında hazırlanan 

pEGFP/BG-2 kompleksleri  ve PEGFP/jetPEI kompleksi ile 1 M gliserol içeren ve içermeyen 

büyüme besiyeri içerisinde 4 saat 37 °C % 5 CO2 etüvde inkübasyonun ardından besiyeri tazesi 

ile değiĢtirilerek 24 saat büyümeye bırakıldı. 

Normal büyüme besiyeri ortamında büyütülen SH-SY5Y hücrelerinin pEGFP-N1 

plazmidi ve farklı oranlarda BG-2 molekülü ve kontrol vektör jetPEI ile hazırlanan 
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kompleksler aracılığıyla gerçekleĢtirilen transfeksiyon sonucu elde edilen GFP floresans 

görüntüleri kıyaslandığında; 3X ve 5X oranında GFP ekspresyonu gözlenmezken, 0.5X 

ve 1X oranlarında ekspresyon 2X oranına göre kısmen fazlaydı. 

Gliserol ilave edilen besiyeri ortamında da 3X ve 5X oranında GFP ekspresyonu 

gözlenmedi. 0.5X, 1X ve 2X oranlarında elde edilen transfeksiyon verimi sonuçları 

arasında belirgin bir fark gözlenmedi. Normal büyüme besiyeri ve gliserol içeren 

besiyerinde aynı oranlarda BG-2 molekülü ile hazırlanan komplekslerle elde edilen GFP 

ekspresyonları karĢılaĢtırıldığında, gliserol içeren besiyerinde ekspresyonun kısmen 

artmıĢ olduğu görüldü.  

Her iki besiyeri ortamında çıplak DNA ile transfekte edilen hücrelerde GFP 

ekspresyonu gözlenmemesine rağmen, BG-2 tarafından paketlenmiĢ DNA ile 

transfeksiyon sonucu GFP ekpresyonunun gözlenmesi, BG-2 molekülünün SH-SY5Y 

hücrelerini transfekte etme yeteneğinde olduğunu göstermiĢtir. 

 

Şekil 4.19 GFP kodlayan pEGFP plazmidi DNA ile transfekte edilen sıçan C6 glioma 

hücrelerinin floresans invert mikroskop görüntüleri. C6 glioma hücreleri; pH 7.0, 20 mM MES 

tamponu içerisinde çıplak pDNA, 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X oranlarında hazırlanan pEGFP/BG-2 

kompleksleri  ve PEGFP/jetPEI kompleksi ile 1 M gliserol içeren ve içermeyen büyüme 

besiyeri içerisinde 4 saat, 37°C, % 5 CO2 etüvde inkübasyonun ardından besiyeri tazesi ile 

değiĢtirilerek 24 saat büyümeye bırakıldı. 

Normal büyüme besiyeri ortamında büyütülen C6 glioma hücrelerinin pEGFP-N1 

plazmidi ve farklı oranlarda BG-2 molekülü ve kontrol vektör jetPEI ile hazırlanan 
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kompleksler aracılığıyla gerçekleĢtirilen transfeksiyon sonucu elde edilen GFP floresans 

görüntüleri kıyaslandığında, yalnızca jetPEI ile hazırlanan kompleks ile transfeksiyon 

sonucu GFP ekspresyonu görüldü. 

Gliserol ilave edilen besiyeri ortamında ise jetPEI vektörünün yanısıra, oldukça düĢük 

olmakla birlikte BG-2 molekülünün 0.5X oranında hazırlanan kompleksinde GFP 

ekspresyonu gözlendi.  

Normal büyüme besiyeri ve gliserol içeren besiyerinde elde edilen transfeksiyon 

görüntüleri kıyaslandığında besiyerine gliserol ilave edilmesinin transfeksiyon verimini 

etkilemediği görüldü.  

Her iki besiyeri ortamında kontrol vektör jetPEI ile hazırlanan kompleksler ile 

transfekte edilen hücreler dıĢındaki kuyucuklarda GFP ekspresyonunun gözlenmemesi, 

BG-2 molekülünün C6 glioma hücrelerini transfekte etmede baĢarılı olmadığını 

göstermiĢtir. 

HeLa, SH-SY5Y ve C6 glioma hücrelerinin normal besiyeri ve gliserol içeren besiyeri 

ortamlarında BG-2 ile gerçekleĢtirilen pEGFP-N1 plazmit transfeksiyon sonuçları 

kaĢılaĢtırıldığında, BG-2 molekülünün en fazla HeLa hücrelerini transfekte etme 

yeteneği olduğu görüldü. 

4.3.3 Lusiferaz aktivitesi ile transfeksiyon veriminin kantitatif olarak 

belirlenmesinden elde edilen bulgular 

HeLa (ġekil 4.20), SH-SY5Y (ġekil 4.21) ve C6 glioma (ġekil 4.22) hücreleri, pGL4.51 

plazmidi ile 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X oranlarında BG-2 ile hazırlanan pGl4.51/BG-2 

kompleksleri ve pGL4.51/jetPEI kompleksi ve çıplak plazmit DNA ile transfekte 

edilerek, hücreler lizis edildi. Hücre lizatlarında bulunan toplam protein miktarı 

Bradford protein deneyi ile belirlendi (Rodik ve diğ., 2011). 

Transfeksiyon etkinliği, luminometrede saniyedeki bağıl ıĢık birimi (RLU/sn) cinsinden 

(Shuai ve diğ., 2005) elde edilen lusiferaz aktivite sonuçlarının, Bradford protein deneyi 

ile elde edilen toplam protein miktarına bölünmesi ile bağıl ıĢık birimi/mg toplam hücre 

proteini olarak ifade edildi (Sanderson ve diğ., 1996; Kim ve diğ., 2005; Cho ve diğ., 

2006). 
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Şekil 4.20 pGL4.51 plazmit DNA ile transfekte edilen HeLa hücrelerinin transfeksiyon verimi. 

Hücreler; çıplak pDNA, 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X oranlarında hazırlanan pGl4.51/BG-2 

kompleksleri ve pGL4.51/jetPEI kompleksi ile transfekte edildiler. Her bir grup için elde edilen 

değerler “Ortalama ± Standart hata” olarak gösterilmiĢtir. jetPEI (n=3): 621278.53±81945.74, 

0.5X (n=3): 64181.83±6278.19, 1X (n=3): 16567.2±5437.34, 2X (n=3): 5648.13±477.17, 3X 

(n=3): 3056.33±443.07, 5X (n=3): 2809.66±448.76, DNA (n=3): 2809.66±448,76, (p<0.01). 

Lusiferaz enzimini kodlayan pGL4.51 plazmidi ile 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X oranlarında 

BG-2 molekülü kullanılarak hazırlanan kompleksler ile transfekte edilen HeLa 

hücrelerinin transfeksiyon verimi (ġekil 4.20) incelendiğinde kompleks oluĢumunda 

kullanılan BG-2 molekülünün oranı arttıkça transfeksiyon veriminin düĢtüğü görüldü. 

0.5X oranında en yüksek transfeksiyon verimi (yaklaĢık 6x10
4
 RLU/mg protein) 

görüldü. En düĢük verim ise çıplak DNA ile transfekte edilen kuyucukta görüldü. 

Çıplak DNA ile elde edilen transfeksiyon verimi 0.14x10
4
 RLU/mg protein olarak 

ölçüldü. 

Kontrol vektör jetPEI ile elde edilen transfeksiyon verimi ve BG-2 ile elde edilen verim 

kıyaslandığında, BG-2 ile transfekte edilen kuyucuklarda verimin düĢük olduğu 

görüldü. BG-2 ile en yüksek verimin elde edildiği 0.5X oranında jetPEI ile elde edilen 

transfeksiyon verimine göre 10 kat daha az olduğu görüldü. 
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Şekil 4.21 pGL4.51 plazmit DNA ile transfekte edilen SH-SY5Y hücrelerinin transfeksiyon 

verimi. Hücreler; çıplak pDNA, 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X oranlarında hazırlanan pGl4.51/BG-2 

kompleksleri ve pGL4.51/jetPEI kompleksi ile transfekte edildiler. Her bir grup için elde edilen 

değerler “Ortalama ± Standart hata” olarak gösterilmiĢtir. jetPEI (n=3): 566666.66±88867.51, 

0.5X (n=3): 50181.83±6046.99, 1X (n=3): 25491.73±4789.02, 2X (n=3): 9066.66±4080.16, 3X 

(n=3): 1592.86±320.17, 5X (n=3): 1592.86±320.17, DNA (n=3): 1104.96±340.74, (p<0.01). 

Lusiferaz enzimini kodlayan pGL4.51 plazmidi ile 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X oranlarında 

BG-2 molekülü kullanılarak hazırlanan kompleksler ile transfekte edilen SH-SY5Y 

glioma hücrelerinin transfeksiyon verimi (ġekil 4.21) incelendiğinde, kompleks 

oluĢumunda kullanılan BG-2 molekülünün oranı arttıkça transfeksiyon veriminin 

düĢtüğü görüldü. 0.5X oranında en yüksek transfeksiyon verimi (yaklaĢık 5x10
4
 

RLU/mg protein) görüldü. En düĢük verim ise çıplak DNA ile transfekte edilen 

kuyucukta görüldü. Çıplak DNA ile elde edilen transfeksiyon verimi 0.1x10
4
 RLU/mg 

protein olarak ölçüldü. 

Kontrol vektör jetPEI ile elde edilen transfeksiyon verimi ve BG-2 ile elde edilen verim 

kıyaslandığında, BG-2 ile transfekte edilen kuyucuklarda verimin düĢtüğü görüldü. BG-

2 ile en yüksek verimin elde edildiği 0.5X oranında jetPEI ile elde edilen transfeksiyon 

verimine göre 12 kat daha az olduğu görüldü. 
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Şekil 4.22 pGL4.51 plazmit DNA ile transfekte edilen C6 glioma hücrelerinin transfeksiyon 

verimi. Hücreler; çıplak pDNA, 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X oranlarında hazırlanan pGl4.51/BG-2 

kompleksleri ve pGL4.51/jetPEI kompleksi ile transfekte edildiler. Her bir grup için elde edilen 

değerler “Ortalama ± Standart hata” olarak gösterilmiĢtir. jetPEI (n=3): 212500±38500, 0.5X 

(n=3): 14069.7±4441.60, 1X (n=3): 6342.43333±1737.03, 2X (n=3): 2838.1±560.57, 3X (n=3): 

1102.4±544.11, 5X (n=3): 991.3±403.60, DNA (n=3): 910±365.22, (p<0.01). 

Lusiferaz enzimini kodlayan pGL4.51 plazmidi ile 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X oranlarında 

BG-2 molekülü kullanılarak hazırlanan kompleksler ile transfekte edilen C6 glioma 

hücrelerinin transfeksiyon verimi (ġekil 4.22) incelendiğinde kompleks oluĢumunda 

kullanılan BG-2 molekülünün oranı arttıkça transfeksiyon veriminin düĢtüğü görüldü. 

0.5X oranında en yüksek transfeksiyon verimi (yaklaĢık 1.5x10
4
 RLU/mg protein) 

görüldü. En düĢük verim ise çıplak DNA ile transfekte edilen kuyucukta görüldü. 

Çıplak DNA ile elde edilen transfeksiyon verimi 0.1x10
4
 RLU/mg protein olarak 

ölçüldü. 

