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1. GĠRĠġ

1.1. Sinir Sisteminin Organizasyonu
YetiĢkin insan ve memelilerin sinir sistemi iki ana anatomik kısımdan oluĢur:
1. Merkezi sinir sistemi (MSS)
2. Periferik sinir sistemi (PSS)
Merkezi sinir sisteminde ana iĢlevsel hücre olan sinir hücreleri (nöron),
uzantıları (nörit=akson ve dentritler) aracılığı ile çevre ile iliĢki kurarlar.
Nöron gövdesine perikaryon da denilmektedir. Gövdeden çıkan tek bir
aksona karĢılık bir veya birden fazla dentrit uzantısı bulunur. Bu uzantılarına göre:
Pseudounipolar, bipolar ve multipolar sinir hücreleri olarak sınıflandırılırlar. Motor
iĢleve sahip nöronlar multipolar iken; duyusal iĢleve sahip nöronlar daha çok
bipolardır.
Aksonlar, ya yine MSS içindeki diğer nöronlarla, ya da periferde temas
kuracakları hedef doku veya organın hücrelerine kadar periferik sinir sistemi vasıtası
ile ilerleyerek temas kurarlar. Bu iliĢki “sinaps” denilen özel yapılarla
gerçekleĢtirilir.
MSS, nöronlar yanısıra sayı ve hacimce çok daha fazla olan glia hücrelerini
de içerir. Bu glia hücrelerinin ana görevleri de: Myelin kılıf yapımı yanısıra
nöronlara metabolik ve fiziksel destek sağlamaktır (Ross ve ark 1995).

1.1.1. Periferik Sinir Sistemi (PSS)
PSS, MSS ile periferik dokular arasında çift yönlü olarak iletiĢimi sağlamak
üzere özelleĢmiĢ bir yapıdır. Gövdeleri MSS‟de bulunan nöronların uzantıları bir
araya gelerek periferik sinirleri yaparlar. Dolayısı ile periferik sinirin histolojik
kesitinde myelinli akson demetlerine ait yapılar yer alır (Taner 1998).
Ayrıca periferik duyular da duyu organlarından bu defa MSS‟e doğru yine
periferik sinir sistemi yardımı ile taĢınır. Duyusal uyarıların iletilmesinde gövdeleri
spinal gangliyon denilen ve medulla spinalisin arka köküne yakın yerleĢimlerinden
1

dolayı; arka (dorsal) kök gangliyonu (AKG/DRG=dorsal root gangliyon) (ġekil 1.1)
denilen yapılar da aracı olurlar. Bu hücrelerin uzantıları medulla spinalisin arka
kökünden girerek gri cevherin arka boynuzunda sinaps yaparlar.

Arka kök
dal

sinir
Spinal
gangliyon

Beyaz
madde

Gri madde
dal
Beyaz dal

Gri dal
Ön kök

ġekil 1.1. Arka kök gangliyonunun anatomik bağlantıları ve yerleĢimi
Wikipedia 2010a).

1.1.2. Arka kök gangliyonu (AKG)
Arka kök gangliyonu (AKG) spinal sinirlerin omuriliğe girdiği arka kökte
yerleĢmiĢ sinir hücresi topluluklarıdır. Pseudo-unipolar (yalancı tek kutuplu) sinir
hücresi gövdeleri, glial hücreler, sinir lifleri ve diğer hücrelerden oluĢur (Ross ve ark
1995).
Matsuda ve ark. (1998) tavuk ve rat embriyolarında yaptıkları bir çalıĢmada:
erken embriyonal dönemlerde gangliyoner nöronların bipolarken; doğum veya
yumurtadan çıkma dönemine yakın psudounipolar özellik kazandığını rapor
etmiĢlerdir.
1.2. Büyütücü (Trofik) Faktörler ve Sinir Büyütücü Faktörler
Trofik kelimesi yunanca “trophe” kabaca “beslemek” kelimesinden
gelmektedir. Buradaki beslemek: glikoz, ATP gibi metabolitlerin ürünleri ile ilgili
olmayıp; daha çok özgün sinyal molekülleri için kullanılır.
2

Büyüme faktörleri hücrelerin bölünme, farklılaĢma ve birçok metabolik
fonksiyonlarını etkileyen ve düzenleyen polipeptit yapıda ve suda eriyen
maddelerdir. ÇeĢitli doku ve hücrelerden salınıp ve sistemik dolaĢımda
bulunduklarından sistemik etkileri yanında, salındıkları bölgelerde otokrin ve
parakrin etki de gösterebilirler (Tauber ve Tauber 1987). Büyüme faktörleri
yapılarındaki nükleotit ve aminoasit benzerliklerine göre sınıflandırılmıĢlardır
(Mercola ve Stiles 1988).
Sinir hücreleri (nöron) dıĢında birçok hücrede gerçekleĢtirilen çalıĢmalar;
hücre bölünmesini uyaran, bu nedenle “growth (büyütücü-büyüme) faktörler” olarak
isimlendirilen peptit moleküllerinin varlığını göstermiĢtir. Büyütücü faktörler ile ve
bunların reseptörleri ile iliĢkili moleküller nöronların da Ģekillenmesinde geliĢimsel
olarak önemli bir rol oynarlar. GeliĢim esnasında nöron canlılığı ve eriĢkin
yaĢamdaki nöron devamlılığı açısından önemli bu protein ailesine “nörotrofik
faktörler” yani sinir büyütücü faktörler veya kısaca “nörotrofinler” (NT/NTs) olarak
adlandırılır.
Nörotrofik faktörler mitojen ve sitokinler gibi bazı diğer hücreler arası sinyal
molekülleri gibi hedef dokudan köken alır, nöronal farklılaĢma, geliĢme ve sonunda
canlılığı düzenler. Bu faktörler inaktif sinyal molekülleri ve hücre adezyon
moleküllerinin aksine; nöronlar kadar, kas gibi bazı -nöron dıĢı- hedef doku ve
hücreler tarafından sınırlı olarak üretilirler.
Ġlk olarak, geliĢen merkezi (MSS) ve periferik (PSS) sinir sisteminde oluĢan
postmitotik nöronların baĢlangıç popülâsyonlarından sonrakilerde tespit edilmiĢtir
(Irwin ve Leonard 2001). Bu faktörlerden ilk tanımlananı ve iyi bilineni: sinir
büyütücü faktörü (Nerve Growth Factor: NGF)‟dir. Nörotrofin ailesinin diğer
üyeleri; beyin kökenli büyüme faktörü (BDNF), nörotrofin 3 (NT3) ve nörotrofin 4/5
(NT4/5)‟tir.
Nörotrofinlerin selektif etkileri iki tür reseptör sınıfının etkileĢimi ile oluĢur.
Bunlar: „tropomyozin reseptör kinaz’ olarak adlandırılan ve bir transmembran
proteini olan kısaca Trk ve P75 reseptörleridir. Üç farklı Trk reseptörü vardır: TrkA,
birincil olarak bir NGF reseptörüdür. TrkB, BDNF ve NT4/5 reseptörü, TrkC ise
NT3 reseptörüdür. Ayrıca tüm nörotrofinler P75 reseptör proteinini aktive edebilirler.
3

Hem geliĢmekte olan hem de yetiĢkin beyninde bu nörotrofin bağımlı
süreçlerin bozulması uygun trofik faktörlerin eksikliğine bağlı nöron ölümü, hücresel
bağlantıların bozulması ve bu bağlantılarla kontrol edilen faaliyetlerdeki bozulmaya
bağlı nörodejeneratif tablolarla sonuçlanabilir.
1.2.1. Tarihçe
Victor Hamburger nöral hedefin çıkarılması veya eklenmesinin iliĢkili
nöronların canlılığına etkisini araĢtırmak amacı ile çeĢitli çalıĢmalar yaptı. 1934‟de
yaptığı çalıĢmalarda; geliĢen bir ekstremite tomurcuğunun çıkarılmasından sonra
(ġekil 1.2.A), iliĢkili medulla spinalis motor nöronlarının canlılığına dair çalıĢmalarla
hedef dokuların ilgili nöronlara bir çeĢit sinyal gönderdiği ve bu maddelerin sınırlı
miktarlarıyla sinir hücresi ölümü arasında bir iliĢki olabileceği görüldü. Bu
sinyallerin spinal kord nöronlarından daha çok arka kök ve sempatik gangliyon
nöronları ile iliĢkili olduğu düĢünüldü. Medulla spinaliste duyu ve motor nöronların
sayısında azalmaya yol açtığını (Hamburger 1934) (ġekil 1.2.B), 1939‟da yaptığı
çalıĢmalarda da fazladan bir kol tomurcuğu eklenmesinin ise (ġekil 1.2.C), bu defa
omurilik duyu ve motor nöronları sayısının artıĢına yol açtığını gösterdi. Bu
deneylere göre Hamburger hipotezini: “Ġnnerve olan nöronların hedefleri
indiferensiye nöronların duyu/motor nöronlarına geliĢeceğini belirleyen sinyali
sağlar” olarak belirledi (Hamburger ve Levi Montalcini 1949) (ġekil 1.2.D).
A. Ekstremite
Tomurcuğu çıkarılması

Spinal kort
kesiti

1 hafta
sonra

C. İlave ekstremite
Tomurcuğu implantasyonu

Spinal kort
kesiti

1 hafta
sonra
Kayıp
ekst.

Fazladan
ekst.

ġekil 1.2. Victor Hamburger‟in nöral hedefin çıkarılması (A) veya eklenmesinin (C)
iliĢkili nöronların canlılığına etkisini araĢtırmak amacı ile yaptığı çalıĢmalar (Purves
ve ark 2004).
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Rita Levi Montalcini ve G. Levi 1942‟de, hedef kaynaklı sinyallerin
farklılaĢan nöronların canlılığını sağladığını öne sürdü (Levi Montalcini ve Levi
1942). NGF‟in ortaya konuĢu ilk kez Bueker‟in 1948‟deki çalıĢmalarına dayanır.
Buna göre: eğer bir kas tümörü bir embriyonun vücut duvarına implante edilirse:
tümör, medulla spinalis boyunca duysal ve sempatik gangliyon nöronlarınca innerve
edilmeye baĢlar. Bu innervasyona tümöre doğru geliĢen gangliyon boyutlarında
önemli bir artıĢ da eĢlik eder (Bueker 1948).
Bunu bu gangliyonlardaki nöronların geliĢimini uyarıcı bir çözünmüĢ
maddenin varlığını gösteren Rita Levi-Montalcini ve Victor Hamburger‟in
çalıĢmaları takip etmiĢtir. Bu ikili 1949‟da, ekstremite tomurcuğu deneylerini tekrar
ettiler ve sonuçlarının “hedef organın boyutları ile innerve olan nöronların sayısı
arasında bir denge kurmak üzere; innervasyon hedefleri sınırlı miktarda canlılık
faktörü salarlar” Ģeklinde ifade edilen bir „nörotrofik hipotezi‟ni desteklediğini ortaya
koydular (Hamburger ve Levi-Montalcini 1949).
Bu maddeyi tanımlamak için Montalcini basit bir ölçüt geliĢtirmiĢtir. Bir
kültür kabına duysal ve sempatik nöronları içeren küçük doku parçaları
yerleĢtirmiĢtir. Bu kaba kas tümörü hücreleri eklendiğinde: eksplanttan dıĢarıya nörit
geliĢiminin dramatik bir Ģekilde uyarıldığını buldu (ġekil 1.3) (Purves ve ark 2004).
Daha sonraki çalıĢmalarda Montalcini ve Cohen kas tümörü dıĢında baĢka dokuların
da nöritleri uyardığını gösterdiler (Cohen ve Levi-Montalcini 1957).

