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Ağır Metal Miks Uygulanan Vasküler Düz Kas Hücrelerinde Antioksidan Sistem ve 

Apoptoz Yolağı Arasındaki Moleküler EtkileĢimler 

T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü 

Biyoteknoloji ve Genetik Anabilim Dalı 

 

 

ÖZET 

 

 

Ağır metaller en yaygın kirletici maddeler olup, özgül ağırlıkları 5 g cm
-3

 den 

fazla olan maddelerdir. Ġnsanların ağır metallere maruziyeti en fazla ağır metal içeren 

yiyecek ve suların tüketimi ile olmaktadır. Ġçme suyu ile alınan metaller vücutta 

genotoksisite ve çeĢitli hastalıklara neden olabilmektedir. Bu nedenle insani tüketim 

amaçlı kullanılan sularda izin verilen ağır metal limitleri yasa ve yönetmeliklerle 

belirlenmiĢtir.  

ÇalıĢmamızda insan sağlıklı aorta düz kas hücrelerinde (TG-HA-VSMC) içme 

sularında izin verilen limitlerde metal karıĢımı (Cu, Zn, Pb ve Fe) uygulamalarının 

etkilerinin moleküler düzeyde belirlenmesi amaçlandı. Bu amaçla hücrelere içme 

sularında izin verilen konsantrasyon ve 10 kat yüksek konsantrasyonda metal karıĢımı 

24 ve 48 saat süre ile uygulandı ve antioksidan enzimler, ısı Ģok proteinleri ve apoptoz 

yolak genlerinin ifadeleri ile DNA polimorfizmi belirlendi.  

 ÇalıĢma sonucunda ağır metal karıĢımına maruz kalan hücrelerde DNA 

polimorfizminin arttığı, antioksidan enzim gen ifadelerinin ve apoptotik hücre oranı ile 

birlikte apoptoz yolak genlerinin ifadelerinde artıĢın olduğu saptandı.  

 Sonuç olarak, içme sularında izin verilen limitlerde ağır metal karıĢımının aorta 

düz kas hücrelerinde oksidatif stres, genotoksisite ve apoptoza neden olduğu belirlendi. 

Vasküler düz kas hücrelerinde apoptozun arteroskleroz, hipertansiyon gibi hastalıkların 

patofizyolojisinde rol oynadığı göz önünde bulundurulduğunda bu limitlerin daha 

kapsamlı çalıĢmalarda araĢtırılarak değerlendirilmesi gerektiği düĢünüldü.  
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                                                     ABSTRACT 

 

 

 Heavy metals are the most common pollutants with specific gravity greater 

than 5 g cm-3. Exposure of people to heavy metals is mostly caused by the consumption 

of food and water containing heavy metals. Metals taken with drinking water can cause 

genotoxicity and various diseases in the body.  For this reason, the permissible heavy 

metal limits in water used for human consumption have been determined by laws and 

regulations.  

 In our study, it was aimed to determine the effects of metal mixture (Cu, Zn, Pb 

and Fe) application at the limits allowed in drinking water of human healthy aorta 

smooth muscle cells (TG-HA-VSMC) at the molecular level. For this purpose, the 

mixture of metal in the drinking water and the ten fold higher concentration in the 

drinking water was applied for 24 and 48 hours and DNA polymorphism was detected 

with the expressions of antioxidant enzymes, heat shock proteins and apoptosis pathway 

genes.  

 At the end of the research it was stated that the expression of DNA 

polymorphism, antioxidant enzyme gene expression and apoptotic cell ratio as well as 

apoptosis pathway genes were increased in cells exposed to heavy metal mixture.  

 As a result, it was determined that heavy metal mixture caused oxidative stress, 

genotoxicity and apoptosis in aorta smooth muscle cells at the limits allowed in drinking 

water. Considering that it played a role in the pathophysiology of diseases such as 

apoptosis arthrosclerosis and hypertension in vascular smooth muscle cells, it was 
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thought that these limits should be investigated and evaluated in more comprehensive 

studies. 
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BÖLÜM 1 

 

 

GĠRĠġ 

 

 

Ağır metaller, yüksek atom ağırlığına ve suya oranla beĢ kat daha fazla 

yoğunluğa sahip olan elementlerdir. Birçok endüstriyel atık, tarımda kullanılan ilaçlar,  

tıbbi ve teknolojik uygulamalar, çevredeki geniĢ alanda etkisini göstererek insan sağlığı 

ve doğadaki canlılar üzerinde ciddi tehditler oluĢturmaktadır. Ağır metallerin toksik 

etkisi doza ve kimyasal maddenin cinsine bağlı olurken, bireyin yaĢı, cinsiyeti, genetik 

ve beslenme durumları da dolaylı olarak toksisiteyi etkileyen çeĢitli faktörlerdir. Yüksek 

toksik etkisi nedeniyle, arsenik (As), kadmiyum (Cd), kurĢun (Pb), krom (Cr) ve cıva 

(Hg) gibi ağır metaller insanlar için ciddi tehlike oluĢturabilmektedir. Bu metalik 

elementlere düĢük oranda maruz kalınması bile genetik mekanizmada bozulma ve 

ilerleyen süreçte organ hasarları ile birlikte ölüme neden olabilmektedir. Son yıllarda 

yaĢadığımız çevrede sanayileĢme ve endüstrileĢme ile birlikte ağır metal kirliliğinde bir 

artıĢın olduğu hava, su ve toprağın kirlenmesinin insan sağlığı için ciddi tehdit 

oluĢturduğu görülmektedir (Tchounwou, Yedjou, Patlolla & Sutton, 2012). 

Kobalt (Co), bakır (Cu), Cr, demir (Fe), magnezyum (Mg), mangan (Mn), 

molibden (Mo), nikel (Ni), selenyum (Se) ve çinko (Zn), çeĢitli biyokimyasal ve 

fizyolojik fonksiyonlar için gerekli olan besin elementleridir. Bu metaller bazı 

enzimlerin önemli bileĢenleri olup çeĢitli oksidasyon-redüksiyon reaksiyonlarında 

önemli rol oynamaktadır. Örneğin Cu; katalaz, süperoksit dismutaz, peroksidaz, 

sitokrom c oksidazlar, ferroksidazlar, monoamin oksidaz ve dopamin β-monooksigenaz 

gibi çeĢitli oksidatif stresi etkileyen enzimler için önemli bir yardımcı faktör olarak 

görev yapmaktadır. Cu’nun oksidasyon hali Cu (II) ve indirgenmiĢ hal Cu (I) arasında 

dönüĢebilme kabiliyetine bağlı geçiĢler, süperoksit ve hidroksil radikallerinin 

oluĢumuyla sonuçlanabileceği için potansiyel olarak toksik etki gösterebilmektedir. 

Ayrıca Cu’nun vücutta fazla birikmesi hücresel hasarlara neden olur ve Wilson 

hastalığını tetikler (Godt vd., 2006). 
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Ġlk olarak 1817 yılında Friedrich Stromeyer tarafından tarif edilen Cd 

zehirlenmesine göre; yüksek miktarda Cd’nin birikimi sonucunda böbrek, kemik ve 

akciğerlerde doku hasarlarına yol açabildiği bildirilmiĢtir. Volkanik aktivite ve 

endüstriyel proseslerin kullanımı, çevredeki Cd miktarında ciddi artıĢlara sebep 

olmaktadır. Örneğin PVC (polivinil klorür) ürünlerinde, renk pigmenti oluĢumunda, 

fosfatlı gübre kullanımında, nükleer enerji santrallerinde nötron absorbe edici ve nikel-

kadmiyum pillerin imalatında kullanılan Cd, çevreye zarar verdiği gibi insan sağlığını 

da olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca sigara içenlerin Cd kan seviyelerinin 

genellikle sigara içmeyenlerinkinden 4-5 kat daha fazla olduğu bildirilmiĢtir (Alissa ve 

Ferns, 2011; Vasallo vd., 2011). 

 Hg ve Pb’nin dokularda birikimi insanlarda ve hayvanlarda kardiyovasküler 

sistemi etkileyerek hipertansiyona neden olur ve endotel fonksiyonlarını etkiler. Ağır 

metallere maruz kalmıĢ hücrelerde nefropati ve kardiyovasküler riskin olduğu 

bildirilmiĢtir. Ġnsan ve hayvan hücrelerinde yapılan çalıĢmalarda dokularda ağır metal 

birikiminin, anjiotensin I dönüĢtürücü enzim aktivitesini uyararak, serbest radikal 

üretimini ve oksidatif stresi arttırdığı tespit edilmiĢtir (Ercal, Gurer-Orhan ve Aykin-

Burns, 2001). 

 Kardiyovasküler sistem, ağır metallerin primer hedefi olmasa da ağır metaller 

oksidatif strese neden olmaları ve antioksidan sistemi bozmaları nedeni ile 

kardiyovasküler toksisiteye neden olmaktadır (Britton, Leicester ve Bacon, 2002).  

Ayrıca aort düz kas hücrelerinde ağır metal uygulamasına bağlı olarak meydana 

gelebilecek genotoksik etkilerin dolaĢım sistemi hastalıkları, hipertansiyon, aritmi, 

taĢikardi, kalp yetersizliği, diyabet, kalp krizi, kalp spazmı, ani kalp durması gibi çeĢitli 

kalp ve damar hastalıklarının oluĢumunda rol alabileceği nedeni ile çalıĢmamızda insan 

aorta düz kas hücrelerine (T/G HA-VSMC; ATCC® CRL-1999™) içme sularında izin 

verilen limitlerde Fe, Cu, Cd ve Pb karıĢımının antioksidan ve apoptoz üzerindeki 

etkilerinin incelenmesi amaçlanmıĢtır.   
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BÖLÜM 2 

 

 

GENEL BĠLGĠLER 

 

 

  Artan sanayileĢme ile birlikte metallerin birçok alanda kullanılması ve 

yaĢadığımız çevreye çeĢitli tarımsal ve sanayi atıkları ile yayılması gündeme gelmiĢtir. 

Ġnsanlar toksik metallere; kirli hava, su, toprak ve gıda dahil olmak üzere çok sayıda 

kaynaktan maruz kalabilir. Son yıllardaki araĢtırmalarda, geçiĢ metallerinin biyolojik 

makromoleküllerin oksidatif reaksiyonlarında katalizör görevi üstlendiği, bu metallerle 

iliĢkili toksisitenin oksidatif doku hasarına neden olabileceği bildirilmiĢtir (Ercal vd., 

2001; Alissa ve Ferns, 2011). 

 Fe, Cu ve Cr gibi redoks-aktif metaller, redoks döngüsü üzerinde etkisini 

gösterirken; Pb, Cd, Hg gibi redoks-aktif olmayan metaller hücrelerin baĢlıca 

antioksidanları, özellikle de tiol içeren antioksidanları ve enzimleri üzerinde etkilidir. 

Redoks aktif veya redoks-aktif olmayan metaller, hidroksil radikali (OH
.
), süperoksit 

radikali (O2
.-
) veya hidrojen peroksit (H2O2) gibi reaktif oksijen türlerinin (ROT) 

üretiminde artıĢa neden olabilir. ROT' un geliĢmiĢ formları, hücrelerin asli antioksidan 

savunmalarını zorlar ve "oksidatif stres" olarak bilinen bir duruma neden olabilir. 

Oksidatif stres altındaki hücrelerde, ROT' un lipitlere, proteinlere ve DNA'ya bağlı 

oluĢturduğu lezyonlar çeĢitli iĢlev bozukluklarına sebep olmaktadır (Ercal vd., 2001; 

Britton, Leicester ve Bacon, 2002). 

Fe, hücresel fizyoloji için vazgeçilmez bir mineraldir ancak Fe fazlalığı 

hücrelerin yaralanmasına ve hasar görmesine neden olabilir. DüĢük moleküler ağırlıklı 

formdaki Fe, serbest radikal reaksiyonlarının baĢlatılmasında katalitik bir rol 

oynayabilir. Ortaya çıkan serbest radikal molekülleri, hücresel lipidlere, nükleik asitlere, 

proteinlere ve karbonhidratlara zarar vererek hücresel iĢlev ve bütünlüğün geniĢ 

kapsamlı bozulmasına neden olabilir. Serbest radikal üretimi, hasar oluĢmadan önce 

hücrelerin savunma mekanizmalarını bastıracaktır. Fe konsantrasyonu eĢik seviyesini 
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aĢtığında, deney hayvanlarında yapılan Fe yüklemesinde lipid mekanizmasında 

oksidatif zarara neden olduğu rapor edilmiĢtir. Karaciğerde bu lipid peroksidasyonu; 

mitokondri ve lizozomların membrana bağlı iĢlevlerinin bozulmasıyla 

iliĢkilendirilebilir. Fe’nin fazlalığı, SĠTOKROM C oksidaz aktivitesinde bir azalmaya 

neden olur ve bu hepatik mitokondriyal solunumu olumsuz etkileyerek hepatosellüler 

kalsiyum homeostazını, mitokondriyal ve mikrosomal kalsiyum sekestrasyonuna zarar 

verir. DNA, Fe kaynaklı hasarın hedefi olabilir. Örneğin; Fe yüklü hastaların karaciğer 

DNA'sında, tümör süpresör geni p53'te mutasyonlar oluĢtuğu gözlemlenmiĢtir (Britton 

vd., 2002; Gaetke ve Chow, 2003).   

 Cu biyolojik süreçte yer alan enzimler için önemli bir metaldir. Normal 

Ģartlarda proteinlere bağlı olarak bulunur fakat oksidatif stres altında reaktif hidroksil 

köklerinin oluĢumunu katalize edebilmek için proteinlerden ayrılıp tek baĢına iĢlev 

görebilir. Ġn vitro ve hücre kültürü çalıĢmalarından elde edilen veriler yüksek miktarda 

Cu'nun oksidatif hasar baĢlatma kapasitesini arttırdığı ve önemli hücresel olayları 

tetiklediği rapor edilmiĢtir. Cu kaynaklı oksidatif hasar, anormal Cu metabolizması ve 

nörodejeneratif değiĢikliklerle iliĢkili bozukluklarla iliĢkilendirilmiĢtir (Gaetke ve 

Chow, 2003).   

Pb kullanım alanı oldukça yaygın toksik bir metaldir. Pb’ye maruziyet baĢlıca 

endüstri alanında, yiyecek ve içeceklerde, içme sularında görülebilmektedir. Pb 

kaynakları benzin, ev boyası, sıhhi tesisat boruları, akümülatör bataryaları ve bazı 

oyuncaklardır. Dünya’da en fazla ABD'de, yılda 100.000-200.000 ton arasında Pb 

atmosfere serbest bırakılmaktadır ve bu bazı bitki türleri için oldukça toksik 

olabilmektedir (Varol, Davraz ve Varol, 2008). 

Cd, Toksik Maddeler ve Hastalıklar Kayıt Ajansı (ATSDR) sıralamasında en 

zehirli yedinci ağır metaldir. BaĢta sigara olmak üzere, tütün dumanında, Ģarj edilebilir 

pillerde, özel alaĢımların üretiminde, elektron pillerde elektrot bileĢeni olarak, 

kaplamalarda Cd bulunmaktadır. Cd yer altı sularından ve topraktan sebze ve meyvelere 

geçerek bu besinleri tüketen insanlarda düĢük oranlarda bile toksik olabilmektedir. Cd 

oranı kabuklular ve bazı mantarlarda oldukça fazladır (Sies, 1986). 

Dünyada her yıl yaklaĢık bir milyon ölüm kardiyovasküler sistemden kaynaklı 

olup EUREKA çalıĢmasına göre ülkemizdeki hipertansiyon kaynaklı ölümler % 66,5 
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oranındadır. Kardiyovasküler sistemden kaynaklı ölümlerin sayısının 2030 yılına kadar 

23.6 milyona ulaĢması beklenmektedir. DüĢük seviyelerde ağır metallere sürekli maruz 

kalma sağlık için olumsuz etkilere neden olabilir. Kardiyovasküler risk faktörlerinin 

spektrumunu incelediğimizde davranıĢsal, genetik ve çevresel etmenlerin etkisi altında 

olduğu gözlemlenmiĢtir (Çizelge 2.1.). Özellikle davranıĢsal ve çevresel faktörler 

kardiyovasküler sistemin bozulmasında genomik faktörleri etkilediğinden büyük öneme 

sahiptir (Alissa ve Ferns, 2011).                                                                                                                                                        

Çizelge 2.1. Kardiyovasküler hastalıklarda risk faktörlerinin sınıflandırılması (Alissa ve 

Ferns, 2011).                                                                                                                                                        

 Canlılar yaĢamlarını sürdürebilmek için ekosistemde ve yaĢam alanlarında 

kendilerine zarar verecek ajanlardan uzak durmalıdır. Herhangi bir kirleticinin varlığı, 

çevrede bulunan insanlar için önem teĢkil eder. Yediğimiz gıdaların içtiğimiz suyun ve 

soluduğumuz havanın doğrudan ya da dolaylı olarak kirletilmesi sonucu, yaĢam 

kalitesinin düĢtüğü ve ölümle sonuçlanabileceği bildirilmiĢtir. Madencilik 

faaliyetlerindeki çalıĢmalar dolaylı olarak içtiğimiz suya, topraktan ise yediğimiz 

besinler aracılığıyla vücudumuza alınmaktadır. Özellikle ağır metaller çevre üzerindeki 

kirleticiler sıralamasında ilk sıradadır. Ağır metallerin dokularda birikimi, üst sınır 

limitlerini aĢtığında hücrelerde apoptoza neden olabilir ve bu kanserle sonuçlanabilir. 

