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 Deneysel iskemi ve travmatik beyin 
yaralanması sonucunda oluşan nöronal hücre ölümü 
kaspaz-3` ün aktive olmasıyla gerçekleşmektedir. 
Bu çalışmada spinal kord iskemisi yapılarak, 
iskemide kaspaz-3 aktivitesi ve güçlü bir 
antioksidan hormon olarak bilinen melatoninin 
antiapoptotik özelliğinin araştırılması 
amaçlanmıştır. 
      Sinir sisteminde iskemi, nörodejenerasyon, 
inflamatuar hastalıklar ve travmatik yaralanmalarda 
nöronal hücre ölümünün bir şekli olan apoptoz 
gözlenir. Kaspazlar apoptozun ortaya çıkışında 
önemli intraselüler proteazlardır. Kaspazlar hücrede 
inaktif olarak bulunurlar ve proteolitik olarak 
birbirlerini aktifleştirirler. Böylece bir kaskad 
şeklinde işlerler. Kaspaz-3` ün nöronal gelişim ve 
yaralanmada oldukça önemli olduğu gösterilmiştir. 
Bu proteazın bozulması nörolojik defektlere yol 
açar.  
      Çalışmamızda 30 adet yetişkin erkek 
Wistar tipi albino sıçanlardan 4 grup oluşturuldu. 
1.grup (Kontrol), 2.grup (Deneysel spinal kord 
iskemi oluşturulan grup), 3.grup(Melatonin 
uygulanan grup), 4.grup (Melatonin+İskemi 
oluşturulan grup). Hayvanlara anestezi yapıldıktan 
sonra Zivin ve DeGirolami`nin tarif ettiği spinal 
kord iskemi modeli uygulandı. Bütün denekler 48 
saat yaşatıldıktan sonra spinal kord örnekleri alındı. 
Bu dokularda kaspaz-3 aktivitesinin gözlenmesi 
için Western-Blot tekniği uygulandı. Bu teknikte 
dokular çeşitli aşamalardan geçirildikten sonra 
kaspaz-3` ün varlığı ,  çıkan bantların kalınlığının 
kontrol bantlarıyla karşılaştırılması sonucu 
gözlenmiştir. 
    Uygulanan deneysel iskemi modeli ile 
spinal kordda belirgin olarak apoptotik ölümün 
tetiklendiği, melatoninin uygulanması ile doku 
hasarının azaldığı ve nörolojik iyileşmeyi 
hızlandırdığı sonucuna varıldı. 
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C/EBP’ler (CCAAT/enhancer binding 

proteins) C-terminus’da tüm üyelerinde korunmuş, 
DNA bağlanma ve dimerizasyon motifi oluşturan, 
bazik lösin fermuar domainine sahip transkripsiyon 
faktör ailesidir. C/EBP aile üyelerinden biri olan 
C/EBPδ, doku hasarları, enfeksiyon, inflamasyon 
ve akut faza cevapta, hücre proliferasyonunda, 
hücrelerde enerji metabolizmasının 
düzenlenmesinde ve meme epitel hücrelerinin 
apoptosisinde önemli rol oynamaktadır. İnsan 
kanserlerinin çoğu kromozom 8p’de var olan 
mutasyonlar sebebiyle olmaktadır. Bu sebepledir ki 
8. (8p11.1-p11.2) kromozomda lokalize olan 
C/EBPδ son çalışmalarda, bir tümör baskılayıcı gen 
olarak tanımlanmıştır. C/EBPδ hemen hemen her 
dokuda ekspres edilmesine rağmen seviyeleri 
farklılık göstermektedir. C/EBPδ doku veya hücre 
tipine spesifik tarzda regüle edilmektedir. C/EBPδ, 
TGF-β gibi inflamasyonel uyarıcılar tarafından 
regüle edilmektedir. Fakat çok sayıda dokulara 
spesifik genlerin ekspresyonlarını kontrol eden 
insan C/EBPδ’nın regülasyonu konusundaki bilgi 
oldukça sınırlıdır. 

Bu çalışmada, insan C/EBPδ geninin 
transkripsiyonel regülasyonunu aydınlatmak 
amacıyla, lüsiferaz vektörüne klonlanmış olan 
C/EBPδ promotörü, insan hepatoma (Hep3B cell 
line) hücrelerine kalsiyum fosfat transfeksiyon 
yöntemi ile aktarıldı. Geçici transfeksiyon 
uygulaması sonrasında, C/EBPδ promotörünün 
bazal aktivitesi lusiferaz aktivite tayini ile 
belirlendi. Daha sonra TGF-β sitokininin, C/EBPδ 
geninin transkripsiyonel regülasyonuna olan 
etkileri, farklı konsantrasyon ve zaman aralıklarında 
saptandı. Belirlenen en uygun konsantrasyon 
uygulanarak, TGF- β’nın mRNA düzeyine etkisi 
RT-PCR çalışmalarıyla belirlendi.  

Sonuç olarak, geçici transfeksiyon ve RT-
PCR çalışmalarından TGF-β sitokinin, C/EBPδ 
geninin transkripsiyonel aktivitesi ve mRNA 
düzeyinde, arttırıcı anlamda regüle ettiği 
saptanmıştır. 