Kontrol vektör jetPEI ile elde edilen transfeksiyon verimi ile BG-2 ile elde edilen verim 

kıyaslandığında BG-2 ile transfekte edilen kuyucuklarda verimin oldukça düĢtüğü 

görüldü. BG-2 ile en yüksek verimin elde edildiği 0.5X oranında jetPEI ile elde edilen 

transfeksiyon verimine göre 22 kat daha az olduğu görüldü. Elde edilen verilerden yola 

çıkılarak BG-2 molekülünün C6 glioma hücreleri üzerinde transfeksiyon etkinliğinin 

çok düĢük olduğu görüldü. Bu sonuç pGFP-N1 plazmidi ile elde edilen veriler ile de 

örtüĢmektedir. 



83 

 

 

 

BG-2 ile paketlenerek kompleks haline getirilen pGL4.51 plazmidi ile transfekte edilen 

HeLa, SH-SY5Y ve C6 glioma hücrelerinin transfeksiyon verimlerinden elde edilen 

verilerden yola çıkılarak, BG-2 molekülünün, her üç hücre soyunda da hücreleri, jetPEI 

vektörünün transfeksiyon verimine kıyasla, düĢük verimle transfekte ettiği görüldü. BG-

2 molekülü HeLa, SH-SY5Y ve C6 glioma hücreleri arasında en etkili olarak HeLa 

hücrelerini transfekte ederken, C6 glioma hücrelerinde ise etkili değildi. 

4.4 BG-2 OLİGOELEKTROLİTİNİN HÜCRELER ÜZERİNDEKİ TOKSİK 

ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 

4.4.1 Bikinkoninik asit (BCA) protein deneyi sonucu elde edilen bulgular 

pEGFP-N1 ile transfekte edilen HeLa (ġekil 4.23), SH-SY5Y (ġekil 4.24) ve C6 glioma 

(ġekil 4.25) hücreleri üzerine BG-2 oligoelektrolitinin toksik etkisi, (BCA) protein 

yöntemi ile, üreticinin belirttiği protokol uygulanarak; standart BCA solüsyon 

absorbanslarına göre çizilen kalibrasyon eğrisi denklemi kullanılarak, örneklerin total 

protein miktarları ve bu miktarlara bağlı olarak % canlılık verileri hesaplandı. 
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Şekil 4.23 HeLa hücrelerinin canlılık grafiği. HeLa hücreleri; 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X 

oranlarında hazırlanmıĢ pGFP/BG-2, pGFP/jetPEI kompleksleri ile gliserol içeren ve içermeyen 

büyüme besiyeri içerisinde inkübe edildi. . Her bir grup için elde edilen değerler “Ortalama ± 

Standart hata” olarak gösterilmiĢtir.Normal besiyerinde; Hücre (n=3): 100±5 DNA (n=3): 

90±3.5, jetPEI (n=3): 98±4.9, 0.5X (n=3): 93±3.65, 1X (n=3): 88±2.4, 2X (n=3): 82±2.1, 3X 

(n=3): 73±1.65, 5X (n=3): 70±2.5, Gliserol içeren besiyeri, Hücre (n=3): 99±5 DNA (n=3): 

96±4.9, jetPEI (n=3): 96±4.9, 0.5X (n=3): 90±4.65, 1X (n=3): 85±4.4, 2X (n=3): 78±4.1, 3X 

(n=3): 70±3.65, 5X (n=3): 68±3.5 (p<0.01). 



84 

 

 

 

0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X oranlarında BG-2 oligoelektroli ile hazırlanan pEGFP/BG-2 

komplekslari ile normal büyüme besiyeri ve aynı besiyerine gliserol ilave edilmesiyle 

oluĢturulan iki farklı ortamda transfekte edilen HeLa hücrelerinin canlılık grafiği (ġekil 

4.23) incelendiğinde, kontrol hücre ile kıyaslandığında, her iki ortamda, kompleks 

yapısında bulunan BG-2 konsantrasyonunun artmasıyla birlikte hücrelerin protein 

içeriğinin azaldığı görüldü. 0.5X oranında yaklaĢık % 90 olan hücre canlılığı, BG-2 

oligoelektroliti 5X oranına çıkarıldığında % 70 olarak görüldü. 

Hücrelerin, normal besiyeri ve gliserol içeren besiyeri içerisinde transfekte edilmesinin, 

hücre protein miktarında sadece % 3 oranında bir fark yarattığı gözlendi. Bu da gliserol 

ilavesinin, hücre protein miktarını belirgin bir Ģekilde etkilemediğini göstermiĢtir. 
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Şekil 4.24 SH-SY5Y hücrelerinin canlılık grafiği. SH-SY5Y hücreleri; 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X 

oranlarında hazırlanmıĢ pGFP/BG-2, pGFP/jetPEI kompleksleri ile gliserol içeren ve içermeyen 

büyüme besiyeri içerisinde inkübe edildi. . Her bir grup için elde edilen değerler “Ortalama ± 

Standart hata” olarak gösterilmiĢtir.Normal besiyerinde; Hücre (n=3): 100±4 DNA (n=3): 

83.72±5.18, jetPEI (n=3): 95.45±4.77, 0.5X (n=3): 90±3.5, 1X (n=3): 84.18±4.2, 2X (n=3): 

80.27±3.01, 3X (n=3): 72.45±3.62, 5X (n=3): 68.45±2.42, Gliserol içeren besiyeri, Hücre 

(n=3): 100±5 DNA (n=3): 78.22±4.18, jetPEI (n=3): 87±4.77, 0.5X (n=3): 80±4.5, 1X (n=3): 

72.77±4.2, 2X (n=3): 67.55±4.01, 3X (n=3): 60.55±3.62, 5X (n=3): 52.77±3.4 (p<0.01). 

0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X oranlarında BG-2 oligoelektroli ile hazırlanan pEGFP/BG-2 

komplekslari ile normal büyüme besiyeri ve aynı besiyerine gliserol ilave edilmesiyle 

oluĢturulan iki farklı ortamda transfekte edilen SH-SY5Y hücrelerinin canlılık grafiği 

(ġekil 4.24) incelendiğinde, kontrol hücre ile kıyaslandığında, her iki ortamda, 
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kompleks yapısında bulunan BG-2 konsantrasyonunun artmasıyla birlikte hücrelerin 

protein içeriğinin azaldığı görüldü. Normal besiyeri içerisinde, 0.5X oranında BG-2 

kullanılarak hazırlanan kompleks ile transfekte edilen hücrelerin canlılığı, yaklaĢık % 

85 iken, 5X oranında bu oranın % 70‟e gerilediği görüldü. 

Normal besiyeri ile kıyaslandığında, hücrelerin transfekste edildiği besiyerine gliserol 

ilave edilmesi, hücre canlılığını ortalama olarak % 10 oranında azalttığı görüldü. Artan 

BG-2 konsantrasyonlarında bu oranın % 16‟ya ulaĢtığı görüldü. 
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Şekil 4.25 C6 glioma hücrelerinin canlılık grafiği. C6 glioma hücreleri; 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X 

oranlarında hazırlanmıĢ pGFP/BG-2, pGFP/jetPEI kompleksleri ile gliserol içeren ve içermeyen 

büyüme besiyeri içerisinde inkübe edildi. . Her bir grup için elde edilen değerler “Ortalama ± 

Standart hata” olarak gösterilmiĢtir.Normal besiyerinde; Hücre (n=3): 100±5 DNA (n=3): 

80.32±3.01, jetPEI (n=3): 90.32±5.51, 0.5X (n=3): 77.65±2.88, 1X (n=3): 70.97±2.54, 2X 

(n=3): 61.32±2.06, 3X (n=3): 50±2.25, 5X (n=3): 45±2, Gliserol içeren besiyeri, Hücre (n=3): 

100±5 DNA (n=3): 72.44±4.01, jetPEI (n=3): 85±4.51, 0.5X (n=3): 60.55±3.88, 1X (n=3): 

51.22±3.54, 2X (n=3): 40.77±3.06, 3X (n=3): 28.55±2.5, 5X (n=3): 24.66±2.25 (p<0.01). 

0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X oranlarında BG-2 oligoelektroli ile hazırlanan pEGFP/BG-2 

komplekslari ile normal büyüme besiyeri ve aynı besiyerine gliserol ilave edilmesiyle 

oluĢturulan iki farklı ortamda transfekte edilen C6 glioma hücrelerinin canlılık grafiği 

(ġekil 4.25) incelendiğinde, kontrol hücre ile kıyaslandığında, her iki ortamda, 

kompleks yapısında bulunan BG-2 konsantrasyonunun artmasıyla birlikte hücrelerin 

protein içeriğinin azaldığı görüldü. 0.5X oranında yaklaĢık % 80 olarak tayin edilen 

hücre canlılığının, 5X oranında ise % 40 oranına gerilediği görüldü. 
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C6 glioma hücrelerinin transfekte edildiği besiyerine gliserol ilave edilmesinin, hücre 

canlılığını belirgin bir Ģekilde etkilediği görüldü.  

Normal büyüme besiyeri ve gliserol içeren besiyerinde, pEGFP/BG-2 ile transfekte 

edilen HeLa, SH-SY5Y ve C6 glioma hücre soylarının protein miktarları ve buna bağlı 

olarak hücre canlılık verileri kıyaslandığında, yüksek konsantrasyonda BG-2 

oligoelektroliti ile hazırlanan komplekslerin, C6 glioma hücreleri üzerindeki toksik 

etkisinin, HeLa ve SH-SY5Y hücreleri üzerine olan toksik etkisinden fazla olduğu 

görüldü. Ayrıca C6 glioma hücrelerinin canlılık değerlerinin, gliserol varlığından daha 

fazla etkilendiği görüldü. 

4.4.2 MTT deneyi sonucu elde edilen bulgular 

BG-2 oligoelektrolitin ve transfeksiyon etkinliğini arttırmada kullanılan gliserolün 

HeLa (ġekil 4.26), SH-SY5Y (ġekil 4.27) ve C6 glioma (ġekil 4.28) hücre soyları 

üzerindeki toksik etkisi kolorimetrik bir deney olan in vitro toksikoloji deneyi-MTT 

yöntemi uygulanarak incelendi. 
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Şekil 4.26 HeLa hücrelerinin canlılık grafiği. HeLa hücreleri; 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X 

oranlarında hazırlanmıĢ pGFP/BG-2, pGFP/jetPEI kompleksleri ile gliserol içeren ve içermeyen 

büyüme besiyeri içerisinde inkübe edildi. . Her bir grup için elde edilen değerler “Ortalama ± 

Standart hata” olarak gösterilmiĢtir.Normal besiyerinde; Hücre (n=3): 100±5, jetPEI (n=3): 

90.82±4.54, 0.5X (n=3): 73.85±3.69, 1X (n=3): 69.26±3.46, 2X (n=3): 68.34±3.41, 3X (n=3): 

61.92±4.58, 5X (n=3): 51.83±3.66, Gliserol içeren besiyeri, Hücre (n=3): 101±3, jetPEI 

(n=3): 61.92±2.72, 0.5X (n=3): 29.81±2.21, 1X (n=3): 28.89±2.07, 2X (n=3): 14.67±2.05, 3X 

(n=3): 3.09±1.85, 5X (n=3): 2.59±1.55 (p<0.01). 
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Normal büyüme besiyeri ve aynı besiyerine gliserol ilave edilmesiyle oluĢturulan 

besiyeri ortamında farklı oranlarda BG-2 ile inkübe edilen HeLa hücrelerinin canlılık 

grafiği (ġekil 4.26) incelendiğinde, kontrol hücreye göre, her iki ortamda artan BG-2 

konsantrasyonuna bağlı olarak hücre canlılığının azaldığı görüldü.  

