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ÖZET 

ÖZGÜR E. (2012) DNA Hasarı Oluşum Sürecinde Uzun Kodlanmayan RNA’ların 

İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim 

Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 

 

İnsan genomunun sadece %2-3’ü protein kodlayan gen dizilerinden oluşurken, 

genomun yaklaşık %70 kadarı RNA’ya okunur. Hücrede proteine çevrilmeyen RNA 

molekülleri, “kodlamayan RNA’lar” (“non-coding RNAs”, ncRNA’lar) olarak 

adlandırılır. Son yıllarda, 200 nükleotidten uzun RNA moleküllerinin yer aldığı yeni bir 

ncRNA molekül grubu tanımlanmıştır. Yapılan çalışmalar, lncRNA’ların birçok 

hücresel yolakta görev aldığını ve kanserde düzenlenmelerinin bozulduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu moleküllerin kanser gelişimindeki rollerinin aydınlatılması güncel 

araştırma konularından birini oluşturur. Tez çalışmamızda, kültür hücrelerinde 

bleomisin ve -radyasyon ile oluşturulmuş DNA hasar sürecinde aday lncRNA 

moleküllerinin (HOTAIR, TUG1, MALAT1, GAS5 ve lincRNA-p21) gen ifade 

davranışları incelendi. Bu amaçla, serviks kanseri hücreleri olan HeLa ile meme kanseri 

hücreleri MCF-7 soyları model hücre sistemleri olarak kullanıldı. Genotoksik strese 

maruz kalan hücrelerde RNA moleküllerinin ifade düzeyleri, p53 protein miktarı ve 

apoptoz düzeyleri ile ilişkilendirildi. Her iki ajan, artan dozla birlikte hücrelerde p53 

birikmesine yol açtı. Bleomisin muamelesi, her iki hücre tipinde, istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde (10 kattan fazla) apoptoza yol açarken, γ-radyasyonun etkisi sadece 

HeLa hücrelerinde görüldü (3 kat). Bir sonraki aşamada, gerçek zamanlı polimeraz 

zincir reaksiyonu yardımı ile lncRNA’ların göreceli miktarları saptandı. Bleomisin ile 

muamele edilmiş hücrelerde, incelenen beş molekülden HOTAIR ve MALAT1’in ifade 

düzeylerinin azaldığı (1.6-5 kat), lincRNA-p21 ifadesinin ise anlamlı olarak arttığı 

saptandı. Bleomisin ile muamele edilen hücrelerde, TUG1 ve GAS5’in ifade 

düzeylerinde önemli bir değişiklik saptanmadı. Buna karşılık, ışınlanan HeLa 

hücrelerinde sadece GAS5 miktarında artış saptandı. Sonuç olarak, bulgularımız uzun 

RNA moleküllerinin ifade profillerinin, moleküllerin biyolojik işlevi, DNA hasarının 

boyutu veya hücre tipine bağlı olarak farklılık gösterebileceğini ortaya koymaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kanser, lncRNA, DNA Hasarı, Apoptoz, Hücre Kültürü 
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ABSTRACT 

OZGUR E. (2012) Investigation of Long Non-Coding RNAs During DNA Damage 

Induction. Istanbul University, Institute of Health Science, Department of Basic 

Oncology. M.Sc. Thesis. Istanbul. 

 

 

Only 2-3% of human genome encodes protein coding genes while up to 70% is 

transcribed into RNA. RNA molecules not translated into proteins are called non-coding 

RNAs (ncRNA). Recently, a new type of ncRNA molecules has been identified and 

named as long non-coding RNAs (lncRNAs) based on their size (˃200 nucleotides). 

Current work shows that lncRNA molecules are involved in various cellular pathways, 

and their expression is altered in many cancer types. Elucidating the roles of lncRNAs 

in cancer development is one of current research efforts. In this Thesis, some candidate 

lncRNAs (HOTAIR, TUG1, MALAT1, GAS5 and lincRNA-p21) were assessed during 

genotoxic stress induced by bleomycin and -irradiation where HeLa and MCF-7 cell 

lines was used as model cell systems. Expression levels of lncRNA molecules were 

associated to p53 protein and apoptosis. Both agents led to accumulation of p53 protein. 

Bleomycin treatment caused significant levels of apoptotic cell death in both cell lines 

(at least 10fold) while in γ-irradiated cells, levels of apoptosis were much lower (3fold) 

and confined to HeLa cells. Relative expression of each molecule was determined in 

quantitative real-time PCR. Of the five molecules, HOTAIR and MALAT1 were 

decreased (1.6-5fold) and lincRNA-p21 elevated in bleomycin-treated cells. However, 

no significant change was observed for TUG1 and GAS5. In contrast, in irridiated HeLa 

cells a remarkable change was seen only for GAS5. In conclusion, our findings reveal 

that expression profiles of lncRNA molecules may vary depending on their biologic 

functions, the extent of DNA damage or cell type. 

 

Key words: Cancer, lncRNA, DNA damage, Apoptosis, Cell culture.  
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

İnsan genomunun sadece % 2-3’ü protein kodlayan gen dizilerinden oluşur [1]. 

Buna karşın genomun önemli bir bölümünün RNA’ya okunduğu bilinmektedir. Hücrede 

proteine çevrilmeyen RNA molekülleri, “kodlamayan RNA’lar” (“non-coding RNAs”, 

ncRNA’lar) olarak adlandırılır [2]. lncRNA molekülleri genel olarak üç grupta toplanır. 

Birinci grup, klasik, yaşamsal (“housekeeping”) RNA’lar adını verdiğimiz ve hücrede 

protein sentezi başta olmak üzere birçok metabolik süreçte yer alan ribozomal RNA’lar, 

taşıyıcı RNA’lar ve diğerlerinden oluşur. İkinci grup, yakın zamanda keşfedilen ve 

protein kodlayan genleri düzenleyen mikroRNA’lar olarak adlandırılan küçük (20-25 

nt) RNA molekülleridir [3,4]. Üçüncü ncRNA grubu ise, güncel araştırma konularından 

birini oluşturan uzun kodlamayan RNA’lar (lncRNA’lar) olarak isimlendirilen ve çok 

yakın zamanda sayılarının binlerce olduğu saptanan moleküllerdir [3]. 200 nükleotid 

veya çok daha büyük olabilen lncRNA molekülleri, genomda kodlayan genlerin intronik 

bölgelerinde veya genler arası bölgelerde yerleşik olabilmektedirler. Yapılan çalışmalar, 

bu moleküllerin hücre çekirdeğinin mimarisi, gen düzenlenmesi, immün denetim ve 

embriyonal gelişim gibi farklı yolaklarda görev aldığını ortaya koymaktadır. 

Mekanizmaları yeni aydınlatılmaya başlanan lncRNA’ların birçoğunun farklı kanser 

türlerinde ifade düzeylerinin değiştiği bildirilirken, kanser gelişimindeki rolleri tam 

olarak bilinmemektedir [5]. Güncel bazı çalışmalar, lncRNA’lardan bazılarının p53 

tümör baskılayıcı proteini tarafından düzenlendiği konusunda bulgular ortaya 

koymuştur [6]. İnsan kanserlerinin yarısından fazlasında p53 geni mutasyonları 

saptanmıştır. Memeli hücrelerinde, DNA hasarı oluştuğunda p53 proteini kararlı hale 

geçerek miktarı artar [7] ve hücre döngüsü kesintisine (“cell cycle arrest”) yol açarak 

veya hücreleri apoptoza yönlendirerek tümör oluşumunu baskılar [8]. p53’ün kaybı 

veya transkripsiyonel aktivitesinin ortadan kalkması ile ortaya çıkan hücre döngüsü 

kontrol kaybı tümör gelişimi ve ilerlemesine yol açar. 

Bu Yüksek Lisans tezinde, deneysel hücre kültür sisteminde genotoksik stres 

sürecinde aday bazı lncRNA moleküllerinin ifade davranışlarının incelenmesi ve ifade 

düzeylerinin p53 miktarı ve apoptoz düzeyi ile ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırılan RNA molekülleri HOTAIR, TUG1, MALAT1, GAS5 ve lincRNA-p21’den 

oluşmuştur. Genotoksik stres kaynağı olarak bleomisin ve γ-radyasyon kullanılmıştır. 

Çalışma serviks kanseri hücre soyu olan HeLa ve meme kanseri hücre soyu olan MCF-7 
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hücrelerinde gerçekleştirilmiştir. MCF-7 hücrelerinin seçilme nedenlerinden biri, bu 

hücrelerin kaspaz-3 enzimi eksikliği nedeniyle radyasyon-aracılı hücre ölümüne dirençli 

olmalarıdır. Elde edilen bulgular, genotoksik stres varlığında aday lncRNA 

moleküllerinin ifade davranışları ve düzenlenmeleri konusunda yararlı bilgiler 

sağlayabilecektir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1.  DNA Hasarı ve Genom Bütünlüğü 

Genom bütünlüğünün sağlanması, bir canlının vücut sağlığı ve yaşamının devamı 

için vazgeçilmez bir konudur. Bununla birlikte, hücre düzeyinde genom kararlılığı ve 

bütünlüğü, hücrenin büyüme ve yaşamsallığı için gereklidir. İnsan genomunun 

bütünlüğü, DNA hasarına yol açan genotoksik ajanların tehdidi altındadır [9]. Bu durum 

genom kararsızlığına yol açarak insan kanserlerinin önemli nedenlerinden birini 

oluşturur ve buna karşı önemli hücresel savunma mekanizmaları gelişmiştir. Bu 

karmaşık cevaplar çok sayıda hücresel faktörleri ve denetim ve tamir mekanizmalarını 

içerir. 

Canlı organizmalar, hem iç kaynaklı (hücresel metabolik süreçler) hem de dış 

kaynaklı (çevresel faktörler) etkenlere bağlı meydana gelebilecek DNA hasarına cevap 

verecek şekilde evrimleşmişlerdir. DNA hasarına yol açan endojen faktörler, hidroliz, 

oksidasyon, alkillenme ve DNA bazları’nın yanlış eşleşmesini içerirken, iyonizan 

radyasyon (IR), UV ışınlar ve çeşitli kimyasal moleküller DNA hasarına yol açan 

çevresel faktörlerdir. Özellikle, DNA tarafından kuvvetlice emilen UV-C (100-280 nm.) 

ve UV-B (280-315 nm) ışınları, DNA ve diğer biyolojik moleküllerle reaksiyona 

girerek pirimidin dimerleri (T-T, T-C) oluştururlar ve bu dimerler DNA tıpkı yapımını 

ve yazılımını bloke ederler [10,11]. IR, atomların ve moleküllerin iyonize veya 

uyarılmış hale gelmesine neden olur. Böylece tüm biyolojik hasarların etkileri 

hücrelerin atom formları ile radyasyonun etkileşimi sonucu başlar. Bu uyarım ve 

iyonizasyon, serbest radikallerin üretimine, kimyasal bağların kopmasına, yeni kimyasal 

bağların oluşmasına ve makromoleküller arasında çapraz bağların meydana gelmesine 

yol açabilir. IR, DNA sarmalında tek ve çift zincir kırıklarına neden olarak DNA’da 

doğrudan hasar oluşturabildiği gibi, suyun hidrolizi sonucu serbest radikallerin 

oluşmasıyla da dolaylı olarak hasara sebep olabilmektedir [12]. 