Ağır metallerin varlığı belirlenen veya tolerans sınırının ötesinde bulunmamalıdır. Bu 

bağlamda insani tüketim amaçlı kullanılan sulardaki kimyasal parametrelerin 

Kategori Örnekler 

DeğiĢtirilemeyen risk faktörleri 

Ġlerleyen yaĢ 

Erkek cinsiyeti 

Aile öyküsü/Genotip 

Metabolik risk faktörleri 

Hipertansiyon 

Diabetes mellitus 

Metabolik sendrom 

Hiperlipidemi 

Obezite 

YaĢam tarzı risk faktörleri 

Sigara içmek 

Fiziksel aktivite 

Diyet 

 

 

Yeni risk faktörleri 

Lipoprotein 

Homosistein 

Ġnflamatuvar belirteçler (örn. C-reaktif protein) 

Protrombotik faktörler (örn. fibrinojen) 

Ġz elementleri (örn. bakır, krom, selenyum, çinko) 

Ağır metaller (örn. kadmiyum, cıva arsenik, kurĢun) 
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ülkemizdeki tolerans sınırları Çizelge 2.2. 'de gösterilmektedir (Varol, Davraz ve Varol, 

2008). 

Çizelge 2.2. Ġnsani tüketim amaçlı kullanılan sulardaki tolerans sınırları (Varol, Davraz 

ve Varol, 2008). 

Parametre Parametrik Değer Birim 

Arsenik 10 μg/L 

Kadmiyum 5,0 μg/L 

Bakır 2 mg/L 

Krom 50 μg/L 

KurĢun 10 μg/L 

Civa 1,0 μg/L 

Demir 200 μg/L 

 

2.1. Oksidatif Stres ve Reaktif Oksijen Türleri (ROT) 

 Aerobik yaĢamın içinde oksidatif reaksiyonların bir sonucu olarak çeĢitli organik 

bileĢiklerde (DNA, proteinler, karbonhidratlar ve lipidler) yapısal hasarlar meydana 

gelebilir. Reaktif oksijen türlerinin oksidatif hasarına "oksidatif stres" denir. Biyolojik 

sistemler güçlü enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidan sistemleri içerir ve 

oksidatif stres, prooksidan-antioksidan dengesinin bozularak prooksidan lehine kayması 

anlamına gelir (Sies, 1986). 

Reaktif oksijen türleri (ROT), aerobik metabolizmanın yan ürünleridir. ROT, 

hidrojen peroksit (H2O2), süperoksit anyonu (O2
-
), hidroksil radikalleri (OH

-
), tekil 

(singlet) oksijen (
1
O2) gibi molekülleri içerir; bu moleküllerin hepsi, farklı biyolojik 

olaylara tepki veren doğal kimyasal özelliklere sahip moleküllerdir. ROT sıklıkla 

oksidatif stresle iliĢkilidir ve lipidlere, proteinlere, DNA'ya zarar vererek patolojiye 

neden olmaktadır. ROT metabolizma sırasında mitokondride oksijenli solunumun son 

evresinde üretilmekte olup antioksidan mekanizmalar tarafından parçalanıp hücrelerden 

atılmaktadır. Hücrelerde ksenobiyotikler, metaller ve diğer maddelerden dolayı aĢırı 

miktarda toksik madde birikimi, oksidan/antioksidan dengesinin bozulmasına neden 

olur (Nordberg ve Arnér, 2005; Schieber ve Chandel, 2014).  Ġnsanlarda bu dengenin 

bozulması sonucu hücrelerde oksidatif strese bağlı hasarlar oluĢur ve alzheimer, 

parkinson, diabetes mellitus, romatoid artirit gibi hastalıklar meydana gelir. Hücrelerde 
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serbest radikal moleküllerinin artması, DNA’daki hasarların çoğalmasına, bir süre sonra 

ise DNA tamir mekanizmalarının iĢlevini kaybederek hücre yaĢlanmasına neden 

olabileceği rapor edilmiĢtir. Antioksidanlar, serbest radikallere karĢı etkilidir ve 

insanlarda birçok hastalığın ve kanserin önlenmesinde büyük öneme sahiptir (Çaylak, 

2011). 

2.1.1. Serbest Radikaller 

Serbest radikaller, bağımsız bir Ģekilde varolan, dıĢ orbitallerinde en az bir 

eĢleĢmemiĢ elektron bulunduran kimyasal türler olarak tanımlanır. Anaerobik canlılar 

haricinde tüm canlılar hayatlarını devam ettirebilmeleri için enerji ve oksijene ihtiyaç 

duyarlar. Oksijen molekülünün hücreler tarafından sağlıklı ve dengeli kullanılması 

gerekir. Hücrelerde eĢleĢmemiĢ, eksik elektron barındıran oksijen atomu ve türevleri 

ROT olarak adlandırılır. Reaktif oksijen türleri; süperoksit anyonu (O2
.
), hidrojen 

peroksit (H2O2), hidroksil radikali (OH
.
) ve tekil (singlet) oksijen (

1
O2)’dir (Gill ve 

Tuteja, 2010). 

Diğer biyolojik olarak önemli serbest radikalleri veya bunların eĢdeğerleri, 

membran lipidleri ile bağlantılı lipid hidroperoksit (ROOH), lipid peroksil radikal 

(ROO·) ve lipid alkoksil radikalini (RO·) içerir; nitrik oksit (NO) ise reaktif azot 

türlerine örnektir. ROT’ ta, antioksidan mekanizmalar eĢleĢmemiĢ ve eksik elektron 

barındıran moleküllerin yükünü telafi edemezse, hücrenin içinde veya dıĢında oksidatif 

strese neden olur. Son yıllarda yapılan araĢtırmalara göre düĢük seviyelerdeki oksidatif 

stresin hücrelerin çoğalmasını arttırıcı etki gösterdiği rapor edilmiĢtir (Toyokuni, 1999). 

 

 

 

ġekil 2.1. Antioksidan ve serbest radikal molekülünün karĢılaĢtırılması (Url-1, 2018) 
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ġekil 2.2. Abiyotik stresin ROT üretimini ve hücre ölümünü tetiklemesi (Gill ve Tuteja, 

2010). 

2.1.1.1. Tekil Oksijen  

Elektronik olarak uyarılan bir oksijen türü olan tekil (singlet) oksijeninin (
1
O2) 

biyolojik önemi yalnızca son yirmi yılda açıklanabilmiĢtir (Epe, 1991). 

Tekil oksijen, biradikal oksijen molekülünün elektronlarından birinin ortamdaki 

enerjiyi kullanarak spininin tersi yönündeki baĢka bir orbitalle yer değiĢtirmesi sonucu 

oluĢur. EĢleĢmemiĢ elektronu bulunmadığı için radikal özellik göstermezler, delta ve 

sigma olmak üzere iki türü vardır. Tekil oksijen (
1
O2), serbest radikal olarak kabul 

edilmez ancak kuvvetli okside edici özelliği diğer moleküllerle etkileĢime girmesi ve 

enerjiyi transfer edebilmesi gibi özellikleri bu moleküle serbest radikal özellik 

Abiyotik Stresler; 

tuz, UV, kuraklık, ağır 

metaller, hava kirletici 

maddeler vb. 

 

Oksidatif 

Hasar 

Etki Mekanizması; 

nükleus, mitokondri ve 

kloroplast 

ROT 
O2

.-
, 

 1
O2,  OH

.
 , 

H2O2 
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kazandırır. Ayrıca hücrelerin membranlarındaki lipitlere etki eder ve peroksit (lipit 

peroksidasyonu) oluĢumunda etkilidir (Jacobson, 1996). DoymamıĢ yağ asitleri ile 

tepkimesi sonucu da peroksi radikalini oluĢturur (Fialkow, Wang ve Downey, 2007). 

 

2.1.1.2. Süperoksit Radikali 

 

Moleküler oksijenden oluĢan süperoksit anyonu (O2
-
), moleküler oksijene (O2) 

bir elektron eklenmesiyle oluĢur. Yüksek derecede reaktif olmayan bir serbest radikaldir 

(Davies, 2003).                                                                                                                                                                                                                                                                     

O2 + e- → O2
.-
 

Lipid membranlara nüfuz eder ve difüzyon oluĢturamadığından dıĢarı çıkamaz. 

Ġç mitokondriyal membranın solunum zincirinde enerji üretilirken kullanılan oksijene 

elektron bakımından zengin aerobik ortamda bir elektron gider. Özellikle elektron 

taĢıyıcıları koenzim Q ve nikotinamid adenin dinükleotid dehidrogenaz (NADH) gibi 

koenzimlerden, oksijene elektron gider (Nordberg ve Arnér, 2005; Gill ve Tuteja, 

2010). 

Bazı moleküller elektronlarını kaybederek kendilerini oksitleyebilir. Bu aĢamada 

süperoksit oluĢumu gözlenir. Süperoksit oluĢturan enzimler; flavoenzimler, 

ferrodoksinler, ksantin oksidaz, lipoksigenaz ve siklooksijenazdır. Fagositik NADPH'ye 

bağlı oksidaz hücreler de süperoksit üretebilir (Dranka vd., 2011; Guevara, Gianotti, 

Oliver, Roca, 2011). 

 

2.1.1.3. Hidrojen Peroksit (H2O2) 

 

Hidrojen peroksit oksitleyici, beyazlatıcı ve mikroorganizmalar üzerinde 

öldürücü etki gösterir ve biyolojik membranlardan geçebilme özelliğinden dolayı da son 

derece önemlidir (Kavas, 1994; Mercan, 2004). 

                  

ġekil 2.3. Hidrojen peroksit (H2O2) molekülü (Bagchi vd., 2000) 
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Miyeloperoksidaz enzimi tarafından hidrojen peroksit, hipokloröz asite (HOCl) 

dönüĢtürülebilmektedir. Bu aĢamada okside olan geçiĢ metalleri OH
.
 radikalinin 

oluĢmasına neden olur ve ROT moleküllerinin oluĢumunda dolaylı olarak görev alır 

(Sies, 1997; Bagchi vd., 2000). 

  

 

Hücreler arasındaki sinyal iletiminde H2O2 önemli rol oynamaktadır. Elektron 

almıĢ oksijen molekülüne bir elektron eklenmesiyle ya da nötr oksijen molekülüne iki 

elektron aktarılmasıyla H2O2 oluĢur. H2O2’nin bulunduğu ortamdan temizlenme iĢi 

katalaz, glutatyon peroksidaz ve peroksiredoksinler olarak adlandırılan antioksidan 

enzim sitemleri tarafından gerçekleĢmektedir (Aruoma, 1994; Dreher ve Junod, 1996; 

Pham-Huy, He, 2008). 

O2+ 2e
-
 + 2H

+
 → H2O2 

Cu içeren süperoksit dismutaz (SOD) enzimi, süperoksitleri hidrolize ederek 

H2O2’ye ve oksijen molekülüne dönüĢtürür. Süperoksit gruplarından en zayıf etkiye 

sahip H2O2; dokularda bulunan peroksidaz, glutasyon peroksidaz (GPx) ve katalaz 

enzimleri aracılığıyla su ve oksijen gibi etkisi daha düĢük ürünlere dönüĢtürülerek 

oluĢacak hücre hasarı minimuma indirilebilmektedir (Anderson, Yu, Phillips ve 

Schmezer, 1994; Mates, 2000). 

 

2.1.1.4. Hidroksil Radikal (OH
.
) 

 

Hidroksil radikali (OH
.
) bilinen en reaktif ve genotoksik etkisi oldukça yüksek 

serbest radikal türüdür. Biyokimyasal maddelerden aminoasit, fosfolipid, Ģeker, nükleik 

asit ve organik asit gibi maddelerle reaksiyona girme eğilimi gösterir (MemiĢoğulları, 

2005). Hidroksil radikali O2
.-
 ve H2O2’nin en az bir çiftleĢmemiĢ elektron taĢıyan geçiĢ 

metalleriyle tepkimeye girmesiyle oluĢur (Çaylak, 2011). Hidroksil radikali dört DNA 

bazına da saldırı yapabilme özelliğine sahipken tekil oksijen çok daha seçici 

davranmaktadır. Hidroksil radikali pirimidin ve pürin bazlarına etki ederek 

modifikasyonlar oluĢturmaktadır (Burçak ve Andican, 2004; Atmaca ve Aksoy 2009).        
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Fe
3+ 

+ O2
.-
 →   Fe

2+
 + O2 

Fe
2+

 + H2O2 →  Fe
3+

 + OH
-
 + OH

.
  

(Fenton reaksiyonu)  

O2
.-
 + H2O2 → O2 + OH

. 
+ OH

-
 

(Haber-Weiss reaksiyonu) (Kehrer, 2000). 

Reaktif oksijen türlerinin aĢırı üretilmesi (mitokondriyal elektron taĢıma 

zincirinde ya da aĢırı NAD(P)H stimülasyonu sonucu ortaya çıkmaktadır) ve hücrede 

reaktif nitrojen türleri varlığı oksidatif stres ile sonuçlanmaktadır. Oksidatif stres, hücre 

yapılarına, lipidlere, membranlara, proteinlere etki ederek yapılarının bozulmasına ve 

DNA’nın hasar görerek iĢlevselliğini kaybetmesine neden olur. Hücrelerdeki ROT 

kanser hücrelerinin onkojenik fenotipini indükler ve hücre içi sinyal Ģelalelerinde ikincil 

haberci olarak görev alır. ROT’ un ayrıca hücresel yaĢlanma ve apoptozu 

indükleyebileceği yapılan araĢtırmalarla kanıtlanmıĢtır. Ayrıca ROT üretimi kanser, 

kalp-damar hastalığı, ateroskleroz, yüksek tansiyon, iskemi-reperfüzyon hasarı, diyabet, 

nörodejeneratif hastalıklar (alzheimer ve parkinson hastalığı) ve romatoid artrit gibi 

hastalıkların oluĢumunda etkilidir (Freeman, Crapo, 1982; McCord, 1985; Halliwell, 

1994; Valko vd., 2007).  

Oksidatif stres, normal hücrelere kıyasla çeĢitli kanser hücrelerinde görülen 

hücre redoks dengesizliğine neden olur; bu nedenle redoks dengesizliği, onkojenik uyarı 

ile iliĢkili olabilmektedir. DNA mutasyonu karsinogenezdeki kritik bir adımdır ve 

yükseltilmiĢ oksidatif DNA lezyonları seviyeleri (8-OH-G) kanser etiyolojisinde bu tür 

hasarların oluĢumuna neden olarak kötü huylu (malign) tümörler meydana 

getirebilmektedir (Harraan, 1955; Halliwell, Gutteridge, Cross, 1992; Georges, Veregin, 

Kazmaier, Hamer, 1993; Valko, Rhodes, Moncol, Izakovic ve Mazur, 2006). 

Bir molekülün elektron vererek yükseltgenmesi oksidasyon olayı, bir molekülün 

elektron alarak indirgenmesi olayı da redüksiyon olayı olarak adlandırılmaktadır. 

Okside olmuĢ ajanlar yüksek elektrofilik özellik taĢımaları nedeniyle diğer moleküllerin 

elektronlarını alarak eĢleĢmemiĢ elektronlara sahip serbest radikal molekülünü 

oluĢtururlar (Kehrer, 1993; McCord, 2000; Raha ve Robinson, 2000). 
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DNA molekülü günde ortalama 1000 kez oksidatif hasara maruz 

kalabilmektedir. Çok düĢük düzeylerde bile DNA’da meydana gelebilecek hasar, 

onarım mekanizmasının yetersiz kaldığı durumlarda doku hasarına neden olabilir. 

Hücrelerdeki antioksidan enzim seviyesinin azalması ve DNA onarım mekanizmalarının 

iĢlevselliğini yitirmesi, oksidatif DNA hasarının yükselmesine ve ROT oluĢumuna 

neden olur. DNA molekülünde oksidatif strese bağlı olarak; Ģeker hasarı, abazik alanlar, 

tek ve çift dal kırıkları, baz modifikasyonları ve DNA ile protein arasında çapraz bağ 

oluĢması gibi nedenler bu molekülün oksidatif modifikasyonlardan korunması için Fe 

Ģelatörleri ve radikal temizleyicilerinin düzenli çalıĢmasını gerektirmektedir (Oberley, 

1988; Wolff, 1993; Conner, Grisham, 1996; Pryor, 2012). 

Hücrelerde serbest radikal miktarının artması somatik mutasyonlara neden olur 

ve bu hücrenin fonksiyonlarını bozmaktadır. Özellikle mutasyonların, DNA’nın geçiĢ 

metallerini bağladığı bölgelerde kümelenmeler oluĢturduğu gözlemlenmiĢtir (Kamata ve  

Hirata, 1999).  Aerobik canlıların yaĢamlarının devamı için DNA onarım enzimlerinin 

doğru Ģekilde çalıĢması ve oluĢan mutasyonların giderilmesi gerekmektedir. DüĢük 

düzeylerde oksidatif DNA hasarları onarılabilmektedir. DNA onarım enzimlerinin ve 

DNA polimeraz’ın hasar görüp aktivitesini kaybetmesi sonucu, doğru replikasyon ve 

transkripsiyon olasılığının azalması ve hücrelerde hasar düzeyinin artması yüksek 

düzeylerde apoptozu tetiklemektedir (Cortopassi ve Wong, 1999; Yla‐Herttuala, 1999; 

Betteridge, 2000). 

 

2.2. Antioksidan Sistem 

 

Sağlıklı hücrelerde oluĢan serbest radikaller ve bunları yok etmekle görevli 

antioksidan savunma mekanizmaları arasında bir denge vardır (Burçak, Andican, 2004). 