Normal büyüme besiyeri içerisinde 0.5X, 1X ve 2X oranlarında BG-2 ilavesinden sonra 

görülen hücre canlılığı arasında belirgin bir fark gözlenmedi. Normal besiyerinde 

büyütülen hücrelere 0.5X oranında BG-2 ilave edildiğinde, canlılık yaklaĢık % 30 

oranında azalırken, 5X grubunda bu oran yaklaĢık % 55‟ e ulaĢtı. Kontrol vektör jetPEI 

ilave edilen hücrelerin canlılığı sadece % 10 oranında azaldı. 

Gliserol içeren besiyeri ortamında büyütülen hücrelere BG-2 ilavesi hücre canlılığını 

belirgin Ģekilde azalttı. 0.5X ve 1X oranlarında canlılık % 70 oranında düĢerken, bu 

oran 3X ve 5X gruplarında yaklaĢık % 90‟a ulaĢtı. Kontrol jetPEI vektörü de gliserol 

içeren besiyeri ortamında yaklaĢık % 30 oranında toksik etkiye sebep oldu. 

Kontrol hücreler ile kıyaslandığında besiyerine gliserol ilave edilmesinin hücreler 

üzerinde doğrudan toksik etki yaratmadığı görüldü. Ancak aynı oranda BG-2 ile 

muamele edilen hücrelerin gliserol içeren ve içermeyen besiyerinde büyütüldüğünde, 

elde edilen hücre canlılık verileri kıyaslandığında, gliserol içeren besiyerinde büyütülen 

hücrelerin canlılığının % 40‟lara varan bir oranla belirgin Ģekilde düĢtüğü görüldü. Bu 

sonucun hücre membran geçirgenliğini arttıran gliserolün BG-2‟nin hücrelere etki 

etmesini kolaylaĢtırmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. 
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Şekil 4.27 SH-SY5Y hücrelerinin canlılık grafiği. SH-SY5Y hücreleri; 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X 

oranlarında hazırlanmıĢ pGFP/BG-2, pGFP/jetPEI kompleksleri ile gliserol içeren ve içermeyen 

büyüme besiyeri içerisinde inkübe edildi. . Her bir grup için elde edilen değerler “Ortalama ± 

Standart hata” olarak gösterilmiĢtir.Normal besiyerinde; Hücre (n=3): 100±4, jetPEI (n=3): 

55.05±2.20, 0.5X (n=3): 58.88±2.35, 1X (n=3): 44.59±1.78, 2X (n=3): 27.17±1.08, 3X (n=3): 

19.16±0.76, 5X (n=3): 4.35±0.17, Gliserol içeren besiyeri, Hücre (n=3): 45.47±5, jetPEI 

(n=3): 31.57±2.75, 0.5X (n=3): 27.52±2.94, 1X (n=3): 27.17±2.22, 2X (n=3): 16.55±1.35, 3X 

(n=3): 9.05±0.95, 5X (n=3): 8.53±0.21 (p<0.01). 

Normal büyüme besiyeri ve aynı besiyerine gliserol ilave edilmesiyle oluĢturulan 

besiyeri ortamında farklı oranlarda BG-2 ile inkübe edilen SH-SY5Y hücrelerinin 

canlılık grafiği (ġekil 4.27) incelendiğinde kontrol hücreye göre, her iki ortamda artan 

BG-2 konsantrasyonuna bağlı olarak hücre canlılığının azaldığı görüldü.  

Normal büyüme besiyeri içerisinde; 0.5X oranında BG-2 ilavesinden sonra hücre 

canlılığı % 40 azaldı. 5X grubunda bu oran yaklaĢık % 90‟a ulaĢtı. Kontrol vektör 

jetPEI ilavesi de hücrelerin canlılığını % 40‟a varan bir oranda azalttı. 

Gliserol içeren besiyeri ortamında büyütülen hücrelere BG-2 ilavesi hücre canlılığını 

belirgin Ģekilde azalttı. 0.5X ve 1X oranlarında canlılık % 70 oranında düĢerken, bu 

oran 3X ve 5X gruplarında yaklaĢık % 90‟a ulaĢtı. Kontrol jetPEI vektörü de gliserol 

içeren besiyeri ortamında yaklaĢık % 60 oranında toksik etkiye sebep oldu. 

SH-SY5Y hücrelerinin büyütüldüğü besiyerine gliserol ilave edilmesinin, kontrol hücre 

canlılıkları kıyaslandığında, yaklaĢık % 60 oranında bir toksik etkiye neden olduğu 
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görüldü. Aynı oranda BG-2 ile muamele edilen hücrelerin gliserol içeren ve içermeyen 

besiyerinde büyütüldüğünde, elde edilen hücre canlılık verileri kıyaslandığında, gliserol 

içeren besiyerinde büyütülen hücrelerin canlılığının % 20‟lere varan bir oranla belirgin 

Ģekilde düĢtüğü görüldü.  
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Şekil 4.28 C6 glioma hücrelerinin canlılık grafiği. C6 glioma hücreleri; 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X 

oranlarında hazırlanmıĢ pGFP/BG-2, pGFP/jetPEI kompleksleri ile gliserol içeren ve içermeyen 

büyüme besiyeri içerisinde inkübe edildi. . Her bir grup için elde edilen değerler “Ortalama ± 

Standart hata” olarak gösterilmiĢtir.Normal besiyerinde; Hücre (n=3): 100±6, jetPEI (n=3): 

69.06±4.14, 0.5X (n=3): 56.27±3.37, 1X (n=3): 6.97±0.41, 2X (n=3): 5.11±0.3, 3X (n=3): 

2.55±0.15, 5X (n=3): 3.02±0.18, Gliserol içeren besiyeri, Hücre (n=3): 98.13±3, jetPEI 

(n=3): 45.81±2.07, 0.5X (n=3): 69.53±1.68, 1X (n=3): 13.95±0.20, 2X (n=3): 10.23±0.15, 3X 

(n=3): 5.32±0.76, 5X (n=3): 0.18±0.09 (p<0.01). 

Normal büyüme besiyeri ve aynı besiyerine gliserol ilave edilmesiyle oluĢturulan 

besiyeri ortamında, farklı oranlarda BG-2 ile inkübe edilen C6 glioma hücrelerinin 

canlılık grafiği (ġekil 4.28) incelendiğinde, kontrol hücreye göre, her iki ortamda artan 

BG-2 konsantrasyonuna bağlı olarak hücre canlılığının azaldığı görüldü.  

Normal büyüme besiyeri içerisinde; 0.5X oranında BG-2 ilavesinden sonra hücre 

canlılığı % 50 azaldı. 1X, 2X, 3X ve 5X oranlarında ise BG-2, hücreler üzerinde % 

90‟ın üzerinde toksisite gösterdi. Kontrol vektör jetPEI‟nın hücreler üzerindeki toksik 

etkisinin ise % 30 olduğu görüldü. BG-2 ilavesi; gliserol içeren besiyeri ortamında 

büyütülen hücreler üzerinde de toksik etki yaratmıĢtır. 0.5X  oranında BG-2 

eklendiğinde hücre canlılığının % 30 oranında düĢtüğü görüldü. Artan BG-2 oranlarında 

ise toksik etkinin daha da artarak % 90‟nın üzerine çıktığı görüldü.  
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Gen transfeksiyonunun etkili bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi için düĢük toksisiteye sahip 

gen taĢıyıcıları (Lv ve diğ., 2006), DNA molekülünü hücre içine alınabilecek boyutta 

paketleyerek DNA‟yı gen transferinde kullanıma uygun bir araç haline getirmelidir 

(Krishnomoorthy ve diğ., 2002). DNA‟nın hücre içine alımında, kompleks boyutunun 

yanısıra, DNA/vektör kompleksinin hücre membranı ile etkileĢimi de önemlidir. 

Hücreye endositoz ile alınan DNA/vektör kompleksinin endozomdan kaçması (Mahato 

ve diğ., 1997) ve DNA‟nın sitoplazmada bulanan nukleazların saldırısından vektör 

aracılığıyla korunarak nukleusa ulaĢtırılması gen transferinin baĢarısını etkileyen diğer 

etkenlerdir (Patil ve diğ., 2005). 

Sulu ortamda kendiliğinden misel yapısı oluĢturan amfifilik kopolimerlerin, DNA ile 

etkileĢimi (Furuhata ve diğ., 2008) ve hücresel alımı tetikledikleri sebebiyle, gen 

transferinin baĢarısını arttırdıkları bilinmektedir. Kendiliğinden oluĢmuĢ polimerik 

misellerin hücresel membranlar ile etkileĢime geçtikleri ve endositozun aktivasyon 

enerjisi düĢürerek nano-boyuttaki poliplekslerin hücreye alınmasını kolaylaĢtırdıkları 

önceki çalıĢmalarda gösterilmiĢtir (Cho ve diğ., 2006). DNA molekülünün hücre içine 

alımının arttırılabilmesi için DNA‟nın kararlı kompleks yapılar haline getirilmesi 

(Wang ve diğ., 2007) ve polimer aracılığıyla sıkı bir Ģekilde paketlenmesi gereklidir 

(Kabanov ve Kabanov, 1995). Hidrofobik yapıdaki DNA molekülü, blok kopolimerler 

tarafından oluĢmuĢ misellerin çekirdeğine fiziksel olarak sıkıĢtırılır (Rösler ve diğ., 

2001). 

Misel yapısı, DNA‟nın hücreye alımını arttırmasının yanısıra, DNA‟yı nukleaz 

saldırısına karĢı korumada da rol oynar (Rösler ve diğ., 2001). Misel yapısı çekirdeği 

içerisinde korunan DNA molekülü sulu ortamda çözünmeden ve nukleazlarca 

sindirilmeden hücrelere taĢınır. Bu yüzden, DNA taĢıyıcısı olarak kullanılacak bir 

polimerin misel yapısı meydana getirmesi DNA‟nın hücreye alımını arttırmada ve 

nukleaz salıdırısına karĢı korunmasında oldukça önemlidir. Transfeksiyon aĢamasında 

polimerin, kendiliğinden Ģekil alarak misel yapısı meydana getirdiği konsantrasyon olan 
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(Wang ve diğ., 2007) kritik misel konsantrasyonunun (CMC) bilinmesi gereklidir 

(Dauty ve ark., 2001).  

Miseller; kopolimerlerin sulu ortamda oluĢturduğu, hidrofilik korona ve hidrofobik bir 

çekirdek bölgesinden meydana gelen yapılardır (Solmaz, 2010). Misellerin korona ve 

çekirdek bölgelerinin farklı ortam özelliğine sahip olması, hidrofobik Nil kırmızısı 

floresans boyasının floresans özelliklerinden yararlanılarak, amfifilik blok kopolimer 

yapıdaki BG-2 oligoelektrolitinin CMC değerinin belirlenmesine olanak sağlar. 

Amfifilik blok kopolimer yapıdaki BG-2 molekülünün transfeksiyonda kullanılabileceği 

miktarının belirlenebilmesi amacıyla, artan BG-2 konsantrasyonlarına bağlı olarak, Nil 

kırmızısının floresans ıĢık Ģiddetinde meydana gelen artıĢ ve maksimum emisyon dalga 

boyundaki azalma incelenerek, polimerin kritik misel konsantrasyon (CMC) değeri 

ölçüldü. BG-2‟nin yaklaĢık 0,015 mg/ml konsantrasyonda misel benzeri yapı 

oluĢturduğu görüldü. 