Hücreler, yaşamları boyunca zaman içinde gelişmiş, yüksek derecede korunmuş 

çeşitli DNA tamir mekanizmalarına sahiptirler [13,14]. Bu tamir yolakları; 1-direkt 

dönüşüm, 2- yanlış-eşleşme tamiri, 3- nükleotid kesip çıkarma tamiri, 4- baz kesip 

çıkarma tamiri, 5- özdeş rekombinasyon ve 6- özdeş-olmayan uç tamirini içerir. 

DNA’nın tek zincirinde meydana gelen bir bozuklukta, kesip çıkarma tamiri ile hasarlı 
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ve yan bölge uzaklaştırılır ve tamamlayıcı DNA zinciri kalıp olarak kullanılarak 

uzaklaştırılan bölge yeniden sentez edilir [15]. Genellikle endojen kaynaklı oluşan 

oksidatif lezyonlar büyük ölçüde baz kesip çıkarma tamiri tarafından kaldırılırken, UV 

ışınının yol açtığı pirimidin dimerleri ve diğer büyük eklentili hasarlar dahil olmak 

üzere sarmal yapıyı bozan çeşitli lezyonlar nükleotid kesip çıkarma tamiri ile ortadan 

kaldırılır [15,16]. DNA çift zincir kırıkları gibi her iki zinciri etkileyen hasarlar genetik 

bilgi korunarak, özdeş rekombinasyon aracılığıyla tamir edilir. Alternatif olarak, çift 

zincir kırıkları, hücreler ikinci kopyadan faydalanmaksızın özdeş-olmayan uç tamir 

mekanizmasıyla kaynaştırabilirler. Çift zincir kırıkları, özdeş-olmayan uç tamir 

mekanizmasıyla onarılır ve memeli hücrelerinde dominant tamir yolağıdır [14,17].  

DNA’da hasarın oluşması bir sinyaller serisinin başlamasına yol açar; hasar 

meydana geldikten sonra, DNA tıpkı yapımı (G1/S arresti) veya hücre bölünmesi 

(G2/M arresti) geciktirilir veya engellenir [14,18]. DNA hasarı sonucu oluşan 

sinyalizasyon önemli ölçüde, tamir ve kontrol noktası proteinlerinin hasarlı bölgede 

toplanmasını koordine eden ATM ve ATR kinazların etkinliğine bağlıdır [19]. ATM ve 

ATR fosfatidilinositol 3-kinaz ile ilişkili kinaz (PIKK) protein kinaz ailesinin üyeleridir 

ve Chk1 ve Chk2 kinazlarda dahil olmak üzere çok sayıda proteini düzenlerler. ATM, 

DNA çift zincir kırıkları tarafından etkinleştirilirken, ATR, DNA hasar saptanması ve 

tamir sırasında yaygın bir ara geçiş formu olan kalıcı tek iplikli DNA’ya yanıt olarak 

aktifleşir [20,21]. Tek iplikli DNA, kesintiye uğramış DNA tıpkı yapım çatalı ve 

nükleotid çıkarma onarımı ve özdeş rekombinasyon tamiri gibi DNA onarım yollarında 

bir ara madde olarak oluşur. Sonuçta CHK1 ve CHK2 kinazlar, tümör baskılayıcı 

protein p53 ve diğer birçok faktörü uyararak hücre döngüsü düzenleyicilerini ve DNA 

tamir enzimlerinin aktivitesini düzenlerler [18,19]. 

 

2.2.  p53 Tümör Baskılayıcı Proteini ve Stres Cevabı 

Tümör baskılayıcı protein p53, DNA hasarı ve diğer çeşitli stres koşullarına 

maruz kalan hücrelerin apoptoz yoluyla ortadan kaldırılmasında merkezi bir rol oynar 

[22]. Başka bir ifade ile memeli hücrelerinde, genotoksik stres tarafından oluşturulan 

DNA hasarına karşı p53 proteini, hücre döngüsü kesintisine yol açarak veya hücreleri 

apoptoza yönlendirerek, tümör oluşumunu baskılar [8]. p53 proteininin insan 

kanserlerinin % 50’sinden fazlasında mutasyona uğradığı bilinmektedir [23]. İyonizan 
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radyasyon veya UV ışınları, DNA hasarı oluşturan kimyasallar, nükleotid kaybı, hipoksi 

ya da onkogen aktifleşmesine yanıt olarak p53 proteini seviyesi hızlıca yükselir ve 

oluşan hasarı sınırlamaya çalışır [24,25].  

p53 miktarının artması, proteinin kararlılığının artması ile sağlanır. Hasar 

bulunmayan hücrelerde p53 kararsız halde olup çok düşük miktarlarda bulunur. Bu da 

p53’ün önemli bir negatif düzenleyicisi olan MDM2 ile etkileşmesi nedeniyle 

gerçekleşmektedir. MDM2, ubikütin E3 ligaz olarak etki eden ve normal hücrelerde p53 

proteininin yıkımını sağlayan bir proteindir [26]. DNA hasarı sonrasında aktif hale 

gelen bazı enzimlerin p53 proteinini fosforillemeleri veya onkogenler tarafından aktif 

hale getirilen p14ARF proteininin MDM2’ye bağlanması ile p53’ün MDM2’ye 

bağlanma ilgisi azalır. Böylece, p53 yıkımını azaltarak p53’ün kararlı hale geçmesine 

neden olur [27]. Stresin tipine ve derecesine bağlı olarak p53, bir kinaz inhibitör olan 

p21Cip’i uyararak hücre döngüsü kesintisine yol açabilir [28,29]. Ancak, hasarın 

onarılamadığı durumlarda p53, BH3 pro-apoptotik proteinleri (Bax, Noxa, Puma ve 

diğerleri) aktifleştirerek mitokondriyal stres ve yıkım aracılığıyla apoptozu uyarır [30-

34]. p53’ün genetik değişikliklerle kaybı veya transkripsiyonel aktivitesinin ortadan 

kalkması, hücre döngüsünün kontrol kaybına ve dolayısıyla tümör gelişimine yol açar 

[8]. 

 

2.3.  Apoptotik Hücre Ölümü 

Yukarıda da değinildiği gibi, hücreler DNA hasarının seviyesine bağlı olarak 

genetik lezyonların yayılmasını önlemek amacıyla senesens veya apoptoza maruz 

kalırlar. Hücresel senesens, hasarlı DNA ve potansiyel olarak onkojenik mutasyonları 

taşıyan hücrelerin yayılmasını önlemek için organizmalar tarafından geliştirilen temel 

bir hücresel mekanizmadır ve güçlü bir tümör baskılayıcı mekanizma olarak kabul edilir 

[35]. Apoptoz ise çok hücreli organizmalarda meydana gelebilen programlı hücre ölümü 

sürecidir ve normal embriyonal gelişim, hücre yenilenmesi, bağışıklık sisteminin 

gelişimi ve işleyişi gibi çeşitli fizyolojik süreçlerin önemli bir bileşenidir [36]. Farklı 

apoptotik uyaranlara cevap veren ancak hücresel sonuçları benzer olan 2 farklı apoptoz 

yolağı vardır (Şekil 2-1). Bu yolaklar; 1- hücre dışı kaynaklı veya reseptör-aracılı 

apoptoz yolağı, 2- hücre içi kaynaklı mitokondriyal apoptoz yolağı.  
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Reseptör aracılı apoptotik yolak, hücre yüzeyinde bulunan Tümör Nekroz Faktör 

(TNF) üyesi ölüm reseptörlerinin özgül ölüm ligandı ile etkileşimi sonucu aktifleşir 

[37,38]. Hücre yüzeyindeki reseptörlere ölüm ligandlarının bağlanması adaptör 

moleküllerin ve başlatıcı kaspazların (FADD, insanda kaspaz-8 ve kaspaz-10) 

toplanmasına ve efektör kaspazların aktifleşmesine yol açar [39,40]. Reseptör aracılı 

apoptoz, özelikle immün sistem hücreleri tarafından kullanılır. Hücre içi ölüm apoptoz 

yolağı, mitokondri aracığıyla meydana gelir. Bu sürecin başlamasında besin ya da 

büyüme faktörü yoksunluğu, UV ışınlar, sitotoksik ajanlara maruz kalma, oksijen azlığı 

(hipoksi), Ca+2 artışı veya DNA hasarı gibi faktörler etkili olur [41]. Apoptozun erken 

aşamasında, mitokondrinin zarları arasındaki alandan, sitozole sitokrom c salınır. Bu 

süreç BCL-2 protein ailesi üyeleri tarafından düzenlenir. BCL2 ailesinin yüksek 

derecede korunmuş bir üyesi olan bcl2 proteini, apoptozun önemli bir düzenleyicisi 

olup aynı zamanda hücreleri apoptozdan koruduğu belirlenen ilk gen olma özelliğini de 

taşımaktadır [42]. Sitokrom c’nin salınmasını takiben apoptozom kompleksi oluşur. Bu 

kompleks, sitokrom c ile birlikte Apaf-1, ATP ve inaktif başlatıcı kaspaz olan pro-

kaspaz-9’u içerir. Apoptozomun oluşması ile kaspaz-9 aktifleştirilir; bunu takiben 

kaspaz-3, -6 ve -7 gibi efektör kaspazlar sırasıyla aktifleşir ve hücrede hedef proteinler 

proteolitik olarak yıkılır [43,44]. Kaspazlar, hücresel bozulma sırasında morfolojik 

değişikliklerin meydana gelmesinde ve apoptozu başlatan tüm stres yolaklarının 

aktifleşmesinde rol olan kilit proteazlardır. Kromozomal yoğunlaşma, hücre yüzeyinde 

çıkıntı ve DNA parçalanması apoptoz ile ilişkili biyokimyasal ve morfolojik 

değişikliklerdendir [37,45,46]. Kanser tedavilerinde, tümör hücrelerinin yok 

edilmesinde apoptotik yolaklara ihtiyaç duyulur. Çünkü bu genlerdeki mutasyonlar 

apoptoza engel olarak tümör oluşumunu desteklemektedir. Geliştirilen bazı ajanlar ile 

tümör hücrelerinde, apoptoza duyarlılık arttırılmaya çalışılmaktadır [8]. 
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Şekil 2-1: Apoptotik sinyal yolakları 

 

2.4.  Kodlamayan RNA’lar 

Güncel bazı çalışmalarda, DNA hasarı gibi stres koşullarına maruz kalan 

hücrelerde ortaya çıkan p53 stres cevabında, bazı kodlamayan RNA moleküllerinin 

(ncRNA’lar) aracı işlevi üstlendiğini konusunda bulgular ortaya konmuştur [6]. Bu 

bölümde ncRNA’lar hakkında kısa bilgi verilecektir. Tüm insan genomunun yaklaşık 

%2 kadarı protein kodlarken, genomun büyük bir kısmının (yaklaşık %70) RNA’ya 

okunduğu bilinmektedir [47]. Proteine çevrilmeyen RNA molekülleri ncRNA’lar olarak 

adlandırılır [48]. ncRNA’ların çok sayıda farklı tipi vardır; bir kısmı çok küçük 

moleküller (20-25 nükleotid) iken diğerleri çok daha uzun (100 kilobaza kadar) 

olabilmektedir. İşlevsel olarak da, ncRNA’lar çok farklı görevler üstlenebilmektedirler. 