Bu çalışma TBAG 104T036 nolu proje ile 
desteklenmiştir.  
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Karbonik anhidraz enzimleri (Karbonat 

hidroliyaz, CA, E.C.4.2.1.1), CO2 ve H2O’den 
HCO3

- iyonlarının geri dönüşümlü reaksiyonunu 
katalizleyen bir enzim ailesidir. α, β, γ, δ ve ε-CA 
olarak bilinen evrimsel olarak ilgisiz beş CA gen 
ailesi vardır. Hayvanlar alemindeki bütün CA’lar α 
tipindedir. İnsanları da kapsayan yüksek 
omurgalılarda, çok farklı hücresel yerleşimler ve 
doku dağılımları ile 14 farklı α-CA izoenzimi 
saptanmıştır.  

HCAII enzimi asetazolamid, sulfonamid, 
metazolamid ve diklorfenamid gibi glaucoma 
tedavisinde kullanılan ilaçların hedefidir. Fakat 
sulfonamidlerin 14 izoformu içeren CA 
izoenzimlerine karşı spesifikliği düşüktür ve ilgili 
hastalıkların tedavi sürecinde yan etkilerle 
karşılaşılabilir. Bu yüzden enzimin inhibisyon 
mekanizmasının daha spesifik inhibitörlerin 
geliştirlmesi için aydınlatılması önemlidir.  

Bu çalışmanın amacı, HCAII geninin 
katalitik merkeze yakın bazı amino asitleri 
değiştirerek,  aktivitesinde ve inhibitörlere ilgisini 
ortaya çıkarmaktır. PCR’a dayalı olarak kullanılan 
yönlendirilmiş mutagenez, Lösin204 aminoasiti 
hidrofil Serin aminoasiti ile değiştirilmesinde 
kullanılmıştır. pET31b vektörü içerisindeki mutant 
ve yabani tip  HCAII proteinlerinin ekspresyonu 
E.coli BL21 hücrelerinde, optimize edilen 
koşullarda IPTG kullanılarak yapıldı. Ekspre edilen 
proteinlerin saflaştırılması CA spesifik afinite 
kromatografisi ile yapıldı. Mutant ve yabani tip 
enzimlerin saflıkları SDS-PAGE elektroforezi ile 
kontrol edildi. Ekspres edilen proteinlerin miktarları 
Bradford yöntemi ile hesaplandı. Mutant ve yabani 
tip enzimlerin CO2 hidratasyon aktivitesi ölçüldü. 
Mutant ve yabani tip enzimlerin, glaucoma hastalığı 
tedavisinde yaygın olarak kullanılan inhibitörlere 
(sülfonamid ve asetazolamid) karşı inhibisyonları 
ve IC50 değerleri belirlendi. Buna göre, Leu204Ser 
mutant enzimin asetazolamid ve sülfonamid 
inhibitörlerine karşı inhibisyonu 2,52 x10-5 M ve 
0,422 x10-3 mM IC50 değerleriyle orijinal HCAII 

enzimine göre inhibisyonu daha düşük olarak tespit 
edildi. 
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İnsan Karbonik Anhidraz (HCAI) 

(Karbonat hidroliyaz E.C. 4.2.1.1) 8. kromozomun 
uzun kolunda lokalize olan 30kDa büyüklüğünde 
bir proteindir.  Eritrositlerde, kolon epitelinde, göz 
lensi ve korneal epitelyumda bulunur. Hücre içinde 
çözülebilir formda sitozolde yer alan HCA I 
eritrositlerde hemoglobinden sonra en bol bulunan 
proteindir.   

Yüksek göz içi basıncını düşürmek 
amacıyla glokom hastalığının tedavisinde kullanılan 
sülfonamidlerin HCA II izoenziminin yanında HCA 
I izoenzimini de önemli ölçüde inhibe ettiği 
saptanmıştır.  Bu nedenle araştırmamızda 
sülfonamidlere karşı daha az ilgili mutant HCA I 
enzimleri elde edilmesi planlanmıştır.  Bu amaçla 
insan hCA I geni, RT-PCR stratejisi ile HL60 hücre 
hattından pGEM-T vektörüne ve daha sonra 
pET21a (+) ekspresyon vektörüne klonlandı. Phe91 
hidrofobik rezidüsü PCR’a dayalı yönlendirilmiş 
mutagenez stratejisi ile daha hidrofilik olan Asn 
rezidüsüne dönüştürüldü. Yabani ve mutant HCA I 
enzimlerinin ekspresyonu E.coli’de gerçekleştirildi. 
Spesifik Sefaroz-4B-L-Tirozin afinite jeli 
kullanılarak saflaştırıldı, hidrataz aktiviteleri 
belirlendi. Glokom tedavisinde sıklıkla kullanılan 
sülfonamid ve asetozolamide karşı inhibisyonu 
araştırıldı.   

Yabani tip HCA I enziminin aksine (IC50 = 
1.257x10-4M), Phe91Asn mutantı, 0.468x10-4M 
IC50 değeri ile sülfonamide karşı daha yüksek 
afinite göstermiştir. Asetozolamide karşı yabani 
(IC50 = 1.376x 10-6M) ve mutant (IC50 =1.283x10-

6M) HCA I enzimleri arasında önemli bir 
inhibisyon farkı tespit edilmemiştir 

 
 