Genetik bilgiyi taĢıyan DNA molekülünün oksidasyonu önleyerek serbest radikallerin 

oluĢmasını engelleyen maddelere antioksidan madde, bu olayı gerçekleĢtiren sisteme de 

antioksidan sistem denir. ROT’un aĢırı üretimi; hücrelerde lipid peroksidasyonuna, 

DNA molekülünde mutasyona, enzimlerin iĢlevselliğinin yitirilmesine ve protein 

oksidasyonuna yol açar (Hopkins, 1999; Çömelekoğlu, Mazmancı, Arpacı, 2000; 

Dündar, 2000; Irshad, Chaudhuri, 2002; Touyz, 2004; Karaca ve Guder 2009). Serbest 

radikallerin proteinler ve enzimlerin yapısında oluĢturduğu değiĢimler sonucu oluĢan 
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onkojenik mutasyonlar, hücrenin hormonlar ve nörotransmiterlere verdiği cevabı 

değiĢtirmesi gibi olaylar Çizelge 2.3.’te verilen antioksidan sistemler tarafından 

onarılmaktadır (Erenel, ErbaĢ, Arıcıoğlu, 1992; Buettner, 1993; Meister, 1994; Lander, 

Ogiste, Teng, Novogrodsky, 1995; Aruoma, 1998; Valko vd., 2007; Tamer, Polat, 

Eskandari, Ercan, Atik, 2012; Karabulut, Gülay, 2016). 

Hücrelerdeki serbest radikalin oluĢturduğu zararlı etkinin giderilmesi 

antioksidan sistemler tarafından gerçekleĢmektedir. Bu savunma mekanizması 4 farklı 

Ģekilde etki göstermektedir; bu etki mekanizması aĢağıdaki gibidir: 

1. Temizleme: Antioksidan enzim varlığında serbest radikallerin daha küçük 

moleküllere dönüĢtürülerek ortamdan temizlenmesi olayıdır.   

2. Baskılama: Bir hidrojen ekleyerek ortamda oluĢmuĢ oksidanların etkisiz hale 

getirilmesi iĢlemidir. 

3.  Onarma: Oksidasyon sonucu oluĢan hasarın giderilmesi için hedef hücrelerin 

tamir edilmesi iĢlemidir. 

4. Zincir koparma: E vitamini ve seruloplazmin gibi enzimler tarafından 

oksidasyona neden olan moleküllere metal iyonlar bağlanarak radikal grupların 

oluĢması önlenir (Halliwell, Gutteridge, 1990; Bunker, 1992; Maxwell Lip, 1997; 

Pinzino, vd., 1999; Bahorun, Soobrattee, Luximon-Ramma, Aruoma, 2006; Rahman, 

2007; Rao, Kalva, Yerramilli, Mamidi, 2011; Shinde, Ganu, Naik, 2012; Nimse, Pal, 

2015).    

Serbest radikallerin oluĢumunu önlemek için; 

• BaĢlatıcı reaktif türleri ve oksijen uzaklaĢtırılmalı, 

• Oksijen türevlerinin deriĢimi azaltılmalı, 

• Katalitik metal iyonları uzaklaĢtırılmalıdır (McCay, 1985; Sevim, 2011). 
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Çizelge 2.3. Serbest radikal kaynakları ve antioksidan moleküllerin karĢılaĢtırılması 

(Al-Gubory, Fowler,  Garrel, 2010). 

 

Antioksidan savunma sistemleri enzim varlığına göre iki ana baĢlık altında 

toplanmaktadır. 

 

2.2.1. Enzimatik Antioksidanlar 

 

 Hücrelerdeki oksidan maddelerin oluĢturduğu oksidasyonu önleyen ve hücre 

hasarının engellenmesinde görevli enzimlere antioksidan enzim denir. Enzim varlığına 

bağlı önemli antioksidan enzimler; süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (KAT), 

glutatyon peroksidaz (GSH-Px), glutatyon redüktaz (GSH-Rd), glutatyon S-transferaz 

(GST) ve glutatyon sentaz (GS)’dır (Al-Gubory vd., 2010). 

 

2.2.1.1. Süperoksit Dismutaz (SOD)  

 

Hücrelerde süperoksit radikallerini etkisizleĢtirerek bu radikalin zararlı 

etkilerinden korumakla görevlidir. SOD enziminin diğer bir görevi ise süperoksit ile 

Fe
3+

’ün, Fe
2+

’ye indirgenmesi sonucunda hidroksil radikalinin oluĢmasının 

engellenmesidir. 3 tip SOD bulunmaktadır. Birincisi vücutta bol miktarda bulunan 

siyanide duyarlı Cu-Zn içeren SOD sitoplazmada, ikincisi Mn içeren SOD 

mitokondride, üçüncüsü ise Cu varlığında plazmada bulunan süperoksit radikallerini 

metabolize edebilen Cu-SOD’ dur. Mn-SOD içeriği genellikle metabolik aktivitenin 

Serbest Radikal Kaynakları 

• Sigara kullanımı 

• AĢırı alkol tüketimi 

• Elektromanyetik radyasyon 

• GüneĢ ıĢınları (UV) 

• AĢırı Fe yüklemesi 

• Kronik inflamasyonlar 

• Doğum kontrol hapları 

• AĢırı fiziksel egzersiz 

• YaĢlanma 

Antioksidan Moleküller 

• Enzimler (SOD, KAT, GSH-Px) 

• Selenyum 

• Tokoferoller (E vitamini) 

• Proteinler (albumin, serüloplazmin) 

• Askorbik asit (C vitamini) 

• Flavonoidler 

• Karotenoidler 

• Glutatyon ve tiyoller 

• Koenzim Q, ubikinon ve türevleri 
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yüksek olduğu beyin, böbrek, kalp, karaciğer gibi dokularda, Cu Zn-SOD içeriği ise 

merkezi sinir sistemi, karaciğer ve eritrosit hücrelerinde fazla miktarda bulunmaktadır 

(Ames, Shigenaga, Hagen, 1993; Pietta, 2000; Cuypers vd., 2010; Tekeli, 2013).  

SOD, ROT’ lardan süperokside bir elektron vererek H2O2 ’ye indirgenir (Risom, 

2005). 

 

 

2.2.1.2. Katalaz (KAT) 

 

Peroksizomlarda etkisini gösteren katalaz enzimi Fe
+3

 ve 4 hem grubundan 

oluĢmuĢ bir hemoproteindir. H2O2’yi parçalayıp moleküler oksijen ve suya dönüĢümünü 

sağlayarak oksijen radikallerinin oluĢmasını engeller. Karaciğer ve eritrositlerin 

peroksizomlarında yüksek oranda lokalize olmuĢtur. DüĢük konsantrasyonlardaki 

H2O2’yi GSH-Px parçalarken yüksek konsantrasyonlarında ise KAT enzimi aktiftir. 

Eritrosit, karaciğer ve böbrekte KAT enzim aktivitesi daha yoğundur (Knight, 2000; 

Koca, Karadeniz, 2003; Koç ve Üstün, 2008; Meral, Doğan, Kanberoğlu, 2012; 

Sachdeva, Karan, Singh, Dhingra, 2014). 

 

 

 

2.2.1.3. Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px) 

 

Tetramerik yapıda olan glutatyon peroksidaz (GSH-Px) enzimi 4 adet selenyum 

atomundan oluĢmaktadır. Hidroperoksitlerin indirgenmesini sağlar. Redükte glutatyonu 

yükseltger ve hidrojen peroksidi suya çevirerek membran lipidlerini ve hemoglobini 

oksidatif strese karĢı korur. E vitaminin yetersiz olduğu durumlarda ise hücre 

membranını peroksidasyonlara karĢı korur. Solunumsal patlama sırasında serbest 

radikallerin oluĢturduğu fagositik hücrelerin zarar görmesini engeller. Hücrede GSH-Px 

aktivitesinin azalması H2O2 birikimine ve hücre hasarına yol açar. GSH-Px ayrıca lipit 

peroksidasyonun baĢlamasını önlemektedir. Etkisini en çok eritrositlerde gösterir. 
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Ortamda düĢük H2O2 konsantrasyonunda GSH-Px, KAT’a göre daha aktiftir (Shi, 

Hudson, Liu, 2004; Stohs ve Bagghi, 2005; Ahmad, Maria, Oliveira, Pacheco, Santos, 

2006; Bertin ve Averbeck, 2006). 

                   GSH-Px  

 H
2
O

2 
+ 2GSH ⎯→ GSSG + 2H

2
O 

Peroksidaz enzimi H2O2’yi suya indirgeyerek redükte glutatyonun (GSH) okside 

glutatyona (GSSG) dönüĢümünde öneme sahiptir. Glutatyon redüktaz (GR) enziminin 

katalizlendiği tepkimede GSSG NADPH varlığında tekrar indirgenmiĢ hale 

gelebilmektedir (ġekil 2.4.) (Batır, 2014).  

 

 

ġekil 2.4. Glutatyon redüktaz (GR) enziminin katalizlediği tepkimede GSSG NADPH 

oluĢumu (Batır, 2014). 

 

 

2.2.1.4. Glutatyon Redüktaz (GSH-Rd) 

 

Bir flavoprotein olan glutatyon redüktaz, okside glutatyonun (GSSG) NADPH 

varlığında tekrar indirgenmiĢ glutatyona (GSH) dönüĢümünü sağlayan bir dimerdir 

(Mittler, 2002; Köken, Kahraman, Serteser, Gökçe, 2004; Gök, Kayacıer ve Telli, 

2006). 

Glutatyonun indirgenme reaksiyonlarında elektronlar NADPH’ den FAD’ ye 

aktarılır ve okside glutatyona transfer edilerek disülfitler indirgenir (Aksoy, 2002; 

Orhan vd., 2003; Gürgöze, ġahin ve Durak, 2007). 
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Glutatyon enziminin indirgenmiĢ hali birçok antioksidan enzim (GSH-Px ve 

KAT)  aktivitesi için önemlidir. KAT enzimi azaldığında GSH bağımlı enzimler aktive 

olur. Selenyum (Se) düzeyindeki azalmada ise GSH-Px ve GSH-Rd aktivitesinde düĢüĢ 

gözlemlenir (Fleury, Mignotte, Vayssière, 2002; Sayın, Arslan, Güner, 2008; 

Sabuncuoğlu ve ÖzgüneĢ, 2011; Sezer, Keskin, 2014). 

 

 
 

 ġekil 2.5. Glutatyon redüktaz aktivitesi (Fleury vd., 2002). 

 

 

2.2.1.5. Glutatyon S-Transferaz (GST)  

 

Yabancı bileĢiklerin karaciğerde merkaptürik asitlere dönüĢümünde ve 

uzaklaĢtırılmasında rol oynar. Oksidasyon sonucu oluĢan ürünlerin, yabancı toksik 

maddelerin, vücutta bulunan diğer makromoleküller ile birleĢmesini önleyip, hücre 

komponentlerine zarar vermeden vücuttan atılmasını sağlarlar (Fleury vd., 2002). 

Glutatyon S-transferazların (GST) indirgeme özelliği, koruyucu etki göstererek 

membran bileĢenlerini lipit peroksidasyonundan korur. GST’ler peroksidaz aktivitesiyle 

de lipit peroksitlere karĢı koruma sağlar. Glutatyon S-transferazların çeĢitli bileĢikleri 

metabolize ederek parçalama yetenekleri bulunur. Özellikle pestisid, herbisid, kimyasal 

kanserojenler, antikanser ilaçları ve çevresel kirlilik gibi ksenobiyotiklerin 
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detoksifikasyonunda öneme sahiptir (Reiter, Guerrero, Garcia, Acuna‐Castoveijo, 1998; 

Taniyama, Griendling, 2003; Becker, L. B. 2004; Sugamura, Keaney Jr, 2011). 

 

 

ROOH + 2GSH                             GSSG + ROH+ H2O 

 

2.2.1.6. Glutatyon Sentaz  

 

Glutatyon sentaz (GSH), glutatyonun -glutamil sistein (-Glu-Cys) ve glisinden 

ATP-bağımlı sentezini katalizleyerek glutatyonun sentezinden sorumlu enzimdir. 

Oksidatif stresin zararlı etkilerine karĢı ksenobiyotikleri, karsinojenleri ve ROT’u 

metabolize ederek korur (Abe, Berk, 1998). 

 

2.2.2. Enzimatik Olmayan Antioksidanlar 

 

2.2.2.1. Glutatyon (GSH): Glutatyon; glutamik asit, sistein ve glisinden oluĢan düĢük 

molekül ağırlığa sahip tripeptit yapıdadır. GSSG de indirgenmiĢ glutatyonun (GSH) 

yükseltgenmesiyle oluĢur. Organizmanın bütün hücrelerinde bulunmakla birlikte 

özellikle karaciğerde daha aktiftir. Hücrede zararlı bileĢiklerin etkisizleĢtirilmesinde ve 

toksik metabolitleri uzaklaĢtırılmasında görev alır. Hücrenin korunabilmesi için 

glutatyonun büyük kısmının redükte halde tutulması gereklidir. Antioksidan enzimlere 

substrat görevi yapar ve radikal tutucusu gibi davranır. Özellikle peroksidaz ve redüktaz 

enzimlerinin aktiviteleri için önemli olup hücrenin okside-redüksiyon dengesini sağlar. 

Oksidatif stresin belirlenmesinde glutatyon düzeyleri önemli bir parametredir (Von 

Harsdorf, Li, Dietz, 1999; Cai ve Harrison, 2000; Giordano, 2005; Taverne, Bogers, 

Duncker, Merkus, 2013). 

 

2.2.2.2. E Vitamini: E vitamini önemli bir antioksidan olup bileĢiminde alfa, beta, 

gama ve delta tokoferolleri bulundurur. En yaygın ve en aktif olanı d-α-tokoferoldür. 

Hücre membranlarında oksijen radikallerinin ana temizleyicisidir ve lipit 

peroksidasyonunu önler.  Zincir kırıcı antioksidan olarak da fonksiyon görür. E vitamin 

  GST 
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formları sadece yağda çözünür (Kukreja, Hess, 1992; Muscari, Giaccari, Giordano, Clô, 

Guarnieri, Caldarera, 1996; Sabri, Hughie, Lucchesi, 2003; Chen ve Keaney, 2012). 

 

2.2.2.3. C Vitamini: Hücre zarında bulunup seçici geçirgen özelliği sayesinde zarı 

geçebilir ve suda eriyebilmektedir. Süperoksit ve hidroksil radikalleriyle reaksiyona 

girip onları temizler. BağıĢıklık sisteminin güçlendirilmesi, kemik ve diĢlerin geliĢimi, 

yaraları iyileĢtirmesi ve dokuları yenilemesi gibi önemli görevleri vardır. Ayrıca kalp 

hastalıklarına karĢı koruyucudur (Kukreja, Hess, 1992; Muscari vd., 1996; Sabri vd., 

2003; Chen ve Keaney, 2012). 

 

2.2.2.4. Melatonin: Lipofilik bir antioksidan olup pineal bezden salgılanır. Tümör 

oluĢumunu engellemesi, hidroksil radikallerini temizlemesi, immun sistemin 

düzenlemesi ve üreme fonksiyonlarının kontrolü gibi çeĢitli görevlere sahiptir (Kukreja, 

Hess, 1992; Muscari vd., 1996; Sabri vd., 2003; Chen ve Keaney, 2012). 

 

2.2.2.5. Albümin: Hipokloröz asit (HOCI) radikalini toplama, proteinleri ve Cu gibi 

geçiĢ metallerini bağlama görevi vardır (Kukreja, Hess, 1992; Muscari vd., 1996; Sabri 

vd., 2003; Chen ve Keaney, 2012). 

 

2.3. Kadmiyum, KurĢun, Demir ve Bakırın Genotoksisite Ġle ĠliĢkisi 

 

Cd hücresel düzeyde çoğalmayı, farklılaĢmayı etkiler ve apoptoza neden olur. 

Amerika Uluslararası Kanser AraĢtırma Ajansı (IARC) tarafından kanserojen olarak 

sınıflandırılmıĢ ve insan toksinojeni olarak kabul edilmiĢtir. Hücrelerde Cd birikimi 

iskelet sisteminde tahribata neden olur osteoporozu tetikler. Kadmiyumun dolaylı 

etkileri incelendiğinde reaktif oksijen türlerinin oluĢumunu tetiklediği ve DNA’da tek 

zincir kırıklıkları gibi genotoksik mekanizmaları aktive ederek DNA tamirinin inhibe 

edilmesine neden olduğu bildirilmiĢtir (Dimmeler ve Zeiher, 2000). Cd ayrıca gen 

ekspresyonunu ve sinyal iletimini modüle ederek antioksidan savunma sisteminde 

görevli proteinlerin aktivitesini azalttığı rapor edilmiĢtir (Seddon, Looi, Shah, 2007).  

Ayrıca protoonkojen aktivasyonunu tetikleyerek apoptozun inhibe edilmesine ve 

kanserleĢmeye neden olabileceği bildirilmiĢtir (Dimmeler ve Zeiher, 2000). Cd birikimi 
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böbrek, testis, karaciğer, akciğer ve plasenta gibi dokularda hasarlar 

oluĢturabilmektedir. Cd’nin kardiyovasküler sistem üzerine yapılmıĢ olan 

çalıĢmalarında, hastalıklar açısından riski arttırdığı ileri sürülmüĢtür. Cd birikimi kan 

hücrelerindeki bozukluklara ve anjiotensin dönüĢtürücü enzim (ACE) seviyesinin 

yükselmesine bağlı olarak hipertansiyon ve diğer kardiyovasküler hastalıkların 

artmasını tetikleyebileceği rapor edilmiĢtir (Basta vd., 2005). 

Fe, birçok canlının yaĢamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli bir 

elementtir. EriĢkin bir insan vücudunda ortalama 3-4 gram Fe bulunmakta olup günlük 

Fe ihtiyacı yaklaĢık 10 mg.’dır. Kadın ve çocukların Fe ihtiyacı erkeklere göre daha 

fazla olup kalp hücrelerinde Fe miktarı daha yoğundur. Hücrelerdeki Fe seviyesi çok 

yükseldiğinde toksik etkisi; DNA’da hasar, protein, lipid ve karbonhidrat 

metabolizmasında bozulma, hücre proliferasyonundaki bozukluklar Ģeklinde 

görülebilmektedir. Ayrıca parkinson, alzheimer gibi hastalıklar ve kolon kanserinin 

oluĢum mekanizmasında da Fe’nin toksik etkisi rapor edilmiĢtir. Fe fazlalığı sonucu 

ortamdaki serbest Fe, prooksidan olarak serbest oksijen radikallerinin oluĢumuna neden 

olabilmektedir. Vücutta Fe depolanma hastalığı olan hemakromatozisde ölüm sebebinin 

kalp yetmezliği ve aritmiler olduğu bildirilmiĢtir (Basta vd; 2005; Atsak, 2006). 