Polimerin CMC değeri ile transfeksiyon verimi arasında bağlantı kurulması amacıyla 

çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır (Dauty ve diğ., 2001; Cho ve diğ., 2006; Wang ve diğ., 

2007, Furuhata ve diğ., 2008). Wang ve ark. (2007) yüksek CMC değerine sahip 

amfifilik kopolimerlerin DNA taĢıyıcısı olarak kullanımının uygun olmayabileceğini 

belirtmiĢtir. Bunun nedeni olarak; yüksek konsantrasyonlarda oluĢmuĢ misellerin vücut 

içerisine verildiğinde, misel yapısının seyrelme etkisi ile bozularak ayrıĢabilme olasılığı 

ve yüksek CMC değerine sahip misellerin çekirdek yapısının yeterince kararlı olmaması 

gösterilmiĢtir. Yeterli kararlılığa sahip olmayan misellere vücut içerisinde plazma 

proteinlerinin adsorbe olmasıyla birlikte, misellerin ayrıĢtığı görülmüĢtür. Aynı 

çalıĢmada, CMC değeri düĢük olan polimerlerin oluĢturduğu misellerin kararlı 

çekirdek-kabuk yapısına sahip olduğu görülmüĢtür. Böyle polimerlerin DNA molekülü 

ile oluĢturacağı kompleks yapısının da kararlı olması beklendiğinden, düĢük kritik misel 

konsantrasyonunun yüksek transfeksiyon verimi elde edilmesinde oldukça önemli 

olduğu belirtilmiĢtir (Wang ve diğ., 2007). 

CMC değerinin altındaki konsantrasyonlarda, polimerin DNA molekülü ile daha güçlü 

etkileĢime geçtiği Furuhata ve ark. (2008) tarafından da belirlenmiĢtir. Bu çalıĢmalardan 

yola çıkılarak; etkili bir transfeksiyonun, polimerin CMC değerinin altında (Dauty ve 
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diğ., 2001; Furuhata ve diğ., 2008) veya CMC değerine yakın (Cho ve diğ., 2006) 

konsantrasyonlarda kullanılması ile elde edileceği sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Kritik misel konsantrayonu 0,015 mg/ml olarak belirlenen amfifilik blok kopolimer BG-

2 oligoelektrolitinin transfeksiyonda kullanılacak miktarları CMC değerinin altında ve 

üzerinde olacak Ģekilde 0.5X (0,0075 mg/ml), 1X (0,015 mg/ml-CMC), 2X (0,03 

mg/ml), 3X ( 0,045mg/ml) ve 5X (0,075 mg/ml) olarak seçildi. Seçilen polimer 

konsantrasyon miktarları, transfeksiyonun baĢarısını etkileyen; polimerin DNA ile 

birlikte oluĢturduğu DNA/BG-2 kompleksinin boyutu, kompleksin model membranlar 

ile etkileĢimi ve BG-2‟nin DNA molekülünü nukleaz aktivitesinden koruması gibi, 

diğer parametrelerin denenmesinde de kullanıldı. 

Polimerin misel yapısı oluĢturmasının yanısıra, DNA molekülünü paketleyerek 

kompleks oluĢturması ve oluĢan kompleksin boyutunun transfeksiyon baĢarısını 

etkilediği bilinmektedir (Anderson ve diğ., 2005). DNA‟nın in vitro ortamda 

paketlenmesi DNA molekülü üzerinde bulanan negatif yüklerin nötralize edilmesi ile 

sağlanır. DNA molekülünün negatif yüke sahip olmasına neden olan fosfatların % 90‟ı 

nötralize edildiğinde paketlenme gerçekleĢir (Kombrabail ve Krishnamoorthy, 2005). 

Amfifilik kopolimer BG-2 oligoelektrolitinin DNA molekülünü paketleyebilme 

yeteneği incelendi. YOYO-1 ile iĢaretlenen DNA molekülünün 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X 

oranlarında BG-2 molekülü ile inkübe edilmesinin ardından, YOYO-1 probunun 

floresans spektrumu incelendiğinde, BG-2‟nin DNA molekülünü paketlediği görüldü. 

En etkili paketleme 1X oranında görüldü. Artan BG-2 konsantrasyonlarında paketleme 

oranının kısmen düĢtüğü gözlendi. 0.5X oranında YOYO-1 floresansında, YOYO-1 

iĢaretli DNA‟nın tek baĢına verdiği floresans Ģiddetine göre belirgin bir düĢüĢ olmadığı 

görüldü. Bu sonuçtan yola çıkılarak, 0.5X oranında BG-2 oligoelektrolitinin DNA 

molekülünü paketlediği, ancak BG-2 ile DNA arasında meydana gelen elektronik 

etkileĢimlerin çok kuvvetli olmadığı söylenebilir.  

Dauty ve ark. (2001), katyonik yükün fazla olduğu misel yapılarının kompleks oluĢumu 

sırasında, paketlenmiĢ anyonik DNA molekülünün agregasyonuna neden olabileceğini 

belirtmiĢlerdir. BG-2‟nin 2X, 3X ve 5X oranlarında DNA molekülünü 1X oranına 

kıyasla, az paketlemesinin nedeninin agregat oluĢturması olabileceği düĢünüldü. 
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YOYO-1 floresansı izlenerek, BG-2 molekülünün DNA‟yı paketleyerek kompleks 

yapısı meydana getirdiği gösterilmiĢtir. OluĢan komplekslerin boyutunun, transfeksiyon 

verimini etkilediği bilindiğinden, DNA molekülü ile amfifilik kopolimer BG-2 

oligoelektroliti 1X, 3X ve 5X oranlarında karıĢtırılarak, oluĢturulan komplekslerin 

boyutları Nanosizer ile ölçüldü. Komplekslerin 1X oranında 90 nm, 3X oranında 94 nm 

ve 5X oranında 97 nm boyuta sahip olduğu görüldü. 

Viral olmayan DNA salım sistemlerinde kompleks boyutu küçüldükçe transfeksiyon 

etkinliğinin arttığı görülmüĢtür (Anderson ve diğ., 2005). Oligoelektrolit/DNA 

kompleksinin optimal boyutu tartıĢılsa da ortak görüĢ boyutun 150 nm‟nin altında 

olması yönündedir (Putnam ve diğ., 2001; He ve diğ., 2010). Kompleks boyutun 150 

nm‟den küçük olması; DNA molekülünün hücre içerisine alınması, polimerin DNA‟yı 

nukleaz saldırısından koruması, kompleksin nukleusa yerleĢmesi ve nukleus içinde 

polimerin DNA molekülünden ayrılması sırasında oldukça avantaj sağladığı 

görüldüğünden (Finsinger ve diğ., 2000; He ve diğ., 2010), BG-2 ve DNA arasında 

150‟den küçük boyutta kompleks yapılarının meydana gelmesi BG-2 oligoelektrolitinin 

transfeksiyonda baĢarılı olacağı yönünde umut vermiĢtir. 

DNA salım sistemleri; DNA molekülünün polimer tarafından paketlenerek kompleks 

yapısının oluĢması, DNA‟nın hücre içine alınması ve nukleusa giriĢi olmak üzere üç 

aĢamada çalıĢır. Kompleksin hücreye alınması genellikle endositoz aracılığıyla 

gerçekleĢir. Endositozun sonraki aĢamalarında endozom, birçok enzimi içinde 

barındıran ve oldukça düĢük bir pH değerine sahip lizozom ile birleĢeceğinden, 

DNA‟nın enzimler tarafından yıkılmaması için kompleksin endozomda uzun süre 

hapsolmaması gerekir (Luo ve Saltzman, 2000). Endositoz ile hücreye alınan 

DNA/polimer kompleksinin endozomdan sitoplamaya kaçıĢı; kompleksin endozom 

içine girmesiyle birlikte endozom membranının kararlılığının bozulmaya baĢlaması ile 

açıklanmıĢtır (Mahato ve diğ., 1997). Xu ve Skoza (1996) endozom yapısında bulunan 

anyonik lipitlerin, katyonik yapıdaki polimere bağlanmak için DNA ile yarıĢtığını ve 

kompleksin kararlılığını bozarak DNA‟nın serbest kalmasına neden olduğunu, 

böylelikle serbest kalan DNA molekülünün bozulan endozom membranından 

sitoplazmaya kaçtığını belirtmiĢlerdir. 
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Kompleksin hücreye endositoz aracılığıyla alınması, endozomdan kaçıĢı ve DNA‟nın 

nukleusa taĢınması aĢamalarında DNA/polimer kompleksi biyolojik membranlar ile 

etkileĢim halindedir (Erçelen ve diğ., 2006). Bu sebeple biyouyumlu polimerlerin 

fizyolojik Ģartlar altında davranıĢlarının, polimer ve biyolojik membranlar arasındaki 

iliĢkinin anlaĢılması önemlidir (Hong ve diğ., 2006). BG-2 oligoelektrolitinin model 

membranlar ile etkileĢimini incelemek amacıyla, DNA EtBr ile iĢaretlendi. EtBr iĢaretli 

DNA‟nın tek baĢına verdiği floresans ıĢık Ģiddeti ile DNA/BG-2 kompleksinin DMPG 

ve DMPC model membranları ile aynı ortamda bulunduklarında elde edilen floresans 

ıĢık Ģiddeti kıyaslandı. 

Ortamda model membran vesikülleri bulunmadığında EtBr iĢaretli DNA molekülü 

0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X oranlarında BG-2 ile inkübe edildikten sonra, EtBr 

floresansında meydana gelen değiĢim, EtBr iĢaretli DNA‟nın tek baĢına verdiği 

floresans ıĢık Ģiddeti ile kıyaslandığında, düĢüĢ gözlendi. EtBr floresansında gözlenen 

bu düĢüĢ, DNA ve BG-2‟nin etkileĢime geçmesinden kaynaklanır ve BG-2 

oligoelektrolitinin DNA molekülünü paketlediğini gösterir. BG-2‟nin, DNA‟yı 0.5X, 

1X, 2X oranlarında daha sıkı Ģekilde paketlediği görüldü. Bu sonuç; 0.5X oranının 

dıĢında YOYO-1 iĢaretli DNA molekülü ile elde edilen sonuçlarla da örtüĢmektedir. 

Rye ve ark. (1992) tarafından, DNA paketleme çalıĢmalarında, YOYO-1 floresansının, 

EtBr floresansına kıyasla daha güvenilir olduğu belirtilmiĢ. EtBr iĢaretli DNA 

molekülünün bulunduğu ortama model membran vesikülleri eklendiğinde, EtBr 

floresansında belirgin bir düĢüĢ gözlenmediğinden, çıplak DNA‟nın, her iki model 

membran ile etkileĢime geçmediği söylenebilir.  

EtBr floresansına bağlı olarak, DNA/BG-2 kompleksinin DMPC model membran 

vesikülleri ile etkileĢimi incelendiğinde; komplekslerin bulunduğu ortama DMPC 

vesikülleri ilave edildiğinde, farklı oranlarda hazırlanan tüm DNA/BG-2 

komplekslerinin EtBr floresansı izlendiğinde, floresans ıĢık Ģiddetlerinde belirgin bir 

farklılık gözlenmedi. Bu durum komplekslerin ortamda DMPC bulunması durumunda, 

kararlılıklarını koruduğunu ve vesiküller ile etkileĢme girmediğini göstermiĢtir. 