ġekil 1.3. NGF etkisine iliĢkin invitro kültür deneyi. Sinir dokudan nörit
geliĢiminin A. NGF‟siz ortam, B. NGF eklenen ortamdaki görüntüleri (Purves ve
ark 2004).
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Montalcini, Hamburger ve Cohen, growth faktörleri keĢiflerinden dolayı,
1986 Nobel Tıp Fizyoloji ödülünü paylaĢtılar.
Daha sonra Cohen, eksplante gangliyonlarda nörit geliĢimini uyarabilen bu
faktörleri, sinir büyütücü faktör (nerve growth factor: NGF) olarak isimlendirmiĢ
olup; bu protein daha sonra baĢka biyolojik kaynaklardan da (erkek ve fare
tükürük bezi) pürifiye edilmiĢtir (Cohen 1959, 1962). Birçok tür için NGF cDNA‟sı klonlaĢmıĢ olup; üç boyutlu yapısı ve aminoasit dizilimi de belirlenmiĢtir.
NGF‟in nöronal canlılık açısından önemi, birçok fizyolojik durumda
gözlenmiĢtir. Nöronlar gösterdikleri özgünlük dolayısıyla, NGF duyarlı olanları
bu trofik faktör için özgün reseptör molekülerine sahip olması gerekir. Gözlemler,
bu molekülün gerçek bir nörotrofik faktör olduğunu kanıtlamaktadır.
BDNF, 1980‟lerde bulunmuĢtur. Beyinden elde edildiği için; beyin
kökenli nörotrofik faktör (brain derived neurotrophic factor: BDNF) ismi
verilmiĢtir (Barde ve ark 1982). 1989‟da BDNF‟nin cDNA‟sı da klonlandı
(Leibrock ve ark 1989). Farklı orijinlerden kaynaklı olmaları ve farklı nöronal
etkilerine rağmen NGF‟lerle yakın iliĢkilidir.
Daha sonraki çalıĢmalarda da NT-3 klonlanmıĢtır. NT3‟ün klonlanan
sekanslarının NGF ve BDNF ile homoloji gösterdiği bilinmektedir (Hohn ve ark
1990).
NT 4, ilk kez xenopus laevis‟den izole edilmiĢtir. Memeli nörotrofini ise;
iki

grup

tarafından

klonlandığından

dolayı,

NT-4

veya

NT-5

olarak

adlandırılmıĢsa da, daha çok NT4/5 olarak anılmaktadır (Berkemeier ve ark
1991).
1990‟ların baĢından beri bunların tümü nörotrofinler olarak kabul
edilmektedir. NGF hala en çok araĢtırılan konulardandır.
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1.2.2. Trofik etkileĢimin moleküler temeli
Trofik faktörlerin sağlanması ve devamlılığı ile nörotrofik sinyal
uyarımının Ģu üç önemli iĢlevi düzenlenir.
1. Öncelikle; canlılık ve takiben hedef bağlantıların uygun miktarda
devamı için bazı trofik faktörlerin minimal düzeyde olması gerekir.
2. Ġkinci olarak hedef doku geliĢen nöron için uygun trofik faktörleri
sentezler.
3. Son olarak hedef sınırlı miktarda trofik faktör üretir. Bu geliĢen
nöronun canlılığı (nöronal bağlantıların varlılığı ve geliĢimi ile nöronların ileri
farklılanması) nöronal yarıĢmaya bağlıdır.
Nörotrofik faktörler, nöron hayatiyetinde belirleyici etkilere sahip büyüme
faktörleridir. Bu özelliklerinin yanı sıra nöronal geliĢimde, sinaps oluĢumunda ve
sinaptik plastisitede de rol alırlar (Lewin ve Barde 1996).
Nörotrofik faktörlerin üstlendiği baĢlıca görevler: nöronun hayatta
kalmasının sağlanması, proliferasyon, farklılaĢma, myelinizasyon ve aksonal
büyümedir.
Tüm bu özelliklerinin yanı sıra, nörotrofik faktörlerin rejenerasyona da
katkıda bulundukları bilinmektedir. Hasarlanan sinirlerde distal parçada nörotrofik
faktörlerin

artması

ve

aksonal

rejenerasyonla

birlikte

hedefin

tekrar

innervasyonunun ardından tekrar normal seviyelerine dönmeleri, bu faktörlerin
rejenerasyonda

doğrudan

veya

dolaylı

olarak

etkilerinin

olduğunu

düĢündürmektedir (Gordon ve Fu 1997).
Bu faktörlerin bu trofik etkilerinin yanı sıra merkezi ve periferik sinir
sisteminde aktif olarak sinyal iletiminde de görev aldıkları bilinmektedir. Örneğin;
NGF, enflamatuar ağrıda kalsitonin geni ile iliĢkili peptit (CGRP, calcitonin gene
related peptide) ve substance P gibi duyu peptidlerinin ekspresyonlarını
düzenleyerek ağrı iletiminde rol oynar (McMahon 1996). BDNF ise; bir
nörotransmitterin taĢıdığı tüm özellikleri ve fonksiyonları yapısında barındırır
(Altar ve DiStefano 1998).
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1.3. Nörotrofinler (NTs)
NTs hedef kaynaklı (target-derived) faktörler olarak bilinir. Nöronların
canlılık ve farklılanmasını düzenlerler. Bununla birlikte; pre-sinaptik hücrelerden
de post-sinaptik nöronları uyarmak üzere salınabilirler. Son çalıĢmalar, sinir
terminallerinin retrograt NT stimülasyonu ile uyarılan hücre gövdelerinin bu
stimülasyonu aktive eden sinyal yolakları arasında farklar göstermiĢtir (Heather
ve ark 2002).
Nöronlar NTs‟e oldukça duyarlıdır ve bunlar akson boyunca retrograt
olarak taĢınabilirler. Mesaj NT‟in bizatihi kendisinden daha çok reseptörlere
etkileĢiminden doğan ikincil habercilere bağlıdır. Retrograt aksonal transporta G1
ve G2 habercileri bir çalıĢmada gösterilmiĢtir (Hendry ve ark 1995).
NTs nöral innervasyonu takip eden hedef dokulardan salınır ve sinir ucu
plazma zarında yerleĢen özgün reseptörlere bağlıdır. NT-reseptör kompleksi
gövdeye doğru aksonal transportu baĢlatır. Bu süreç, NTs‟in nöronal canlılığın
devamı ve belli hedef dokulara doğru aksonların büyümesi dâhil birçok iĢlevin
gerçekleĢmesini sağlar (Barber ve ark 2002).
Nörodejeneratif hastalıklarda NT gen tedavileri bir seçenek olarak
görülmektedir. Bu amaçla rekombinant NGF ve BDNF verilen 10-15 nöron en az
altı ay boyunca ekspresyon yapmıĢtır (Klein ve ark 1999).

1. 3. Sinir Büyütücü Faktörler (NTs)
Nöron dıĢı hücrelerde gerçekleĢtirilen birçok çalıĢma, hücre bölünmesini
uyaran, bu nedenle büyütücü faktörler olarak isimlendirilen peptit moleküllerinin
varlığını göstermiĢtir. Growth faktörlerle ve bunların reseptörleri ile iliĢkili
moleküller, nöronun Ģekillenmesinde geliĢimsel olarak önemli bir rol oynarlar.
GeliĢim esnasında nöron canlılığı ve eriĢkin yaĢamdaki nöron devamlılığı
açısından önemli bu protein ailesi “nörotrofinler” olarak adlandırılır (Irwin ve
Leonard 2001).
Ġlk keĢfedilen nörotrofin olan NGF, prototipik bir nörotrofindir ve aksonal
uzama için ihtiyaç duyulan bir faktör olarak bilinir (Levi-Montalcini 1987). Ġkinci
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bir nörotrofin olan BDNF, NGF‟e karĢı duyarsız olan birçok nöronal popülasyon
için hayatta kalmayı sağlayan bir faktördür (Barde ve ark 1982).
Birçok NTs aminoasit dizilim ve yapısı bakımından homolog olmakla
birlikte; özgünlüğü oldukça farklıdır. Mesela, NGF sempatik nöronların canlılığı
ve uzantı geliĢimini desteklerken; BDNF desteklemez. Yine BDNF farklı
embriyonik orijinli belirli duysal gangliyon nöronlarını canlılığını desteklerken;
bu defa NGF desteklemez. NT-3 ise bu iki popülasyonu da destekler.
Nörotrofin ailesinin bu en iyi bilinen üyeleri;
1. Sinir büyüme faktörü (NGF),
2. Beyin kökenli büyüme faktörü (BDNF),
3. Nörotrofin 3 (NT3) ve
4. Nörotrofin 4/5 (NT4/5)‟tir.
Ayrıca, sitokin ailesi olarak bilinen; lösemi inhibe edici faktör (LIF)
(Murphy ve ark 1993) silier nörotrofik faktör (CNTF), glial hücre kökenli faktör
(GDNF) ve fibroblast büyüme faktörleri (FGF) de primer duyu nöronlarının
sürekliliğine katkıda bulunan diğer moleküllerdir.
Nörotrofinler

aracılığıyla

gerçekleĢen

nörotrofik

etkileĢimlere

ait

gözlemlerin hepsi en az üç farklı türden cevap ile olur:
1. Hücre canlılığı / ölümü,
2. Sinaps düzenleniĢi / eliminasyonu ve
3. Uzantı (nörit) geliĢimi / çekilmesi.
Bunu destekleyen deneyim, herhangi bir faktöre maruz kalmayan hücre
gövdesinden NGF eklenmesi ile nöronal uzantıların baĢlamasına dayanır. Buna
göre: NGF‟in yerel olarak nörit geliĢimini uyarabildiği, NGF in çekilmesi ile de
retrakte olduğu görülmüĢtür. Fizyolojik deneyler göstermiĢtir ki; NGF ve diğer
nörotrofinler hücre canlılığına olan etkilerinden bağımsız olarak sinaptik
aktiviteyi ve plastisiteyi de etkileyebilir (Lodovichi ve ark 2000). Böylece
nörotrofik faktöre bağlı NT etkilerinin, NTS‟in yer aldığı hücresel yapılar kadar
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ilgili nöronun farklılanmasında da yüksek bir seçicilik gösterir (Kandel ve ark
2000).
Bir çalıĢmada normal ratlarda veya nöronal hasardan sonra siyatik sinirden
arka kök gangliyonu (DRG) ve spinal motor nöronlarına immün iĢaretlenmiĢ
NT‟lerin retrograt aksonal transportu araĢtırılmıĢ olup (Sea 1998); siyatik sinir
hasarını takiben DRG nöronlarında tüm NT‟lerin artmıĢ transportu görülmüĢtür.
Bu, hasardan bir gün sonra en üst düzeyde iken; yedinci günden sonra kontrol
düzeylerine döner. Nöral hasarda NT transportundaki artıĢ, aksonal transport
kapasitesindeki genel artıĢlar dahil olmak üzere multibl reseptör aracılıklı
mekanizmaya bağlıdır (Fink ve ark 1986).

