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Amaç: Kanser kemoterapisinde etkinliğin artması ve hedef organlara karşı anti-proliferatif 
etkiyi arttıracak yeni stratejilerin oluşumunun araştırılması günümüzde giderek ilgi çeken bir 
konu olmuştur. Hipoksi meydana getiren düşük basınç (Hipobarik) koşulları, hücrelerin hücre 
sikluslarını inhibe ederek apoptozu teşvik etmektedir. Bu çalışmada farklı zamanlarda fraksiyonel 
düşük basınç uygulamasının HeLa hücrelerinde meydana getireceği etkinin hücresel ve moleküler 
düzeyde belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Deneylerimiz özel tasarlanmış düşük basınç kabininde % 2 O
2
 ve % 98 N 

olacak şekilde ayarlanan düşük basınç (35.2 kPa) koşulları altında gerçekleştirildi. Fraksiyonel düşük 
basınç uygulaması 24 saat ara ile 3 saat süresince 2 kez tekrarlandı. Uygulama süresinin sonunda 
hücreler, tamir mekanizmalarının devreye girmesi için 24 saat süresince inkübasyona bırakıdı. 
Düşük basıncın HeLa hücrelerinde oluşturduğu etkinin tesbitinde çoğalma hızı (MTT) ve apoptotik 
indeks gibi hücre kinetiği parametreleri kullanıldı. Ayrıca çalışmamızda bu etkinin moleküler 
mekanizmasının tesbiti için, apoptozu düzenleyici role sahip olduğu bilinen Bcl-2 (Bcl-2, Bax, Bak, 
Bcl-x, Bik, Mcl-1, Bfl-1) gen ailesinin ekspresyon seviyeleri de RT-PCR tekniği ile belirlendi. 

Bulgular: Programlı hücre ölümünün moleküler mekanizması tam olarak açıklanamamakla birlikte 
hücrelerin genetik olarak belleklerinde var olan intihar programının çeşitli sinyallerle, patofizyolojik 
koşullarla ve oksidatif stres gibi olaylarla aktive olmasıyla başladığı bilinmektedir. Araştırmamızda 
değerlendirilen parametrelerin ışığında düşük basınç koşullarının HeLa hücre kültürlerinde anti-
proliferatif ve apoptotik bir etkiye sahip olduğu sonucuna varıldı. Deneylerimizde ortaya çıkan bu 
etki çoğalma hızında kontrole göre anlamlı bir azalma ve apoptotik indeks değerlerinde anlamlı 
bir artış olarak meydana geldi (p<0.01). Ayrıca, gerçekleştirilen moleküler çalışmalar ile düşük 
basınç koşullarının, apoptoz mekanizmasında rol alan genlerin ekspresyon seviyelerinde anlamlı 
değişimlere neden olduğu belirlendi.

Sonuç ve Tartışma: Çalışmamızda saptanan sonuçlar, düşük basınç koşullarının HeLa hücre 
kültürlerinde ortaya çıkardığı anti-proliferatif etkinin, uygulama süresinden itibaren 3. saatte 
başladığını ve uygulama zamanına bağlı olarak arttığını gösterdi. Deneylerimizde çoğalma hızında 
anlamlı bir azalma olarak ortaya çıkan bu etkiye paralel olarak apoptotik indeks değerlerinde de 
anlamlı bir artış saptandı. Sonuç olarak düşük basıncın HeLa hücre kültürlerinde fraksiyonel olarak 
uygulanmasının hem anti-proliferatif hem de apoptotik etkiyi arttırdığı sonucuna varıldı. 
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