Biyolojik membranların dıĢ yüzeyini taklik eden DMPC ile etkileĢimler kompleksin 

hücreye giriĢi esnasında hücre membranının dıĢ yüzeyi ile etkileĢimini temsil eder. 

Membranların dıĢ yüzeyi ile güçlü etkileĢimler DNA/vektör komplekslerinin hücreye 
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giriĢi sırasında dağılmasına neden olabilir (Erçelen ve diğ., 2006). DNA molekülünün 

oligoeletrolit ile birlikte kompleks yapı halinde bulunması, DNA‟nın sitoplazma 

içerisinde çözünmeden ve nukleazlar tarafından sindirilmeden taĢınabilmesi için gerekli 

olduğundan (Rösler ve diğ., 2001), kompleksin hücre içine alım sırasında dağılmaması 

önemlidir. Bu nedenle DMPC model membranı ile sınırlı etkileĢimler tercih edilir 

(Erçelen ve diğ., 2006). Bu sebeple, DNA/BG-2 kompleksinin nötral vesikül DMPC ile 

etkileĢmemesi olumlu bir sonuç olarak görünse de DMPC ve BG-2 arasında etkileĢimin 

olmaması, DNA/BG-2 kompleksinin hücre içerisine alımını sınırlandırabileceğini de 

düĢündürmüĢtür. 

DNA/BG-2 kompleksinin bulunduğu ortama anyonik DMPG vesikülleri eklendiğinde; 

0.5X, 1X ve 2X oranlarında komplekslerin EtBr floresansında artıĢ meydana gelmiĢtir. 

Bu artıĢ kompleks yapısında bulanan BG-2 molekülünün DMPG vesikülleri ile 

etkileĢime geçtiğini ve kompleks yapısının dağılarak, bir kısım EtBr iĢaretli DNA 

molekülünün kompleks yapısından ayrılarak, serbest hale geçtiğini gösterir. Kompleks 

ile DMPG arasında en fazla etkileĢim 0.5X oranında hazırlanan komplekste görüldü. 3X 

ve 5X oranlarındaki komplekslerin bulunduğu ortama DMPG vesikülleri ilave 

edildiğinde, komplekslerin EtBr floresansının daha da düĢmüĢ olması, bu oranlarda 

komplekslerin DMPG ile etkileĢime girmediğini göstermiĢtir. 

Anyonik model membran DMPG vesiküllerinin, endozom membranının sitoplazmik 

yüzünü taklit ettiği Erçelen ve ark. (2006) tarafından belirtilmiĢtir. Bu nedenle 

DNA/BG-2 kompleksinin DMPG vesikülleri ile etkileĢime girmesi, kompleksin 

endozomda hapsolmasını engellemesi açısından oldukça önemli ve pozitif bir sonuçtur. 

Çünkü DNA/BG-2 kompleksi ve DMPG arasında meydana gelen etkileĢim endozom 

membranın kararlılığınının bozularak, kompleksin endozomdan sitoplazmaya 

kaçabileceğini model sistem olarak gösterir (Erçelen ve diğ., 2006). Bu sebeple 

DNA/BG-2 kompleksinin DMPG vesikülleri ile etkileĢmesi arzu edilen bir özelliktir. 

Anyonik vesiküller ile kompleksin etkileĢimi sırasında, elektrostatik ve hidrofobik 

kuvvetler rol oynar. Bu kuvvetlerin etkisiyle DNA/BG-2 kompleksinin bulunduğu 

ortama model membran vesikülleri eklendiğinde, DNA/BG-2 kompleksi model 

membran vesiküllerini destabilize eder (Hong ve diğ., 2006). Bu yüzden, bir kısım BG-

2 oligoelektroliti serbest hale geçer ve kompleks yapısı kısmen bozulur, paketlenerek 
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kompleks yapısına dahil edilmiĢ DNA molekülü dağılır (Zhang ve diğ., 2008). Böylece 

gen salımının nukleusa hedeflenme aĢamasının gerçekleĢmesi için gerekli olan, 

DNA‟nın endozomdan sitoplazmaya kaçıĢ iĢlemi gerçekleĢmiĢ olur. Endozomdan 

kaçarak sitoplazmaya geçen DNA molekülünün bozulmadan nukleusa kadar 

ulaĢabilmesi gereklidir. PaketlenmiĢ DNA molekülünün nukleaz saldırısına karĢı 

korunaklı hale geldiği bilinmektedir (Kabanov ve Kabanov, 1995). DNA molekülünün 

nukleazların saldırısından korunması gen transferinin baĢarısını önemli ölçüde etkiler 

(Patil ve diğ., 2005). 

Serum içerisinde oligodeoksinukleotidleri (ODN) yıkıma uğratabilen nukleazlar bulunur 

(Kakizawa ve diğ., 2004). Gen terapisi çalıĢmaları, in vivo uygulamalarda, sistemik 

uygulamayı da beraberinde getirir. DNA molekülü, in vivo uygulamalar sırasında kan 

serumunda, in vitro uygulamalarda ise hücre besiyerine ilave edilen serumda bulunan 

nukleazların aktivitesine maruz kalır. Ayrıca, gerek in vivo gerekse in vitro 

uygulamalarda, DNA hedeflenen hücreye girdiğinde endozom ve lizozomda bulunan 

nukleaz aktivitesi ile karĢı karĢıya kalır (Hill ve diğ., 2001). Deoksiribonukleaz I (DNaz 

I) serum içerisinde en fazla bulunan nukleazdır (Blickwede ve diğ.,2009). Bu sebeple 

oligoelektrolit tarafından paketlenmiĢ plazmit DNA‟nın, nukleazlara karĢı direnci 

incelenirken, DNaz I‟in kullanımı tercih edilmiĢtir (Kakizawa ve diğ., 2004). 

BG-2 tarafından paketlenen DNA molekülünün, hücre sitoplazmasında ve in vitro 

transfeksiyon çalıĢmaları sırasında kullanılan besiyerine ilave edilen serum içerisinde 

bulunan nukleazların saldırısına karĢı oligoelektrolit tarafından korunup korunmadığı 

incelenmiĢtir. Plazmit DNA, pDNA/BG-2 kompleksleri ve çıplak DNA; DNaz I ve 

serum ile ayrı ayrı muamele edildi ve polielektrolit kompleks yapısında bulunan 

DNA‟nın nukleaz akvitesine maruz kaldıktan sonra jel elektroforezi aracılığıyla 

incelenebilmesi için, DNA molekülünün, jele yüklenmeden önce, DNA‟nın jel üzerinde 

göç edebilmesi ve jelde bulunan EtBr ile interkalasyon yapabilmesi amacıyla 

polielektrolit kompleks yapısından ayırılması gereklidir (Hill ve diğ. ,2001). DNA ve 

polikatyonların oluĢturduğu kompleks yapısının ayrıĢtırılması; mRNA, heparin ve 

proteoglikanlar gibi anyonik biyolojik makromoleküller ile kompleks arasında meydana 

gelen poli-iyon değiĢim reaksiyonu ile sağlanabilir (Bonasera ve diğ., 2007). Kompleks 

yapısında bulunan DNA‟nın nukleaz aktivitesine maruz kalmasının ardından, BG-2 



97 

 

 

 

oligoelektrolitten ayrılması amacıyla, kompleksler üzerine heparin ilave edildi. Heparin 

solüsyonunun komplekslere eklenmesi ile komplekslerin ayrıĢması sağlanarak, DNA 

molekülü bozulmadan elde edilebilir. Heparin ilavesinden sonra, örnekler ve kontrol 

amacıyla, serum ve DNaz I ile muamele edilmeyen çıplak plazmit DNA, EtBr içeren 

agaroz jel elektroforezinde yürütüldü. Plazmit DNA‟nın doğal formu olan süper sarmal 

ve kırıklar içeren açık halkasal formu jel üzerinde incelendi (Kakizawa ve diğ., 2004). 

Sambrook, (2001) DNA‟nın jel üzerindeki hareketinin, DNA‟nın boyutu ve 

konfigurasyonuna (doğrusal, süper sarmal ve açık halkasal) bağlı olduğunu ve süper 

sarmal DNA‟nın, jel üzerinde diğer formlara kıyasla en hızlı ilerlediğini, açık halkasal 

formun ise en yavaĢ ilerlediği belirtmiĢtir. Ayrıca bakteri plazmitlerinin hücre içerisinde 

süper sarmal formda bulunduğunu, ancak az miktarda açık halkasal forma da 

rastlandığını belirterek, plazmidin bakteriden izolasyonu sırasında, DNA hafif hasar 

görebileceğinden, süper sarmal form ile beraber, açık halkasal formun da izole 

edildiğine dikkat çekmiĢtir. Ayrıca açık halkasal formun, süper sarmal yapının kırılarak 

açılması ile oluĢtuğunu belirtmiĢtir. BG-2 ile kompleks halde bulunan plazmit DNA‟nın 

nukleazlara karĢı direncini anlamak üzere yapılan iĢlemler sırasında da, süper sarmal 

yapı üzerinde kırıklar meydana gelmiĢ olabilir. Bu yüzden DNaz ya da serum ile 

muamele edilmemiĢ plazmit DNA, iki bant (süpersarmal ve açık halkasal) halinde jel 

üzerinde gözlendi. DNAz I veya serum ile muamele edilmiĢ çıplak plazmit DNA‟ya ait 

bant ise gözlenmedi. 

DNaz I ile inkübe edilen komplekslere ait jel görüntülerinde 0.5X, 1X, 2X ve 3X 

oranlarında, plazmit DNA‟nın iki formu da bantlar halinde görüldü. Plazmide ait 

doğrusal form gözlenmedi. Bu da BG-2 ile oluĢan komplekslerin DNA molekülünü 

tamamen olmamakla birlikte koruduğunu göstermektedir (Choi ve diğ., 1999). DNA‟ya 

ait bantların EtBr ıĢıması en parlak 0.5X oranında gözlendiğinden, DNAz aktivitesine 

karĢı en etkili korumanın bu oranda olduğu söylenebilir. 3X oranında bantların EtBr 

ıĢıması çok sönük olduğundan, bu oranda DNA‟nın, BG-2 tarafından etkili Ģekilde 

korunamadığı düĢünülmüĢtür. 5X oranında ise kompleksin DNA molekülünü DNaz I 

saldırısına karĢı koruyamadığı gözlendi. 

Serum ile muamele edilen komplekslerin jel görüntüleri incelendiğinde ise, BG-2‟nin 

DNA molekülünü en fazla 0.5X, en az ise 5X oranında olmak üzere tüm oranlarda 
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(0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X) koruduğu görüldü. 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X olmak üzere her 

oranda hazırlanan kompleks gruplarında DNA bantları görüldüğünden ve bu bantlara ait 

EtBr ıĢımasının DNaz I grubuna göre daha parlak olması sebebiyle, BG-2 

oligoelektrolitinin DNA molekülünü serumda bulunan nukleazların etkisine karĢı, DNaz 

I‟e oranla daha etkili Ģekilde koruduğu görülmüĢtür. Her iki grupta, DNA molekülünün 

açık halkasal formunun daha parlak ıĢıma yaptığı gözlenmektedir. Ancak, bu durumun 

transfeksiyonun sonraki adımlarında gen ekspresyon miktarını etkilemeyeceği, açık 

halkasal formun süper sarmal form kadar gen eksprese ettiği Choi ve ark. (1999) 

tarafından belirtilmiĢtir. 