1.3.1. Sinir Büyütücü Faktör (NGF)
NGF, ilk keĢfedilen, en iyi bilinen ve üzerinde en çok çalıĢılan nörotrofik
faktördür (Levi-Montalcini ve Hamburger 1951, Cohen 1960). NGF, erkek
farenin tükrük bezlerinden kolaylıkla elde edilebilir. Birçok periferik doku
tarafından üretilebilmesine rağmen genel olarak ekspresyon düzeyi düĢüktür
(Shelton ve Reichardt 1984).
NGF‟in embriyonik geliĢim sırasında, sempatik ve nöral-krest kökenli
duyu nöronlarının canlılığının korunmasına katkıda bulunduğu bilinmektedir
(Levi-Montalcini 1960, Levi- Montalcini ve Angeletti 1968). NGF geni ve
NGF‟in yüksek affinite ile bağlandığı TrkA reseptörü olmayan farelerde yapılan
araĢtırmalarda ağrı ve sıcaklığa duyarlı olan küçük arka kök gangliyon nöronlarını
ve aynı zamanda bazı sempatik nöronlarını da geniĢ ölçüde kaybettikleri
gözlenmiĢtir (Crowley ve ark 1994, Hall ve ark 1997).
NGF, hücre canlılığındaki kritik rollerine ilaveten sinir sistemi hasarı
sonrası fonksiyonel iyileĢme sürecinde de önemli roller üstlenir. Esaslı bir
hücresel süreç habercisi olarak önemli fizyolojik roller görür ve oldukça düĢük ve
kontrollü yoğunluklarda dahi hücre geliĢim ve canlılığı ve iletiĢim süreçlerinde
düzenleyici iĢlevler görür (Bootman ve ark 2001, Dani ve ark 1992, Priloff ve ark
2007, Rasmussen 1989).
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NGF’in yapısı
NGF üç farklı proteinden oluĢur. Bununla beraber sempatik ve duysal
nöronlara olan biyolojik etkileri, her biri 13.259 moleküler ağırlığına sahip iki
identik peptit zincirinin karıĢımına bağlıdır. Bu dimer NGF‟in β-subüniti olarak
isimlendirilir. β-subünit için tek bir gen olmakla beraber bu genden kodlanan
RNA, 4 farklı mRNA türünü vermek üzere dört farklı alternatif yola girebilir. Bu
mRNA‟ca üretilen protein 20 amino aside kadar farklılık gösterebilir. Farklı
dokular farklı bağlanma alternatiflerini kullandığından β-subünitin ince yapısı
dokudan dokuya değiĢir (ġekil 1.4).

ġekil 1.4. NGF‟in üç boyutlu moleküler yapısı (Krüttgen ve ark, 1997).

Fare çene altı tükrük bezindeki NGF, β-subünitin iki α iki γ subünit
kombinasyonuyla 3 farklı proteinin bir karıĢımı Ģeklindedir. γ subünitler
peptidazlar olup; olgun β-subünitlerin oluĢumunda rol oynarlar. α–subünitin rolü
bilinmemektedir. ÇeĢitli dokularda NGF düzeyinin doğrudan ölçümü kadar β-
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subünitin mRNA‟sını belirleyecek DNA problarının kullanımı, NGF‟ün sempatik
nöronlar ile innerve olan çeĢitli dokularca düĢük bir oranda sentezlendiğini
göstermiĢtir. Fare tükrük salgısı ve tükrük bezindeki yüksek seviyenin nedeni de
bilinmemektedir.
NGF düzeyleri bir sinir hasarı durumunda da yükselebilmektedir. Bu
durum Schwann hücrelerince sentezlenebildiğini gösterir (Levi-Montalcini ve
Cohen 1960).

GeliĢim sürecinde ve sonrasında NGF etkileri
Ġsmine rağmen NGF, bir growth faktör değildir. Nöronların veya öncül
hücrelerinin mitozuna neden olduğu kesin değildir. Bununla birlikte NGF ve diğer
NTs, nöronların varlığı, Ģekli ve aktivitelerinde önemli rollere sahiptir. NGF
sempatik nöronların normal geliĢimi ve eriĢkindeki devamlılıklarında önemli bir
rol oynar. Örnek olarak, embriyonik veya yeni doğmuĢ fareye NGF antikoru
enjeksiyonu sempatik sinir sisteminin tam kaybıyla sonuçlanırken diğer büyütücü
faktörlerinin enjeksiyonu spesifik bir etki göstermezler. Sempatik sinir sisteminin
yıkımı anti NGF antikorunun tekrarlayan enjeksiyonları ile biyolojik aktif NGF‟in
yıkıldığı daha yaĢlı hayvanlarda da gözlenmekle birlikte, uygulama embriyo ve
yeni doğana göre daha uzun bir süreç gerektirir. Tersine inmatür hayvanlara tek
baĢına NGF enjeksiyonu sempatik gangliyonda bir büyüme oluĢturur. Genellikle
benzer sonuçlar duysal nöronlarda da elde edilmekle birlikte; NGF antikorunun
duysal nöronlarda yaptığı olumsuz etki, sadece erken embriyonal geliĢimde söz
konusudur.
Bu türden deneylerin temeli; sempatik veya duysal nöronlarla birlikte,
innerve olan hedef hücrelerin sinaptik bağlantılarının canlılığını sürdürmek üzere
NGF sağladıkları hipotezine dayanır. Burada NGF, hücre popülasyonunda normal
olarak hücre ölümüne götüren mekanizmaları inhibe ediyor olabilir (Hamburger
ve Wenger 1960). Bir zamanlar bölgesel NGF kaynağının sempatik sinir
sisteminin geliĢimi sürecinde aksonların doğrusal geliĢimi için kimyasal bir sinyal
rolü üstlenebileceği düĢünülmüĢtü. Gerçekte kültürde izole hücreler kadar intakt
sinir sistemiyle yapılan çalıĢmalar göstermiĢtir ki; nöritler NGF‟in artan
gradiyenti doğrultusunda geliĢirler. Bununla birlikte; geliĢim sürecinde mRNA
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miktarlarını ölçmek için c-DNA proplarının kullanılması göstermiĢtir ki; NGF
sentezi, sempatik nöronların hedeflerini ulaĢmasından hemen sonra ortaya çıkar.
Canlılık için NGF bağımlılığı da ancak bu zaman baĢlar. Bu yüzden, NGF
artıĢının geliĢim esnasındaki nörit rehberliğinde bir rolü yok gibidir (Irwin ve
Leonard 2001).
Sempatik ve duysal nöronlar NGF‟e en duyarlı nöron tipleri olmakla
birlikte, az sayıdaki diğer nöronlar da bu faktöre cevap verirler. Mesela:
hipokampüse uzanan septumdaki bir grup kolinerjik nöron gibi... Eğer bu
nöronların aksonları kesilirse: hücreler normalde ölürler. NGF eklenmesi, bu
kolinerjik nöronları ölümden korurken; septumdaki diğer nöron tiplerinin
canlılığını etkilemezler. NGF, adrenal medulladaki kromafin hücreleri gibi bazı
nöron dıĢı hücreleri de etkileyerek, katekolamin sentezini ve nörit geliĢimini
uyarabilir. Tavuk embriyosunda 10-12 M konsantrasyonunda dahi duysal
nöronların canlılığını ve farklılaĢmasını destekler (Irwin ve Leonard 2001).
Ġzole nöronlara NGF‟in invitro etkisini ortaya koymak için; DRG‟dan
izole edilen primer duysal nöronlar kültürde 24 saat tutularak geliĢen nöritler
gövdeye 100 mikrometre mesafeden bir lazer demeti ile kesilerek daha sonra
geliĢen nöronal ölüm oranları araĢtırılmıĢtır. NGF eklenen kültürlerde ölüm oranı
% 38,1 bulunurken; NGF eklenmeyenlerde bu oran % 82,2 ile oldukça yüksek
oranlarda idi. Bu sonuç, in vitro nörit kesimi sonrası hasarlı duysal nöronlar için
NGF‟in koruyucu bir rol gördüğünü gösterdi (Erdoğan ve ark 2008).
Bu nöronlar 2 farklı tür NT reseptörü gösterir: P75 ve tirozin kinaz (Trk)
reseptörleri. NGF için reseptör: P75, P75 ise tüm NTs içindir. Diğer NGF
reseptörü, Trk ailesinden P140 (TrkA)‟dır. Diğerleri; P145 (TrkB) ve P145 (TrkC)
BDNF, NT4, ve NT3 için reseptörlerdir.
NTs bu reseptörleri nöronlarda nöron dıĢı hücrelere göre daha kuvvetli
bağlar. TrkA daha yüksek affinite gösterir (Meakin ve Shooter 1992). Hedef
hücredeki plazma zarında bulunan yüksek affiniteli tirozin kinaz reseptörü Trk-A
ya bağlanarak etki eder. NGF bağlanması Trk-A reseptörünü dimerleĢtirir. Sonra
her reseptörün intrinsik tirozin kinaz aktivasyonu ile iç reseptörün fosforillenmesi
gerçekleĢir. Fosforile olmuĢ Trk-A reseptörleri RAS kaskatını tetikleyerek multibl
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protein kinaz aktivasyonu ile sonuçlanır. Bu kinazların bir kısmı transkripsiyonal
uyarıcıları aktiflemek üzere çekirdeğe taĢınır. NGF yolağının bu RAS tabanlı
bölümü NGF‟ye duyarlı nöronların farklılaĢmasının uyarılması ve canlılığının
sürdürülmesinden sorumludur (Kandel ve ark 2000).
Bu bulgular, NGF‟in olgunlaĢmamıĢ arka kök gangliyon nöronlarını ve
sempatik nöronları aksotomi sonrasında meydana gelen ölümlerden koruduğu
hipotezini desteklemektedir (Yip ve ark 1984).
Klinik nöropati ve nörodejenerasyon çalıĢmalarında NTs‟in -bir yan etki
olarak- akut ağrı oluĢmasına neden oldukları rapor edilmiĢtir. NGF, enflamasyon
sonrasında yüksek seviyede bulunur ve ağrı hassasiyetini arttırır. NGF‟e duyarlı
ağrı ileten duyu nöronlarında hem TrkA, hem de geçici reseptör potansiyeli
vallanoid-1 reseptörü TRPV1 (transient receptor potential vallanoid-1) daha sık
eksprese edilir. Buna benzer mekanizmalar, insan veya hayvan modellerinin
kullanıldığı klinik çalıĢmalarda yüksek dozda NT uygulamasından sonra ortaya
çıkan ağrının sebebini açıklamaktadır (Chao ve ark 2006).
Bugüne kadar yapılan çalıĢmalar, periferik ve merkezi sinir sisteminden
salınan NGF ve diğer faktörlerle yetiĢkin arka kök gangliyon nöronlarına trofik
destek sağlandığını kanıtlamaya yöneliktir. Bu kapsamda, en yaygın deney
modelini, kesilen periferik bir sinirin proksimal parçasına lokal olarak NGF
uygulaması oluĢturmaktadır. Bu ve buna benzer çalıĢmalar, NGF‟nin aksotomi
sonrasında nöron canlılığının korunmasında etkin rol oynadığını göstermektedir
(Nicholls ve ark 1992). Bir baĢka çalıĢmada: aksotomi sonrasında siyatik sinire
NGF uygulanmıĢ ve baĢka hiçbir muamele görmeyen L4-L6 arka kök gangliyon
nöronlarını ölümden koruduğu gösterilmiĢtir (Rich ve ark 1987).
Her ne kadar NGF‟in 24 aylığa kadarki sıçanların arka kök gangliyon
nöronlarını desteklediği gösterilmiĢ olsa da (Manfridi ve ark 1992), aksotomiye
maruz