Örneğin yaşamsal kodlamayan RNA’lar olarak bilinen transfer RNA’lar (tRNA’lar), 

ribozomal RNA (rRNA’lar) ve küçük nükleer RNA’lar (snRNA’lar) protein sentezi 

başta olmak üzere hücresel birçok işlemlerin kritik bileşenleridir. Küçük moleküllerden, 
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Piwi proteinleri ile etkileşen ve piRNA’lar olarak adlandırılan moleküller, 26-31 nt 

uzunluğunda olup memeli hücrelerinde eşey hücrelerinde ifade edilirler ve transpozon 

aktivitesinin baskılanmasında görev alırlar [49,50]. Aktif transpozonlar genin 

fonksiyonunu gerçekleştirmesine engel olabildiklerinden genetik hastalıklara ve kansere 

yol açabilirler [51]. Bu yüzden transpozon aktivitesinin kontrolü önem taşımaktadır.  

mikroRNA’lar (miRNA’lar) olarak adlandırılan ve iyi tanımlanmış küçük RNA 

molekülleri ise dizi özdeşliği taşıdıkları mRNA moleküllerinin proteine çevrilmesini 

engelleyerek ya da onların yıkımına yol açarak gen ifadesini negatif olarak düzenlerler 

[4]. İnsan genomunda yüzlerce miRNA tanımlanmıştır ve protein kodlayan genlerin en 

az üçte birinin miRNA’lar tarafından düzenlendiği düşünülmektedir [52,53]. 

Dolayısıyla miRNA’lar, hücre gelişimi, farklılaşma, gen düzenlenmesi, kromatin 

düzenlenmesi ve apoptoz gibi farklı yolakları düzenleyerek hücrede ve dolayısıyla 

kanser gelişiminde son derece kritik rol oynarlar.  

 

2.5.  Uzun Kodlamayan RNA’lar 

ncRNA sınıfları arasında belki de en gizemli grup yakın zamanda keşfedilen uzun 

kodlamayan RNA molekülleridir (lncRNA’lar). Diğer RNA’lara göre daha uzun 

olmaları (200 nt-100 kb) nedeniyle bu şekilde adlandırılmışlardır. Tanımlanan 

lncRNA’ların büyük bir kısmı kırpılmış ve 5’ ucunda şapkalı ve poli-A kuyruğu 

içerirler [54-56]. Geniş çaplı çalışmalar, birçok lncRNA’nın korunmuş, farklılaşma 

sırasında dinamik olarak düzenlenmiş ve dokuya özgü anlatım profili sergilediğini 

göstermektedir [57-60]. Diğer taraftan, protein kodlayan diziler ve küçük RNA’larla 

karşılaştırıldığında, lncRNA’ların daha az korunmuş oldukları gösterilmiştir [61]. 

Memeli genomu, memeli türleri arasında iyi korunmuş 1000’den fazla lncRNA 

kodlamaktadır [60,62]. Bu mRNA benzeri moleküllerin yaygın olarak yazılımı 

yapılmaktadır ve kabaca genler arası, gen içinde / intron içinde ve protein kodlayan 

genlerin karşı zincir dizilerinde kodlanma durumuna göre sınıflandırılabilirler [63]. 

lncRNA’ların yer aldığı gen bölgelerinin histon modifikasyonlarının RNA polimeraz II 

ilişkili olması, bu bölgelerde RNA polimeraz II varlığının gösterilmesi, moleküllerin 5’ 

şapka ve poli-A kuyruğuna sahip olmaları, yazılımın RNA polimeraz II tarafından 

gerçekleştirildiğini gösteren biyokimyasal kanıtlardır [60].  
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Gen ifade profilleri, lncRNA’ların, hücre çekirdeğinin mimarisi, gen 

düzenlenmesi, immün denetim, embriyonal gelişim ve insan hastalıkları gibi önemli 

biyolojik yolaklarda görev aldığını ortaya koymaktadır (Şekil 2-2). Bu moleküllerin etki 

mekanizmaları ve kanser gelişimindeki rolleri yapılan çalışmalarla yeni yeni ortaya 

çıkmaktadır[5].  

 

 

 

Şekil 2-2: Memeli hücrelerinde lncRNA’ların bilinen veya muhtemel fonksiyonları  

 

 

Son zamanlarda yapılan araştırmalarda, sayısız işlev addedilen lncRNA’ların 

moleküler mekanizması 4 model ile açıklanmaktadır [64].  
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Birinci modele göre, bazı lncRNA’lar gen düzenlenmesinin yerini, zamanını, 

embriyonal gelişim evresini belirleyen sinyaller olarak görev yaparlar. Memeli 

hücrelerinde bu tip düzenlemeyle ilişkili en iyi örnek X kromozomu 

sessizleştirilmesidir. Dişi memeli hücrelerinde iki X kromozomunun, erkeklerde bir X 

kromozomunun bulunması, X kromozomunda yerleşik genlerinin ifadesinin her iki 

cinsiyette eşitlenmesini (‘gene dosage’) gerektirir. Bu nedenle, dişilerde X 

kromozomlarından biri sessizleştirilir. LncRNA’lardan Xist’in bu biyolojik işlemde 

önemli rol oynadığı gösterilmiştir [65,66]. Dişi embryo gelişim sürecinde, Xist RNA, 

inaktif X’den ifade edilir ve transkript, kromozomu boylu boyunca kaplayarak geniş 

çapta gen ifadesinin baskılanmasına yol açar [64]. Ayrıca Xist’in yanında Tsix, Xpite ve 

RepA, X kromozomlarının–otozomal kromozomlara oranının belirlenmesi, hangi X 

kromozomunun inaktif olacağının seçimi ve inaktif X’in susturulması dahil 3 adımda 

gerçekleşen rastgele X kromozomu sessizleştirilmesinden sorumlu diğer moleküllerdir 

[67]. 

İkinci model, bazı lncRNA’ların hedefleri olan proteinlere bağlanarak 

transkripsiyon faktörlerini ve diğer proteinleri kromatinden uzaklaştırıp ve hedef 

proteinin işlevini baskılamasını içerir [64]. Bu şekilde bir nevi ‘tuzak’ işlevi görürler 

[64]. Bu fonksiyona sahip olan lncRNA’lardan biri p53 bağımlı PANDA’dır. DNA 

hasarına çok duyarlı olan PANDA, DNA hasarı üzerine apoptotik programı aktive eden 

bir nüklear transkripsiyon faktörü olan NF-YA’ya doğrudan bağlanarak, NF-YA’nın 

işlevini yapmasına engel olarak apoptotik genlerin ifadesini baskılar ve hücreyi, hücre 

döngüsü kesintisine yönlendirir [68]. 

Üçüncü modelde, bazı lncRNA’lar hedef genlere kromatin modifiye edici 

enzimleri yönlendirerek gen ifadesini ya cis (komşu genleri) ya da trans (uzakta 

bulunan genleri) düzenlemeyle değiştirebilirler. Bu görev ‘rehber işlevi’ olarak 

adlandırılmıştır [64]. AIR, XIST ve Kcnq1ot molekülleri, kromatin değiştirici faktörleri 

toplayarak komşu bölgelerin susturulmasını sağlayan lncRNA’lara örnek teşkil ederler 

[4,69,70]. HOTAIR, lincRNA-p21, ve diğer PRC2-bağlı RNA’lar ise yazılım düzeyinde 

etkilerini kromozomlar boyunca trans düzenlemeyle gösteren moleküllerdendir [64].  
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Dördüncü modele göre, lncRNA’lar ribonükleoprotein (RNP) komplekslerini 

oluşturmak için çok sayıda proteini bir araya getirebilir ve lncRNA-RNP kromatinde 

histon modifikasyonlarını etkileyecek şekilde hareket edebilirler. Bu şekilde ortaya 

çıkan düzenlemeye ‘iskele‘ (scaffold) adı verilmiştir [64]. LincRNA p21 bu gruba 

girmektedir ve hnRNP-K ile kompleks kurarak hedef genlerin baskılanmasında görev 

almaktadır [6]. 

LncRNA’lar, belirli genomik bölgeleri susturmak için polycomb grup (PcG) 

proteinlerini içeren transkripsiyonel baskılayıcı komplekslere doğrudan bağlanırlar. İlk 

olarak Drosophila melanogaster’de tanımlanan PcG genleri, memelilerde son derece 

korunmuş, histon modifikasyonu yoluyla gen susturulmasını uyaran ve sonuçta 

kromatin yapısını etkileyen, polycomb baskılayıcı kompleks-1 (PRC1) ve -2 (PRC2) 

olmak üzere iki büyük PcG protein sınıfını oluşturur [71]. PRC1, histon 2A lizin 119 

monoubikinitasyonu (H2AK119ub1) ile erken embriyogenez için çok önemlidir [72]. 

PRC2 ise bir histon H3 lizin 27 (H3K27) metilazdır ve embriyonel gelişim ve kanser 

oluşumu sürecinde gen susturulmasında görev almaktadır [73]. 

Birçok lncRNA’nın kanserde düzenlenmesinin bozulduğu ve ifade düzeylerinin 

değiştiği saptanmıştır. Diğer taraftan yukarıda değinildiği gibi, bazı lncRNA’ların p53 

proteini ile ilişkili olabileceği konusunda bilgiler ortaya çıkmaya başlamıştır. Ancak bu 

konuda çok az bilgi bulunmaktadır. Tez Projemizde, deneysel hücre siteminde 

bleomisin ve -radyasyon ile oluşturulmuş DNA hasarında aday bazı lncRNA’ların gen 

ifadeleri incelenerek bunların genotoksik stres ve ilişkili apoptoz sürecinde nasıl 

davrandıklarının araştırılması planlanmıştır. Seçilen aday moleküller LincRNA-p21, 

HOTAIR, MALAT1, TUG1 ve GAS5’ten oluşmuştur. Bu bölümde bu moleküllerden 

kısaca bahsedilecektir.   

 

2.5.1.  LincRNA-p21 

LincRNA-p21 olarak adlandırılan lncRNA’nın p53 proteini tarafından 

düzenlendiği ve p53 transkripsiyonel yanıtında kritik rol oynadığı bildirilmiştir [6]. 