Jüvenil Hemokromatozis (JH) (Tip 2), genellikle 30 yaĢından önce görülen ve 

otozomal resesif genlerle taĢınabilen bir hastalıktır. Hücrelerde hızlı ve yüksek oranda 

Fe birikimi JH’de kalp yetersizliğine, hipogonadizm ve kardiyomiyopatiye neden 

olabileceği rapor edilmiĢtir (Atsak, 2006).  

Fe’nin tümör hücreleri tarafından kullanılıp özellikle bağırsakta iltihaplanmayı 

baĢlatarak kolon kanserinin oluĢum mekanizmasında etkili olabileceği rapor edilmiĢtir 

Çelen, ġenol, Müezzinoğlu, 2011). Yapılan çalıĢmalarda kanserin Fe miktarını arttırdığı 

gözlemlenmiĢtir. Ġndirgeyici aktif bir iyon olan Fe biyolojik sistemlerde reaktif oksijen 

radikallerinin oluĢumunda rol oynar. Fe eksikliği de oksidatif DNA hasarı meydana 

getirebilmektedir (Türközü ve ġanlıer, 2014). 

Ġnsan vücudu günde 1-2 mg kadar Pb’yi vücuttan uzaklaĢtırabilme yeteneğine 

sahiptir. Kandaki Pb konsantrasyonun 0.2 μg/ml limitini aĢması, sağlık üzerinde 

olumsuz etki oluĢturur. Bebekler ve çocuklarda Pb oranı düĢük olup, ilerleyen yaĢla 
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birlikte artıĢ gösterdiği bildirilmiĢtir (Parlakpınar, Koç, Acet, 2004; Türközü ve ġanlıer, 

2014). 

Yüksek konsantrasyondaki Pb’ye maruziyet; akut olarak proksimal renal tübüler 

hasara, sinir sistemi bozukluklarına, anemiye, böbrek yetmezliğine, görme 

bozukluklarına, akciğer ve mide kanserine, beyinde tümör oluĢumuna ve D vitamini 

metabolizmasında bozukluklara neden olmaktadır (Türközü ve ġanlıer, 2014). 

Ratlarda yapılan bir çalıĢmada Pb’ye maruz kalmıĢ türlerde, oksidatif stres ile 

beyindeki histopatolojik değiĢmeler arasındaki iliĢki incelenmiĢ, kurĢun asetatın ratların 

beyinlerinde oluĢturduğu hasarın önemli bir bölümünün oksidatif stres kaynaklı olduğu 

sonucuna varılmıĢtır (Türközü ve ġanlıer, 2014). 

Cu, organizmalar için hem esansiyel hem de toksik bir mineral olup birçok 

protein için kofaktör özellik gösterir. Ġnsanlarda ortalama 1,5–2,5 mg kadar Cu bulunur. 

Organizmalarda hemoglobin sentezi için gerekli olup Fe’nin serbest hale geçmesini ve 

kolay absorbsiyonunu sağlar. Vücutta Cu fazlalığının özellikle karaciğerde etkisini 

gösterdiği rapor edilmiĢtir (Parlakpınar, Koç, Acet, 2004). Cu’nun absorbsiyonu çok 

yavaĢ olup yüksek dozları toksik olabilmektedir. Karaciğerde yüksek Cu 

konsantrasyonunun kandaki serbest Cu miktarında artıĢa neden olduğu, kırmızı kan 

hücrelerinin hemolize olmasına ve sarılık hastalığının oluĢumunu tetikleyebileceği rapor 

edilmiĢtir (Özkan, 2005). 

Yapılan çalıĢmalarda kadınların kan serumundaki yüksek miktarda Cu’nun 

kardiyovasküler hücrelerde trombotik trombositopenik purpura hastalığına yakalanma 

riskini arttırabileceği rapor edilmiĢtir (Özkan, T. B. 2005; Tuzun, 2009).   

Cu, mitokondrial enerji üretiminde (sitokrom-c oksidaz), Fe homeostazında, 

serbest oksijen detoksifikasyonunda, bağ doku formasyonunda, dopamin ve melanin 

biyosentezinde rol oynar (Güven,  Kahvecioğlu,  Kartal,  Timur, 2004; Alpkent ve 

Demir, 2006) 

Apoptoz, programlanmıĢ hücre ölümü olarak tanımlanmaktadır. Sağlıklı 

bireylerin hücrelerinde yapım ve yıkım olayları bir denge içerisinde olup programlı bir 

döngü halinde çalıĢmaktadır. Hücreler bazı durumlarda program dıĢı da apoptoza 

gidebilmektedir. Özellikle yediğimiz hormonlu gıdalar, çevreden ağır metallere maruz 

kalma, sigara tüketimi, kirli hava ve stres gibi durumlarda hücreler oksidatif strese bağlı 
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olarak apoptoza gidebilmektedir (Shi vd., 2004). Hücreyi apoptoza götüren çeĢitli 

mekanizmalar mevcut olup bunlardan en önemlisi mitokondri aracılı hücre içi yolakta 

oluĢan sinyal iletimidir. Strese giren hücreler mitokondride birbirlerine bir çeĢit sinyal 

gönderir ve çeĢitli genleri aktive ya da inaktive ederek apoptoza sürükleyebilmektedir. 

Örneğin ġekil 2.6.’da görüldüğü gibi sitotoksik bir etki sonucunda meydana gelebilecek 

bir hasar hücre içi yolakta görevli tümör baskılayıcı P53 genini aktive edebilir ve P53 

gen ifadesindeki artıĢ, BCL2 ailesinden pro-apoptotik etkiye sahip PUMA genini uyarır, 

uyarılan PUMA gen ifadesindeki artıĢta anti apoptotik etkiye sahip BCL2 gen ifadesini 

azaltarak hücreyi apoptoza götürebilmektedir (Von Harsdorf vd., 1999). Reaktif oksijen 

türlerinin insan vasküler düz kas hücrelerinde hem proliferasyonu hem de apoptozu 

indükleyebildiği bildirilmiĢtir (Dimmeler ve Zeiher, 2000). 

 

ġekil 2.6. Mitokondriyel kontrol ve apoptoz iliĢkisi (Url-2, 2017)
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BÖLÜM 3 

 

 

MATERYAL VE METOD 

 

 

3.1. Hücre Hattı 

ÇalıĢmada Amerikan Tip Kültür Koleksiyonundan (ATCC) temin edilen insan 

aorta düz kas T/G HA-VSMC ATCC®CRL-1999 hücre hattı kullanıldı (ġekil 3.1.). Bu 

hücrelerin kadın aorta düz kas dokusundan izole edildiği bildirilmiĢtir. 

 

ġekil 3.1. ÇalıĢmamızda kullandığımız T/G HA-VSMC ATCC®CRL-1999 

fibroblastoma hücrelerinin invert ıĢık mikroskopu altındaki görüntüsü (10X büyütme 

ile) 

 
 

3.1.1. Hücre Hattı Besiyeri 

 

T/G hücreleri için uygun besiyeri modifiye edilmiĢ Dulbecco’s Modification of 

Eagle’s Medium (DMEM), içerisinde 56°C’de sıcaklıkta 30 dakika (dk)  bekletilen 
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Fetal Sığır Serum (FBS) % 5 alınarak Penisilin/Streptomisin antibiyotik karıĢımından % 

1 olacak Ģekilde hazırlanmıĢtır. Hazırlanan besiyeri kontaminasyondan uzaklaĢtırmak 

için 4°C sıcaklıkta 50 ml hacminde falkon tüplere bölünerek dolapta muhafaza 

edilmiĢtir. 

 

3.1.2. Hücrelerin Kültüre Alınması 

 

DonmuĢ olarak bekletilen hücreler çözündürülüp üzerine besiyeri eklenmiĢtir. 

1.500 rpm’ de 2 dk santrifüj edilmiĢtir. Dimetil sülfoksit (DMSO) içeren besiyeri çöken 

hücrelerden dikkatli bir Ģekilde ayırılıp atılmıĢtır. Hücre pelletinin üzerine besiyeri 

eklenip iyice karıĢmaları sağlanmıĢtır. 25 cm²’lik flakslara ekilmiĢtir. Hücre ekimi 

yapılan flakslar 37°C’de % 5 CO2 içeren steril inkübatörde kültüre alınmıĢtır. 

 

3.1.3. Hücrelerin Pasajlanması 

 

Yeterli yoğunluğa ulaĢmıĢ hücreler oluĢturulmak için flaksta bulunan besiyeri 

dökülmüĢtür. 37°C sıcaklığa getirilmiĢ Tripsin-EDTA eklenerek hücrelerin tabandan 

kalkması için 10 dk etüvde bekletilmiĢtir. Hücre tripsin karıĢımı 15 ml’lik santrifüj 

tüplerine aktarılarak 1.500 rpm’ de 2 dk santrifüj edilerek süpernatan uzaklaĢtırılmıĢtır. 

Hücre pelleti besiyerinde karıĢtırılıp flakslara ekilmiĢ ve invert ıĢık mikroskobunda 

yoğunluğu kontrol edilmiĢtir. 

 

3.1.4. Hücrelerin Dondurulması 

 

Hücreler kaldırılıp tripsinize edilerek santrifüjde çöktürülmüĢtür. %5 DMSO 

içeren besiyeri üzerine eklenip iyice karıĢması sağlanmıĢtır. 2 ml’lik kriyojenik viallere 

bölünüp, kriyojenik vialler 24 saat -80°C’de derin dondurucuda bekletilmiĢ ve sıvı azota 

alınmıĢtır. 
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3.1.5 Hücrelere Metal Uygulaması  

 

Fe, Cu, Pb ve Cd ağır metallerin Çizelge 3.1.’de verilen konsantrasyonlarda 

karıĢımları hazırlanmıĢ 24 ve 48 saat süre ile uygulama yapılmıĢtır.  

Çizelge 3.1. Hücrelere uygulanan Miks 1 ve Miks 2’nin içeriği ve miktarları 

 

Ağır Metal Miks 1 Miks 2 

Demir (Fe) 200 µg/L 2000 µg/L 

Bakır (Cu) 2000 µg/L 20000 µg/L 

KurĢun (Pb) 10 µg/L 100 µg/L 

Kadmiyum (Cd) 5 µg/L 50 µg/L 

 

3.2. Genetik Analizler 

 

3.2.1. DNA Ġzolasyonu 

 

Kontrol ve farklı konsantrasyonlarda ağır metal karıĢımı uygulanan T/G HA-VSMC 

hücrelerinin 24 ve 48 saatlik kültürlerinden genomik DNA’lar DNeasy® Tissue- Blood 

(Qiagen, USA) kit ile kit protokolü kullanılarak aĢağıdaki protokole göre izole 

edilmiĢtir (Öngören, 2016). 

1. Hücreler uygulama sürelerinin sonunda tripsin ile flaks tabanından kaldırılarak 

2ml’lik tüplere alınmıĢ ve paslanmaz çelik bilya ile doku parçalayıcıda 

parçalanmıĢtır. 

2. Parçalanan hücrelerin üzerine 180 μl ATL tamponu eklenip karıĢtırıldıktan sonra 

56°C’de 20 μl proteinaz K eklenerek 3 saat bekletilmiĢtir. 

3. Bekletilen karıĢımın üzerine 200 μl AL tamponu eklenerek iyice 

vortekslenmiĢtir. 

4. Üzerine 200 μl etanol (96-100 %) eklenerek vortekslenmiĢtir.  

5. Tüm karıĢım kit içerisinde bulunan kolonlu yeni tüpe konularak 6000 g de 

santrifüj edilmiĢ, kolonun altındaki tüp ve sıvı atılarak yeni tüp konmuĢtur. 

6. Kolona 500 μl AW1 tamponu eklenmiĢ ve 6000 g de 1 dk santrifüj edilerek 

alttaki tüp atılmıĢtır. 
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7. Kolona 500 μl AW2 tamponu eklenmiĢ ve 20.000 g de 3 dakika santrifüj 

edilerek alttaki tüp atılmıĢ ve kolon yeni bir kapaklı tüpe alınmıĢtır. 

8. Membranın tam ortasına 60 μl AE tamponu eklenmiĢ, oda sıcaklığında 1 dk 

bekletildikten sonra 6000 g de 1 dakika santrifüj edilerek DNA izole edilmiĢ ve 

miktarı (Optizen, Nano Q)  ile belirlenmiĢtir. 

 

3.2.2. Rastgele ÇoğaltılmıĢ Polimorfik Farklılık; RAPD Yöntemi 

 

DNA izolasyonu sonucunda kontrol ve uygulama gruplarından elde edilen total 

DNA’lar, PCR reaksiyonu öncesi nükleaz içermeyen su kullanılarak 25 ng/μl 

konsantrasyona sulandırılmıĢ ve kalıp DNA olarak kullanılmıĢtır. RAPD-PCR analizi 

için 25 µl PCR reaksiyonu hazırlanmıĢtır (Çizelge 3.2.) (Öngören, 2016). 

Çizelge 3.2. RAPD PCR için gerekli malzemeler 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm örnekler PCR tüplerine pipetlendikten hemen sonra tüpler Applied 

Biosystems® ProFlex™ PCR cihazına konulup PCR iĢlemi yapılmıĢtır. PCR iĢleminde 

döngüler sırasıyla; 95
o
C - 3 dk 1 defa, 95

o
C - 30 saniye (sn) 40 defa, 37

o
C - 30 sn 40 

defa, 72
o
C 90 sn 40 defa ve son olarak 72

o
C - 30 dk 1 defa olacak Ģekildedir. ÇalıĢmada 

Çizelge 3.3.’te dizileri verilen 10-15 bazlık 12 farklı RAPD primeri kullanılmıĢtır 

(Çizelge 3.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malzeme Miktar 

Master mix (Amplitaq gold) 12,5 μl 

Primer 0,5 μl 

DNA 2 μl 

Su 10 μl 

Toplam 25 μl 
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Çizelge 3.3. RAPD analizinde kullanılan primerler ve baz dizileri 

Primer Ġsmi                                                                Baz Dizisi 

      P2 5’ GTA GTC GAC G-3’ 

  OPB05 5’ TGC GCC CTT C-3’ 

   1OPA 5’ CAG GCC CTT C-3’ 

   2OPA 5’ TGC CGA GCT G-3’ 

    M13 5’ GAG GGT GGC GGT TCT-3’ 

   ALU-2 5’ GAC CCG CAC C-3’ 

    1253 5’ GTT CCG CCC C-3’ 

     SP2 5’ GGG CAT CGG C-3’ 

    7OPA 5’ GAA ACG GGT G-3’ 

   23OPC 5’ GTT GCC AGC C-3’ 

   RAPD₂ 5’ CCG ATA TCC C-3’ 

   RAPD6 5’ CAG GCC CTT C-3’ 

 

Elde edilen PCR ürünleri % 2 agaroz jel + ethidium bromit, 2×TAE (Tris 1.6 M, 

asetik asit 0.8 M, EDTA 40 mM) tampon içerisinde 6 saat süre ile yürütülmüĢtür. 

Moleküler ağırlık standardı olarak 100-3000 bp'lik DNA Ladder (Geneaid) 

kullanılmıĢtır. Elde edilen bantlar UV transilluminator (Infinity Capture, Vilber 

Lourmat) ile fotoğraflanmıĢ ve moleküler ağırlık (baz çifti) analizleri yapılmıĢtır 

(Öngören, 2016). 

 

3.2.3. RNA Ġzolasyonu 

 

Kontrol ve uygulama yapılan hücrelerden uygulamanın 24. ve 48. saatlerinde 

RNA izolasyonu Ambion® RNA Kiti (Life Technologies) kit protokolüne göre 

yapılmıĢtır. Bu protokole göre; her 1 ml lizis tamponu içerisinde % 2’lik 2-

merkaptoetanol olacak Ģekilde lizis solüsyonu hazırlanmıĢtır. 25 cm
2
’lik flakslarda 

kontrol ve uygulama yapılmıĢ olan hücrelerin besiyeri uzaklaĢtırılmıĢ, lizis solüsyonu 

eklenmiĢ ve 20 dk inkibasyona bırakıldıktan sonra lizis olan hücrelerden RNA 

izolasyonu yapılmıĢtır. Hücre lizatının üzerine 1:1 oranında % 70’lik etanol eklenip 

vortekslenmiĢtir. OluĢan karıĢım spin kolonlara aktarılarak 25°C’de 12.000 g de 15 sn 

santrifüj edilmiĢ ve altta biriken sıvı atılmıĢtır. Kolon üzerine 700 µl birinci yıkama 

tamponu eklenerek 25°C’ de 12.000 g de 15 sn santrifüj edilmiĢ ve santrifüj sonrası spin 

kolonların alt tüpleri içindeki sıvıyla birlikte atılmıĢtır. Kolon üzerine 500 µl ikinci 

yıkama tamponu eklenerek 25°C’de 12.000 g de 15 sn santrifüj edilerek santrifüj 
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sonrası altta kalan sıvı atılmıĢtır (Bu iĢlem 2 kez tekrarlanmıĢtır). Kolon üzerindeki 

membranın kuruması için 25°C’de 2 dk 12.000 g’de santrifüj edilmiĢ ve alttaki tüp 

atılarak kuruyan kolon 1,5 ml hacminde steril toplama tüplerinin içine alınmıĢtır. 