kalan

duyu

nöronlarının

rejenerasyon

süresince

canlılıklarının

korunmasında NGF‟in mutlak gerekli bir faktör olmadığına dair tartıĢmalı
yayınlar da mevcuttur. YetiĢkin sıçan ve kobaylarda anti serum kullanılarak
NGF‟in nötralizasyonunun sağlandığı bir çalıĢmada herhangi bir nöral kaybın
olmadığı bulunmuĢtur (Gorin ve Johnson, 1980). Yine benzer bir çalıĢmada:
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kobaylarda kronik NGF yokluğunun, arka kök gangliyon nöronlarının ölümüne
yol açmadığı, ancak nöronların boyutunda %18‟lik bir küçülmeye neden olduğu
saptanmıĢtır (Rich ve ark 1984).
Ġn vitro bir çalıĢmada ise; NGF‟nin kültürü yapılan yetiĢkin duyu
nöronlarının uzun süre (3-4 hafta) canlılıklarının korunması için vazgeçilmez
olmadığı, ancak aksonal rejenerasyona katkıda bulunduğu saptanmıĢtır (Markus
2002). Bu çalıĢmanın yetiĢkin hayvanlarda NGF tarafından hücre kurtarılması
ihtimalini zayıflattığı görülmekle birlikte, bu deneyin dikkatle yorumlanması
gerekmektedir. Çünkü bazı nöron kayıplarının nöronların izolasyonu sırasında
ayrıĢtırma basamağında meydana gelmiĢ olması ve aksotomi sonrasında
savunmasız kalan nöronların daha kolay kaybedilebilme olasılıklarının da göz
önünde bulundurulması Ģarttır.

1.3.2. Beyin Kökenli Sinir Büyütücü Faktör (BDNF)
BDNF, 1980‟lerde Yves Borde ve Hans Thoenen tarafından bulunmuĢtur.
Beyinden elde edildiği için beyin kökenli sinir büyütücü faktör (BDNF) ismi
verilmiĢtir (Barde ve ark 1982). 1989‟da yine Barde ve arkadaĢları BDNF‟nin
cDNA‟sını klonladı (Leibrock ve ark 1989). Farklı orijinlerden kaynaklanması ve
farklı nöronal etkilerine rağmen NGF‟le yakın iliĢkilidir. Daha sonraki
çalıĢmalarda NT-3 klonlanmıĢtır.
BDNF ve diğer NT çalıĢmaları MSS ve PSS deki canlılık ve geliĢim
araĢtırmalarını içerir (Klein ve ark 2002). Farklı nörotrofinlerin etkilerini farklı
membran reseptörleri aracılığıyla yaptığı bulunmuĢtur. Nörotrofin ve Trk
reseptörlerini kodlayan genlerin silinmesi (delesyonu) ile knock-out (genetiği
yeniden düzenlenmiĢ) fareler kullanılmaya baĢlamıĢtır. Bu genetik müdahale
PSS‟de önemli eksiklikler oluĢtururken; MSS‟de yapısal ve iĢlevsel olarak
minimal etki oluĢturur. Bu yüzden, NTs‟in MSS‟deki etkileri de daha az
bilinmektedir (Irwin ve Leonard 2001).
AnlaĢıldığı gibi NGF, geliĢiminin erken döneminde duysal nöron
canlılığını uyarırken; hücreler olgunlaĢtıkça inefektif olmaya baĢlarlar. Duysal
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nöronların daha uzun süre canlılığı, bunların bir beyin ekstraktı ile muamelesi ile
sağlanabilir.

Bu

daha

uzun

süreli

trofik

etkiden

sorumlu

bileĢenler

saflaĢtırıldığında; NGF‟e yapıca oldukça benzeyen ve BDNF olarak isimlendirilen
bir madde bulunmuĢtur.
BDNF, NT ailesinin ikinci olarak izole edilen üyesidir. NGF‟in tersine
akciğer, kalp ve iskelet kasları dıĢında BDNF ekspresyonuna rastlanmaz
(Leibrock ve ark 1989). Bunun yanı sıra medulla spinalis de dahil olmak üzere
merkezi sinir sisteminde BDNF mRNA‟sının ekspresyonu yoğundur (Ernfors ve
ark 1990).
BDNF genlerinin veya BDNF‟ye yüksek affiniteyle bağlanan TrkB
reseptörlerinin yokluğunun orta boyutlu arka kök gangliyon nöronlarının
eliminasyonuna yol açtığı bildirilmiĢtir (McMahon ve ark 1994). Kusurlu BDNF
genine sahip hayvanlar canlılıklarını sekizinci postnatal güne kadar korusa da,
kusurlu TrkB‟ye sahip olan farelerde Ģiddetli merkezi ve periferik sakatlıklar
görülür ve bu hayvanlar doğumdan 24 saat sonra ölürler (Klein ve ark 1993).
Bir baĢka çalıĢmanın sonucunda, BDNF‟in yeni doğan fare ve sıçanların
aksotomize nöronlarını kurtardığı ve geliĢim süresince doğal olarak meydana
gelen retinal gangliyon nöron ölüm oranını azalttığı saptanmıĢtır (Nicholls ve ark
1992).
Tüm bu çalıĢmalar BDNF‟in duyu nöronlarının geliĢimlerinde ve
olgunlaĢmalarında önemli rol oynadığını göstermektedir. BDNF aynı zamanda
küçük boyutlu olan arka kök gangliyon nöronlarınca da eksprese edilir (BarakatWalter 1996). Bunlar temelde TrkA eksprese eden hücrelerdir ve NGF, bu grupta
BDNF eksprese eden nöronların oranını çarpıcı biçimde arttırır (Michael ve ark
1997). Lokal olarak üretilen BDNF‟in otokrin salgı ile etki ettiği ve diğer büyüme
faktörlerinin yokluğunda dahi yetiĢkin sıçan arka kök gangliyon kültüründe
canlılığın korunmasına katkıda bulunduğu gösterilmiĢtir (Acheson ve ark 1995).
Bu nörotrofinin olgun duyu nöronları için baskın bir trofik destek kaynağı olduğu
düĢünülmektedir. BDNF‟in bir diğer ilginç özelliği de, üretildiği hücre
gövdesinden sinir sonuna anterograd olarak taĢınmasıdır (Altar ve DiStefano
1998). Bu taĢınmanın arka kök gangliyon nöronlarından siyatik sinire veya dorsal
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köke doğru gerçekleĢtiği gösterilmiĢtir. BDNF‟in bu anterograd taĢınmasının
beynin çeĢitli bölgelerinde de meydana geldiği bilinmektedir (Nicholls ve ark
1992) (ġekil 1.5).

ġekil 1.5. BDNF moleküler yapısı (Wikimedia, 2010a).

1.3.3. Nörotrofin 3 (NT3)
Moleküler çalıĢmalar ile bu nörotrofin ailesinin birçok baĢka üyesi de
ortaya çıkarılmıĢtır. Bunlar: NT-3, NT 4-5 ve NT-6‟dır. NT 4-5 isimlendirilmesi
aynı faktörün farklı türlerde bulunması nedeniyledir. Bu moleküllerin her biri β–
NGF‟e oldukça benzer bir merkezi yapıya sahiptir. Fakat halka yapısı
aminoasitleri ve karboksilleri bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Sadece belli
sayıdaki nöron türüne etki eden NGF‟e zıt olarak diğer NTs beyinde yaygındır
(Nicholls ve ark 1992). Motor nöronlar ve substania nigranın dopamin içeren
nöronları gibi diğer santral nöronlar dahil birçok nöronun canlılığını
destekleyebilirler (ġekil 1.5). NT3‟ün klonlanan sekanslarının NGF ve BDNF ile
homoloji gösterdiği bilinmektedir (Hohn ve ark 1990) (ġekil 1.6).
NT3‟ün veya onun reseptörü olan TrkC‟nin ekspresyonunda meydana
gelen kusurlar Ģiddetli duyu hasarlarına neden olur. NT3 geni olmayan farelerde
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ileri derecede hareket kusurları meydana gelirken; bu hayvanların duyu ve
sempatik nöronlarında önemli miktarda kayıpların olduğu gözlenir. Ayrıca yine
bu hayvanlarda spinal propriyoseptif afferentlerinde ve periferik duyu
organlarında eksiklik ve arka kök gangliyonlarındaki parvalbumin ve karbonik
anhidraz pozitif nöronlarında kayıplar gözlenir (Fariñas ve ark 1998).

ġekil 1.6. NT3 moleküler yapısı (Wikipedia 2010b).