Yaklaşık 3 kb’lık bir transkript olan lincRNA-p21, hücre döngüsü regülatör geni 

CDKN1A’nın (p21) yakınında yer alır [74]. DNA hasarına cevaben p53 proteini 

doğrudan lincRNA-p21 promotörüne bağlanarak ifadesinin artmasına yol açar. Bunu 
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takiben lincRNA-p21’in 5’ ucunun sonunda bir bölgeye heterojen nükleer 

ribonükleoprotein-K (hnRNP-K) bağlanır. Bu fiziksel etkileşme lincRNA-p21 aracılı 

gen baskılanması için gerekmektedir [6]. Sonuç olarak, p53 ile aktive olan lincRNA-

p21’in bir transkripsiyonel baskılayıcı olarak hizmet ettiği ve apoptozun 

tetiklenmesinde rol oynadığı önerilmiştir [6]. LincRNA-p21 tarafından baskılanan 

birçok genin promotörleri ile ilişkili olan hnRNP-K ‘nın polycomb-grup üyeleri gibi 

diğer baskılayıcı komplekslerle de etkileşime girdiği bilinmektedir [75,76]. 

 

2.5.2.  HOTAIR 

HOTAIR, HOXC lokusundaki HOXC11 ve HOXC12 genleri arası bölgeden 

yazılımı gerçekleşen 2.2 kb uzunluğunda, insanda 6 ekzon’dan oluşmuş, kırpılmış, poli-

A içeren bir RNA genidir [77] ve memelilerde evrimsel korunma düzeyi düşüktür [78]. 

İlk olarak HOTAIR’e, polycomb kompleks PRC2’ye bağlanarak HOXD lokusunun 

susturulması işlevi atfedilse de, baskılayıcı özellikteki PRC2 ve LSD1/CoREST/REST 

kromatin modifiye eden kompleksleri hedef gen bölgelerine çekerek genom boyunca 

birçok bölgede gen ifadesinin epigenetik olarak susturulmasında rol aldığı gösterilmiştir 

[77,79]. Güncel çalışmalar, insan meme kanserlerinin yaklaşık dörtte birinde 

HOTAIR’in aşırı ifade edildiğini ve insan meme kanserinde ölüm ve metastaz için 

bilinen klinik risk faktörlerinden (tümör boyutu, evresi ve hormon reseptör durumu 

gibi) bağımsız bir prognostik belirteç olduğunu göstermektedir [80]. Kolorektal kanserli 

hastalarda, HOTAIR ifade düzeyinin kanserli dokularda daha yüksek olduğu ve yüksek 

HOTAIR ifadesinin, karaciğer metastazlarının varlığı ve kötü prognoz ile ilişkili olduğu 

gösterilmiştir [81]. Ayrıca, yapılan in vitro çalışmalarda HOTAIR’in azaltılması, kanser 

hücrelerinin yayılma kapasitelerinin azalmasına yol açmaktadır [80].  

 

2.5.3.  MALAT1 

İşlevi tam olarak bilinmeyen ve insan dokularında sıklıkla ifade edilen 

MALAT1'in anlatım düzeyinin birçok kanserde değiştiği gösterilmiştir [82]. MALAT1 

ilk olarak, Ji ve arkadaşlarının erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) 

ile ilişkili transkriptleri karakterize ettikleri çalışmada tanımlanmıştır [83]. MALAT1, 

yaklaşık 7 kb uzunluğunda kromozom 11q13’te yerleşik ve başlıca nükleer beneklerde 
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lokalize olan tek ekzonlu bir transkripttir [83,84]. Güncel az sayıdaki çalışmada, 

MALAT1’in, serin/arjininden-zengin (SR) protein ailesiyle etkileşerek alternatif 

kırpılmayı düzenlediği gösterilmiştir [85,86]. SR ailesi, pre-mRNA dizlerinin 

kırpılmasında çok önemli role sahiptir [87]. Pre-mRNA’nın alternatif kırpılması, gen 

fonksiyonunun düzenlenmesi ve çeşitlendirilmesi açısından kilit bir aşamadır [88-90]. 

MALAT1, SR kırpılma faktörlerinin fonksiyonel seviyelerinin kontrolü ya da 

fosforillenme yoluyla endojen pre-mRNA’ların alternatif kırpılmasını düzenler [86]. 

Metastaz yapan KHDAK tümörlerinde, MALAT1 ifadesinin metastaz yapmayan 

tümörlere göre 3 kat fazla olduğu ve evre I hastalarda MALAT1 ifadesinin kötü 

prognozla ilişkili olduğu bulunmuştur [82].  

 

2.5.4.  TUG1 

İnsanda 22. kromozomda yerleşik olan TUG1, gelişen retina ve beyinde ifade 

edilmekte ve gelişen retinada ifadesinin düşmesi, retinal transkripsiyon faktör ifadesinin 

azalmasına ve apoptozun artmasına neden olmaktadır [91]. TUG1 promotöründe birçok 

p53 bağlanma bölgeleri bulunması [5], DNA hasarı üzerine p53 tarafından TUG1’in 

etkinleştirilmesi ve ifadesinin artmasına yol açmaktadır [60]. Ayrıca polycomb 

proteinlerle (PRC2) bağlantılı olması ile çok sayıda hücre döngüsü genlerinin 

baskılanmasında rol oynamaktadır [5].  

 

2.5.5.  GAS5 

GAS5 1988 yılında NIH3T3 hücre soyunda yapılan bir çalışma ile 

tanımlanmıştır ve 1q25 lokusunda yerleşiktir [92]. GAS5 besin bulamayan hücrelerde, 

glukokortikoit aktivitesini düzenleyerek hücreleri apoptoza duyarlı hale getirir [93]. 

Fizyolojik koşullarda, glukokortikoid reseptörüne ligandı bağlandığında meydana gelen 

kompleks, DNA üzerindeki glukokortikoid cevap elementi (GRE)’ne bağlanarak 

apoptozun meydana gelmesinde görev alan genlerin baskılanmasına yol açar [94]. 

Böylece, kaspaz 3, 7 ve 9 apoptotik genlerinin baskılanmasına neden olur [94]. GRE’ne 

yapısal benzerlik gösteren GAS5, glukokortikoid reseptörüne (GR) bağlanarak, 

reseptörün GRE ile etkileşime girmesini engeller [74] ve sonuç olarak cIAP 

ekspresyonu azalır ve kaspaz genleri üzerindeki baskılanma ortadan kalkar [93]. Normal 
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koşullarda çok kararsız olan GAS5, büyüme faktörlerinin eksikliğinden kaynaklanan 

hücresel stres varlığında, 5’ ucunda bulunan oligoprimidin bölge sayesinde kararlı hale 

geçer [95]. Bu bölge 1 sitozin ve ardından 5-15 adet pirimidin nükleotidinden 

oluşmaktadır. LncRNA GAS5’in bu bölgesi translasyonun kontrolünde görevlidir [96]. 

Yapılan çalışmalarda, GAS5’in kanser türleri ile ilişkili olduğu gösterilmiştir 

[97]. Meme kanserinde GAS5’in ifade düzeylerinin, kanserden etkilenmemiş normal 

meme epiteliyle karşılaştırıldığında önemli ölçüde azaldığı bildirilmiştir [97]. Ayrıca, 

melanoma, B-hücreli lenfoma, prostat ve meme kanserlerinde GAS5’in bulunduğu 1q25 

lokusunda kromozomal translokasyonların meydana geldiği bilinmektedir [97]. Sonuç 

olarak GAS5, apoptozu düzenlemekte ve insan hastalıklarının gelişmesinde potansiyel 

rol oynamaktadır.  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1.  Gereç  

3.1.1. Materyal 

Çalışma, in vitro koşullarda yapılmış deneysel bir çalışma olup, deneyler 

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı’nda 

gerçekleştirildi. Çalışmada, Alman Biyolojik Materyaller Merkezi’nden (DSMZ)  temin 

edilen, rahim ağzı kanser soyu olan HeLa (DSMZ# ACC 57) ve meme kanseri soyu 

olan MCF-7 (DSMZ# ACC115) hücre soyları kullanıldı.  

3.1.2.  Kimyasal Maddeler ve Malzemeler 

DMEM Besiyeri      [BIOCHROM] 

Fötal Sığır Serumu      [BIOCHROM] 

Penisilin/Streptomisin      [BIOCHROM] 

Tripsin/EDTA       [BIOCHROM] 

Bleomisin       [APPLICHEM] 

6X Yükleme Boyası      [FERMENTAS] 

100 bç Marker       [FERMENTAS] 

0,5X TEB       [Laboratuar Stok] 

PBS [SIGMA]  [Laboratuar Stok] 

High Pure RNA İzolasyon Kiti    [ROCHE] 

Transcriptor First Strand cDNA Sentez Kiti   [ROCHE] 

Lightcycler DNA Master SYBR Green I   [ROCHE] 

Lightcycler 480 Multiwell Plak    [ROCHE] 

Primer        [IDT] 

Cell Death Detection Elisa Kit    [ROCHE] 

P53 Pan Elisa Kit      [ROCHE]  

Hücre Kazıma Çubuğu     [COSTAR] 

Petri Kabı (60x15 mm)     [GREİNER BIO-ONE] 

Kültür Kapları (25, 75 cm2 )     [TPP] 
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3.1.3.  Kullanılan Cihazlar 

Sınıf II Laminar Akım Hücre Kültür Kabini   [TEZSAN] 

CO2 İnkübatör       [HERAEUS] 

Ters Mikroskop      [SEDIVAL] 

Santrifüjler       [HETTICH, JOUAN] 

-20 Derin Dondurucu      [ARISTON] 

-80 Derin Dondurucu      [NUAIRE] 

Thermal Cycler      [TECHNE] 

LightCycler 480      [ROCHE] 

Jel Elektroforezi      [HORIZON] 

Jel Görüntüleme      [VILBER LOURMAT] 

Mikrodalga Fırın      [ARÇELİK] 

Hassas Terazi       [CHYO] 

Thoma Lamı       [HAUSSER] 

ELISA Okuyucu      [RAYTO] 

Çalkalayıcı       [EDMUND BÜHLER] 

Radyasyon Kaynağı Kobalt-60    [CIRUS] 

 

3.2.  Kullanılan Yöntemler 

3.2.1.  Hücre Kültürü 

HeLa hücre soyu, 1951 yılında insan serviks karsinomasından elde edilen ve o 

tarihten bu yana doku kültürü çalışmalarında sürekli olarak yetiştirilen insan tümörü 

kökenli hücrelerdir. En eski ve en yaygın olarak kullanılan insan hücre soyudur. Meme 

kanseri hücre soyu olan MCF-7 ise ilk olarak 1970 yılında, invaziv duktal karsinomalı 

69 yaşındaki bir kadın hastadan izole edilmiştir. Bu soyun en önemli özelliği, kaspaz-

3’den yoksun olması nedeniyle radyasyonla oluşan içsel hücre ölümüne dirençli 

olmasıdır.   
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3.2.2.  Hücrelerin Kültüre Alınması 

Azot tankından alınan hücrelerin oda sıcaklığında çözünmesi beklendi. 14 ml 

falkon tüpe, % 10 Bovin Serum Albumin ve % 1 Penisilin/Streptomisin (P/S) içeren 

DMEM eklendi ve hücreler pipetle yavaşça damlalar halinde hazırlanan besi yerine 

eklendi. Hücre pelleti elde edebilmek için 1500 rpm’de 5 dk. santrifüj yapıldı. Santrifüj 

sonunda üst faz atıldı ve pellet medyumda pipetaj yapılarak çözüldükten sonra yeni 

kültür şişesine aktarıldı. 