EtBr iĢaretli DNA ile gerçekleĢtirilen model membran çalıĢmalarında, BG-2 ve DNA 

molekülü arasındaki etkileĢim EtBr floresansında meydana gelen değiĢimler ile 

izlendiğinde, 0.5X, 1X, 2X oranlarında etkileĢimin, 3X ve 5X oranlarına kıyasla fazla 

olduğu görüldü. Ayrıca Nanosizer aracılığıyla elde edilen boyut ölçümü verileri, 

kompleks yapısında bulunan BG-2 miktarının artmasıyla birlikte, boyutun arttığını 

göstermiĢtir. DNA molekülünün oligoelektrolit aracılığıyla nukleaz aktivesinden 

korunması, kompleks yapısının oluĢumu ve oluĢan kompleksin boyutu ile iliĢkili olduğu 

belirtilmiĢtir (Kabanov ve Kabanov, 1995; Rösler ve diğ., 2001; Zhang ve diğ., 2008). 

Transfeksiyon, plazmit DNA‟nın hücre içine giriĢi ve plazmidin sitoplazmaya 

ulaĢmasının ardından gerçekleĢen transkripsiyon aĢamaları olarak iki temel adımda 

gerçekleĢir (Tinsley ve diğ., 2004). Plazmit DNA‟nın taĢıdığı genin transkripsiyonunun 

yapılabilmesi için, DNA molekülünün nukleusa ulaĢtırılması gereklidir (Patil ve diğ., 

2005). Colosimo ve ark. (2000) katyonik lipit, polimer veya oligoelektrolit kopolimer 

yapıda herhangi bir DNA taĢıyıcısının “transfeksiyon verimi”nin, toplam transgen 

ekspresyonunu veya transgeni eksprese eden hücrelerin yüzdesini ifade ettiğini 

belirtmiĢtir. BG-2 molekülünün HeLa, SH-SY5Y ve C6 glioma hücre soyları üzerindeki 

transfeksiyon verimi; hücrelerin yeĢil floresans proteini kodlayan pEGFP-N1 plazmit 

DNA ile transfeksiyonunun ardından kalitatif olarak, lusiferaz enzimini kodlayan 

pGL4.51 plazmidi ile transfeksiyonun ardından kantitatif olarak değerlendirildi. 

Farklı oranlarda BG-2 ile hazırlanan pEGFP/BG-2 komplekslerinin HeLa hücreleri 

üzerindeki transfeksiyon etkinliği incelendiğinde, 0.5X oranında GFP eksprese eden 

hücre miktarının 1X ve 2X oranına göre kısmen az olduğu görüldü. 5X oranında 
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transfeksiyon gözlenmezken, 1X ve 2X oranlarında GFP eksprese eden hücre miktarı 

yaklaĢık olarak aynıydı. DNA/BG-2 kompleksi ile transfekte edilen hücrelerin GFP 

floresans görüntüleri, DNA/jetPEI kompleksi ile transfekte edilen hücrelerin görüntüleri 

ile kıyaslandığında, BG-2 molekülünün transfeksiyon veriminin jetPEI polimerik 

vektörüne göre düĢük olduğu gözlendi. 

Aynı oranlarda oluĢturulan kompleksler ile transfekte edilen SH-SY5Y hücrelerinin 

GFP ekspresyon seviyeleri incelendiğinde; 0.5X ve 1X oranlarında 2X‟e göre fazla 

olmak üzere 0.5X, 1X ve 2X oranlarında GFP ekspresyonu gözlenirken, 3X ve 5X 

oranlarında hazırlanan komplekslerin SH-SY5Y hücrelerini transfekte etmediği 

görülmüĢtür.  

C6 glioma hücrelerinin pEGFP-N1 plazmidi ve farklı oranlarda BG-2 molekülü ve 

kontrol vektör jetPEI ile hazırlanan kompleksler aracılığıyla gerçekleĢtirilen 

transfeksiyonu sonucu, elde edilen GFP floresans görüntüleri kıyaslandığında; yalnızca 

jetPEI ile hazırlanan kompleks ile transfekte edilen kuyucukta GFP ekspresyonu 

görüldü. 

Çıplak DNA ile transfekte edilen hücrelerde GFP ekspresyonu gözlenmemesine 

rağmen, BG-2 tarafından paketlenmiĢ DNA ile transfeksiyon sonucu düĢük verimle de 

olsa GFP ekpresyonunun gözlenmesi, BG-2 molekülünün HeLa ve SH-SY5Y 

hücrelerini transfekste etme yeteneğinde olduğunu göstermiĢtir. Ancak jetPEI ile 

kıyaslandığında BG-2‟nin transfeksiyon veriminin düĢük olduğu gözlenmiĢtir. Zauner 

ve ark. (1996) birçok farklı hücre soyunun büyütüldüğü besiyerine 1-1.5 M gliserol 

ilave edilmesinin transfeksiyon verimini birkaç 100 kata kadar arttırdığını belirtmiĢtir. 

Gliserolün komplekslerin hücreye alımını etkilemediği, ancak endozom membranını 

zayıflatarak kompleksin sitoplazmaya kaçıĢını sağlayarak, transfeksiyon verimini 

arttırdığı gösterilmiĢtir (Zauner ve diğ., 1998). Bu sebeple, pEGFP plazmidi ile 

transfeksiyon, 1 M gliserol ilave edilen besiyerinde aynı protokol ile denenmiĢtir. 

Aynı oranlarda BG-2 molekülü ile hazırlanan kompleksler ile; 1 M gliserol içeren 

besiyeri ortamında transfekte edilen HeLa hücrelerin floresans mikroskobu görüntüleri 

incelendiğinde, yalnızca 0.5X ve 1X oranlarında GFP ekspresyonu gözlendi.  
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Gliserol içeren besiyeri ortamında, BG-2 molekülü ve kontrol vektör jetPEI aracılığıyla 

gerçekleĢtirilen transfeksiyon sonuçları, normal besiyeri ortamında elde edilen sonuçlar 

ile kıyaslandığında, jetPEI ve BG-2 molekülünün 0.5X oranında GFP ekspresyonunun 

gliserollü besiyerinde artmıĢ olduğu gözlendi. Ancak gliserollü ortamda 2X, 3X ve 5X 

oranlarında GFP ekspresyonunun gözlenmemesi, artan polimer konsatrasyonuna bağlı 

olarak gliserolün hücreler üzerinde toksik etki yaratmıĢ olabileceğini düĢündürmüĢtür. 

SH-SY5Y hücrelerinin gliserol ilave edilen besiyeri ortamında pGFPN1 ile 

tarnsfeksiyonunda 3X ve 5X oranında GFP ekspresyonu gözlenmedi. 0.5X, 1X ve 3X 

oranlarında elde edilen transfeksiyon verimi sonuçları arasında belirgin bir fark 

gözlenmedi. SH-SY5Y hücrelerinin normal büyüme besiyeri ve gliserol içeren 

besiyerinde, aynı oranlarda BG-2 molekülü ile hazırlanan komplekslerle elde edilen 

GFP ekspresyonları karĢılaĢtırıldığında belirgin bir fark gözlenmedi.  

Gliserol ilave edilen besiyeri ortamında elde edilen C6 glioma hücrelerine ait 

transfeksiyon görüntülerinde jetPEI vektörünün yanısıra, oldukça düĢük olmakla birlikte 

BG-2 molekülünün 0.5X oranında hazırlanan kompleksinde GFP ekspresyonu gözlendi. 

Normal büyüme besiyeri ve gliserol içeren besiyerinde elde edilen transfeksiyon 

görüntüleri kıyaslandığında, besiyerine gliserol ilave edilmesi BG-2 oligoelektrolitinin 

C6 glioma hücreleri üzerinde transfeksiyon verimini etkilemediği görüldü.  

Her iki besiyeri ortamında da çıplak DNA ile transfekte edilen hücrelerde GFP 

ekspresyonu gözlenmemesine rağmen, BG-2 tarafından paketlenmiĢ DNA ile 

transfeksiyon sonucu GFP ekpresyonunun gözlenmesi, BG-2 molekülünün HeLa, SH-

SY5Y hücrelerini transfekte etme yeteneğinde olduğunu göstermiĢtir. 

HeLa, SH-SY5Y ve C6 glioma hücrelerinin normal besiyeri ve gliserol içeren besiyeri 

ortamlarında BG-2 ile gerçekleĢtirilen pEGFP-N1 plazmit transfeksiyon sonuçları 

kaĢılaĢtırıldığında, BG-2 molekülünün en fazla HeLa hücrelerini transfekte etme 

yeteneğinde olduğu görüldü. Her iki besiyeri ortamında, kontrol vektör jetPEI ile 

hazırlanan kompleksler ile transfekte edilen hücreler dıĢındaki kuyucuklarda, GFP 

ekspresyonunun gözlenmemesi, BG-2 molekülünün C6 glioma hücrelerini transfekte 

etmede baĢarılı olmadığını göstermiĢtir.  
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Lusiferaz enzimini kodlayan pGL4.51 plazmidi ile 0.5X, 1X, 2X, 3X ve 5X oranlarında 

BG-2 molekülü hazırlanmıĢ kompleksleri ile transfekte edilen üç farklı hücre soyunun 

transfeksiyon verimi incelendiğinde, kompleks oluĢumunda kullanılan BG-2 

molekülünün oranı arttıkça transfeksiyon veriminin düĢtüğü görüldü. HeLa hücrelerinde 

6x10
4
 RLU/mg protein, SH-SY5Y hücrelerinde 5x10

4
 RLU/mg protein, C6 glioma 

hücrelerinde 1.5x10
4
 RLU/mg protein olmak üzere, üç hücre soyunda da en yüksek 

transfeksiyon verimi 0.5X oranında gözlendi. Üç hücre soyunda en düĢük transfeksiyon 

verimi ise çıplak DNA (0.1x10
4
 RLU/mg protein) ile transfekte edilen kuyucuklarda 

görüldü. Kontrol polimerik vektör jetPEI ile transfeksiyondan elde edilen verim ile 

kıyaslındığında, BG-2 ile transfekte edilen HeLa hücrelerinde verimin 10 kat, SH-

SY5Y hücrelerinde 12 kat, C6 hücreleride ise 22 kat azaldığı gözlendi.  

BG-2 ile paketlenerek kompleks haline getirilen pGL4.51 plazmidi ile transfekte edilen 

HeLa, SH-SY5Y ve C6 glioma hücrelerinin transfeksiyon verimlerinin luminometrik 

olarak ölçülmesi ile elde edilen verilerden yola çıkılarak, BG-2 molekülünün her üç 

hücre soyunda da hücreleri jetPEI vektörünün transfeksiyon verimine kıyasla düĢük 

verimle transfekte ettiği görüldü. BG-2 molekülü HeLa, SH-SY5Y ve C6 glioma 

hücreleri arasında en etkili olarak HeLa hücrelerini transfekte ederken, C6 glioma 

hücrelerinde etkili değildi. Bu sonuçlar pGFP-N1 plazmidi ile elde edilen veriler ile de 

örtüĢmektedir. 