GeliĢim

sırasında

antikor

uygulamalarıyla

gerçekleĢtirilen

TrkC

inhibisyonunun çeĢitli nöron popülasyonlarında Ģiddetli duyu hasarlarına neden
olduğu saptanmıĢtır. NT3‟ün aynı zamanda embriyonik arka kök gangliyonlarının
canlılığının korunmasında da teĢvik edici etkiye sahip olduğu bildirilmiĢtir
(Nicholls ve ark 1992). Diğer NT ailesi üyelerinin tersine normal hayvanlarda
NT3 mRNA ekspresyonu seviyesi yüksek iken; periferik sinir aksotomisini
takiben bu seviye düĢer ve yaklaĢık iki hafta sonra normal düzeyine ulaĢır
(Funakoshi ve ark 1993). Her ne kadar NT3‟ün muhtemelen propriyoseptif duyu
nöronlarını seçici olarak kurtardığı bilinse de aynı zamanda yeni doğan farenin
aksotomize olan motor nöronlarının canlılığının devamında destekleyici etkisinin
olduğu da bildirilmiĢtir (Li ve ark 1994).
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1.3.4. Nörotrofin 4/5 (NT 4/5)
NT 4, ilk kez xenopus laevis‟ten izole edilmiĢtir. Memeli NT ise, iki grup
tarafından klonlandığından dolayı NT-4 veya NT-5 olarak adlandırılmıĢsa da daha
çok NT 4/5 olarak anılmaktadır (Nicholls ve ark 1992).
NT 4/5 de tıpkı BDNF gibi yüksek affiniteyle TrkB reseptörüne bağlanır
(Klein ve ark 1992). NT 4/5‟in diğer NT ailesi üyelerinden farkı, duyu
nöronlarının geliĢimi sırasında diğer faktörlere göre canlılığın korunmasında daha
az etkiye sahip olmasıdır. Örneğin NGF, BDNF ve NT3 geni kusurlu olan
farelerde Ģiddetli nöronal bozukluklar ve hatta sonrasında ölüm meydana gelirken;
NT 4/5‟in eksikliği sadece sınırlı sayıda duyu nöronu kaybıyla sonuçlanır
(Acheson ve ark 1995). Bu faktörle ilgili çalıĢmalar, NT4/5‟in belli embriyonik
kraniyal duyu nöronları için canlılıklarını korumalarında yardımcı bir faktör
olduğunu göstermiĢtir. YetiĢkin hayvanlarda ise; NT 4/5, farklı duyu nöronlarının
canlılıklarının korunmasını destekler. Her ne kadar NT 4/5 kusurlu farelerde
motor ve sempatik nöronlarda kayıp saptanmamıĢ olsa da; bu faktörün yenidoğan
hayvanlarda fasiyal motor nöronların canlılıklarının korunmasında destek görevini
yürüttükleri gösterilmiĢtir (Nicholls ve ark 1992).

1.4. Nörotrofin Reseptörleri
NGF ve diğer nörotrofinler nöronlara etkilerini plazma membranındaki iki
tip reseptöre:
1. Trk reseptörleri ve
2. Bir glikoprotein terminalli P75‟e bağlanarak yaparlar.
Farklı NTs‟lerin özgün etkileri, bir nörotrofin için sıkı bir bağlantı yeri
içeren hücre dıĢı gruplarını sahip homodimerden oluĢan Trk proteinlerinin etkisi
ile iliĢkilidir (ġekil 1.7). Bu reseptörlerin hücre içi kısımları bir tirozin kinaz veya
tropomiyozin kinaz olan bir enzim aktivitesine sahiptir. NGF veya diğer NTs‟den
birisi Trk reseptörlerine bağlandığında tirozinkinaz aktivitesi uyarılarak reseptör
molekülünün otofosforilasyonuna neden olur. Her bir aktive olmuĢ kinaz grubu,
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ATP‟den fosfat gruplarının tirozin gruplarına dönüĢümüne neden olur (Irwin ve
Leonard 2001).

ġekil 1.7. Reseptörü ile bağlanmıĢ NGF moleküler düzeni (Wikipedia
2010c).
Trk

proteinlerinin

bilinen

üç

türü:

TrkA,

TrkB,

TrkC

olarak

isimlendirilmiĢtir. NGF‟in etkisi, spesifik olarak TrkA aracılığıyla olur. Tahmin
edilebileceği gibi; TrkA reseptörü primer sempatik ve duysal nöronlar ile
beyindeki az sayıdaki diğer nöronları gibi sadece birkaç çeĢit nöronda bulunurlar.
Hâlbuki TrkB ve TrkC, nöronların çoğunda bulunur (Patapoutian ve Reichardt,
2001). TrkB, BDNF ve NT 4-5 e bağlanırken; NT 3, primer olarak TrkC‟yi
kullanır. Bununla birlikte, bir NT ile iliĢkili öncelikli reseptör baĢka NT ile de
sınırlı bir çapraz reaksiyon verebilir (ġekil 1.8) (Curtis ve ark 1998).

ġekil 1.8. NTs‟ler ve reseptör iliĢkileri (Purves ve ark 2004).
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TrkB ve TrkC reseptörlerinin her ikisi bir tam boy ve bir kısa formda
ortaya çıkar. mRNA‟nın alternatif dizilimi ile TrkB ve TrkC genleri bu
reseptörlerin intraselüler kinaz grubu olmayan kısa formunu yapar. Trk
reseptörlerinin sadece nöronlarda bulunan tam boy formuna karĢın; kısa form
daha çok astrosit ve oligodendrositler gibi nöron dıĢı hücrelerde bulunur. Bu kısa
reseptörlerin rolleri bilinmemekle birlikte; hücre dıĢı ortamdan NTs‟lerin
alınımını sağlayan ve böylece bu faktörlerin lokal konsantrasyonlarını kontrol
eden bir mekanizma ile iliĢkili olabilir (Lei ve Parada 2007).
NTs‟in bağlandığı ikinci bir membran proteini: P75‟dir. Bazen düĢük
affiniteli nörotrofin reseptörü (LANR, Low Affinity NT Receptor) olarak da
isimlendirilir. Bu protein Trk proteinlerinden yapıca farklıdır ve baĢka bir reseptör
ailesi olan tümör nekroze edici faktör reseptörü (TNFR) üyesidir (Curtis ve ark
1995) (ġekil 1.9). Tek baĢına P75, NGF ve diğer NTs‟in herhangi bir etkisini
ortaya çıkaramaz. Bununla birlikte varlığı, TrkA sinyal yolunu uyarır ve NGF‟in
bazı etkileri için de önemlidir. Mesela, P75 geni olmayan hayvanlarda sempatik
nöronların

canlılığını

sağlamak

için

normalden

çok

daha

yüksek

konsantrasyonlarda NGF‟e ihtiyaç vardır. Dahası bu hayvanlar normalden daha az
duysal nörona sahiptir ve sempatik nöronlarının çoğunun aksonları normal
hedeflerine eriĢemezler (Lee ve ark 1994).

ġekil 1.9. P75‟in moleküler mimarisi (Wikimedia 2010b, Purves ve ark 2004).
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Nörotrofin etkisinin çeĢitliliği farklı sinyal yolaklarını kullanmasını
gerektirir (Kaplan ve Miller 2000). Bu etkilerden bazıları hızlı ve oldukça
lokaldir. Mesela, bir duysal nöronun belli bir bölümüne NGF uygulanması, 30 sn.
içinde nörit morfolojisinde etki oluĢturur. Bir çok NT etkisinin nöronca
sentezlenen

spesifik

proteinlerin

oranında

değiĢikliklere

neden

olduğu

gösterilmiĢtir. Bu, NT'in yapıldığı akson terminalinden gen transkripsiyonu ve
protein sentezinin

yapıldığı

hücre

gövdesine geriye doğru bir

sinyal

gönderilmesini gerektirir. Bu, nörotrofinin endositoz ile içeriye alınması ve daha
sonra gövdeye retrograd taĢınması ile gerçekleĢir (Ginty ve Segal 2002).
NGF sinir sisteminde sadece belli sayıda nörona etki etmekle birlikte; bu
nörotrofin ile uyarılan sinyal yolağına dair araĢtırmalar yapılmıĢ hücre hatları
mevcuttur.

Bunlardan

PC

12

hücreleri,

adrenal

kromafin

hücrelerinin

feokromastoma olarak adlandırılan bir tümöründen elde edilir. Kromafin
hücrelerdeki sempatik ve duysal nöronlar nöral krestten geliĢirler ve bu PC12
hücrelerin plazma zarında TrkA ve P75 reseptörleri bulunur. NGF ile bu
hücrelerinin muamelesi nörit geliĢimini uyarır. NGF in bu etkisi, RAS–RAF–
MEK–ERK yolaklarını bilgilendirir. Diğer G proteini subünitleri ile analog olarak
bu tür bir mutant RAS proteinin kronik olarak uyarıldığı düĢünülmüĢtür.
Gerçekten bu türden bir mutant RAS proteinini PC12 hücresinin sitoplazmasına
doğrudan enjeksiyonu, NGF etkisine benzer yapısal değiĢiklikleri indükler.
Mutasyona uğramamıĢ bu nedenle de aktive olmamıĢ normal RAS proteinine
antikor enjeksiyonu bu etkiyi oluĢturmaz. Normal RAS proteinine antikor
enjeksiyonunun PC12 hücresinde NGF etkisini durduğu bulunmuĢtur.
RAS faaliyetlerinde rol oynayan kinazlar PC 12 hücresinde nörit
geliĢimini de uyarabilir. Mesela, RAF kinazın aktive olmuĢ bir formu bu hücrelere
bir retrovirüsün genomuna enzim DNA‟in kodlanmasıyla verilebilir. Retrovirüs
ile infeksiyon ile hücreler aktive olmuĢ enzimi sentezlemeye baĢlar, nöritleri
uzatır. Bu etki, NGF etkisini taklit eder. Benzer sonuçlar fosforillenmediğinde
dahi aktive olan mutant bir MEK enziminin DNA kodlanmasının enjeksiyonu ile
de elde edilmiĢtir (Irwin ve Leonard 2001) (ġekil 1.10).

22

1.4.1 Trk Reseptörleri
Bu kinazlar membran bağlı reseptörlerdir. NTS bağlanınca fosforillenirler
ve MAK yolağı ile etki ederler. Hücre farklaĢmasını sağlarlar ve duysal nöron alt
tiplerinin oluĢturulmasında rol oynarlar. Bu gendeki mutasyonlar konjenital ağrı
duyarsızlığı, anhidroz, mental gerilik, kanserle iliĢkilidir (Kandel ve ark 2000).
Trk A yüksek affiniteli katalitik reseptörlerdir. NGF için nöronal farklılaĢma ve
canlılık dâhil birçok etkisi vardır. Tirozin kinaz reseptörleri ailesinin bir üyesidir.
Tirozin kinaz ise hedef proteinlerin belli bir tirozine bir fosfat grubu veya
substratları etkileyebilen bir enzimdir. Reseptör hücre zarında yerleĢmiĢ olup;
hücre dıĢı gruplarına bir ligantın bağlanması ile aktiflenir (Nicholls ve ark 1992)
(ġekil 1.10).