 

3.2.3.  Hücrelerin Kültürde İdame Ettirilmesi 

HeLa ve MCF-7 hücreleri, % 10 BSA ve % 1 P/S içeren DMEM medyumunda, 

37 °C ve % 5 CO2 standart hücre kültürü koşullarında büyütüldüler. DMEM, vitaminler, 

amino asitler, tuzlar, glukoz ve pH indikatörü’nden oluşan bazal medyumdur. 1955 

yılında Harry Eagle tarafından bulunan ‘Eagle’ın Basal Medyumu’ (BME) nin 

değiştirilmiş halidir. DMEM, 4 kat yüksek konsantrasyonda amino asitleri ve 

vitaminleri içermektedir. 

Hücreler, kültür şişesinin yaklaşık % 90’lık alanını kapladığında, yüzeye 

tutunmuş olan hücre gruplarını toplamak için pasajlama işlemi gerçekleştirildi. Önce 

hücre kültür şişelerinin içindeki ölü hücrelerden kurtulmak için medyum ortamdan 

uzaklaştırıldı. Daha sonra 75 cm2’lik büyük flasklara 6 ml Tripsin/EDTA (T/E) eklendi; 

5 dk. etüvde bekletildikten sonra çözünen hücreler toplanarak 14 ml’lik tüplere 

aktarıldı. 3000 rpm’de 5 dk. santrifüj sonunda oluşan hücre pelleti miktarına göre yeterli 

miktarda medyum içinde çözüldü ve bir kısmı (yaklaşık 1/5) yeni bir kültür şişesine 

aktarılarak 37 °C etüvde büyümeye bırakıldı. 

 

3.2.4.  Hücre Sayımı 

Toplam hücre süspansiyonunun mililitresindeki hücre sayısını hesaplamak için, 

üzerinde üçlü çizgilerle ayrılmış 16 büyük kareden oluşan yivler bulunan 1 mm2’lik 

alan ve 0,1 mm derinliğe sahip Thoma lamı kullanıldı. Süspansiyonun mililitresindeki 

toplam hücre sayısı aşağıdaki formülle hesaplandı.  

 

Toplam Hücre Sayısı/ml = Sayım Sonucu x 104 x Medyum miktarı (ml) 
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3.2.5.  Hücrelerin Bleomisin ile Muamelesi ve Işınlanması 

Tez çalışmamızda HeLa ve MCF-7 hücrelerinde genotoksik stres oluşturmak 

için bleomisin ve γ-radyasyon kullanıldı. Her iki ajan benzer DNA kırıklarına yol 

açmaktadır. γ-ışınları, tıpkı x-ışınları, alfa ve beta partikülleri gibi yüksek enerjiye sahip 

iyonlaştırıcı elektromanyetik parçacıklardır ve DNA’da tek ve çift zincir kırıklarına yol 

açarlar. Bleomisin, doğal olarak Streptomyces verticillus bakterisi tarafından üretilen 

glikopeptid yapısında bir antibiyotiktir. Molekül, lenfoma, baş-boyun kanserleri, 

skuamoz hücreli karsinomlar, testis kanseri ve diğer bazı kanser tiplerinde anti-kanser 

ajan olarak kullanılmaktadır. Etki mekanizması γ-radyasyonda olduğu gibi DNA’da tek 

ve çift iplik kırıkları oluşturmak suretiyle hücreleri p53-bağımlı bir şekilde apoptoza 

yönlendirmektir. Zincir kırıklarının, metal iyonları ile şelat oluşturan bleomisinin, 

oksijenle etkileşerek süperoksit ve hidroksit serbest radikalleri oluşturması ve bunların 

DNA’yı kesmesiyle ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.   

Hücreler, yukarıda anlatıldığı gibi sayıldı ve yaklaşık 400.000 hücre 60 mm petri 

kaplarına aktarıldı ve 3’er ml medyum eklenip % 5 CO2 ve 37 °C’lik etüvde büyümeye 

bırakıldı. 24 saat sonra bleomisin deney grubu hücrelerine ön deneylerde saptanmış olan 

bleomisin dozları (0, 37,5 ve 75 mg/mL) eklendi ve hücreler 24 saat bleomisin ile 

muamele edildi. Radyasyon deney grubunda ise, hücreler Cobalt-60 γ-ışını kaynağı 

kullanarak 0, 2 ve 5 Gy olmak üzere üç farklı dozda ışınlandı ve benzer şekilde 24 saat 

büyümeye bırakıldı.  

 

Tablo 3-1: Hücrelere uygulanan bleomisin ve γ-radyasyon dozları 

  Bleomisin (mg/ml)      γ-radyasyon (Gy) 

0 0 

37,5 2 

75 5 
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Etüvde 24 saat kalan petri kapları alınarak medyumları toplanıp atıldı ve petrilere 2 ml 

PBS eklenerek yıkandı. Hücreler PBS içinde hücre kazıma çubuğu yardımıyla kazınarak 

toplandı ve bunun akabinde 1500 rpm’de 5 dk. santrifüj yapılarak hücre pelletleri elde 

edildi. Hücreler -80 °C’ye kaldırıldı ve daha sonraki analizler için kullanıldılar.  

 

3.2.6.  P53 Protein Düzeyinin İncelenmesi 

Bleomisinin yol açtığı DNA hasarı, hasarı saptayan detektör genler aracılığı ile 

p53 protein düzeyinin artması ile sonuçlanır. Yukarıda değinildiği gibi, p53 gen ifadesi 

yazılım sonrası aşamada düzenlenir; bu nedenle, DNA hasarı sonrası, p53 protein 

miktarının artması protein kararlılığının artması sonucu ortaya çıkar. p53 protein 

düzeyini saptamak için “p53 Pan ELISA” kiti (Roche) kullanıldı. Bu yöntemde hücre 

lizatı, p53-antikoru içeren mikroplaklara aktarılarak kolometrik olarak protein düzeyi 

saptandı.  

Hücreler öncelikle RIPA tamponu kullanılarak deterjan liziz yöntemiyle 

parçalandı. 10.000g hızla 10 dk. santrifüj edilip hücre lizatı içeren üst sıvı elde edildi. 

Her bir kuyucuğa lizatlar’dan 100 µl eklendi. Daha sonra kuyucuklara 100 µl anti-p53-

POD solüsyonu eklendi ve üzeri yapışkan folyo ile kapatıldı. Oda sıcaklığında 2 saat 

karıştırıcı üzerinde inkübe edildikten sonra inkübasyon tamponu uzaklaştırıldı ve 

kuyucuklar 300 µl yıkama tamponu ile 5 defa yıkandı. Yıkama işlemini takiben 

kuyucuklara 200 µl substrat solüsyonu eklenerek üzeri yapışkan folyo ile kapatıldı ve 

oda sıcaklığında renk değişimi gözlenene kadar (10-20 dk.) karıştırıcı üzerinde inkübe 

edildi. Belirgin bir şekilde renk değişimi gözlendikten sonra kuyulara renk değişimini 

durduran solüsyon eklendi. 1 dk. karıştırıcıda bekletildikten sonra spektrofotometrede 

450 nm dalga boyunda absorbansları okundu. Elde edilen değerleri göreceli p53 düzeyi 

olarak kabul edildi.  
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3.2.7.  Apoptoz Ölçümü 

Bleomisin ile muamele edilen ve -radyasyonu ile ışınlanan hücrelerdeki 

apoptoz miktarı, sitoplazmik mono- ve oligonükleozomların ölçümünü sağlayan “Cell 

Death Detection ELISA” kiti (Roche) ile saptandı. Nükleozom, DNA’nın 4 nüve histon 

proteininin (H2A, H2B, H3 ve H4) oluşturduğu oktamer yapının etrafını dolanması ile 

ortaya çıkan kromatin paketlenmesinin temel birimidir ve iki nükleozom arasındaki 

mesafe yaklaşık 150 baz çifti uzunluğundadır. Apoptotik süreçte, endonükleazlar, 

kromatini nükleozomda kestiğinden, apoptotik hücre ölümünün tipik göstergeleri olan 

mono- ve oligonükleozomlar ortaya çıkar ve sitoplazmaya geçerler. “Cell Death 

Detection ELISA” kiti, içerdiği anti-histon ve anti-DNA antikorlarıyla söz konusu 

yapıları saptamaya yöneliktir. Materyal olarak hücrelerden elde edilen sitoplazmik lizat 

kullanıldı. 

Bu amaçla, -80 °C’ye kaldırılan hücreler alınıp üzerlerine 500 µl inkübasyon 

tamponu eklenerek homojenize edildi ve 30 dk. oda sıcaklığında muamele edildi. 

Yüksek hızda (20.000 g) 10 dk. santrifüj yapıldı ve santrifüj sonunda oluşan yaklaşık 

400 µl üst sıvı faz yeni tüpe aktarıldı. 

ELISA mikroplağının her kuyucuğuna 100 µl kaplama solüsyonu eklendi ve oda 

sıcaklığında 1 saat inkübe edildi. Süre sonunda solüsyon ortamdan uzaklaştırıldı ve 

kuyucuklara 200 µl inkübasyon tamponu eklenerek 30 dk. oda sıcaklığında muamele 

edildi. İnkübasyon tamponu uzaklaştırıldı ve kuyucuklar yıkama solüsyonu ile 3 defa 

yıkandı. Hücrelerden elde edilen sitoplazmik lizatlardan 25’er µl, 200 µl inkübasyon 

tamponu ile karıştırıldı. Bu karışımdan 100’er µl kuyucuklara eklendi ve 90 dak. oda 

sıcaklığında inkübe edildi. Süre sonunda 3 defa yıkama yapıldıktan sonra 100’er µl 

enzim solüsyonu eklendi. 90 dak. oda sıcaklığında inkübe edildikten sonra tekrar 3 defa 

yıkama yapıldı. Daha sonra 100 µl substrat solüsyon eklenerek karıştırıcı üzerinde 250 

rpm hızda renk değişimi görülünceye kadar muamele edildi (10-15 dk.). Renk 

değişimleri gözlendikten sonra absorbans değerleri ELISA okuyucusunda 405 nm’de 

okutuldu ve değerler göreceli apoptoz miktar olarak alındı 
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3.2.8.  Hücrelerden Total RNA İzolasyonu 

Bleomisin ile muamele edilmiş hücreler ile ışınlanmış hücrelerdeki uzun 

kodlamayan RNA’ların ifade düzeylerini incelemek amacıyla total RNA izole edildi. Bu 

amaçla ticari olarak temin edilen “High Pure RNA İsolation Kit  (Roche)” kullanıldı. İlk 

olarak hücrelerin üzerine 200 µl PBS eklenerek çözülmeleri sağlandı. 400 µl 

liziz/bağlama tamponu eklendi ve 15 sn. vorteks yapıldı. Kapaksız 2 ml’lik biriktirme 

tüplerine filtreli tüpler yerleştirildi ve örnekler filtreli tüplere aktarıldı. Santrifüjleme 

yoluyla (8000 g’ 15 sn) tüm sıvının filtrelerden geçmesi sağlandı. Bu aşamada RNA 

molekülleri, kendileri için yüksek ilgiye (afinite) sahip fitrelere bağlandı. Santrifüj 

sonrası biriktirme tüplerindeki sıvı atıldı ve filtreli tüpler tekrar biriktirme tüpüne 

yerleştirildi. Her bir örnek için, 10 µl DNaz enzimi içeren 100 µl DNaz tamponu 

filtrelerin üzerine pipetlendi. Oda sıcaklığında 15 dk inkübe edildikten sonra 500 µl 

yıkama tamponu I, filtreli tüplere eklendi ve 8000 g’ de 15 sn. santrifüj edildi. 