Kolonun tam merkezine 30 µl RNaz içermeyen su pipetlenerek oda ısısında bir dk 

inkübasyona bırakılmıĢtır. Ġnkübasyon sonrası oda sıcaklığında 12.000 g de 2 dk 

santrifüj edilerek tüpün dibinde toplanan RNA miktarları Nanodrop cihazında (Optizen, 

Nano Q) ölçülmüĢ ve cDNA sentezlenmiĢtir (Öngören, 2016). 

 

3.2.4. cDNA Eldesi 

 

Kontrol ve uygulama yapılan deney hücrelerinden elde edilen RNA’ların, 

komplementer DNA’sının elde edilebilmesi için High Capacity cDNA Reverse 

Transcription Kit (Applied Biosystems) kullanılmıĢtır. PCR reaksiyonu kit protokolüne 

göre gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.4. Bir reaksiyonluk cDNA ana karıĢımı için gerekli malzemeler  

 

Malzeme Miktar 

10X Ters transkripsiyon tamponu 2 µl 

25X dNTP karıĢımı (100 mM) 0,8 µl 

10X Ters transkripsiyon rastgele primerleri 2 µl 

Multi Scribe™  Ters transkriptaz 1 µl 

Nükleaz içermeyen H2O 4,2 µl 

Toplam 10 µl 

 

200 µl’lik PCR striplerine, 10 µl RNA, 10 µl cDNA ana karıĢımından 

pipetlenmiĢtir. Reaksiyon karıĢımı PCR cihazında (Applied Biosystems) 25°C’de 10 dk; 

37°C’de 120 dk ve 85°C’de 5 dk tutularak cDNA sentezlenmiĢtir. Elde edilen cDNA’lar 

analizlerde kullanılmak üzere -20°C dondurucuda saklanmıĢtır. 

 

3.2.5. Kantitatif Real Time-PCR (qRT-PCR) Analizleri 

 

Ġnsan aorta düz kas hücrelerinde, Cd, Pb, Fe ve Cu gibi elementlerin karıĢımının 

farklı konsantrasyon uygulamaları sonucunda Cu Zn-SOD, Mn-SOD, KAT, GST, 
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HSP27, HSP60, HSP70, P53, PUMA, NOXA, BCL2, BAX, SĠTOKROM-C, KASPAZ-

8, EXO1 ve P21’in, gen ifadelerindeki değiĢimler qRT-PCR yöntemi ile Çizelge 3.5.’te 

dizileri verilen primerler ile analiz edilmiĢtir. Kalibrasyon ve düzeltme faktörü olarak 

ise GAPDH (gliseraldehid 3 fosfat dehidrojenaz) geninin anlatımı kullanılmıĢtır. 

Çizelge 3.5. qRT PCR için kullanılan primer çiftleri, dizileri ve uzunlukları 

Gen Adı  Primer Dizilimi 
Primer 

Uzunluğu (bç) 

GAPDH 
Ġleri 

Ters 

CGGAGTCAACGGATTTGGTCGTAT 

AGCCTTCTCCATGGTGGTGAAGAC 

24 

24 

CuZn-SOD 
Ġleri 

Ters 

GTTCGGTGACAACACCAATG 

GGAGTCGGTGATGTTGACCT 

20 

20 

Mn-SOD 
Ġleri 

Ters 

TCTGAAGAAGGCCATCGAGT 

GCAGATAGTAGGCGTGCTCC 

20 

20 

KAT 
Ġleri 

Ters 

TACGAGCAGGCCAAGAAGTT 

ACCTTGTACGGGCAGTTCAC   

20 

20 

GST 
Ġleri 

Ters 

TTCCTTACTGGTCCTCACATCTC 

TCACCGGATCATGGCCAGCA 

23 

20 

HSP27 
Ġleri 

Ters 

GCCCCGCAGCCCCATCTACGAG 

GAGCACGCCATCCGACGACAGC 

22 

22 

HSP60 
Ġleri 

Ters 

GTCGCGCCCCGTTAGCAC 

CATCGCGTCCCACCTTCTTCAT 

18 

22 

HSP70 
Ġleri 

Ters 

CGAGETCGACGCATTGTTTG 

GAGTGGATCCGCCGACGAGTA 

20 

21 

P53 
Ġleri 

Ters 

CACGAGCGCTGCTCAGATAGC 

ACAGGCACAAACACGCACAAA 

21 

21 

PUMA 
Ġleri 

Ters 

CAGACTGTGAATCCTGTGCT 

ACAGTATCTTACAGGCTGGG 

20 

20 

NOXA 
Ġleri 

Ters 

GTGCCCTTGGAAACGGAAGA 

CCAGCCGCCCAGTCTAATCA 

20 

20 

BCL2 
Ġleri 

Ters 

ATGTGTGTGGAGAGCGTCAA 

ACAGTTCCACAAAGGCATCC 

20 

20 

BAX 
Ġleri 

Ters 

TTCATCCAGGATCGAGCAGA 

GCAAAGTAGAAGGCAACG 

20 

18 

SĠTOKROM-

C 

Ġleri 

Ters 

AGTGGCTAGAGTGGTCATTCATTTACA 

TCATGATCTGAATTCTGGTGTATGAGA 

27 

26 

KASPAZ-8 
Ġleri 

Ters 

AGAGTCTGTGCCCAAATCAAC   

GCTGCTTCTCTCTTTGCTGAA 

           21 

           21 

EXO₂ 
Ġleri GACCATTTCACCACCCACTTT            21 

Ters  TGAGACTCATCGTCACTGGACTC            23 

P21 
Ġleri  GGCGTTTGGAGTGGTAGAAA            20 

Ters  GACTCTCAGGGTCGAAAACG              20 

 

qRT-PCR analizinde daha önce elde ettiğimiz cDNA’lar kullanılmıĢtır. 96 

kuyucuklu reaksiyon plakasında, her bir kuyucuğa toplam hacim 12 µl olacak Ģekilde 

primer, syber green, su ve cDNA pipetlenmiĢtir. qRT-PCR cihazında (ġekil 3.2.) 

reaksiyon; 1 defa tekrarlanan 2 dk 50ºC ve 10 dk 95ºC, bunu takiben 40 defa 
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tekrarlanan denatürasyon 95ºC’ de 15 sn ve annelling (primer eĢleĢmesi), elongasyon 

(primer uzaması) (60ºC ‘de 1 dk) olacak Ģekilde baĢlatılmıĢtır. 

 

 

ġekil 3.2. Kantitatif gerçek zamanlı PCR cihazı (qRT PCR) 

 

 

3.2.6. Tali Görüntü Tabanlı Sitometre Analizi 

 

Tali görüntü tabanlı sitometre ile apoptoz tayin çalıĢmaları Tali® Apoptosis Kit-

Anneksin V (AlexaFluor® 488) ve Propidyum Ġyodid (Life Technologies) kiti 

kullanılarak kit prosedürüne göre yapılmıĢtır. Anneksin V yalnızca apoptotik hücrelere 

bağlanan ve Tali sitometre cihazında (ġekil 3.3.) yeĢil floresanda ıĢıma yapan bir 

moleküldür. Propidyum Ġyodid ise yalnızca ölü hücrelerin zarlarından geçen ve Tali 

sitometre cihazında kırmızı ve (veya) sarı ıĢıma veren bir moleküldür.  

Ekimi yapılan hücrelere belirlenen konsantrasyonlarda madde uygulaması 

yapılmıĢ, 24 ve 48 saat inkübasyona bırakılan hücreler flakslardan alınmıĢtır. Tali® 

Apoptosis Kit protokolüne göre; flakslardan besiyeri uzaklaĢtırılıp tripsinize edilen 

hücreler 1.000 g de 2 dakika santrifüj edilerek çöktürülmüĢtür. Çöken hücrelerin üzerine 

100 µl 1X Annexin bağlanma tamponu ilave edilmiĢ ve bu karıĢımın her 100 µl’si için 5 
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μl Annexin V ilave edilerek vortekslenmiĢtir. Oda sıcaklığında karanlık ortamda 20 dk 

inkübe edildikten sonra hücre karıĢımı 1.500 g de 2 dk santrifüj edilmiĢ ve süpernatan 

atılmıĢtır. Pelletin üzerine 100 µl 1X Annexin bağlanma tamponu eklenerek 

vortekslenmiĢtir. Bu karıĢıma 1 μl Propidyum Ġyodür solüsyonu eklenerek karanlık 

ortamda 5 dk inkübasyona bırakılmıĢtır. Ġnkübasyon sonrasında tüpler içerisindeki 

hücre karıĢımından 25 µl alınarak TALĠ® kiti ile alınan özel lamlara pipetlenerek Tali 

sitometre cihazı (Invitrogen, TALĠ® Image Based Cytometer)  ile analizi yapılmıĢtır. 

 

ġekil 3.3. Tali sitometre cihazı 

 

 

3.3. Ġstatistik Analiz 

 

Real Time PCR çalıĢmalarında gruplar arasında gen ekspresyon farklarının 

belirlenmesinde ΔΔCt metodu ayrıca kalibrasyon eğrisi ve düzeltme faktörü olarak 

GADPH gen ekspresyonu kullanılmıĢtır. Kontrol grubu ve deneme gruplarının 

karĢılaĢtırılmasında tek yönlü ANOVA testi yapılmıĢ ve ortalamaların girdiği gruplar 

Duncan Testi (p≤0.05) ile belirlenmiĢtir. Yapılan analizlerin tamamında SPSS 20 

(üniversite lisanslı) ve PAUP demo versiyon istatistik paket programları kullanılmıĢtır 

(Öngören,2016).
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BÖLÜM 4 

 

 

SONUÇLAR 

 

 

4.1. 24. ve 48. Saatte Farklı Konsantrasyonlarda Hazırlanan Ağır Metal 

KarıĢımlarının Ġnsan Aorta Düz Kas Hücre Morfolojisi Üzerine Etkileri 

 

 Kontrol grubu hücreler ile ağır metal karıĢımı uygulanan 24 ve 48 saatlik 

hücrelerin morfolojilerini mikroskobik olarak karĢılaĢtırdığımızda kontrol grubu 

hücrelerin daha net, keskin ve bir bütün halinde olduğu, ağır metal uygulanan hücrelerin 

ise artan konsantrasyon ve zamana bağlı olarak morfolojilerinde parçalanmalar ve 

küçülmeler olduğu gözlemlenmiĢtir. 

    

 

                                                  24. Saat                           

    

 

                                                  48. Saat 

ġekil 4.1. Kontrol grubu hücreleri ile ağır metal miks uygulanan hücrelerin morfolojik 

karĢılaĢtırılması (K: kontrol, M1: miks1, M2: miks2) 

 



  

33 

 

4.2. RAPD DNA Polimorfizmi  

 

Ġki ayrı zamanda, farklı konsantrasyonlarda Cd, Pb, Fe, Cu karıĢımı uygulanan 

deney hücreleri T/G HA-VSMC'nin kontrole göre DNA polimorfizmlerinin tespit 

edilmesinde anlamlı sonuç veren 12 farklı primere ait agaroz jel görüntüleri, kontrole 

göre kaybolan ve yeni oluĢan bantların baz çifti değerleri her bir primer için tek tek 

analiz edilmiĢtir. 

 

4.2.1. P2, OPB05, 1OPA Primerleri   

 

Kontrol ve ağır metal miks uygulanan deney hücrelerinde farklı 

konsantrasyonlardaki 24 ve 48 saatlik hücre kültürlerinde sırasıyla P2, OPB05 ve 1OPA 

primerlerine ait agaroz jel görüntüsü ġekil 4.2.’de verilmiĢtir. Agaroz jel görüntüsüne 

göre yapılan analizler sonucunda ağır metal miks uygulanan hücrelerde kontrole göre 

yeni bantların oluĢtuğu veya varolan bantların kaybolduğu tespit edilmiĢ ve bu bantların 

baz çifti değerleri Çizelge 4.1.’de verilmiĢtir. 

 

ġekil 4.2. P2, OPB05, 1OPA primerleri jel görüntüleri (M; marker, K; kontrol,  

M1; miks 1, M2; miks 2) 
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Çizelge 4.1. Ağır metal miks uygulaması yapılan insan aorta düz kas hücrelerinde P2, 

OPB05 ve 1OPA primerlerinde kontrole göre yeni oluĢan (Y) ve kaybolan (K) bantlar 

(baz çifti)   
                                                       P2 

24. saat  48. saat 

Kontrol   Miks 1 Miks 2                  Kontrol   Miks 1 Miks 2 

3331;2683; 

2185;2005; 

1537;1231; 

917;757; 

381 

 

Y  1258 - 3331;2654; 

2185;2055; 

1258;925; 

766 

Y  2005;1244 3153;2265 

K  1537;1231; 

381 

2005;1537; 

381 

 K  2055;1258 3331;2185; 

1258;766 

                                                   OPB05 

24. saat  48. saat 

Kontrol   Miks 1 Miks 2                  Kontrol  Miks 1 Miks 2 

2484;1789;

1616;1471;

1141;1029;

842;663; 

521 

Y  2541 538 2541;1767; 

1596;1105; 

1019;933; 

842;527 

Y  2512;1009;532 

 

2573;1906; 

1576 

K  2484 2484;1471; 

1141;1029; 

663;521 

 K  2541;1019;527 2541;1767; 

1596;1105;933 

                                                    1OPA 

24. saat  48. saat 

Kontrol   Miks 1 Miks 2                  Kontrol     Miks 1 Miks 2 

1341;842; 

467 

Y  2569;2132; 

1931;1313 

2512;2132; 

198;170 

2569;2132; 

1931;1722; 

1327;825; 

457 

Y  2055;817 

 

2484 

K  1341 -  K  1931;825 2569;1931 

Çizelge 4.1.’e göre P2 primerinde kontrolde 766-3331 bç. arasında 7 tane bant 

tespit edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre 24 ve 48 saatlik ağır metal miks uygulanan 

hücrelerde en fazla bant değiĢimi, uygulamanın 48. saatinde miks 2’de olduğu 

belirlenmiĢtir. Belirtilen karıĢım ve uygulama süresinde 48 saat bekletilen miks 2 

karıĢımındaki hücrelerde 2 tane bantın yeni oluĢtuğu 4 tane bantın ise kaybolduğu, 

toplam 6 tane bantta değiĢim görüldüğü tespit edilmiĢtir. 
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OPB05 primerinde kontrolde 527-2541 bç. arasında 8 tane bant tespit edilmiĢtir. 

Elde edilen sonuçlara göre 24 ve 48 saatlik ağır metal miks uygulanan hücrelerde en 

fazla bant değiĢimi uygulamanın 48. saatinde miks 2’de olduğu belirlenmiĢtir. Belirtilen 

karıĢım ve uygulama süresinde 48 saat bekletilen miks 2 karıĢımındaki hücrelerde 3 

tane bantın yeni oluĢtuğu 4 tane bantın ise kaybolduğu, toplam 6 tane bantta değiĢim 

görüldüğü tespit edilmiĢtir. 

1OPA primerinde kontrolde 467-1341 bç. arasında 3 tane bant tespit edilmiĢtir. 

Elde edilen sonuçlara göre 24 ve 48 saatlik ağır metal miks uygulanan hücrelerde en 

fazla bant değiĢimi uygulamanın 24. saatinde miks 1’de olduğu belirlenmiĢtir. Belirtilen 

karıĢım ve uygulama süresinde 24 saat bekletilen miks 1 karıĢımındaki hücrelerde 4 

tane bantın yeni oluĢtuğu 1 tane bantın ise kaybolduğu, toplam 5 tane bantta değiĢim 

görüldüğü tespit edilmiĢtir. 

 

4.2.2. 2OPA, M13, ALU-2 Primerleri  

 

Kontrol ve ağır metal miks uygulanan deney hücrelerinde farklı 

konsantrasyonlardaki 24 ve 48 saatlik hücre kültürlerinde sırasıyla 2OPA, M13 ve 

ALU-2 primerlerine ait agaroz jel görüntüsü ġekil 4.3.’te verilmiĢtir. Agaroz jel 

görüntüsüne göre yapılan analizler sonucunda ağır metal miks uygulanan hücrelerde 

kontrole göre yeni bantların oluĢtuğu veya varolan bantların kaybolduğu tespit edilmiĢ 

ve bu bantların baz çifti değerleri Çizelge 4.2.’de verilmiĢtir. 
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ġekil 4.3. 2OPA, M13, ALU-2 primerleri jel görüntüleri (M; marker, K; kontrol,  

M1; miks 1, M2; miks 2). 
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Çizelge 4.2. Ağır metal miks uygulaması yapılan insan aorta düz kas hücrelerinde 

2OPA, M13, ALU-2 primerlerinde kontrole göre yeni oluĢan (Y) ve kaybolan (K) 

bantlar (baz çifti)  
                                                     2OPA 

24. saat  48. saat 

Kontrol   Miks 1 Miks 2                  Kontrol  Miks 1 Miks 2 

2798;2512; 

2158;1931; 

1299;1231; 

1019;950; 

892;800; 

656 

 

Y  2541;1722; 

1327;198 

2654;2429; 

2005;766 

2826;2457; 

2185;2030; 

1835;1313; 

1218;950; 

850;774; 

663 

Y  2292;2081;1537; 

1413;1009 

1327;933;808; 

700;634;566 

K  2798;2512; 

1931;1299 

2512;1931; 

800 

 K  2185;2030 2457;2185; 

2030;1835; 

1313;950;850;

734;663 

                                                     M13 

24. saat  48. saat 

Kontrol   Miks 1 Miks 2                  Kontrol  Miks 1 Miks 2 

2106;1370; 

1285;1231; 

1729;1009; 

942;800; 

670;549 

Y  2158;1767; 

1413;1191; 

908; 

1413;908; 

825;724;648 

1442;1341; 

1129;983; 

892;817; 

693;560 

Y  1258;1179;1060;

741;678 

1204;1060 

K  2106;1285; 

1231;1129; 

942;549 

2106;1285; 

1231;942; 

800;670;549 

 K  1341;1129;983; 

817;693 

1129;817;560 

                                                    ALU-2 

24. saat  48. saat 

Kontrol   Miks 1 Miks 2                  Kontrol  Miks 1 Miks 2 

1767;1060; 

992;700; 

634;452 

Y  1980;1744; 

1218;791 

1244;1117; 

774, 

1931;1744; 

1341;1204; 

1071;1000; 

783,700; 

656;467 

Y  1271;1094;648 

 

2913;724 

K  1767;992 992  K  1341;783;656 1931;1341; 

1204;1071; 

1000;783,700 
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Çizelge 4.2.’ye göre 2OPA primerinde kontrolde 663-2826 bç. arasında 11 tane 

bant tespit edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre 24 ve 48 saatlik ağır metal miks 

uygulanan hücrelerde en fazla bant değiĢimi, uygulamanın 48. saatinde miks 2’de 

olduğu belirlenmiĢtir. Belirtilen karıĢım ve uygulama süresinde 48 saat bekletilen miks 

2 karıĢımındaki hücrelerde 6 tane bantın yeni oluĢtuğu 9 tane bantın ise kaybolduğu, 

toplam 15 tane bantta değiĢim görüldüğü tespit edilmiĢtir. 