Dış

İç

Hücre
canlılık

Nörit gelişimi
ve nöronal
farrklılaşma

Hücre
siklus
arresti

Hücre
ölümü

Nörit
gelişimi

Aktivite
bağımlı
plastisite

ġekil 1.10. Trk ve P75 Nörotrofin reseptörleri aktivasyonu ile uyarılan hücre içi
yolaklar ile bunların iĢlevsel sonuçları: Trk dimerlerinin uyarılması reseptörün
ligandla bağlanmasını takiben hücre içi sinyal kaskatları ile gerçekleĢen birçok
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hücresel cevabın oluĢmasını sağlayabilir. (A) Hücre canlılığı (protein kinaz
C/AKT yolağı ile), nörit geliĢimi (MAPKinaz yolağı ile) ve aktiviteye bağlı
plastisite (Ca+2/kalmodulin ve PKC yolağı ile) (B) p75 yolağının uyarılması Rho
kinazlarla etkileĢimle nörit geliĢimi ya da diğer farklı hücre içi sinyal kaskatları
hücre siklusunda duraklama ve hücre ölümüne götürebilir (Purves ve ark 2004).

TrkA
TrkA; NGF, NT3 ve NT4 için yüksek affiniteli bağlanma sağlar, BDNF
için ise sağlamaz. Trk reseptörleri için bilinen substratlar: SHC1, PI 3-kinaz ve
PLC-gamma 1‟dir. Nosiseptif duyu sistemi kadar, terleme yoluyla ısı
regülasyonunun sağlanmasında önemli rolleri vardır. TrkA 140 kda molekül
ağırlığındadır (Nicholls ve ark 1992) (ġekil 1.11).

ġekil 1.11. Trk A‟nın moleküler mimarisi (Wikipedia 2010d).

TrkB
145 kda molekül ağırlığındadır (ġekil 10). NT-3, NT-4, NT-5, BDNF
bağlar motor nöron canlılık ve tamirinde etkilidir. BDNF bağlanması ile
aktiflenerek Y-670, Y-674 ve Y-675 gruplarının oto-fosforilasyonunu sağlar.
Bunu takiben PLC gama SHC ve P-13 kinaz gibi hücre içi proteinlerle iliĢki kurar.
Nöroepitel ve nöral krest orjinli hücrelerden eksprese olurlar. Bunlardan bazıları;
motor nöronlar, dopamin üreten nöronlar ve substansiya-nigra, neokorteks ve
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hipokampüsteki gama amino bütirik asit (GABA) serbestleyen nöronlardır.
YetiĢkin beyninde iki farklı TrkB gen ürünü ifade eden bölge bulunmuĢtur (ġekil
1.12).

ġekil 1.12. Trk B‟nın moleküler mimarisi (Wikipedia 2010e).

TrkC
Bu reseptör için bilinen substratlar: SHC-1, PI-3 kinaz ve PLG-G1 olup;
94 kda monomerik (düĢük affinite) ve dimerik (yüksek affinite) arasında dinamik
bir dengesi vardır. Vücut pozisyonu duyusu ile ilgili propriyoseptif nöronların
geliĢiminde rol oynarlar. Mutasyonları medullablastom ve sekretuar meme kanseri
ile iliĢkilidir. 145 kda molekül ağırlığındadır (Nicholls ve ark 1992) (ġekil 1.13).

ġekil 1.13. Trk C reseptörünün moleküler mimarisi (Wikipedia 2010e).
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1.4.2. p75 Reseptörü
NTs‟in bağlandığı ikinci bir membran proteini: P75‟dir. DüĢük affiniteli
NT reseptörü olarak da isimlendirilir. Bu Trk reseptörlerinin aksine, NT
ligandlarına düĢük affinite göstermesi nedeni iledir. Ancak henüz iĢlenmemiĢ
NTs‟e karĢı affiniteleri yüksektir. Çünkü tüm NTs salgılandıklarında henüz
iĢlenmemiĢ formdadır daha sonra proteolitik süreçle indirgenirler. Bu protein Trk
proteinlerinden yapıca farklıdır. Tüm nörotrofinler bu reseptörü uyarabilir.
p75, baĢka bir reseptör ailesi olan tümör nekroze edici faktör reseptörü
(TNFR) üyesidir (Curtis ve ark 1995) (ġekil 8). Tek baĢına P75, NGF ve diğer
NTs‟in herhangi bir etkisini ortaya çıkaramaz. Bununla birlikte varlığı, TrkA
sinyal yolunu uyarır ve NGF‟in bazı etkileri için de önemlidir. Mesela, P75 geni
olmayan hayvanlarda sempatik nöronların canlılığının sağlamak için normalden
çok daha yüksek yoğunluklarda NGF‟e ihtiyaç vardır. Dahası bu hayvanlar
normalden daha az duysal nörona sahiptir ve sempatik nöronlarının çoğunun
aksonları normal hedeflerine eriĢemezler.

1.5. Ġmmünohistokimyanın Genel Prensipleri, NTs ve Reseptörlerinin
Ġmmünohistokimyasal ĠĢaretlenmeleri
Ġmmünohistokimya dokulardaki özgün antijenik yapıların bunlara özel
antikorlarla iĢaretlenmeleri prensibine dayanır. Özel tekniklerle saflaĢtırılan ve
kendisine karĢı bağıĢık yanıt oluĢturma kapasitesi olan antijenik molekülün baĢka
bir hayvana tekrarlayan enjeksiyonlarını takiben antikorlar elde edilir. Doğrudan
serumdan saflaĢtırılarak poliklonal, hayvanın dalak lenfositlerinin myeloma
hücreleri ile hibridomasını takiben kültüründen monoklonal antikorlar elde edilir.
Antijenler kendine karĢı geliĢen özgün antikorları ile özgün bağlantılar (antijenantikor kompleksi) kurma affinitesine sahiptir. Ancak bu reaksiyon renksiz
olduğundan görünür değildir. Bu sebeple; elde edilen bu primer antikora
(genellikle IgG) doğrudan (direkt) veya elde edilen primer antikor türü yine genel
bir antijen gibi kullanılarak baĢka bir hayvandan elde edilen sekonder (anti-IgG)
antikorlara bir iĢaretleci molekül bağlanarak dolaylı (indirekt) boyanma
gerçekleĢtirilebilir.
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Nörotrofinlere (NGF, BDNF, NT3, NT4/5) ve bunların reseptörlerinin
(Trk A,B,C ve p75) immünohistokimyasal iĢaretlenemeleri için bunlara ait çeĢitli
antikorlar elde edilmiĢtir. Çoğu ticari olarak sunulan bu antikorlar antijenin
saflaĢtırıldığı/elde edildiği (sıçan, fare, tavĢan, kobay, insan) ve primer
antikorların geliĢtirildiği hayvan bakımından (keçi, tavĢan, fare) çeĢitlilik arz
etmektedir.

Primer

antikor

eldesi

de

teknik

olarak

çeĢitlilik

(monoklonal/poliklonal) arz etmektedir.
Bu çeĢitlilik, immünohistokimyasal boyamada değiĢik ikili (double) ve
üçlü (triple) boya kombinasyonlarının uygulanmasına olanak verir. Farklı
hayvanlardan elde edilen iki farklı poliklonal veya bir poliklonal antikorla beraber
bir monoklonal antikor aynı anda kullanılabilmektedir.
Ġmmünohistokimyada antikor seçiminde önemli noktalardan birisi
kullanılacak antikorun boyanacak preparatın elde edildiği türde çalıĢıp
çalıĢmadığıdır. Bazı antikorlar bazı türler için reaksiyon vermeyebilir.
Monoklonal antikorla iĢaretlemenin poliklonal antikorlara göre daha
özgün ve hassas olduğu, indirekt iĢartlemenin de direkt iĢaretlemeye göre daha
kuvvetli iĢaretleme sağladığı unutulmamalıdır.
Ġndirekt iĢaretlemede konjugat olarak sekonder antikora bağlanan
iĢaretleyici boya molekülü de değiĢik alternatifler arzedebilir. Eğer ıĢık
mikroskopik inceleme yapılacaksa enzim veya immunogold (altın partikülü)
boyaması flüoresan veya konfokal mikroskopi kullanılacaksa bir florokrom
(flüoresan iĢaretleyici) tercih edilir.
Florokrom bağlı (konjuge) antikorla yapılan iĢaretlemede avantaj olarak
değerlendirme ve yorum daha kolay ve daha bariz iken, preparatların ıĢığa hassas
oluĢları nedeni ile zamanla solmaları (bleeching) en büyük dezavantajlarıdır.
Kalın preparatların kullanılabilir olması ve Z düzleminde farklı
seviyelerde fiziksel kesit olmaksızın optik kesitlerin alınabilir olması ve bunların
daha sonra üç boyutlu rekonfigurasyonlarının yapılabilmesi de konfokal
mikroskopinin avantajlarını teĢkil eder.
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1.6. NTs’lerin ve Reseptörlerinin Klinik ve Bilimsel Önemi
Hem geliĢmekte olan hem de yetiĢkin beyninde bu nörotrofin bağımlı
süreçlerin bozulması: uygun trofik faktörlerin eksikliğine bağlı nöron ölümleri,
hücresel bağlantıların bozulması ve bu bağlantılarla kontrol edilen faaliyetlerdeki
bozulmaya bağlı dejeneratif tablolarla sonuçlanabilir. Parkinson, Hungtington ve
Alzheimer hastalığı gibi hastalıkların patolojik mekanizmaları nörotrofik
düzendeki eksiklikleri yansıtabilir (Shen ve ark 1997).
Bazal önbeyindeki kolinerjik nöronların canlılığı NGF‟e bağımlı
olduğundan, NGF ve diğer NTs ile tedavi hep düĢünülmüĢ olmakla birlikte kanbeyin bariyerini geçememeleri nedeni ile intratekal verilmeleri gerekir. Bunun
denendiği bir vaka bildirilmiĢtir. Buna ait bazı yorumlar getirildiyse de diğer
çalıĢmaların sonucu o kadar dramatik değildi. Deneysel modellerde NGF‟in
olumsuz yan etkilerinden de söz edilmektedir. Bir alternatif olarak NGF
aktivitesini uyaran ilaçların oral kullanımı söz konusudur. Östrojen ve
propentofilin bunlardan ikisidir. Propentofilin mikroglia proliferasyonunun artırır
ve Alzheimerdaki enflamatuar mekanizmaları düzenlerler. Idebenone, rodentlerde
beyin NGF düzeylerini artırır ve antioksidan etkileri vardır (Knopman 2000).
Nörotrofinlerin fizyolojik etkilerinin daha iyi anlaĢılması, patolojik
tabloların da daha iyi yorumlayabilmeyi sağlayacaktır. Nörotrofinler nöronal ve
diğer hedef dokulardan salınan ancak önemli etkilerini nöronal hücrelerde
gerçekleĢtiren maddelerdir. Bu etkilerinin gerçekleĢebilmesi için bu yapılar
üzerinde reseptörlerin bulunması ve bu reseptörlerin uyarılması gerekmektedir.
Reseptör ekspresyonundaki özellikler o nöronun nörotrofinlere olan duyarlılığının
göstergesidir.
Literatürde çeĢitli dokularda ve hücrelerde gerek NTs gerekse bunlara ait
reseptör ekspresyon dağılımını ortaya koyan değiĢik çalıĢmalar bulunmakla
birlikte; özellikle periferik sinir sisteminde bu türden detaylı çalıĢmalar
bulunmamaktadır. Özellikle nöron çeĢitliliği, morfolojisi, boyanma özelliği ve
hayvan cinsiyeti açısından farklılıkları ortaya koyan bir çalıĢmaya da
rastlanılmadı.
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Nörotrofinlerin fizyolojik etkileri, etki mekanizmaları ne kadar iyi
anlaĢılabilirse, eksikliği veya fazlalığı durumlarında oluĢacak tabloların
fizyopatolojik yorumları da daha iyi yapılabilecektir. Nörotrofinlerin hücre/nöron
düzeyindeki etkilerini oluĢturabilmeleri mutlaka bunlara ait reseptörleri aracılığı
ile gerçekleĢtirilmektedir. Dolayısı ile nörotrofinlerin etkilerinin daha iyi
anlaĢılabilmesi bunlara ait reseptörlerin özelliklerinin de daha iyi anlaĢılmasına
bağlı olacağı açıktır. Bu özellikler arasında reseptörün yapısı, aktivasyon veya
deaktivasyon koĢulları, çeĢitli hücre ve dokulardaki ekspresyon düzeyi ile bu
düzeyin artan veya azalan düzenleniĢleri ve bunu etkileyen faktörlerin ortaya
konulması sayılabilir.
Nörotrofinlerin güncel ve modern tedavide yeni seçenekler oluĢturması
olasıdır. Son yıllarda özellikle nörodejeneratif hastalıkların oluĢma mekanizmaları
ve bunların tedavileri konusuna odaklanan bilimsel çalıĢmalarda çeĢitli
kademelerde değiĢik etkiler gösteren nörotrofinlerin denenmesi hep gündemde
olmuĢtur. Özellikle duysal sistem geliĢiminde çok önemli etkileri belirlenmiĢ olan
nörotrofinlerin