Santrifüjden sonra biriktirme tüplerindeki sıvı atıldı. 500 µl yıkama tamponu II, filtreli 

tüplere eklenerek tekrar bir önceki aşama gibi santrifüjleme yapıldı. 200 µl yıkama 

tamponu II, filtreli tüplere eklendi ve maksimum hızda (yaklaşık 13000 g) 2 dk. 

santrifüj edildi. Santrifüjden sonra biriktirme tüpü atıldı ve filtreli tüp temiz, steril 1,5 

ml tüpe yerleştirildi. 50 µl elüsyon tamponu filtreli tüplere eklendi ve 8000 g’ de 1 dk. 

santrifüj edildi. Santrifüjleme ile elde edilen sıvı total RNA’yı içermektedir. Elde edilen 

RNA örneklerinin kalite kontrolü agaroz jel elektroforezi ile yapıldı. Elektroforezde 

yürütülen örneklerde 18S ve 25S ribozomal RNA’ların varlığı RNA bütünlüğün 

göstergesi olarak kabul edildi.  

 

3.2.9.  Komplementer DNA (cDNA) Sentezi 

Kodlamayan RNA’ların ifade analizi için yukarıda anlatılan protokolle elde 

edilen total RNA’lardan cDNA sentezi gerçekleştirildi. Bunun için ticari olarak temin 

edilen kit kullanıldı. cDNA sentezi için, 0,5 µl’lik PCR tüplerine 5 µl total RNA, 2 µl 

random hekzamer primeri ve 6 µl dH2O eklendi. Daha sonra, Tablo 3-2’de gösterilen 

reaksiyon bileşenleri sırasıyla karıştırılarak termal döngü cihazına yerleştirildi. cDNA 

sentezinin reaksiyon koşulları Tablo 3-3’de verilmiştir. Elde edilen cDNA örnekleri      

–20°C’de muhafaza edildiler. 
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Tablo 3-2: cDNA sentezi reaksiyon bileşenleri 

Reaksiyon Bileşenleri                                                  1 Örnek 

5X RT Reaksiyon Tamponu                                         4 µl 

Protector RNase İnhibitör                                            0,5 µl    

10 mM Deoksinükleotid Karışımı                                 2 µl 

Transkriptor Reverse Transkriptaz                               0,5 µl                                   

 

 

 

 

Tablo 3-3: cDNA sentezinin gerçekleştirildiği reaksiyon koşulları 

Sıcaklık (0C)                                       Süre  

      25                                                 10 dk. 

      55                                                 30 dk. 

      85                                                   5 dk. 

 

 

 

3.2.10.  Nicel Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu 

Genotoksik strese maruz bırakılmış HeLa ve MCF-7 hücrelerindeki uzun 

kodlamayan RNA moleküllerinin ifade düzeyleri nicel gerçek-zamanlı polimeraz zincir 

reaksiyonu (GZ-PZR) ile analiz edildi. Analiz, laboratuarımızda bulunan LightCycler 

480 GZ-PZR platformu (Roche) sistemi ile gerçekleştirildi. İfade düzeyleri yarı-nicel 

olarak gerçekleştirildi. Hücreler için yaşamsal gen olan Gliseraldehit 3-fosfat 

dehidrogenaz (GAPDH), uzun kodlamayan RNA’ların ifade düzeylerinin 



23 

 

normalizasyonunda referans gen olarak kullanıldı. SYBR Green (Roche), nicel GZ-

PZR’da floresan molekül olarak kullanıldı.  

 

Tablo 3-4’de tek bir örnek için GZ-PZR bileşenleri gösterilmektedir. Tablo 3-

5‘de, tez çalışmasında ifade düzeyleri incelenen uzun kodlamayan RNA molekülleri ve 

referans gen için kullanılan primer dizileri gösterilmiştir. GZ-PZR koşulları, SYBR 

Green kitinin protokolüne göre seçildi. GZ-PZR protokolü 45 döngüden oluştu. Her bir 

döngü 95 °C’de 1 sn. 55 °C’de 10 sn. (ilk iki döngü 60 °C’de) ve 72 °C’de 30 sn. olmak 

üzere sırasıyla denatürasyon, bağlanma ve sentez alt aşamalarından oluştu. GZ-PZR 

koşumunu takiben, “erime eğrisi analizi” (melting curve analysis) gerçekleştirildi. 

Bunun amacı oluşan GZ-PZR ürünlerinin istenilen gerçek ürünler olup olmadığının 

teyit edilmesidir ve özgül olmayan ürünler ile primer dimerleri gibi ikincil yapıların 

dışlanmasıdır. Bu da, GZ-PZR ürünlerinin erime sıcaklıkları (Tm) analiz edilerek 

yapılmaktadır. Bunun için örnekler, 55 °C’den 95 °C’ye kadar saniyede 0.2 °C’de artan 

bir ısı yükselmesine tabi tutulurlar. Bu süreçte, GZ-PZR ürünün bileşenine bağlı olarak, 

yaklaşık 75-80 °C aralığında erime eğrileri ortaya çıkmaktadır.  

Örneklerin miktar tayini göreceli olarak gerçekleştirildi. LncRNA/GAPDH oranı 

her bir lncRNA geninin hücrelerdeki miktarı normalize etmek için kullanıldı ve ortaya 

çıkan değer her bir lncRNA’nın hücrelerdeki göreceli değeri olarak kullanıldı. GZ-PZR 

reaksiyonunda, floresan düzeyinin cihaz tarafından ölçülebilen eşik değeri aştığı döngü 

Ct (cycle treshold) olarak adlandırılır. Elde edilen Ct değerine göre, 2-ΔΔCt metodu 

kullanılarak gen ifadeleri hesaplandı ve değerlendirildi.  

ΔΔCt = ( Cthedef - Ctreferans )örnek – (Cthedef - Ctreferans )kontrol 

2-ΔΔCt = 2-[( Cthedef - Ctreferans )örnek – (Cthedef - Ctreferans )kontrol] 

 

Tablo 3-4: GZ-PZR reaksiyon bileşenleri 

Reaksiyon Bileşenleri                                                            1 Örnek  

10X LightCycler® 480 DNA Master SYBR Green I                    2 µl 

Primer-F     (300   µM)                                                                    0,2 µl  

Primer-R  (300   µM)                                                                   0,2 µl 

MgCl2   (3 mM)                                                                            1,6 µl 

cDNA                                                                                              3 µl 
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dH2O                                                                                             13 µl    

Toplam                                                                                         20 µl 

 

Tablo 3-5: Kullanılan primer dizileri 

Gen Adı        İleri yönlü  primer F (5’- 3’)              Ters yönlü primer R (5’- 3’) 

LincRNA-p21 GGGTGGCTCACTCTTCTGGC TGGCCTTGCCCGGGCTTGTC 

HOTAIR GGCGGATGCAAGTTAATAAAAC TACGCCTGAGTGTTCACGAG 

MALAT1 GGATCCTAGACCAGCATGCC AAAGGTTACCATAAGTAAGTTCCAGAAAA 

TUG1 TAGCAGTTCCCCAATCCTTG CACAAATTCCCATCATTCCC 

GAS5 CTTCTGGGCTCAAGTGATCCT TTGTGCCATGAGACTCCATCAG 

GAPDH GCTCTCTGCTCCTCCTGTTC ACGACCAAATCCGTTGACTC 

 

 

3.2.11.  İstatistiksel Analizler 

p53 protein miktarı, apoptoz düzeyi ve lncRNA’ların ifade düzeyleri üç 

bağımsız deneyin ortalaması alınarak hesaplandı. Bleomisin ve radyasyona maruz 

kalmış hücrelerdeki parametre düzeyleri ile muamele edilmemiş hücrelerdeki parametre 

düzeyleri Student's t-test ile karşılaştırıldı ve p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul 

edildi.  
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4. BULGULAR 

Tez çalışmasında DNA hasarı oluşum sürecinde aday uzun kodlamayan 

RNA’ların (lncRNA’lar) ifade düzeylerinin araştırılması planlanmıştır. DNA hasarı 

oluşturan ajanlar olarak bleomisin ve γ-radyasyon seçilmiştir. Bu iki ajanın seçilme 

nedenleri yukarıda anlatılmıştır. Çalışma in-vitro koşullarda HeLa ve MCF7 hücre 

soylarında gerçekleştirildi. Yapılan ön deneylerde, 0, 37,5, 75 µg/ml bleomisin 

dozlarının amaca uygun olduğu saptandı, çünkü en yüksek doz ile 24 saat süre muamele 

edilen hücrelerde yeterli düzeylerde apoptotik hücre ölümü saptandı. Işınlama dozları 

olarak ise, deneysel çalışmalarda sıklıkla kullanılan 0, 2, 5 Gy seçildi. Bleomisin ile 

muamele edilmiş veya ışınlanmış hücrelerde p53 protein miktarı, apoptoz düzeyi ve 

nihayet aday lncRNA’ların (lincRNA-p21, HOTAIR, MALAT1, TUG1 ve GAS5) ifade 

düzeyleri karşılaştırmalı olarak incelendi. 

 

4.1.  p53 Protein Miktarının İncelenmesi 

 Memeli hücrelerinde çeşitli stres koşulları ve DNA hasarına yanıt olarak p53 

proteini miktarı artar ve meydana gelen hasarı sınırlamaya çalışır. Bu bilgi ışığında, 

çalışmamızda ilk olarak bleomisin ve ışınlama hücre gruplarında p53 protein 

miktarındaki değişim incelendi. Bu amaçla 0, 37,5 ve 75 µg/ml dozlarla 24 saat 

bleomisinle muamele edilen HeLa ve MCF-7 hücreleri ile 0, 2 ve 5 Gy’lik dozlarla 

ışınlanıp 24 saat standart hücre kültür koşullarında bırakılan hücrelerde p53 miktarı 

ölçüldü. p53 protein miktarı, Gereçler ve Yöntemler bölümünde detayları verilen 

ELISA-bazlı yaklaşımla saptandı. Şekil 4-1A ve 4-1B’de gösterilen sonuçlar üç 

bağımsız deneyin ortalamasını içermektedir.  