Colosimo ve ark. (2000), transfekte edilen hücrelerin büyüme durumunun transfeksiyon 

verimini etkilediğini ve en etkili sonucun hücrelerin logaritmik büyüme fazındayken 

alındığını belirtmiĢlerdir. Bu tez çalıĢmasındaki transfeksiyon denemeleri, bir gün 

süreyle kültüre edilen ve kuyucuk tabanını, % 70 tek tabaka halinde kaplayan hücreler 

üzerinde yapıldı. Carlson ve Suttie (1967) HeLa hücrelerinin iki katına çıkma 

zamanının yaklaĢık 20 saat olduğunu ve logaritmik büyümenin 4 gün boyunca devam 

ettiğini belirtmiĢlerdir. FarklılaĢmamıĢ SH-SY5Y hücreleri ise ekimden 55 saat sonra 

bölünür (Um ve Lodish., 2006), hücrelerin logaritmik büyüme fazı en az 4 gün boyunca 

devam eder (Bi ve Zhang, 2003). Vogelbaum ve ark. (1998) tarafından C6 glioma 

hücrelerinin iki katına çıkma zamanı yaklaĢık 22.5 saat, logaritmik büyüme fazında 

kalma süresi ise 3 gün olarak belirtilmiĢtir. Bu bilgilerden yola çıkarak, BG-2 
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oligoelektrolitinin üç hücre soyu üzerindeki transfeksiyon veriminin farklı olması, 

hücrelerin farklı büyüme fazlarında olmasından kaynaklanmadığı söylenebilir. 

Ġki farklı plazmit ile BG-2 oligoelektroliti kullanılarak gerçekleĢtirilen transfeksiyon 

denemelerinde, BG-2‟nin transfeksiyon verimi, kontrol jetPEI polimerik vektörün 

verimi ile kıyaslandığında, BG-2‟nin üç hücre soyunu da düĢük verimle transfekte ettiği 

görülmüĢtür. Luo ve Saltzman (2000); ekspresyonu gerçekleĢtirilecek genin hücreye 

alımının düĢük olması, sitoplazmaya ulaĢan DNA‟nın kararlılığının az olması ve 

nukleusa girebilen DNA miktarının düĢük olması gibi durumları, gen salım 

çalıĢmalarında transfeksiyon verimininin azalmasına neden olan üç temel hücresel 

bariyer olarak sınıflamıĢlardır. Bu bariyerlerin yanı sıra, endositoz ile hücre içine alınan 

DNA/vektör kompleksinin, endozomun lizozom ile birleĢmesinden önce, endozomdan 

kaçabilmesinin önemi, Akin ve ark. (2003) tarafından vurgulanmıĢtır. Gen transferinin 

baĢarısı tüm bu engellerin aĢılmasına bağlıdır (He ve diğ., 2010). DNA taĢıyıcısı olarak 

kullanılacak polimerin misel yapısı oluĢturması (Wang ve diğ., 2007; Solmaz, 2010) ve 

DNA ile polimer arasında oluĢacak kompleksin boyutunun 150 nm‟den az olması; 

endositoz aracılığıyla hücre içine alınması (Kakizawa ve diğ., 2004), polimerin DNA‟yı 

nukleaz saldırısından koruması, kompleksin nukleusa yerleĢmesi ve nukleus içinde 

polimerin DNA molekülünden ayrılması sırasında oldukça avantaj sağlayarak 

transfeksiyon verimini arttırdığı görülmüĢtür (Finsinger ve diğ., 2000; He ve diğ., 

2010). 

Bu tez çalıĢması kapsamında; BG-2 oligoelektrolitinin 0.015 mg/ml konsantrasyonda 

misel benzeri yapı oluĢturduğu belirlenmiĢtir. Bu konsantrasyon 1X oranına denk 

gelmektedir. BG-2 oligoelektroliti ile gerçekleĢtirilen transfeksiyon çalıĢmalarında, 

genel olarak en yüksek verim 0.5X ve 1X oranında görülmüĢtür. CMC değerinin altında 

ve CMC değerine yakın konsantrasyonlarda transfeksiyon veriminin yüksek olacağı 

belirtildiğinden, bu sonuçlar literatür bilgisine uygunluk göstermektedir. DNA ile 

kompleks oluĢturan YOYO-1 ve EtBr floresans boyalarının, floresans özelliklerinden 

yararlanılarak gerçekleĢtirilen deneylerde, BG-2 oligoelektrolitinin DNA molekülü ile 

kompleks oluĢturduğu ve oluĢan DNA/BG-2 komplekslerinin boyutlarının 150 nm‟nin 

altında (1X: 90 nm, 3X: 94 nm,5X: 97 nm) olduğu gösterilmiĢtir. 
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DNA/BG-2 kompleksinin hücre membranının dıĢ yüzeyini taklit eden DMPC model 

membran vesikülleri ile etkileĢime geçmemesi, hücreye alınan komplekslerin 

kararlılıklarının bozulmaması açısından önemli olsa da, kompleksin hücreye alımının 

azalmıĢ olabileceğini, bu sebeple BG-2‟nin HeLa, SH-SY5Y ve C6 glioma hücreleri 

üzerinde etkili transfeksiyon gerçekleĢtirememesinin bir nedeni olabileceğini 

düĢündürmüĢtür. 

Endozom ile hücre içine alınan DNA/BG-2 komplekslerinin endozom membranı ile 

etkileĢime geçerek membran yapısını bozduğu ve sitoplazmaya kaçabildiği, DNA/BG-2 

kompleksinin endozom membranını taklit eden anyonik vesikül DMPG ile etkileĢtiğinin 

gösterilmesi ile kanıtlanmıĢtır. Ayrıca, HeLa, SH-SY5Y ve C6 glioma hücre soylarının 

gliserol içeren besiyerinde transfekte edilmesinin, BG-2 oligoelektrolitinin 

transfeksiyon verimini etkilemediği gözönüne alındığında, transfeksiyon veriminin 

düĢük olması, DNA/BG-2 kompleksinin endozomda hapsolması olmadığı 

düĢünülmüĢtür. Çünkü gliserol, endozom membranının geçirgenliğini arttırarak, 

kompleksin endozomdan kaçıĢını kolaylaĢtırmak üzere kullanılmıĢtır. Endozomdan 

kaçarak sitoplamaya geçen DNA molekülünün, BG-2 tarafından 0.5X, 1X, 2X 

oranlarında, nukleaz aktivitesine karĢı korunduğu da bu tez çalıĢması sırasında 

gösterilmiĢtir. BG-2 oligoelektroliti 3X ve 5X oranlarında, DNA molekülünü DNaz I 

aktivesine karĢı koruyamadığından, bu oranlarda transfeksiyon veriminin düĢük olması 

beklenen bir sonuçtur. BG-2 oligoelektroliti tüm oranlarda DNA molekülünü serum 

etkisine karĢı korumuĢtur. Bu sebeple hücrelerin serum içeren besiyerinde transfekte 

edilmeleri transfeksiyon sonuçlarını etkilememiĢtir. Ayrıca hem DNaz I hem de serum 

ile muamele edilen çıplak DNA‟nın nukleazların etkisiyle tamamen yıkıldığı 

görüldüğünden, çıplak DNA ile transfekte edilen hücrelerde GFP ekspresyonunun 

gerçekleĢmemesi ĢaĢırtıcı değildir. 

Nukleaz saldırısından korunan DNA molekülünün nukleusa ulaĢması ve çekirdek içine 

girerek eksprese olması gereklidir. DNA‟nın taĢıdığı genin transkripsiyonunun 

gerçekleĢebilmesi amacıyla, DNA molekülü nukleusa girmeden ya da girdikten hemen 

sonra kompleks yapısından ayrılmalıdır (Luo ve Saltzman, 2000). Gen salımında 

nukleus en son farkedilen engel olmasından dolayı, nukleusa hedeflenme hakkındaki 

bilinenler oldukça temel düzeydedir. Plazmit DNA‟nın, büyüyen hücrelerde, hücre 
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bölünmesi sırasında parçalanan çekirdek membranından pasif olarak geçtiği 

görülmüĢtür (Zauner ve diğ., 1998). Fakat bozulmamıĢ komplekslere bölünmeyen 

hücrelerin çekirdeklerinde de rastlanmıĢ olsa da, bu durumun nasıl gerçekleĢtiği henüz 

anlaĢılamamıĢtır ve genel görüĢ serbest haldeki DNA‟nın, gen ekspresyonu için 

nukleusa taĢındığıdır (Branden ve diğ., 1999). Mahato ve ark. (1997) plazmit DNA‟nın 

kompleksten ayrılarak sitoplazmaya tek baĢına geçmesi durumunda da, nukleus içine 

basit difüzyon ile giremeyecek kadar büyük olduğunu, çünkü nukleus üzerinde bulunan 

nuklear porun aköz kanalının sadece 70 kDa‟dan küçük parçaçıkların serbest difüzyon 

ile geçiĢine izin verdiğini söylemiĢlerdir. Bu yüzden Luo ve Saltzman (2000) nukleusa 

giriĢin, çapları 10 nm olan nuklear porlar aracılığıyla ya da hücre bölünmesi sırasında 

olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Ancak plazmidin nuklear por aracılığıyla nukleusa nasıl 

girdiği henüz anlaĢılamamıĢtır (Mahato ve diğ., 1997). Zauner ve ark. (1998); 

transfeksiyondan 24 saat sonra, hücreye verilen DNA‟nın sadece % 3 gibi ufak bir 

kısmının nukleusa ulaĢabildiği gözlemlenmiĢtir. DNA nukleusa girdiğinde, 

transfeksiyon verimi gen ekspresyon sisteminin kompozisyonuna bağlı olduğu, protein 

üretim miktarı ve süresinin ise üretilen mRNA miktarı ve kararlılığı ile iliĢkili olduğu 

Mahato ve ark. (1997) tarafından belirtilmiĢtir. Luo ve Saltzman (2000), güçlü promoter 

ve enhancerlar yardımıyla transfeksiyon veriminin arttırılabileceğini ancak, DNA‟nın 

nukleusa kadar ulaĢabildiği hücre sayınının oldukça az olduğunu belirtmiĢlerdir.  

Tez kapsamında, plazmit DNA‟nın nukleusa BG-2 oligoelektroliti ile birlikte girip 

girmediği ve nukleusa ulaĢan plazmit DNA‟nın ne kadar miktarının çekirdeğe 

girebildiğini gösterir bir çalıĢma yapılmamıĢtır. Yapısında DMAEM bulunduran ko-

polimerlerin, kompleks yapısından diğer sentetik polimerlere kıyasla, daha kolayca 

ayrıldığı ve DNA molekülünü serbest bıraktığı Samsonova ve ark. (2011) tarafından 

belirtilmiĢtir. Bu bilgi, BG-2 ile kompleks haldeki DNA‟nın nukleusa tek baĢına girme 

olasılığını arttırsa da, nukleusa giren plazmit DNA miktarının az olma ihtimali, BG-

2‟nin transfeksiyon veriminin düĢük olmasının baĢka bir nedeni olabilir. Bunun 

yanısıra, DMPC model membran vesikülleri ile yapılan çalıĢma sonucu ortaya konan, 

DNA/BG-2 kompleksinin hücreye alımının sınırlı olmasının dıĢında, BG-2 

molekülünün transfeksiyon veriminin düĢük olmasının olası diğer bir nedeni de hücreler 

üzerinde toksik etki yaratmasıdır. 
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Yukarıda bahsedilen transfeksiyon verimini etkileyen hücresel bariyerlerin dıĢında, 

hücre toksisitesi de, üzerinde durulması gereken önemli bir parametredir (Luo ve 

Saltzman, 2000). HeLa, SH-SY5Y ve C6 glioma hücrelerinin pEGFP-N1 plazmidi ile 

normal besiyeri ve gliserol ilave edilen besiyeri ortamında transfeksiyonundan sonra, 

hücrelerin protein miktarı BCA deneyi ile tayin edildi. Kontrol hücre ile 

kıyaslandığında, her iki ortamda, kompleks yapısında bulunan BG-2 konsantrasyonunun 

artmasıyla birlikte hücrelerin protein içeriğinin azaldığı görüldü. HeLa hücrelerinin, 

protein miktarına bağlı olarak elde edilen canlılık verileri incelendiğinde; 0.5X oranında 

yaklaĢık % 90 olan hücre canlılığı, BG-2 oligoelektroliti 5X oranına çıkarıldığında % 70 

olarak görüldü. HeLa hücrelerinin transfekte edildiği besiyerine gliserol ilave 

edilmesinin, hücre protein miktarında sadece % 3 oranında bir fark yarattığı gözlendi. 