etkilerini

gerçekleĢtirken

kullandığı

reseptörlerin

bulunuĢ

düzeyinin (ekspresyon) belirlenmesi bu etkilerinin daha iyi anlaĢılabilmesi ve
yorumlanabilmesi için yeni seçenekler sunacaktır.
ÇalıĢma ile bu alanda literatüre yeni bilgi ve bulgular kazandırılması için
NTs kaynağı olduğu bilinen nöronal hedef dokulara en yakın yerleĢim gösteren
arka kök spinal gangliyonunda yerleĢik primer duysal nöronlarda nörotrofin
reseptörlerinin dağılım özelliklerin immunhistokimyasal olarak ortaya konulması
amaçlandı.
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2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Gereçler
Bu çalıĢmada kullanılan deney hayvanları Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp
Fakültesi Deney Hayvanları Ünitesi‟nden temin edildi. Her iki cinsten üçer adet
olmak üzere toplam altı adet yaklaĢık altı haftalık Balb-C tipi sağlıklı yetiĢkin
inbred fareler (ortalama ağırlık ~40 g) kullanıldı. Musluk suyu ve standart pellet
yem verildi.
Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Deney
Hayvanları Etik Kurulu‟ndan 31.05.2010 tarih ve 044 sayı ile etik izin alınmıĢtır
(10. Ek).
Ġmmünhistokimyasal iĢaretlemede kullanılan malzemelerin isim, kod ve
menĢelerine ait listesi Çizelge 1ve 2‟de verilmiĢtir.
Görüntülemede kullanılan cihazlar için Selçuklu Tıp Fakültesi Histoloji ve
Embriyoloji Anabilim Dalı AraĢtırma Laboratuvarı ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Tıp Fakültesi Neuroscience AraĢtırma Birimi Laboratuvarı ile Histoloji ve
Embriyoloji Anabilim Dalı AraĢtırma Laboratuvarı imkânlarından yararlanıldı.
Bu kapsamda: Olympus BX51 foto ataçmanlı mikroskop ve Zeiss LSM
510-Meta® konfokal mikroskoplar kullanıldı.
Cerrahi iĢlemlerde Nikon Fiber Illuminator soğuk ıĢık kaynağı ile
aydınlatılmıĢ Nikon SMZ800 stereomikroskop ve mikrocerrahi aletleri (Fine
Instruments-USA) kullanılmıĢ olup; histolojik inceleme için frozen kesitler Leica
VT1000S kriyomikrotomda alındı.
Görüntüler dijital olarak bilgisayar ortamında kaydedildi ve analizler için
Zeiss-Axiovision 3.1 (Carl Zeiss Micro Imaging GmbH 2000) ve ZEN 2008 Light
Edition (Carl Zeiss Micro Imaging GmbH 2008) yazılımları kullanıldı.

2.2 Yöntem
Yüksek doz ketamin anestezisi ile sakrifiye edilen farelerin sağ ve sol
olmak üzere L4-L5 arka kök gangliyon çiftleri Nikon SMZ800 stereomikroskop
altında dorsal yaklaĢımla çıkarıldı. Bu iĢlem için anestezi sonrası bir platforma
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iğnelerle sabitlenme ve %70 etanol ile deri dezenfeksiyonunu takiben, önce cilt
kesisi ile kolumna vertebralisleri açığa çıkarıldı.
Servikal bölgeden pens yardımı ve bir makasla kolumna vertebralis total
olarak kesildi. Kolumna vertebralis ön ve arka arkuslardan sütün Ģeklinde sağ ve
sol yarılara ayrıldı. Orta hattan da 2-3 cm‟lik bir mesafe uzaklıktan kesilen sağ ve
sol karkaslardan stereomikroskop altında bağlantıları 1-2 mm mesafelerden
kesilerek lomber spinal gangliyonlar çıkarıldı.
Ġmmünhistokimyasal boyama için gangliyonlar taze hazırlanmıĢ ve
soğutulmuĢ (+4oC) %4‟lük paraformaldehitte bir saat tespit edilerek, fosfat
tamponlu tuz solüsyonu (Phosphat Buffer Saline - PBS) ile yıkandıktan sonra bir
gece buzdolabında % 0.1 antimikrobiyal etkili sodyum azide eklenmiĢ %30‟luk
sükroz solüsyonunda bekletildi. Sükroz solüsyonunda dibe çöken gangliyonlardan
Leica VT1000S kriyo-mikrotomda -20oC‟de 5-30 µm kesitler alındı. Kesitlerin
lama tutunmasını kolaylaĢtırmak için poly-L lysine kaplı özel lamlar (Super FrostMenzel/Germany) kullanıldı. Kesitlerin etrafı, ön yüzünden hidrofobik kalem
(Dako PAP-pen) arka yüzünden de cam yazar kalem ile iĢaretlendi.
Bu iĢlem ön yüzde sınırları belirli bir havuzcuk oluĢtururak; hem
immünhistokimyada kullanılan boya ve kimyasalların israfını önler, hem de bu
maddelerle kesitlerin daha yoğun etkileĢimini sağlar. Cam yazar kalemle arka
yüzden kesit sınırlarının belli edilmesi de immunflüoresan boyalar çıplak gözle
görülemediğinden

mikroskop

altında

kesitin

yerini

bulmada

kolaylık

sağlamaktadır.
Her bir kesitin üzerine 10-20 µL blok solüsyonu (PBS içerisinde: % 3
Sığır serum albumini - BSA + % 0.1 Triton X + % 0.1 Azide) konularak ıslak bir
kağıt havlu eklenerek ortamı nemlendirilmiĢ lam kutularında yaklaĢık bir saat
buzdolabında bekletildi. Bu iĢlem, deterjanik bir solüsyon olan triton X ile
permeabilitenin artırılması ve immünhistokimyasal boyaların yani antikorların
dokuya nüfuzunu da artırır.
Ġndirekt yöntemle yapılan immünhistokimyasal boyama için: Primer ve
sekonder antikorlar PBS içinde % 3 BSA + % 0.1 Tween + % 0.1 Azide + % 1
goat / keçi serum eklenmiĢ sulandırma solüsyonu ile 1/100 konsantrasyonda (990
μL sulandırma solüsyonu + 10 μL stok antikor solüsyonu) sulandırıldı.
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Primer antikorlar, her bir kesit için 10 µL eklenerek en az 1 gece
buzdolabında inkübe edildi (Çizelge 1). NeuN (Neuronal Nuclei) boyası yanı sıra
Anti-P75, Anti Trk A, B ve C antikorları kullanıldı.
ĠĢaretleme için bir monoklonal ve bir poliklonal antikordan oluĢan ikililer
(Trk A + B, Trk C + P75) ve bu ikili kombinasyona bazı preparatlarda bir özgün
olmayan bir boya (NeuN) eklenmesi ile yapılan kombinasyonlar tercih edildi.
Sekonder antikorlar: Fluoresan konjuge/iĢaretli olarak kullanıldı (Çizelge
2). Ġkili boyamalarda bir yeĢil ve bir kırmızı fluoresan iĢaretleyici boya tercih
edildi.
Ġnce kesitler Zeiss Axiovert 200 flüoresan mikroskopta ve/veya kalın
kesitler Zeiss LSM konfokal mikroskopta incelendi.
Flüoresan mikroskopide standart exitasyon (uyarma) ve emisyon (yayım)
filtreleri kullanıldı. Buna göre: mavi ıĢık (488 nm) ile uyarılan flüoresan boyalar
için yeĢil ıĢık veren (546 nm) yayım filtresi, yeĢil ıĢık (546 nm) ile uyarılan
flüresan boyalar için ise yaklaĢık kırmızı ıĢık veren 580 nm dalga boyunda seçim
yapan filtre kullanıldı.
Konfokal mikroskopta ise yine benzer olarak 488 nm Helyum Neon ve
540 nm Argon lazer kaynakları kullanıldı ve uygun emisyon filtreleri ve pinhole
açıklığı ayarlandı. Kalın kesitlerden Z düzleminde farklı odak düzlemlerinden
ardıĢık optik kesit (Z stack) görüntüleri alındı. Bazı preparatlardan da üç boyut
(3D) rekonfigurasyonu iĢlemi yapıldı.
Görüntüler ayrı kanallardan ayrı ayrı ve flüoresan mikroskopta multipass
filtre ile konfokal mikroskopta ise yazılım aracılığı ile dijital olarak üst üste
çakıĢtırılmıĢ olarak kaydedildi.
Niceliksel görüntü analizi ve ölçeklendirme iĢlemleri Zeiss Axiovision
(Version 3.1) programı ile gerçekleĢtirildi.
Nöron gövdesi ve bunların boyutsal parametreleri konfokal mikroskopik
olarak incelendi.
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Çizelge

2.1.