 HeLa ve MCF-7 hücrelerinde bazal p53 miktarlarını (muamele edilmemiş 

hücrelerdeki p53 miktarı) karşılaştırdığımızda, MCF-7 hücrelerinin yaklaşık olarak 3,5-

6 kat daha yüksek p53 düzeylerine sahip olduğu görülmektedir. Ancak bazal düzeyler 

farklı da olsa her iki hücre soyunda benzer bir p53 birikim profili gözlendi. Her iki ajan 

için artan dozla birlikte hücrelerde p53 miktarının arttığı görülmektedir. Bleomisin ile 

muamele edilen hücrelerde, en yüksek dozda protein miktarı bazal değerlere göre HeLa 

hücrelerinde yaklaşık 3 kat, MCF-7 hücrelerinde ise yaklaşık 3,5 kat artış gösterdi.  
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Bu bulgular, her iki hücre soyunda da bleomisine ve γ-radyasyona maruz bırakılan 

hücrelerde yeterli miktarda DNA hasarının ve hasar cevabının oluştuğunu 

göstermektedir.  

 

         A)                                                               B) 

 

               BLM:      0                 37,5                   75 ug/ml            BLM:         0                        37,5                75ug/ml 

                 Rad:      0                   2                        5  Gy                 Rad:          0                             2                     5 Gy 

 

Şekil 4-1: Bleomisinle muamele edilmiş ve ışınlanmış HeLa (A) ve MCF7 hücrelerinde (B) 

p53 protein miktarındaki değişim.        

 

4.2.  Genotoksik Strese Maruz Kalan Hücrelerde Apoptoz Düzeyinin Belirlenmesi 

Bir sonraki aşamada HeLa ve MCF-7 hücre kültürlerinde bleomisin ve -

radyasyonun etkisi ile oluşan apoptoz düzeyi araştırıldı. Yukarıda olduğu gibi, 0, 37,5 

ve 75 µg/ml dozlarla 24 saat bleomisinle muamele edilen hücreler ile 0, 2 ve 5 Gy’lik 

dozlarla ışınlanıp 24 saat standart hücre kültür koşullarında bırakılan hücrelerde apoptoz 

miktarı ölçüldü. Apoptotik süreçte yer alan hücrelerin çekirdeğinden sitoplazmaya 

salınan nükleozomal DNA miktarının saptanması, çalışmada apoptotik hücre ölümü 

parametresi olarak seçildi. Bunun nedeni de yukarıda anlatıldığı gibi, MCF-7 

hücrelerinde bu süreçte anahtar rol oynayan kaspaz-3 enziminin bulunmamasıdır.  

Şekil 4-2 ve 4-3, sırasıyla HeLa ve MCF-7 hücrelerinde bleomisin ve ışınlamanın 

yol açtığı apoptotik hücre ölümü düzeylerini göstermektedir ve üç bağımsız deneyin 

ortalamaları alınarak hesaplanmıştır. Şekilde görüleceği gibi her iki hücre tipinde bazal 

hücre ölüm oranları oldukça düşük düzeydedir. Bleomisin muamelesi her iki hücre 

tipinde, hücre ölüm oranını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttırdı. Artış oranı en 

yüksek doz için HeLa hücrelerinde 11 kat (p<0.01), MCF-7 hücrelerinde 22 kat 

BLM 

Rad 

Rad 

BLM 
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(p<0.01) olarak saptandı. Bleomisinin aksine, γ-radyasyonun etkisi oldukça sınırlı idi ve 

HeLa hücrelerinde görüldü. En yüksek dozda (5 Gy) HeLa hücrelerinde apoptoz 

düzeyinde, yaklaşık 3-kat artış gözlendi (p=0.014). Işınlanan MCF-7 hücrelerinde, p53 

miktarında artış saptandığı halde apoptotik hücre ölümü gözlenmedi. Bu bulgular, 

MCF-7 hücrelerinde kaspaz-3 eksikliği ile uyumlu olduğu görüldü.  
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Şekil 4-2: HeLa hücrelerinde apoptotik hücre ölüm oranları 
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Şekil 4-3: MCF-7 hücrelerinde apoptotik hücre ölüm oranları 

 

  0      37,5      75 

    BLM (µg/ml) 

 

 0        2        5 

      Rad (Gy) 

 

  0      37,5      75 

    BLM (µg/ml) 

 

 0        2        5 

      Rad (Gy) 

 

* 

* * 

* * 
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4.3.  Genotoksik Streste Uzun Kodlamayan RNA’ların İfade Düzeylerinin 

Araştırılması 

Bu aşamada Tez çalışmasının temel amacı olan, DNA hasarı oluşum sürecinde 

lncRNA’ların ifade düzeyleri incelendi. Daha önce olduğu gibi, 0, 37,5 ve 75 µg/ml 

dozlarla 24 saat bleomisinle muamele edilen hücreler ile 0, 2 ve 5 Gy’lik dozlarla 

ışınlanıp 24 saat standart hücre kültür koşullarında bırakılan hücreler hasat edildikten 

sonra total RNA izole edildi. cDNA sentezini takiben, RNA moleküllerinin ifade 

düzeyleri nicel GZ-PZR ile incelendi ve her bir molekül için 3 farklı deneyin ortalaması 

alındı. Şekil 4-4 ve 4-5’de aynı örnekten çoğaltılan HOTAIR, MALAT1, TUG1, 

lincRNA-P21, GAS5 ile GAPDH’a ait çoğalma eğrileri gösterilmektedir.  

 

 

 

MALAT1 GAPDH TUG1 HOTAIR

 

Şekil 4-4: HOTAIR, MALAT1, TUG1ve GAPDH’ın aynı örnekte çoğalma eğrileri 

 

GAPDH GAS5

LincRNA-p21

 

Şekil 4-5: lincRNA-p21, GAS5 ve GAPDH’ın aynı örnekte çoğalma eğrileri 
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Nicel GZ-PZR’de, doğru molekülün çoğaldığından ve özgül olmayan (“non-

specific”) ürünlerin çoğalmadığından emin olmak için, reaksiyon sonuna “erime eğrisi 

analizi” basamağı eklenmektedir. Şekil 4-6 ve 4-7’de görüldüğü gibi çoğalan örneklerde 

“non-specific” veya farklı bir ürün bulunmamaktadır. 

 

 

TUG1 HOTAIR MALAT1 GAPDH

 

Şekil 4-6: HOTAIR, MALAT1, TUG1 ve GAPDH’in erime eğrileri 

 

GAS5
LincRNA-P21

GAPDH

 

Şekil 4-7: lincRNA-p21, GAS5 ve GAPDH’ın erime eğrileri 

 

 

Şekil 4-8 ve 4-9, çalışmada incelenen RNA moleküllerinin bazal ifade 

düzeylerini göstermektedir ve ölçek logaritmik olarak ifade edilmiştir. İfade profilleri 

her iki hücre tipinde benzerlik gösterirken, MALAT1 molekülünün diğerlerine göre çok 

daha yüksek miktarlarda ifade edildiği görülmektedir. lncRNA-p21 ile HOTAIR 

moleküllerinin ifade düzeylerinin çok düşük olduğu göze çarpmaktadır. MCF-7 
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hücrelerinde lncRNA ifade düzeyleri (MALAT1 hariç) HeLa hücrelerine göre yaklaşık 

4 ile 7 kat yüksek olduğu saptandı.  

 

 

0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100  

Şekil 4-8: HeLa hücrelerinde lncRNA’ların göreceli bazal ifade düzeyleri 

 

0,001 0,01 0,1 1 10 100
 

Şekil 4-9: MCF-7 hücrelerinde lncRNA’ların göreceli bazal ifade düzeyleri 

 

 

 Genotoksik strese maruz bırakılmış hücrelerde lncRNA molekülerinin ifade 

düzeylerindeki değişime baktığımızda, bireysel RNA moleküllerinin miktar 

değişimlerinin hücre tipi ve hasarı oluşturan ajana göre farklılık gösterdiği saptandı. 

lincRNA-p21 

TUG1 

MALAT1 

HOTAIR 

GAS5 

GAS5 

lincRNA-p21 

TUG1 

MALAT1 

HOTAIR 
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Bleomisin ile muamele edilmiş hücrelerde, incelenen beş molekülden iki tanesinin 

(HOTAIR ve MALAT1) ifade düzeylerinin azaldığı görüldü. Bununla birlikte, 

HOTAIR ifadesindeki azalma MCF7 hücrelerinde daha belirgin (yaklaşık 5 kat, p<0.01, 

Şekil 4-10) olarak ortaya çıkarken, HeLa hücrelerinde en yüksek dozda yaklaşık 2 kat 

(p<0.01, Şekil 4-11’de) ifade düşüşü saptandı. Bleomisin ile muamele edilmiş 

hücrelerin aksine, ışınlanan hücrelerde HOTAIR ifade seviyesinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir değişim saptanmadı (Şekil 4-10 ve 4-11). 
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 Şekil 4-10: MCF-7 hücrelerinde HOTAIR ifade düzeyleri 
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Şekil 4-11: HeLa hücrelerinde HOTAIR ifade düzeyleri 

* 

* 

* * 

  0      37,5    75 

    BLM (µg/ml) 

 

 0        2        5 

      Rad (Gy) 

 

 0        2        5 

      Rad (Gy) 

 

  0      37,5      75 

    BLM (µg/ml) 
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 MALAT1 molekülünün ifadesindeki düşüş HOTAIR’e göre daha sınırlı idi ve 

sadece en yüksek bleomisin dozu (75 µg/ml) ile muamele edilmiş HeLa hücrelerinde 

ortaya çıktı ve yaklaşık 1.5 kat idi (p<0.01). Bleomisin ve radyasyon maruz kalan MCF-

7 hücrelerinde ise anlamlı bir değişiklik saptanmadı (Şekil 4-12 ve 4-13). 
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Şekil 4-12: HeLa hücrelerinde MALAT1’in ifade düzeyleri 
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Şekil 4-13: MCF7 hücrelerinde MALAT1’in ifade düzeyleri 

 

* 

  0      37,5      75 

    BLM (µg/ml) 

 

 0        2        5 

      Rad (Gy) 

 

  0      37,5      75 

    BLM (µg/ml) 

 

 0        2        5 

      Rad (Gy) 
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Bleomisin ile muamele edilen her iki hücre soyunda, TUG1 ve GAS5’in ifade 

düzeylerinde önemli bir değişiklik gözlenmedi (Şekil 4-14 ve Şekil 4-15). Yalnızca 5 

Gy radyasyon ile ışınlanan HeLa hücrelerinde GAS5 miktarında yaklaşık 2 kat artış 

saptandı (p=0.018) (Şekil 4-15A). 
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Şekil 4-14: HeLa hücrelerinde TUG1’in ifade düzeyleri, B) MCF7 hücrelerinde TUG1’in 

ifade düzeyleri 
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Şekil 4-15: HeLa hücrelerinde GAS5’in ifade düzeyleri, B) MCF7 hücrelerinde GAS5’in 

ifade düzeyleri 
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HOTAIR, MALT1, TUG1 ve GAS5’in aksine, bleomisin ile muamele edilmiş 

hücrelerde lincRNA-p21 ifadesi düzeyinin artan dozla doğru orantılı olarak arttığı 

görülmektedir. Şekil 4-16’da görülebileceği gibi, HeLa hücrelerinde lincRNA-p21 

ifadesinde 37,5 µg/ml bleomisin konsantrasyonunda 3 kattan fazla, 75 µg/ml’de ise 

yaklaşık 4 kat artış göze çarpmaktadır (p˂0.01). MCF-7 hücrelerinde ise aynı dozlarda 

yaklaşık 2 kat artış saptandı (p˂0.01; Şekil 4-17). İfade düzeylerinde saptanan bu farklar 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Şekil 4-16 ve 17’te görüldüğü üzere ışınlanan her 

iki hücre soyunda lincRNA-p21 ifadesinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik 

saptanmadı. 
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Şekil 4-16: HeLa hücrelerinde lincRNA-p21’in ifade düzeyleri 
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Şekil 4-17: MCF7 hücrelerinde lincRNA-p21’in ifade düzeyleri 
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5. TARTIŞMA 