M13 primerinde kontrolde 549-2106 bç. arasında 10 tane bant tespit edilmiĢtir. 

Elde edilen sonuçlara göre 24 ve 48 saatlik ağır metal miks uygulanan hücrelerde en 

fazla bant değiĢimi uygulamanın 24. saatinde miks 2’de olduğu belirlenmiĢtir. Belirtilen 

karıĢım ve uygulama süresinde 24 saat bekletilen miks 2 karıĢımındaki hücrelerde 5 

tane bantın yeni oluĢtuğu 7 tane bantın ise kaybolduğu, toplam 12 tane bantta değiĢim 

görüldüğü tespit edilmiĢtir. 

 ALU-2 primerinde kontrolde 467-1931 bç. arasında 10 tane bant tespit 

edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre 24 ve 48 saatlik ağır metal miks uygulanan 

hücrelerde en fazla bant değiĢimi uygulamanın 48. saatinde miks 1’de olduğu 

belirlenmiĢtir. Belirtilen karıĢım ve uygulama süresinde 48 saat bekletilen miks 2 

karıĢımındaki hücrelerde 2 tane bantın yeni oluĢtuğu 7 tane bantın ise kaybolduğu, 

toplam 9 tane bantta değiĢim görüldüğü tespit edilmiĢtir. 

 

4.2.3. 1253, SP2,7OPA Primerleri 

 

Kontrol ve ağır metal miks uygulanan deney hücrelerinde farklı 

konsantrasyonlardaki 24 ve 48 saatlik hücre kültürlerinde 1253, SP2 ve 7OPA 

primerlerine ait agaroz jel görüntüsü ġekil 4.4.’te verilmiĢtir. Agaroz jel görüntüsüne 

göre yapılan analizler sonucunda ağır metal miks uygulanan hücrelerde kontrole göre 

yeni bantların oluĢtuğu veya varolan bantların kaybolduğu tespit edilmiĢ ve bu bantların 

baz çifti değerleri Çizelge 4.3.’te verilmiĢtir. 
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ġekil 4.4. 1253, SP2, 7OPA primerleri jel görüntüleri (M; marker, K; kontrol, 

M1; miks1, M2; miks 2) 
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Çizelge 4.3. Ağır metal miks uygulaması yapılan insan aorta düz kas hücrelerinde 1253, 

SP2 ve 7OPA primerlerinde kontrole göre yeni oluĢan (Y) ve kaybolan (K) bantlar (baz 

çifti)  
                                                     1253 

24. saat  48. saat 

Kontrol   Miks 1 Miks 2                  Kontrol  Miks 1 Miks 2 

2526;2234; 

1740;1381; 

800;624 

Y  2297;653 1820;666 2593;1820; 

1483;840; 

673 

Y  2394;1961 849 

K  624 2526;2234; 

1740;1381; 

624 

 K  - 2593;840 

                                                      SP2 

24. saat  48. saat 

Kontrol   Miks 1 Miks 2                  Kontrol  Miks 1 Miks 2 

2362;2140; 

1875;1688; 

1398;1128; 

979;830; 

741 

Y  1820;1415; 

849 

2049;1714; 

1415;849 

2019;1714; 

1432;1157; 

990;858; 

764 

Y  753 

 

1688;1398 

K  2362;2140; 

1875;1398; 

830 

2362;2140; 

1875;1688; 

1398;830 

 K  2019;764 1714;1432;858 

                                                    7OPA 

24. saat  48. saat 

Kontrol   Miks 1 Miks 2                  Kontrol   Miks 1  Miks 2 

3270;3000; 

2626;2234; 

1875;1128; 

810 

Y  3330 3390;2897; 

2297;1932 

3330;2966; 

2626;2266; 

1903;800 

Y  2693;1847 

 

2932;2693 

K  3270;1128 3000;1875; 

1128 

 K  3330;2626;1903 3330;2966; 

2626;2266; 

1903;800 

Çizelge 4.3.’e göre 1253 primerinde kontrolde 624-2526 bç. arasında 6 tane bant 

tespit edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre 24 ve 48 saatlik ağır metal miks uygulanan 

deney hücrelerinde en fazla bant değiĢimi, uygulamanın 24. saatinde miks 2’de olduğu 

belirlenmiĢtir. Belirtilen karıĢım ve uygulama süresinde 24 saat bekletilen miks 2 

karıĢımındaki hücrelerde 2 tane bantın yeni oluĢtuğu 5 tane bantın ise kaybolduğu, 

toplam 7 tane bantta değiĢim görüldüğü tespit edilmiĢtir. 

SP2 primerinde kontrolde 741-2362 bç. arasında 9 tane bant tespit edilmiĢtir. 

Elde edilen sonuçlara göre 24 ve 48 saatlik ağır metal miks uygulanan deney 

hücrelerinde en fazla bant değiĢimi uygulamanın 24. saatinde miks 2’de olduğu 

belirlenmiĢtir. Belirtilen karıĢım ve uygulama süresinde 24 saat bekletilen miks 2 

karıĢımındaki hücrelerde 4 tane bantın yeni oluĢtuğu 6 tane bantın ise kaybolduğu, 

toplam 10 tane bantta değiĢim görüldüğü tespit edilmiĢtir. 
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7OPA primerinde kontrolde 800-3330 bç. arasında 6 tane bant tespit edilmiĢtir. 

Elde edilen sonuçlara göre 24 ve 48 saatlik ağır metal miks uygulanan deney 

hücrelerinde en fazla bant değiĢimi uygulamanın 48. saatinde miks 2’de olduğu 

belirlenmiĢtir. Belirtilen karıĢım ve uygulama süresinde 48 saat bekletilen miks 2 

karıĢımındaki hücrelerde 2 tane bantın yeni oluĢtuğu 6 tane bantın ise kaybolduğu, 

toplam 8 tane bantta değiĢim görüldüğü tespit edilmiĢtir. 

 

4.2.4. 23OPC, RAPD1 ve RAPD6 Primerleri 

 

Kontrol ve ağır metal miks uygulanan deney hücrelerinde farklı 

konsantrasyonlardaki 24 ve 48 saatlik hücre kültürlerinde sırasıyla 23OPC ve RAPD1 

ve RAPD6 primerlerine ait agaroz jel görüntüsü ġekil 4.5.’te verilmiĢtir. Agaroz jel 

görüntüsüne göre yapılan analizler sonucunda ağır metal uygulanan hücrelerde kontrole 

göre yeni bantların oluĢtuğu veya varolan bantların kaybolduğu tespit edilmiĢ ve bu 

bantların baz çifti değerleri Çizelge 4.4.’te verilmiĢtir. 

 

ġekil 4.5. 23OPC, RAPD1, RAPD6 primerleri jel görüntüleri (M; marker, K; kontrol,  

M1; miks 1, M2; miks 2) 
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Çizelge 4.4. Ağır metal miks uygulaması yapılan insan aorta düz kas hücrelerinde 

23OPC, RAPD1 ve RAPD6 primerlerinde kontrole göre yeni oluĢan (Y) ve kaybolan 

(K) bantlar (baz çifti) 

Çizelge 4.4.’e göre 23OPC primerinde kontrolde 1000-2493 bç. arasında 4 tane 

bant tespit edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre 24 ve 48 saatlik ağır metal miks 

uygulanan deney hücrelerinde en fazla bant değiĢimi, uygulamanın 24. saatinde miks 

2’de olduğu belirlenmiĢtir. Belirtilen karıĢım ve uygulama süresinde 24 saat bekletilen 

miks 2 karıĢımındaki hücrelerde 2 tane bantın yeni oluĢtuğu 2 tane bantın ise 

kaybolduğu, toplam 4 tane bantta değiĢim görüldüğü tespit edilmiĢtir. 

RAPD1 primerinde kontrolde 849-2266 bç. arasında 4 tane bant tespit edilmiĢtir. 

Elde edilen sonuçlara göre 24 ve 48 saatlik ağır metal miks uygulanan deney 

hücrelerinde en fazla bant değiĢimi uygulamanın 48. saatinde miks 1’de olduğu 

belirlenmiĢtir. Belirtilen karıĢım ve uygulama süresinde 48 saat bekletilen miks 1 

karıĢımındaki hücrelerde 1 tane bantın yeni oluĢtuğu 2 tane bantın ise kaybolduğu, 

toplam 3 tane bantta değiĢim görüldüğü tespit edilmiĢtir. 

RAPD6 primerinde kontrolde 489-2626 bç. arasında 6 tane bant tespit edilmiĢtir. 

Elde edilen sonuçlara göre 24 ve 48 saatlik ağır metal miks uygulanan hücrelerde en 

fazla bant değiĢimi uygulamanın 48. saatinde miks 2’de olduğu belirlenmiĢtir. Belirtilen 

                                                 23OPC 

24. saat  48. saat 

Kontrol   Miks 1 Miks 2                  Kontrol  Miks 1 Miks 2 

2493;1990; 

1544;1000 
Y  1522 2019;1011 2460;2019; 

1544;1000 
Y  2493; 1023 

K  1544 1990;1000  K  2460;1000 1000 

                                                 RAPD1 

24. saat  48. saat 

Kontrol   Miks 1 Miks 2                  Kontrol  Miks 1 Miks 2 

2234;1614; 

959;849 
Y  - - 2266;1663; 

990;849 
Y  2297 

 

830 

K  - -  K  2266;990 849 

                                                 RAPD6 

24. saat  48. saat 

Kontrol   Miks 1 Miks 2                  Kontrol  Miks 1 Miks 2 

2693;2362; 

1415;929; 

866;473 

Y  2171;979; 

883 

2660;2171; 

883 

2626;2427; 

2171;1398; 

883;489 

Y  2727;1415;479 

 

2727;2266; 

1847;1415;479 

K  929;866 2693;929; 

866 

 K  2626;1398;489 2626;2171; 

1398;489 
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karıĢım ve uygulama süresinde 48 saat bekletilen miks 2 karıĢımındaki hücrelerde 5 

tane bantın yeni oluĢtuğu 4 tane bantın ise kaybolduğu, toplam 9 tane bantta değiĢim 

görüldüğü tespit edilmiĢtir. 

 

4.3. Tali Görüntü Tabanlı Sitometre Analizi 

 

4.3.1. 24. Saatte Tali Görüntü Tabanlı Sitometre Analizi 

 

 

 

ġekil 4.6. Kontrol ve uygulama yapılan deney hücrelerinde uygulamanın 24. saatinde 

belirlenen canlı, ölü ve apoptotik hücrelerin oranları (%) (n=3) ortalama±standart hata * 

Her bir uygulama süresinde farklı harf ile gösterilen ortalamalar istatistik olarak 

farklıdır (tekyönlü-ANOVA, Duncan testi, P≤0.05) 

 

Cu, Fe, Pb ve Cd ağır metallerinden oluĢan miks 1 ve bunun 10 katı daha fazla 

konsantrasyona sahip miks 2 karıĢımı uygulanmıĢ hücre hatlarında 24. saat sonundaki 

apoptotik değiĢimler incelendiğinde (ġekil 4.6.) apoptoz oranı % 39,33 oranla en 

yüksek değiĢim miks 2 karıĢımınında gözlemlenmiĢtir. Artan konsantrasyona bağlı 

olarak apoptoza uğramıĢ hücre oranı da artmıĢtır. 
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a) 

 
 

b) 

 
 

c) 

 
 

ġekil 4.7. TALĠ görüntü tabanlı sitometre analizde 24. saat sonunda aort düz kas hücre 

hattına ait canlı, ölü ve apoptotik hücre görüntüleri. Annexin V ve Propidyum Ġyodür 

(PI) floresan yoğunluğu a) Kontrol b) Miks 1 karıĢımı c) Miks 2 karıĢımı 
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4.3.2. 48. Saatte Tali Görüntü Tabanlı Sitometre Analizi 

 

 

 

ġekil 4.8. Kontrol ve uygulama yapılan deney hücrelerinde uygulamanın 48. saatinde 

belirlenen canlı, ölü ve apoptotik hücrelerin oranları (%) (n=3) ortalama±standart hata * 

Her bir uygulama süresinde farklı harf ile gösterilen ortalamalar istatistik olarak 

farklıdır (tekyönlü-ANOVA, Duncan testi, P≤0.05) 

 

Cu, Fe, Pb ve Cd ağır metallerinden oluĢan miks 1 ve bunun 10 katı daha fazla 

konsantrasyona sahip miks 2 karıĢımı uygulanmıĢ hücre hatlarında 48. saat sonundaki 

apoptik değiĢimler incelendiğinde (ġekil 4.8.) apoptoz oranı % 35,33 oranla en yüksek 

değiĢim miks 1 karıĢımınında gözlemlenmiĢtir.  
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a) 

 
 

b) 

 
 

c) 

 
 

ġekil 4.9. TALĠ görüntü tabanlı sitometre analizde 48. saat sonunda aort düz kas hücre 

hattına ait canlı, ölü ve apoptotik hücre görüntüleri. Annexin V ve Propidyum Ġyodür 

(PI) floresan yoğunluğu a) Kontrol b) Miks 1 karıĢımı c) Miks 2 karıĢımı. 



  

47 

 

4.4. Cu Zn-SOD Gen Ġfadesi 

 

Farklı konsantrasyonlarda ağır metal karıĢımı uygulanan hücrelerde 

uygulamanın 24. ve 48. saatlerinde belirlenen Cu Zn- SOD gen ifadeleri ġekil 4.10.’da 

verilmiĢtir. ġekilden de görüldüğü gibi en yüksek gen ifadesi miks 2 konsantrasyonunda 

ve uygulamanın 48. saatinde saptanmıĢtır (kontrole göre 27.2±5.19 kat). 24. saatte miks 

1 ve miks 2 konsantrasyonlarında ise en yüksek gen ifadesi miks 2 konsantrasyonunda 

görülmüĢtür (kontrole göre 8.15±2.93 kat). Ayrıca kontrole göre miks 1 ve miks 2 

karıĢımlarında zamana ve konsantrasyona bağlı olarak artıĢ gözlemlenmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.10. 24 ve 48 saat süre ile metal miks uygulaması yapılan deney hücrelerinde Cu 

Zn-SOD gen ifadesinin değiĢimi, relatif kat artıĢ n=3, ortalama±standart hata * Her bir 

uygulama süresinde farklı harf ile gösterilen ortalamalar istatistik olarak farklıdır 

(tekyönlü-ANOVA, Duncan testi, P≤0.05) 
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4.5. Mn-SOD Gen Ġfadesi 

 

Farklı konsantrasyonlarda ağır metal karıĢımı uygulanan deney hücrelerinde 

uygulamanın 24. ve 48. saatlerinde belirlenen Mn-SOD gen ifadeleri ġekil 4.11.’de 

verilmiĢtir. ġekilden de görüldüğü gibi en yüksek gen ifadesi miks 1 konsantrasyonunda 

ve uygulamanın 48. saatinde saptanmıĢtır (kontrole göre 3.66±1.52 kat). 24. saatte miks 

1 ve miks 2 konsantrasyonlarında ise en yüksek gen ifadesi miks 2 konsantrasyonunda 

görülmüĢtür (kontrole göre 2.20±0.26 kat). Ayrıca kontrole göre 24. saatte karıĢımlarda 

konsantrasyon artıĢına bağlı olarak orantılı bir artıĢ gözlemlenmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.11. 24 ve 48 saat süre ile metal miks uygulaması yapılan deney hücrelerinde 

Mn-SOD gen ifadesinin değiĢimi, relatif kat artıĢ n=3, ortalama±standart hata * Her bir 

uygulama süresinde farklı harf ile gösterilen ortalamalar istatistik olarak farklıdır 

(tekyönlü-ANOVA, Duncan testi, P≤0.05) 
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4.6. KAT Gen Ġfadesi  

 

Farklı konsantrasyonlarda ağır metal karıĢımı uygulanan deney hücrelerinde 

uygulamanın 24. ve 48. saatlerinde belirlenen KAT gen ifadeleri ġekil 4.12.’de 

verilmiĢtir. ġekilden de görüldüğü gibi en yüksek gen ifadesi miks 1 konsantrasyonunda 

ve uygulamanın 48. saatinde saptanmıĢtır (kontrole göre 6.51±0.31 kat). 24. saatte miks 

1 ve miks 2 konsantrasyonlarında ise en yüksek gen ifadesi miks 2 konsantrasyonunda 

görülmüĢtür (kontrole göre 4.41±2.28 kat). Ayrıca kontrole göre 24. saatte karıĢımlarda 

konsantrasyon artıĢına bağlı olarak orantılı bir artıĢ gözlemlenmiĢtir. 