Bu da gliserol ilavesinin, HeLa hücrelerinin protein miktarını belirgin bir Ģekilde 

etkilemediğini göstermiĢtir. 

Normal besiyeri içerisinde, 0.5X oranında BG-2 kullanılarak hazırlanan kompleks ile 

transfekte edilen SH-SY5Y hücrelerinin canlılığı, yaklaĢık % 85 iken, 5X oranında bu 

oranın % 70‟e gerilediği görüldü. Besiyerine gliserol ilave edilmesi, hücrelerin 

canlılığını ortalama olarak % 10 oranında azalttığı görüldü. Artan BG-2 

konsantrasyonlarında bu oranın % 16‟ya ulaĢtığı görüldü.  

Normal besiyerinde transfekte edilen C6 glioma hücrelerinin canlılığı; 0.5X oranında 

yaklaĢık % 80 olarak gözlenirken, 5X oranında ise % 40 oranına gerilediği görüldü. C6 

glioma hücrelerinin transfekte edildiği besiyerine gliserol ilave edilmesinin, hücre 

canlılığını belirgin bir Ģekilde etkilediği görüldü.  

Normal büyüme besiyeri ve gliserol içeren besiyerinde, pEGFP/BG-2 ile transfekte 

edilen HeLa, SH-SY5Y ve C6 glioma hücre soylarının protein miktarları ve buna bağlı 

olarak hücre canlılık verileri kıyaslandığında, yüksek konsantrasyonda BG-2 

oligoelektroliti ile hazırlanan komplekslerin, C6 glioma hücreleri üzerindeki toksik 

etkisinin, HeLa ve SH-SY5Y hücreleri üzerine olan toksik etkisinden fazla olduğu 

görüldü. Ayrıca C6 glioma hücrelerinin canlılık değerlerinin, gliserol varlığından daha 

fazla etkilendiği görüldü. 
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Her üç hücre soyunda, hem gliserol içeren hem de içermeyen besiyeri ortamında, artan 

BG-2 konsantrasyonuna bağlı olarak toksisitenin arttığı görüldü. HeLa hücrelerinin 

normal besiyeri içerisine 0.5X oranında BG-2 ilave edildiğinde, canlılık yaklaĢık % 30 

oranında azalırken, 5X grubunda bu oran yaklaĢık % 55‟e ulaĢtı. Kontrol vektör jetPEI 

ilave edilen hücrelerin canlılığı ise sadece % 10 oranında azaldı. Gliserol içeren besiyeri 

ortamında büyütülen hücrelere BG-2 ilavesinin hücre canlılığını belirgin Ģekilde 

azalttığı görüldü. 0.5X ve 1X oranlarında canlılık % 70 oranında düĢerken bu oran 3X 

ve 5X gruplarında yaklaĢık % 90‟a ulaĢtı. Kontrol jetPEI vektörü de gliserol içeren 

besiyeri ortamında yaklaĢık % 30 oranında toksik etkiye sebep oldu. 

Normal büyüme besiyeri içerisinde büyütülen SH-SY5Y hücrelerine; 0.5X oranında 

BG-2 ilavesinden sonra hücre canlılığı % 40 azaldı. 5X grubunda bu oran yaklaĢık % 

90‟a ulaĢtı. Kontrol vektör jetPEI ilavesi de hücrelerin canlılığını % 40‟a varan bir 

oranda azalttı. 

SH-SY5Y hücrelerinin büyütüldüğü besiyerine gliserol ilave edilmesinin, kontrol hücre 

canlılıkları kıyaslandığında, yaklaĢık % 60 oranında bir toksik etkiye neden olduğu 

görüldü. Aynı oranda BG-2 ile muamele edilen hücrelerin gliserol içeren ve içermeyen 

besiyerinde büyütüldüğünde elde edilen hücre canlılık verileri kıyaslandığında gliserol 

içeren besiyerinde büyütülen hücrelerin canlılığının % 20‟lere varan bir oranla belirgin 

Ģekilde düĢtüğü görüldü.  

Normal büyüme besiyeri içerisinde C6 glioma hücreleri üzerine; 0.5X oranında BG-2 

ilavesinden sonra hücre canlılığı % 50 azaldı. 1X, 2X, 3X ve 5X oranlarında ise BG-2, 

hücreler üzerinde % 90‟ın üzerine toksisite gösterdi. Kontrol vektör jetPEI‟nın hücreler 

üzerindeki toksik etkisinin ise % 30 olduğu görüldü. BG-2 ilavesi; gliserol içeren 

besiyeri ortamında büyütülen hücreler üzerinde de toksik etki yaratmıĢtır. 0.5X oranında 

BG-2 eklendiğinde hücre canlılığının % 30 oranında düĢtüğü görüldü. Artan BG-2 

oranlarında ise toksik etkinin daha da artarak % 90‟nın üzerine çıktığı görüldü. 

Transfeksiyonun ardından gerçekleĢtirilen BCA protein deneyi ve BG-2 

oligoelektrolitinin tek baĢına hücreler üzerindeki toksik etkisini belirlemek üzere 

uygulalan MTT toksisite deney sonuçlarından elde edilen hücre canlılık verileri 

paralellik göstermektedir. 
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Putnam ve ark. (2001) plazmit DNA‟nın nukleusa giriĢinin ardından gerçekleĢen protein 

ekspresyonunun, transkripsiyon ve translasyon süreçlerine bağlı olduğunu, hücre 

toksisitesine neden olan gen salım sistemlerinde bu süreçler sırasında çeĢitli sorunlar 

oluĢtuğunu ve protein ekspresyon seviyelerinin sınırlandığını belirtmiĢlerdir. Bu 

sebeple, DNA taĢıyıcısı hücresel bariyerleri aĢabilse bile, hücreler üzerinde toksik etki 

gösterdiği sürece, hücreleri yüksek verimle transfekte edemeyeceği aĢikardır. Bu 

sebeple, BG-2 oligoelektrolitinin transfeksiyon veriminin düĢük oluĢu büyük olasılıkla, 

hücreler üzerinde yarattığı toksik etkiden kaynaklanmaktadır. En düĢük verimin 

görüldüğü, C6 hücrelerinde en yüksek toksisite oranlarının görülmesi bu çıkarımı 

desteklemektedir. 

Nel ve ark. (2006) nanomalzemelerin boyutlarının küçük olmasının hücre içine alım ve 

biyolojik sistemlerle iliĢkileri arttırmasında avantaj sağladığını, ancak boyutun 

küçülmesinin toksik etkiyi de beraberinde getirdiğini belirtmiĢlerdir. Aynı çalıĢmada; 

boyutun küçülmesi ile birlikte yüzey alanı büyüdüğünden, parçacığın sahip olduğu 

atomların büyük çoğunluğunu yüzeyde konumlandığı ve bu durumun ROS oluĢumuna 

neden olarak, hücreler üzerinde toksik etkiye yol açtığı açıklanmıĢtır. 

Polimerin hücreler üzerinde toksik etki göstermelerinin diğer bir nedeni de, hücre 

membranlarının geçirgenliğinin artmasıdır. Samsonova ve ark. (2011) yapısında 

DMAEM bulunan blok ko-polimerlerin membranın dağılmasına neden olarak toksik 

etki gösterdiğini belirtmiĢtir. Membran geçirgenliğinin artmasına, membran ve polimer 

arasındaki yük etkileĢimleri neden olur. Küre Ģekilli, dallı veya halka içeren moleküler 

yapıların doğrusal polimerlerden daha fazla membran geçirgenliğini arttırdığı 

görülmüĢtür (Hong ve diğ., 2006). BG-2 oligoelektrolitinin graft kopolimer yapıda 

oluĢunun, hücreler üzerindeki toksik etkisini arttırmıĢ olabileceği düĢünülmüĢtür. 

Bu tez çalıĢmasında kullanılan, yeni sentezlenmiĢ, amfifilik, blok ko-polimer BG-2 

oligoelektrolitinin birçok hücresel bariyeri aĢabildiği görülmüĢtür. BG-2 transfeksiyon 

veriminin düĢük olması, DNA/BG-2 komplekslerinin hücre içine alımının düĢük 

olmasından kaynaklanabilir. Komplekslerin hücre içine alım miktarı izlenebilir, alımın 

düĢük olması durumunda, BG-2 oligoelektrolitine hücre membranı ile etkileĢimi arttırıcı 

çeĢitli ligandlar bağlanabilir. Transfeksiyon veriminin düĢük olmasının diğer bir nedeni 

nukleusa yeterli miktarda DNA molekülünün girememesi olabilir. Nukleusa giriĢi daha 
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etkili kılmak üzere DNA molekülüne nuklear lokalizasyon sinyalleri (NLS) eklenebilir. 

BG-2 molekülünün hücreler üzerinde gösterdiği toksik etki de transfeksiyon verimini 

düĢürmüĢ olabileceğinden, BG-2 oligelektrolitinin yüzey kimyası ve yapısı ayrıntılı bir 

biçimde incelenerek, elde edilen veriler sonucu, BG-2‟nin kimyasal kompozisyonunda 

bir takım değiĢiklikler yapılabilir. 

Görüldüğü gibi gen transferinin baĢarısı bariyerlerin aĢılmasına, kompleksin uygulanma 

yolu, biyouyumluluğu, transfekte edilecek hücre ve dokuların hedeflenmesi, hücre 

toksisitesi (Luo ve Saltzan, 2000), DNA/vektör kompleksinin fizikokimyasal özellikleri 

ve bunların transfeksiyon etkinliği gibi birçok faktörlere bağlıdır. Bu sebeple; 

transfeksiyon verimi ve hücre toksisitesi istenilen düzeyde olmasa da, BG-2 etkili bir 

transfeksiyon için aĢılması gereken birçok hücresel bariyerin üstesinden gelebilmiĢtir. 

Ayrıca misel benzeri yapı oluĢturma, DNA ile birlikte kararlı ve küçük boyutlarda 

kompleks yapısı meydana getirme, endozom membranını taklit eden DMPG model 

membranı ile etkileĢebilme ve DNA molekülünü nukleaz aktivitesinden koruyabilme 

gibi birçok avantaja sahiptir. Bu sebeple, BG-2 oligoelektrolit yapısında uygulanacak 

küçük değiĢiklikler ile birlikte, BG-2‟nin gen terapisinde kullanıma uygun olacağı 

düĢünülmektedir. 
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