 

Uzun kodlamayan RNA’lar (lncRNA’lar), çeşitli moleküler mekanizmalar 

aracılığıyla hücre bölünmesi, hücre sağkalımı ve farklılaşması gibi önemli biyolojik 

olayları düzenleyen fonksiyonel moleküllerdir. Bazı lncRNA’ların etki mekanizmaları 

ayrıntılı olarak aydınlatılmış ve bu moleküllerin birçoğunun insan kanserlerinin farklı 

tiplerinde ifade düzeylerinin değiştiği gösterilmiştir [64,98-100]. Ancak lncRNA’ların 

genotoksik stres sürecinde ve ortaya çıkan apoptotik hücre ölümünde nasıl bir davranış 

gösterdikleri konusunda bilgi bulunmamaktadır. Bu noktadan hareketle, tez 

çalışmasında HeLa ve MCF-7 hücre soylarında, bleomisin ve radyasyon ile oluşturulan 

DNA hasarı aracılı hücre ölümü sürecinde aday bazı lncRNA’ların ifade düzeyleri 

incelenmiştir. Araştırılan moleküller HOTAIR, MALAT1, lincRNA-p21, TUG1 ve 

GAS5’ten oluşmuştur.  

DNA hasarı, büyüme faktör eksikliği ve onkogen ifadesi gibi hücresel stresler, 

p53 tümör baskılayıcı proteininin kararlı hale geçmesi ve birikmesi ile sonuçlanır. 

Hücresel içeriğe bağlı olarak bu durum iki farklı sonuç doğurur; hücre döngüsünün 

durdurulması veya apoptotik hücre ölümü [101]. Tez çalışmasında, p53 protein düzeyi, 

DNA hasar cevabının belirteci olarak incelendi. Kullanılan her iki hücre soyunun 

yabani tip p53 proteinine sahip olduğu bildirilmiştir [102,103]. Kullanılan yöntem, p53 

proteinin yabani tipi veya mutant formu ayrımını yapmadan tüm formlarını 

saptayabilmektedir. Bleomisin deney grubu ile ışınlama grubu karşılaştırıldığında, HeLa 

veya MCF-7 hücrelerinde bazal p53 protein düzeyinin ışınlama grubunda daha düşük 

olduğu göze çarpmaktadır. Ortaya çıkan bu fark, ışınlanma grubunun bleomisin 

uygulanan gruba göre etüv dışında daha uzun süre kalması ile açıklanabilir. Oda 

sıcaklığında kalma süresi uzadıkça hücrelerin büyümesi yavaşlamakta ve hasat sırasında 

daha az hücre elde edilmektedir. HeLa hücreleri ile MCF-7 hücrelerinde bazal p53 

düzeyleri karşılaştırıldığında ise, MCF-7 hücrelerinin yaklaşık 6 kat daha yüksek p53 

miktarına sahip olduğu görülmektedir. HeLa hücrelerinin, daha düşük miktarlarda p53 

ifade etmesi, bu hücrelerin genomlarına entegre halde insan papillom virüs (HPV) 

genomu içermesi nedeniyle olabileceğini düşünmekteyiz [104]. Çünkü HPV 

genomunun kodladığı proteinlerden biri olan E6, ubikütin ligaz olarak işlev görmekte 
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ve p53’ü yıkım için işaretlemektedir. Diğer taraftan, her iki hücre soyunda da artan doza 

paralel olarak, p53 proteinin birikmesi yeterli miktarda DNA hasarı ve hasara cevabın 

oluştuğuna işaret etmekte ve literatür bulgularıyla uyum göstermektedir [105]. 

DNA hasarına yol açan ajanlara maruz bırakılan hücrelerde, 24 saatlik süre 

sonunda apoptotik hücre ölüm düzeyleri incelendi. Bleomisin ile muamele edilen her iki 

hücre soyunda belirgin düzeyde (bazal düzeyin 10 katından fazla) hücre ölüm oranları 

saptanırken, ışınlanan HeLa hücrelerinde apoptoz miktarları sınırlı düzeyde idi 

(yaklaşık 3 kat). Bleomisinle muamele edilen HeLa hücreleri ile ışınlanan HeLa 

hücreleri arasında gözlenen apoptotik hücre ölümleri arasındaki farklılık, hücrelerin 24 

saat boyunca sürekli bleomisine maruz kalırken, ışınlanan hücrelerin ışınlamaya bir kez 

maruz kalması nedeniyle hücre döngüsünün durdurulması ve DNA tamir 

mekanizmalarının hasarı düzeltmesine fırsat tanıması ile açıklanabilir. Ancak tez 

çalışmasında hücre döngüsü analizi gerçekleştirilmediğinden, yukarıda belirtilen farkın 

ne kadarının hücre döngüsü kesintisinden kaynaklandığı bilinmemektedir. HeLa 

hücrelerinin aksine, ışınlanan MCF-7 hücrelerinde apoptoz düzeylerinde bir artış 

gözlenmedi. Bu bulgu daha önce bildirilen sonuçlarla uyumludur ve MCF-7 

hücrelerinin kaspaz-3 eksikliği nedeniyle radyasyonla uyarılan içsel hücre ölümüne 

dirençli olduğunu teyit etmektedir [106]. Kaspaz-3’ten yoksun MCF-7 hücrelerinde 

bleomisin ile ortaya çıkan DNA parçalanması, muhtemelen kaspaz-3’ten bağımsız 

olarak başka bir efektör kaspaz (örneğin kaspaz-7) aracılığı ile oluşuyor. Nitekim, bu 

hipotezle uyumlu olarak çeşitli uyaranlarla MCF-7 hücrelerinde nükleer DNA’nın 

oligonükleozomal olarak parçalandığı literatürde bildirilmiştir [107] 

Genotoksik strese maruz bırakılan hücrelerde p53 protein düzeyleri ile apoptoz 

miktarlarının incelenmesini takiben, lncRNA’ların ifade düzeyleri araştırıldı. lncRNA 

ifade düzeylerinin, genel olarak, protein kodlayan genlerin ifade düzeylerinden daha 

düşük olduğu bildirilmiştir [108]. Çalışmamızda da bununla uyumlu bir şekilde, her iki 

hücre tipinde MALAT-1 dışındaki moleküllerin oldukça düşük düzeylerde ifade edildiği 

saptandı. LncRNA’ların genotoksik strese verdiği yanıtların birbirinden farklı olduğu ve 

oluşan yanıtın hücre tipi ve/veya DNA hasar ajanına (bleomisin veya radyasyon) göre 

farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. Kodlamayan RNA moleküllerden HOTAIR ve 

MALAT1’in ifade düzeylerinin bleomisinle muamele edilen hücrelerde azaldığı 

saptanırken ışınlanan hücrelerde bu durum gözlenmedi. Bleomisinle muamele edilen 

hücreler ile ışınlanan hücreler arasındaki bu fark, her iki koşulda saptanan farklı apoptoz 
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düzeylerinde olduğu gibi DNA hasarının yaygınlığı ile ilişkili olabilir. HOTAIR, PRC 

moleküllerine bağlanarak çoklu Hox lokuslarındaki histonların metillenmesinde görev 

alıp, ifadesinin bozulmasının kanser invazyonu ve metastazı uyardığı bildirilmiştir 

[5,79,80,109]. MALAT1’in ise alternatif kırpılmanın düzenleyicisi, tümör büyümesi ve 

metastaz ile ilişkili olduğu [83,86] dikkate alındığında, hücrenin, stres koşullarında 

onkogenik özellikteki bu moleküllerin ifadelerini azaltarak, kromatin ve gen ifadesinin 

kararlılığını sağlamaya çalıştığı düşünülebilir. HOTAIR ve MALAT1’in aksine, 

lincRNA-p21 ve GAS5 ifadelerinin, genotoksik stres ile uyarılan apoptoz sürecinde 

farklı düzeylerde artış gösterdiği göze çarpmaktadır. Bu moleküllerin seviyelerindeki 

artışın, hücrelerin genotoksik strese karşı cevap oluşturmasına ve muhtemelen apoptotik 

hücre ölümü için gerekli genlerin ifadesinin tetiklenmesine yardımcı olacağı 

düşünülebilir. Örneğin, hücre döngüsünün durdurulmasının özgün tetikleyicisi olarak 

bilinen GAS5 [96] ifadesinin, sadece ışınlanmış HeLa hücrelerinde radyasyon dozuna 

bağlı olarak arttığı görülmektedir. Bu bulgu, ışınlanmış HeLa hücrelerinde hücre 

döngüsünün durdurulmasının hücre ölümünü azaltabileceğine işaret etmektedir. İfadesi 

p53 tarafından tetiklenen ve p53 yolağında bir baskılayıcı olarak görev yapan lincRNA-

p21 molekülünün ifadesi, bleomisinle muamele edilen hücrelerde artarken, ışınlanan 

hücrelerde, p53 proteini birikiyor olmasına karşın, artış gözlemlenmedi. Çalışmamızda 

elde ettiğimiz bulgular, lincRNA-p21’in p53 tarafından pozitif düzenlendiği 

konusundaki literatür bulgusuyla uyumluluk göstermektedir [6]. Ancak bu uyumluluk, 

yine p53 tarafından düzenlendiği bildirilen TUG1 için gözlenmedi [5].  

Sonuç olarak, tez çalışması, genotoksik stresin yol açtığı apoptotik hücre ölüm 

sürecinde aday bazı lncRNA’ların araştırıldığı ilk çalışma özelliğindedir. Elde edilen 

bulgular, HOTAIR ve MALAT1 gibi onkogen karakterindeki moleküllerin DNA 

hasarının yoğun olduğu koşullarda (bleomisin) baskılandığını, buna karşın p53 proteinin 

hedef molekülerinden olduğu bildirilen lincRNA-p21’in uyarıldığını göstermektedir.  

Çalışmada elde edilen bulgular uzun RNA moleküllerinin ifade profillerinin, 

moleküllerin biyolojik işlevi, DNA hasarının boyutu, hücre tipi veya henüz 

tanımlanmamış başka etkenlere bağlı olarak farklılık gösterebileceğini ortaya 

koymaktadır. İleriki çalışmalarda, transkriptom gibi geniş çaplı fonksiyonel analizler, 

genotoksik stresle ilişkili kodlamayan RNA molekülleri konusunda daha detaylı veriler 

sağlayabilecektir.  
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