 

 
ġekil 4.12. 24 ve 48 saat süre ile metal miks uygulaması yapılan deney hücrelerinde 

KAT gen ifadesinin değiĢimi, relatif kat artıĢ n=3, ortalama±standart hata * Her bir 

uygulama süresinde farklı harf ile gösterilen ortalamalar istatistik olarak farklıdır 

(tekyönlü-ANOVA, Duncan testi, P≤0.05) 
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4.7. GST Gen Ġfadesi 

 

Farklı konsantrasyonlarda ağır metal karıĢımı uygulanan deney hücrelerinde 

uygulamanın 24. ve 48. saatlerinde belirlenen GST gen ifadeleri ġekil 4.13.’te 

verilmiĢtir. ġekilden de görüldüğü gibi en yüksek gen ifadesi miks 1 konsantrasyonunda 

ve uygulamanın 48. saatinde saptanmıĢtır (kontrole göre 9.62±0.97 kat). 24. saatte miks 

1 ve miks 2 konsantrasyonlarında ise en yüksek gen ifadesi miks 2 konsantrasyonunda 

görülmüĢtür (kontrole göre 2.09±0.15 kat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.13. 24 ve 48 saat süre ile metal miks uygulaması yapılan aort düz kas 

hücrelerinde GST gen ifadesinin değiĢimi, relatif kat artıĢ n=3, ortalama±standart hata * 

Her bir uygulama süresinde farklı harf ile gösterilen ortalamalar istatistik olarak 

farklıdır (tekyönlü-ANOVA, Duncan testi, P≤0.05) 
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4.8. HSP27 Gen Ġfadesi 

 

Farklı konsantrasyonlarda ağır metal karıĢımı uygulanan deney hücrelerinde 

uygulamanın 24. ve 48. saatlerinde belirlenen HSP27 gen ifadeleri ġekil 4.14.’te 

verilmiĢtir. ġekilden de görüldüğü gibi en yüksek gen ifadesi miks 1 konsantrasyonunda 

ve uygulamanın 48. saatinde saptanmıĢtır (kontrole göre 11.57±2.52 kat). 24. saatte 

miks 1 ve miks 2 konsantrasyonlarında ise en yüksek gen ifadesi miks 2 

konsantrasyonunda görülmüĢtür (kontrole göre 1.30±0.14 kat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.14. 24 ve 48 saat süre ile metal miks uygulaması yapılan deney hücrelerinde 

HSP27 gen ifadesinin değiĢimi, relatif kat artıĢ n=3, ortalama±standart hata * Her bir 

uygulama süresinde farklı harf ile gösterilen ortalamalar istatistik olarak farklıdır 

(tekyönlü-ANOVA, Duncan testi, P≤0.05) 

 

 

 

 

 

 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

Kontrol Miks 1 Miks 2

R
el

a
ti

f 
k

a
t

HSP27

24.Saat

48.Saat

a a a * 

** 

* 



  

52 

 

4.9. HSP60 Gen Ġfadesi 

 

Farklı konsantrasyonlarda ağır metal karıĢımı uygulanan deney hücrelerinde 

uygulamanın 24. ve 48. saatlerinde belirlenen HSP60 gen ifadeleri ġekil 4.15.’te 

verilmiĢtir. ġekilden de görüldüğü gibi en yüksek gen ifadesi miks 1 konsantrasyonunda 

ve uygulamanın 48. saatinde saptanmıĢtır (kontrole göre 23.81±3.76 kat). 24 saatlik 

miks 1 ve miks 2 konsantrasyonlarında ise en yüksek gen ifadesi miks 2 

konsantrasyonunda görülmüĢtür (kontrole göre 6.57±2.02 kat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.15. 24 ve 48 saat süre ile metal miks uygulaması yapılan aort düz kas 

hücrelerinde HSP60 gen ifadesinin değiĢimi, relatif kat artıĢ n=3, ortalama±standart 

hata * Her bir uygulama süresinde farklı harf ile gösterilen ortalamalar istatistik olarak 

farklıdır (tekyönlü-ANOVA, Duncan testi, P≤0.05) 
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4.10. HSP70 Gen Ġfadesi  

 

Farklı konsantrasyonlarda ağır metal karıĢımı uygulanan deney hücrelerinde 

uygulamanın 24. ve 48. saatlerinde belirlenen HSP70 gen ifadeleri ġekil 4.16.’da 

verilmiĢtir. ġekilden de görüldüğü gibi en yüksek gen ifadesi miks 1 konsantrasyonunda 

ve uygulamanın 48. saatinde saptanmıĢtır (kontrole göre 28.23±7.64 kat). Uygulamanın 

24. saatinde ise hem miks 1 hem de mik 2 karıĢımlarında kontrole göre gen ifadelerinde 

azalma görülmüĢ, en düĢük gen ifadesi miks 2 konsantrasyonunda ve uygulamanın 24. 

saatinde saptanmıĢtır (kontrole göre 0.08±0,05 kat). 

 

 
 

ġekil 4.16. 24 ve 48 saat süre ile metal miks uygulaması yapılan deney hücrelerinde 

HSP70 gen ifadesinin değiĢimi, relatif kat artıĢ n=3, ortalama±standart hata * Her bir 

uygulama süresinde farklı harf ile gösterilen ortalamalar istatistik olarak farklıdır 

(tekyönlü-ANOVA, Duncan testi, P≤0.05) 
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4.11. P53 Gen Ġfadesi 

 

Farklı konsantrasyonlarda ağır metal karıĢımı uygulanan deney hücrelerinde 

uygulamanın 24. ve 48. saatlerinde belirlenen P53 gen ifadeleri ġekil 4.17.’de 

verilmiĢtir. ġekilden de görüldüğü gibi en yüksek gen ifadesi miks 1 konsantrasyonunda 

ve uygulamanın 48. saatinde saptanmıĢtır (kontrole göre 9.26±1.95 kat). 24. saatte miks 

1 ve miks 2 konsantrasyonlarında ise en yüksek gen ifadesi miks 1 konsantrasyonunda 

görülmüĢtür (kontrole göre 1.45±0.30 kat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.17. 24 ve 48 saat süre ile metal miks uygulaması yapılan deney hücrelerinde 

P53 gen ifadesinin değiĢimi, relatif kat artıĢ n=3, ortalama±standart hata * Her bir 

uygulama süresinde farklı harf ile gösterilen ortalamalar istatistik olarak farklıdır 

(tekyönlü-ANOVA, Duncan testi, P≤0.05) 
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4.12. PUMA Gen Ġfadesi 

 

Farklı konsantrasyonlarda ağır metal karıĢımı uygulanan deney hücrelerinde 

uygulamanın 24. ve 48. saatlerinde belirlenen PUMA gen ifadeleri ġekil 4.18.’de 

verilmiĢtir. ġekilden de görüldüğü gibi en yüksek gen ifadesi miks 1 konsantrasyonunda 

ve uygulamanın 48. saatinde saptanmıĢtır (kontrole göre 9.27±1.36 kat). 24. saatte miks 

1 ve miks 2 konsantrasyonunda ise en yüksek gen ifadesi miks 2 konsantrasyonunda 

görülmüĢtür (kontrole göre 4.31±1.17 kat). Ayrıca kontrole göre 24. saatte karıĢımlarda 

konsantrasyon artıĢına bağlı olarak orantılı bir artıĢ gözlemlenmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.18. 24 ve 48 saat süre ile metal miks uygulaması yapılan aort düz kas 

hücrelerinde PUMA gen ifadesinin değiĢimi, relatif kat artıĢ n=3, ortalama±standart 

hata * Her bir uygulama süresinde farklı harf ile gösterilen ortalamalar istatistik olarak 

farklıdır (tekyönlü-ANOVA, Duncan testi, P≤0.05) 
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4.13. NOXA Gen Ġfadesi  

 

Farklı konsantrasyonlarda ağır metal karıĢımı uygulanan deney hücrelerinde 

uygulamanın 24. ve 48. saatlerinde belirlenen NOXA gen ifadeleri ġekil 4.19.’da 

verilmiĢtir. ġekilden de görüldüğü gibi en yüksek gen ifadesi miks 1 konsantrasyonunda 

ve uygulamanın 48. saatinde saptanmıĢtır (kontrole göre 30.00±11.28 kat). 

Uygulamanın 24. saatinde ise hem miks 1 hem de mik 2 karıĢımlarında kontrole göre 

gen ifadelerinde azalma görülmüĢ, en düĢük gen ifadesi miks 1 konsantrasyonunda ve 

uygulamanın 24. saatinde saptanmıĢtır (kontrole göre 0.07±0,03 kat). 

 

 
 

ġekil 4.19. 24 ve 48 saat süre ile metal miks uygulaması yapılan deney hücrelerinde 

NOXA gen ifadesinin değiĢimi, relatif kat artıĢ n=3, ortalama±standart hata * Her bir 

uygulama süresinde farklı harf ile gösterilen ortalamalar istatistik olarak farklıdır 

(tekyönlü-ANOVA, Duncan testi, P≤0.05) 
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4.14. BCL2 Gen Ġfadesi  

 

Farklı konsantrasyonlarda ağır metal karıĢımı uygulanan deney hücrelerinde 

uygulamanın 24. ve 48. saatlerinde belirlenen BCL2 gen ifadeleri ġekil 4.20.’de 

verilmiĢtir. ġekilden de görüldüğü gibi en yüksek gen ifadesi miks 1 konsantrasyonunda 

ve uygulamanın 48. saatinde saptanmıĢtır (kontrole göre 2.42±0.92 kat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.20. 24 ve 48 saat süre ile metal miks uygulaması yapılan deney hücrelerinde 

BCL2 gen ifadesinin değiĢimi, relatif kat artıĢ n=3, ortalama±standart hata * Her bir 

uygulama süresinde farklı harf ile gösterilen ortalamalar istatistik olarak farklıdır 

(tekyönlü-ANOVA, Duncan testi, P≤0.05) 
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4.15. BAX Gen Ġfadesi 

 

Farklı konsantrasyonlarda ağır metal karıĢımı uygulanan deney hücrelerinde 

uygulamanın 24. ve 48. saatlerinde belirlenen BAX gen ifadeleri ġekil 4.21.’de 

verilmiĢtir. ġekilden de görüldüğü gibi en yüksek gen ifadesi miks 1 konsantrasyonunda 

ve uygulamanın 48. saatinde saptanmıĢtır (kontrole göre 9.76±1.52 kat). 24. saatte miks 

1 ve miks 2 konsantrasyonlarında ise en yüksek gen ifadesi miks 1 konsantrasyonunda 

görülmüĢtür (kontrole göre 1.20±0.54 kat).  

 

 

 
ġekil 4.21. 24 ve 48 saat süre ile metal miks uygulaması yapılan deney hücrelerinde 

BAX gen ifadesinin değiĢimi, relatif kat artıĢ n=3, ortalama±standart hata * Her bir 

uygulama süresinde farklı harf ile gösterilen ortalamalar istatistik olarak farklıdır 

(tekyönlü-ANOVA, Duncan testi, P≤0.05) 
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4.16. SĠTOKROM C Gen Ġfadesi 

 

Farklı konsantrasyonlarda ağır metal karıĢımı uygulanan deney hücrelerinde 

uygulamanın 24. ve 48. saatlerinde belirlenen SĠTOKROM C gen ifadeleri ġekil 

4.22.’de verilmiĢtir. ġekilden de görüldüğü gibi en yüksek gen ifadesi miks 1 

konsantrasyonunda ve uygulamanın 48. saatinde saptanmıĢtır (kontrole göre 8.67±2.79 

kat). 24. saatte miks 1 ve miks 2 konsantrasyonlarında ise en yüksek gen ifadesi miks 2 

konsantrasyonunda görülmüĢtür (kontrole göre 5.35±1.74 kat).  

 

 

 
ġekil 4.22. 24 ve 48 saat süre ile metal miks uygulaması yapılan deney hücrelerinde 

SĠTOKROM C gen ifadesinin değiĢimi, relatif kat artıĢ n=3, ortalama±standart hata * 

Her bir uygulama süresinde farklı harf ile gösterilen ortalamalar istatistik olarak 

farklıdır (tekyönlü-ANOVA, Duncan testi, P≤0.05) 
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4.17. KASPAZ-8 Gen Ġfadesi 

 

Farklı konsantrasyonlarda ağır metal karıĢımı uygulanan deney hücrelerinde 

uygulamanın 24. ve 48. saatlerinde belirlenen KASPAZ-8 gen ifadeleri ġekil 4.23.’ te 

verilmiĢtir. ġekilden de görüldüğü gibi en yüksek gen ifadesi miks 2 konsantrasyonunda 

ve uygulamanın 24. saatinde saptanmıĢtır (kontrole göre 41.79±5.94 kat). 48. saatte 

miks 1 ve miks 2 konsantrasyonlarında ise en yüksek gen ifadesi miks 2 

konsantrasyonunda görülmüĢtür (kontrole göre 2.79±0.68 kat). Ayrıca kontrole göre 

miks 1 ve miks 2 karıĢımlarında konsantrasyon artıĢına bağlı olarak orantılı bir artıĢ 

gözlemlenmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.23. 24 ve 48 saat süre ile metal miks uygulaması yapılan deney hücrelerinde 

KASPAZ-8 gen ifadesinin değiĢimi, relatif kat artıĢ n=3, ortalama±standart hata * Her 

bir uygulama süresinde farklı harf ile gösterilen ortalamalar istatistik olarak farklıdır 

(tekyönlü-ANOVA, Duncan testi, P≤0.05) 
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4.18. EXO1 Gen Ġfadesi  

 

Farklı konsantrasyonlarda ağır metal karıĢımı uygulanan deney hücrelerinde 

uygulamanın 24. ve 48. saatlerinde belirlenen EXO1 gen ifadeleri ġekil 4.24.’te 

verilmiĢtir. ġekilden de görüldüğü gibi en yüksek gen ifadesi miks 2 konsantrasyonunda 

ve uygulamanın 48. saatinde saptanmıĢtır (kontrole göre 44.97±8.89 kat). 24. saatte 

miks 1 ve miks 2 konsantrasyonlarında ise en yüksek gen ifadesi miks 2 

konsantrasyonunda görülmüĢtür (kontrole göre 5.34±1.44 kat). Ayrıca uygulamanın 48. 

saatinde artan konsantrasyona bağlı olarak artıĢ saptanmıĢtır. 

 

 

 
ġekil 4.24. 24 ve 48 saat süre ile metal miks uygulaması yapılan deney hücrelerinde 

EXO1 gen ifadesinin değiĢimi, relatif kat artıĢ n=3, ortalama±standart hata * Her bir 

uygulama süresinde farklı harf ile gösterilen ortalamalar istatistik olarak farklıdır 

(tekyönlü-ANOVA, Duncan testi, P≤0.05) 
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4.19. P21 Gen Ġfadesi 

 

Farklı konsantrasyonlarda ağır metal karıĢımı uygulanan hücrelerde 

uygulamanın 24. ve 48. saatlerinde belirlenen P21 gen ifadeleri ġekil 4.25.’te 

verilmiĢtir. ġekilden de görüldüğü gibi en yüksek gen ifadesi miks 1 konsantrasyonunda 

ve uygulamanın 48. saatinde saptanmıĢtır (kontrole göre 7.44±1.82 kat). 24. saatte ise 

en yüksek gen ifadesi miks 2 konsantrasyonunda görülmüĢtür (kontrole göre 2.21±0.39 

kat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.25. 24 ve 48 saat süre ile metal miks uygulaması yapılan deney hücrelerinde 

P21 gen ifadesinin değiĢimi, relatif kat artıĢ n=3, ortalama±standart hata * Her bir 

uygulama süresinde farklı harf ile gösterilen ortalamalar istatistik olarak farklıdır 

(tekyönlü-ANOVA, Duncan testi, P≤0.05) 
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BÖLÜM 5 

 

 

TARTIġMA 

 

 

YaĢamı boyunca sürekli çevre ile etkileĢim içerisinde olan insanoğlunun sağlığı 

üzerinde Ģüphesiz çevre Ģartlarının önemli etkileri bulunmaktadır. Çevre kirliliği insan 

sağlığını etkileyen önemli problemlerden biridir. YaĢadığı çevrede kirlenmiĢ hava, su 

veya toprak nedeni ile çeĢitli kirleticilerin vücut tarafından alınarak biriktirilmesi 

sonucunda kanser, kemik erimesi, nörodejeneratif hastalıklar gibi birçok hastalığa 

maruz kalan insanlar için ağır metaller önemli bir toksisite nedenidir (Khan, Cao, 

Zheng, Huang, Zhu, 2008). SanayileĢmenin etkisiyle atık suların sebze ve meyve veren 

toprağa karıĢması, deniz ürünlerinde oluĢturduğu ağır metal birikimi, hazır gıdalar ile 

tükettiğimiz koruyucu ve katkı maddeleri, bu ürünleri tüketen insanlar için ciddi 

tehlikeler oluĢturabilmektedir (Påhlsson, 1989). Ayrıca doğada dönüĢümü bulunmayan 

petrol atıkları, zirai ilaçlar, gübre ve evsel atıkların da çoğalan nüfusla birlikte artıĢı 

çevre kirliliğini beraberinde getirir ve insanlarda düĢük konsantrasyonlarda bile toksik 

etki gösterebilmektedir (Wuana ve Okieimen, 2011). 

Gıdalarla ve solunan havayla dokularda biriken ağır metaller ilerleyen yaĢla 

birlikte hücrelerde oksidatif strese bağlı serbest radikal oluĢturmaktadır. Serbest radikal 

oluĢumu ve miktarının artması hücrelerde zarara neden olabilir. Özelikle Cd, Pb, Fe ve 

Cu gibi ağır metallerin vücutta birikimi sonucu hücrelerde toksik etki görülebilmektedir 

(Järup, 2003). Hava, su ve besinler aracılığıyla vücuda alınan ağır metallerin birikimi 

insanlarda çeĢitli hastalıklara neden olabilmektedir. Kemik erimesi, merkezi sinir 

sistemi ve solunum yolu hastalıkları, sarılık, görme bozuklukları, hemofili gibi 

hastalıkların sebebidir. Özellikle dolaĢım sistemi üzerindeki etkileri incelendiğinde 

kalpte aritmi, hipertansiyon, anemi gibi kalp ve damar hastalıklarına neden olabilir. 

Ayrıca dokularda tümör oluĢumunda da etkilidir (Panigrahi, 2014). 
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Metaller proteinlerle etkileĢim kurabilir ve proteinlerin fonksiyonlarını bozabilir. 

Ağır metallerin dokularda birikimi DNA protein çapraz bağları oluĢturabilir ve 

mutasyonlara sebep olup genlerin ifade edilebilirliğinde değiĢikliğe neden 

olabilmektedir (Panigrahi, 2014). 

Cu makinelerde bir metal veya alaĢım olarak, inĢaat yapımında, ulaĢım 

araçlarında, silah yapımında, beyaz altının önemli bir bileĢeni olarak, taklit 

mücevheratta, kozmetik ürünlerinde ve diĢçilik ürünlerinde kullanılmaktadır. Cu, 

proteinlerin önemli bir bileĢenidir (Panigrahi, 2014; Bathla ve Jain, 2016). Yüksek Cu 

konsantrasyonlarına maruz kalma toksisitesini öncelikle karaciğerde gösterir ve 

karaciğer sirozu oluĢturur. Kanda yüksek orandaki Cu oranı kanın yapısını bozarak 

hemolize, böbrek ve beyinde ise hasara neden olmaktadır. Ayrıca beyinde ve 

kardiyovasküler sistemdeki etkileri ölümle sonuçlanabilmektedir (Gaetke ve Chow, 

2003). 

Demir Dünya’da en çok bulunan ikinci metaldir. Tüm canlı organizmaların 

büyümesi ve hayatta kalması için gereklidir. Redoks tepkimelerinde geçiĢ metalidir.  

ĠnĢaat, otomotiv ve sanayide önemli oranda Fe’den yararlanılmaktadır. Dokularda artan 

Fe konsantrasyonu özellikle beyin, karaciğer ve kalp hücrelerinde hasara neden olur. 

Hücrelerde fazla bulunan serbest Fe hidrojen iyonlarının üretilip serbest kalmasını 

sağlayarak lipid peroksidayonuna sebep olur. Ayrıca serbest hidrojen iyonları enzimleri 

inaktive eder ve genetik materyal DNA’da mutasyonlar oluĢturarak bir dizi malign 

hücre oluĢturabilmektedir. Süperoksit molekülü demir ferritinden salınır ve bu molekül 

ortamdaki serbest demir ile reaksiyona girerek daha fazla süperoksit ve hidrojen 

peroksit radikali oluĢturabilmektedir (Doganlar ve Doganlar, 2015; Bathla ve Jain, 

2016). 

KurĢun kanda 40 mg/l seviyesini aĢtığında kan basıncını yükseltmektedir. 

Vücutta Pb fazlalığı hemoglobin sentezini bozar ve hipertansiyona neden olur. Ayrıca 

kandaki Pb seviyesinin artması sol ventrikül hipertrofisinin elektrokardiyografik 

bulgularına ve aritmilere de sebep olabilmektedir (Türközü ve ġanlıer, 2014). 

Kadmiyum konsantrasyonu hücrelerde 3.000 kat arttığında metallothionein gibi 

sistein açısından zengin proteine bağlanır ve karaciğerde sistein-metallothionein 

kompleksi oluĢturarak hepatotoksisiteye ve ardından böbrekte birikerek nefrotoksisiteye 
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neden olur. Ġnsan vücudunda 40 mg kadar Cd bulunmakta olup vücutta Cd birikimi 

böbrek hasarı olan kiĢilerde kardiyovasküler hastalık riskini arttırmaktadır. Ġlerleyen 

yaĢla birlikte böbreklerdeki Cd birikimi yüksek tansiyona sebep olabilmektedir. Kronik 

Cd zehirlenmesinde akciğer ve prostat kanseri görülme riski yüksektir. Kemik erimesi, 

diĢ dökülmesi, kansızlık ve koku duyumunun yitirilmesinde de etkilidir (Kukreja ve  

Hess, 1992; Dimmeler ve Zeiher, 2000). 

Ülkemizde insani tüketim amaçlı kullanılan sulardaki mevzuat yönetmeliğine 

göre belirlenen tolerans sınırları Cd için 5 µg/L, Pb için 10 µg/L, Fe için 200 µg/L, Cu 

için ise 2000 µg/L olarak belirlenmiĢtir. Bu sınırlar ıĢığında tez çalıĢması kapsamında 

Cd, Pb, Fe ve Cu ağır metallerinden oluĢan miks karıĢımı ve bu değerlerin 10 katı kadar 

ağır metal uygulanan insan aorta düz kas hücrelerindeki değiĢimler gözlemlenmiĢtir. 

ÇalıĢmamızda ağır metal uygulamasının genotoksik etkilerinin analizi için 

RAPD-PCR yöntemi kullanılmıĢ, farklı konsantrasyon ve zamana bağlı olarak 

uygulama sürelerinde ağır metal maruziyetinin kontrole göre yeni bantlar oluĢturduğu, 

bantların kaybolduğu, bantların yoğunluğunda artıĢa ve azalmalara neden olduğu tespit 

edilmiĢtir (ġekil 4.2., ġekil 4.3., ġekil 4.4., ġekil 4.5.). Bant değiĢiminin en fazla 

gözlemlendiği karıĢım miks 2 karıĢımı olarak tespit edilmiĢtir (Çizelge 4.1., Çizelge 

4.2., Çizelge 4.3., Çizelge 4.4.). Konu ile ilgili yapılan benzer bir çalıĢmada D. 

melanogaster bireylerine uygulanmıĢ uçucu organik bileĢiklerden oluĢan miks 

karıĢımında, kontrole göre yeni bantların oluĢtuğu, bazı bantların kaybolduğu, bazı 

bantların ise yoğunluklarında değiĢimler görüldüğü rapor edilmiĢtir (Doğanlar ve 

Doğanlar, 2015). Dietilditiokarbamik asit (DDC) uygulanmıĢ aort düz kas hücrelerinde 

reaktif oksijen türlerinden olan süperoksit oluĢumu gözlemlendiği ve yeni bantlar 

oluĢtuğu rapor edilmiĢtir (Liv vd., 2005). As ve Cd’ye maruz bırakılan zebra 

balıklarının solungaç dokularında yapılan RAPD analizinde Cd’nin genomik karalılığı 

azalttığı rapor edilmiĢtir (Doğanlar ve Doğanlar, 2016). Bizim çalıĢmamızda ağır metal 

miks uygulamasına bağlı olarak RAPD-DNA profillerinde meydana gelen bant 

değiĢiklikleri daha önce yapılan bu çalıĢmalar ile desteklenmektedir. Elde edilen veriler 

ve literatür bilgilerine göre RAPD bantlarında kontrole göre değiĢimin görülmesinin 

oligonükleotitlerin bağlanma bölgelerinde meydana gelen varyasyonların, genomun 

yeniden tasarımı nedeni ile oluĢtuğu düĢünülmektedir (Conte vd., 1998; Atienzar vd., 
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1999). Ayrıca hücrelerde oluĢan metal toksisitesinin DNA molekülünde oksidatif strese 

bağlı mutasyonlarından kaynaklanabileceği düĢünülmektedir  

Ağır metal miks uygulanan hücrelerde apoptoz düzeyi sitometrik Annexin V/PI 

yöntemi ile değerlendirilmiĢtir. Elde edilen verilere göre metal uygulamasına maruz 

kalan hücrelerde apoptotik değiĢim sonuçlarına göre 24 saat süre ile uygulama yapılan 

gruplarda kontrole göre miks 1 ve miks 2 karıĢımlarında sırasıyla  % 25 ve % 39,33 

oranında artıĢ tespit edilmiĢ olup 48 saatlik gruplarda ise bu artıĢ  % 35,33 ve  % 27,33 

oranındadır (ġekil 4.6., ġekil 4.8.,). Bu verilere göre kontrole göre 24 saatlik kültürlerde 

artan konsantrasyon oranı apoptotik hücre sayısında artıĢa neden olmuĢtur. 48 saatlik 

kültürlerde ise miks 1 oranında artıĢ görülmüĢ ancak artan konsantrasyon miks 2’de 

zamanla ölen hücre sayısını arttırdığından apoptotik hücre sayısında miks 1’e göre 

azalmaya neden olmuĢtur. Ayrıca hücre kültürlerinde ağır metal karıĢımı kontrole göre 

canlı hücre sayısında zamanla azalmaya neden olmuĢtur (miks 1’ de 0,72 ve miks 2’de 

0,61 kat). Böbrek yetmezliği olan 20 hastadan alınan radiyal arter hücrelerinde kontrole 

göre apoptotik hücrelerde artıĢ gözlemlenmiĢ, bu artıĢın BAX ifadesinin aĢırı artıĢı 

sonucunda ve BAX/BCL2 oranındaki artıĢtan kaynaklanabileceği, indüklenen 

apoptozun ateroskleroz ve arteriovenöz riskini arttırabileceği rapor edilmiĢtir 

(Hayakawa vd., 1999). BAX/BCL2 oranı bize hücrenin hayatta kalması veya ölüme 

gitmesi hakkında bilgi verebilmektedir (Liv vd., 2002). Ağır metal uygulamasının 

apoptotik değiĢimler üzerine yapılan çalıĢmalarındaki bulgularla, çalıĢmamız paralellik 

göstermektedir. 

Yapılan çalıĢmada ağır metal miks uygulamasının sağlıklı hücrelerde oksidatif 

strese neden olduğu ve bu stres sonucu antioksidan enzimlerin aktivitesinde artıĢ 

gözlemlenmiĢtir. Özellikle Cu-Zn-SOD, Mn-SOD, KAT ve GST gibi antioksidan 

enzimlerin gen ifadesindeki değiĢimlerin, strese giren hücrenin etkisini azaltabilmek 

için zamanla kontrole göre genin ifadesinde anlamlı pozitif bir artıĢa gittiği 

düĢünülmektedir (ġekil 4.10., ġekil 4.11., ġekil 4.12., ġekil 4.13.). Konu ile ilgili, 

olarak sıçanlarda yapılmıĢ olan bir çalıĢmada, kronik ağır metal uygulamasının Cu-Zn-

SOD, katalaz, GST gibi antioksidanların gen ifadelerinde artıĢa neden olabileceği rapor 

edilmiĢtir (Ognjanovic vd., 2008). Doğal ortamlarında farklı seviyelerde metal 

karıĢımlarına maruz bırakılan üç kahverengi alabalık popülasyonunda (Salmo trutta); 

Cd, Cu ve Zn’ye maruz kalan alabalıkların karaciğerinde SOD, CAT ve GPx 
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seviyelerinde yükselme görüldüğü rapor edilmiĢtir (Hansen vd., 2006).  Yine yapılan bir 

çalıĢmada 170 μM klorin e6 maddesi uygulanmıĢ aort düz kas hücrelerinde 672 nm 

diyot lazer ıĢığı ile fotodinamik terapi altında reaktif oksijen türlerinin oluĢtuğu, 

antioksidan enzimlerin gen ifadesinde ve apoptotik hücre sayısında artıĢlar 

gözlemlendiği rapor edilmiĢtir (Wawrzyńska vd., 2010). ÇalıĢmamız Ognjanovic ve 

ark. (2003) Hansen ve ark. (2006), Wawrzyńska ve ark. (2010) ile paralellik 

göstermektedir. Ayrıca 10 kat fazla ağır metal karıĢımı uygulanan miks 2 hücrelerinde 

48. saatte 24. saate göre Mn-SOD, KAT ve GST gen ifadelerindeki azalmanın, uzun 

süreli maruziyete bağlı olarak hücrelerin iĢlevselliğini kaybettiği ya da antioksidan 

sistemin baskılanarak etkin çalıĢamamasından kaynaklanabileceği düĢünülmektedir 

(ġekil 4.11., ġekil 4.12., ġekil 4.13.) (Cadenas ve Davies, 2000). 

Isı Ģoku proteinleri olarak bilinen HSP27, HSP60 ve HSP70 genlerinin 

ifadesinde meydana gelen artıĢların ağır metal toksisitesi sonucunda proteinlerin yanlıĢ 

katlanmalarında meydana gelen hasarın tamir edilmesi esnasında oluĢtuğu 

düĢünülmektedir (ġekil 4.14., ġekil 4.15., ġekil 4.16.). Ancak HSP70 gen ifadesinde 

hem miks 1 hem miks 2 karıĢımlarında 24. saatte genin ifadesinde azalma olması da bu 

konsantrasyonlarda HSP mekanizmasının zarar görmüĢ olabileceğini düĢündürmektedir 

(ġekil 4.20.).  

Tümör baskılayıcı genlerden olan P53 geninde meydana gelebilecek bir 

mutasyonun kanser habercisi olabileceği düĢünülmektedir. Bizim çalıĢmamızda P53 gen 

ifadesinde kontrole göre özellikle miks 1 karıĢımda zamanla artıĢ tespit edilmiĢtir (ġekil 

4.17.). Yapılan bir çalıĢmada insan aort düz kas hücrelerinde P53 gen ifadesinde 

meydana gelen artıĢın DNA’da meydana gelen hasar sonucunda oluĢan mutasyonların 

ateroskleroz (damar sertliği) oluĢumuyla iliĢkilendirilebileceği rapor edilmiĢtir (Boyle, 

1999). Ġnsan aort düz kas hücrelerinde P53 gen aktivitesindeki artıĢın stres kaynaklı 

olduğu ve tümör oluĢumunun engellenmesinde düzeyinin arttığı ateroskleroz ile apoptoz 

yolağı arasında iliĢiğinin olduğu düĢünülmektedir. 

BCL2 ailesi pro-apoptotik üyelerinden PUMA, NOXA ve BAX’a ait gen 

ifadelerini incelediğimizde BAX gen ifadesinde (ġekil 4.21.) ağır metal uygulamasına 

bağlı artıĢın görüldüğü, anti apoptotik etkiye sahip BCL2 gen ifadesindeki artıĢın daha 

düĢük düzeyde olduğu, çalıĢmamızda 48.saatte miks 1 karıĢımlarında görülen 
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BAX/BCL2 oranın ise yaklaĢık 4 kat olduğu, böbrek yetmezliği görülen 20 hastada 

radiyal arter hücrelerinde kontrole göre gözlemlenmiĢ  BAX/BCL2 oranında da önemli 

bir artıĢ rapor edilmiĢ (Hayakawa vd., 1999) meydana gelen bu artıĢların toksik 

maddelerin apoptoz yolaklarında meydana getirdiği değiĢimlerden kaynaklanabileceği 

düĢünülmektedir. P21 gen ifadesi hücre siklusunda G1 evresinin daha uzun sürmesini 

tetikler ve sentez evresine geçiĢi geciktirerek hücre bölünmesini yavaĢlatır (Von 

Harsdorf vd., 1999). ÇalıĢmamızda P21 gen ifadesinde kontrole göre genellikle artıĢın 

görülmesi hücrelerin DNA hasarını tamir için döngüyü durdurduklarını ve böylece 

DNA tamirine zaman tanıdıklarını düĢündürmektedir (ġekil 4.25.) (Dimmeler ve 

Zeiher, 2000). 

Kaspaz-8 apoptozu indükleyen bir gendir. ÇalıĢmamızda kaspaz-8 gen 

ifadesinde hücrelerde kontrole göre genellikle pozitif yönde bir artıĢ görülmüĢ olup 

özellikle 24. saatte miks 2’de bu ifade yaklaĢık 41 kat artıĢ göstermiĢtir (ġekil 4.23.). Li 

ve ark. (2002)’nın DDC uygulamasına tabi tuttukları aort düz kas hücrelerinde kaspaz-8 

gen ifadesinde kontrole göre artıĢın gözlemlendiği, bizim çalıĢmamız ile Li ve ark.’nın 

çalıĢmasında görülen bu artıĢların toksik madde türlerinin insan aort düz kas 

hücrelerinde toksik etkisi sonucunda apoptozu indükleyebileceği, toksik maddelerin aort 

düz kas hücrelerinde apoptoz yolakları üzerinde etkisinin olabileceği düĢünülmektedir. 

Kardiyovasküler hücreler ile apoptoz arasındaki iliĢki incelendiğinde, yapılan 

klinik çalıĢmalarda insan aort düz kas hücrelerinde oluĢan apoptozun; aterosikleroz, 

aritmi, hipertansiyon, anevrizma, anjiyoplasti restenozu ve taĢikardi gibi çeĢitli 

hastalıkların oluĢumunu tetikleyebileceği rapor edilmiĢtir (Boyle vd., 1999). Bu 

hücrelerde meydana gelen apoptoz; damar hasarı, pıhtılaĢmayı ve inflamasyonu 

tetiklese de apoptoz genellikle damar yaralanmasına ve kan akıĢ hızındaki değiĢikliklere 

neden olabileceği gibi bu hastalıklara kesin katkısı tam olarak bilinmemektedir. 

 Sonuç olarak elde ettiğimiz bulgulara göre insani tüketin amaçlı sularda verilen 

limitler baz alınarak Cd, Fe, Cu ve Pb ağır metallerinden oluĢturulan miks karıĢımına 

maruziyetin, konsantrasyon ve zamana bağlı olarak aort düz kas hücrelerinde 

genotoksisiteye neden olduğu ve bu genotoksisitenin apoptozu tetiklediği, bu limitler 

dahilinde baĢka canlılarla yapılacak daha kapsamlı çalıĢmalar ile desteklendiği takdirde 

revize edilmesi gerektiği düĢünülmektedir. 
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