Ġmmunhistokimyasal

iĢaretlemede

kullanılan

primer

antikorlar.
PRĠMER

ELDE

ANTĠKOR ADI

YERĠ

HANGĠ
TÜRE
KARġI

TrkA

Rabbit

Recomb.

TrkB

Mouse

TrkC

KLON
Katalog
No

ÜRETĠCĠ
FĠRMA /
YER

P

P04629

Upstate

Human

M

554001

BectonDickinson

Goat

Rat

P

07-226

Upstate

P75

Rabbit

Mouse

P

AB1554

Chemicon

NeuN

Mouse

Mouse

M

MAB377

Chemicon

POLĠ
MONO

Çizelge 2.2. Ġmmunhistokimyasal iĢaretlemede kullanılan sekonder
antikorlar (IgG) ve bunlara konjuge edilmiĢ (bağlanmıĢ) flüoresan iĢaretleyiciler
(florokrom problar) ve bunların ekzitasyon (uyarılma) filtrelerinin dalga boyları.

SEKONDER

EKZĠTASYON

ANTĠKOR ADI

DALGA BOYU

HANGĠ

ÜRETĠCĠ FĠRMA /

PRĠMER

YER

AB ĠÇĠN

Chicken antirabbit

Alexa 488 (yeĢil)

TrkA için

Molecular probes

Chicken antimouse

Alexa 564 (kırmızı)

TrkB için

Molecular probes

Chicken antigoat

Alexa 488 (yeĢil)

Trk C için

Molecular probes

Chicken antirabbit

Alexa 594 (kırmızı)

P75 için

Molecular probes
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3. BULGULAR

Nörotrofinin reseptörlerinin dağılımı cinsiyet, yaĢ grubu açısından
çeĢitlilik göstermektedir. Dağılımın nitelikleri, çeĢitli açılardan non-kantitatif
(kalitatif) olarak değerlendirilmiĢtir. Bunlar: boyanma kuvveti (zayıf, orta ve
kuvvetli), boyanma özellikleri (granüler tarz, homejen dağılım vb), dağılımı,
nöronların çapları (büyük orta ve küçük çaplı nöronlar) boyanma ile iliĢkisi,
uzantılar (sinir aksonları ve lifleri) ve etraf yapılarla (endonörium ve perinörium)
iliĢkisi, hücre içerisinde boyanan alanlarla (perinükleer, sitoplazmik, plazma zarı
ile bağlantılı vs.) iliĢkisi ve boyanan alanların ve hücrelerin gangliyon içinde
dağılımı

(çevresel,

merkezsel

veya

lokal

odaklaĢma

göstermesi)

gibi

parametrelerden oluĢturuldu. Bu morfolojik özellikler en düĢük dereceden en
yükseğe kadar bir skor derecesi ile değerlendirilmiĢ aynı zamanda gruplar arası
biribirleriyle karĢılaĢtırmalı olarak rölatif yorumlar getirildi.
Tüm gruplarda çiftli (double) boyama için bir monoklonal ve bir
poliklonal antikor veya farklı türlere karĢı elde edilen iki poliklonal kullanılması
gerektiğinden aĢağıdaki Ģekilde ve iĢaretleme tercih edildi.
1. Trk A (poliklonal anti-rabbit) ve B (monoklonal anti-mouse)
2. Trk C (poliklonal anti-goat) ve P75 (poliklonal anti-rabbit).
Ayrıca NeuN boyaması da bazı preparatlarda uygulanmıĢtır.
Bu gruplara ait konfokal mikroskopik kayıtlar grup isimleri bilinmeksizin
iki farklı kiĢi tarafından kör olarak değerlendirildi ve fikir birliğine varılan ortak
sonuçlar kayda alındı. Bu değerlendirmelere göre:

EriĢkin erkek grubunda:
TrkA, yaygın, yoğun boyanma gösterdi. Boyanma intrasitoplazmik ve
granüler tarzda idi. Granül çapları değiĢik büyüklükerde idi. Sinir liflerinde
boyanma izlenmedi. Farklı çaplı nöronlarda da boyanma izlendiğinden nöron
çapıyla bir iliĢki tespit edilmedi. Trk B, seyrek, bazı hücrelerde homojen
dağılımlı, daha çok sitoplazma zarında belirgin, sinir liflerinde bariz, gangliyon
dıĢ kesiminde yerleĢmiĢ büyük nöronlarda daha bariz idi (ġekil 3.1).
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A

B

C

D

E

F

A

ġekil 3.1. EriĢkin erkek grubunda farklı büyütmelerde konfokal mikroskopik
görüntüler. Anti Trk B (488 nm dalga boyundaki Alexa gren-yeĢil fluoresan) ve
anti TrkA (564 nm dalga boyunda Alexa red-kırmızı fluoresan) ile iĢaretlenmiĢtir.
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A

C

B

D

ġekil 3.2. EriĢkin erkek grubunda farklı büyütmelerde konfokal mikroskopik
görüntüler. Anti Trk C (488 nm dalga boyundaki Alexa gren-yeĢil fluoresan) ve
anti p75 (594 nm dalga boyunda Alexa red-kırmızı fluoresan) ile iĢaretlenmiĢtir.
(A)

Gangliyon genel

görüntüsü (ölçü çubuğu 100 mikrometre), (B) ÇeĢitli

çaplardaki p75 (+) duysal nöronlar (ölçü çubuğu 50 mikrometre), (C) Periferal
yerleĢimli p75 (+) duysal nöronlar (ölçü çubuğu 20 mikrometre), (D) C‟de
görülen p75 (+) duysal nöronlardan birine ait detay görüntü (ölçü çubuğu 5
mikrometre).
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Trk C, daha seyrek ve zayıf, yer yer granüler yer yer de homojen tarzda bir
boyanma gösterdi Boyanma sitoplazma zarı iç yüzünde daha belirgindir. ÇeĢitli
çaplardaki nöronlarda yoğun boyanma yanı sıra perinöriumda da belirgin
boyanma gösterdi.
P75, yaygın, orta derecede kuvvetli bir boyanma gösterdi. Boyanan
hücrelerde diffüz granüler tarzda dağılmıĢ, özellikle çekirdek etrafında
(perinükleer) daha yoğun, büyük nöronlarda daha belirgin, perinöriuma komĢu
(çevresel yerleĢimli) nöronlarda daha bariz olup sinir liflerinde gözlenmedi (ġekil
3.2).

EriĢkin diĢi grubunda:
TrkA, eriĢkin erkek grubuna göre daha zayıf ve daha seyrek
intrasitoplazmik ve değiĢik çaplarda granüler tarzda idi. Nöron çapından bağımsız
olup; uzantılarda da boyanma gözlemedi.
Trk B, eriĢkin erkek grubuna göre daha kuvvetli ve boyanan hücre yüzdesi
daha yüksekti. Daha çok plazma zarında belirgin olmakla birlikte sitoplamada da
çeĢitli yoğunluklarda homojen dağılım gösterdi. Uzantılarda boyanma vardı nöron
çapından bağımsız, fakat lokal nöron topluluklarında daha bariz boyanan alanlar
mevcuttu (ġekil 3.3).
Trk C, eriĢkin erkekle benzer özelliklerde zayıf olup sitoplazma zarı iç
yüzünde daha belirgindir. ÇeĢitli çaplardaki nöronlarda yoğun boyanma yanı sıra
perinöriumda ve endonörimu yanı sıra sinir uzantılarında da belirgin boyanma
gösterdi.
P75, eriĢkin erkek grubuna göre daha seyrek ve zayıf boyanma gösterdi.
Boyanma granüler tarzda, değiĢik çaptaki nöronlarda ve sitoplazmaya dağılmıĢ
yer yer çekirdek etrafında yoğunlaĢmıĢtır. Büyük nöronlarda daha belirgin olup
uzantılarda boyanmaya rastlanamadı (ġekil 3.3).

Genç diĢi grubunda:
TrkA, eriĢkin grubu ile benzer, değiĢik yoğunluklarda (yer yer yoğun yer
yer çok zayıf) ince granüler tarzda idi. Granüller sitoplazmaya dağılmıĢ ve yer yer
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AB

C

ġekil 3.3. EriĢkin diĢi grubunda farklı büyütmelerde konfokal mikroskopik
görüntüler. Anti Trk B (488 nm dalga boyundaki Alexa gren-yeĢil fluoresan) ve
anti TrkA (564 nm dalga boyunda Alexa red-kırmızı fluoresan) (A ve B resimleri)
Anti Trk C (488 nm dalga boyundaki Alexa gren-yeĢil fluoresan) ve anti p75 (594
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nm dalga boyunda Alexa red-kırmızı fluoresan) (C resmi) ile iĢaretlenmiĢtir. (A)
Anti Trk A ve B ile iĢaretli nöronlar genel görüntü, (B) Anti Trk A ve B ile iĢaretli
nöronlar detay görüntü, (C) p75 (+) duysal nöronlar (ölçü çubuğu 20 mikrometre).

çekirdek etrafında yoğundu. Boyanma, nöron çapından bağımsız olup; uzantılarda
da boyanma gözlenmedi. Boyanan nöron dağılımı gangliyon boyunca asimetrikti.
Trk B, eriĢkin grubuna göre daha az yoğun fakat erkek grubuna göre daha
kuvvetli boyanma gösterdi. Sitoplamada da çeĢitli yoğunluklarda homojen
dağılım gösterdi. Boyanma bazı hücrelerde sitoplazmaya dağılmıĢ, kuvvetli ve
homojen, uzantılarda boyanma vardı nöron çapından bağımsız ve dağılım
asimetrikti.
Trk C, oldukça zayıf olup sinir hücresi gövdelerinden daha çok sinir
uzantılarında da belirgin boyanma gösterdi. Gangliyon merkezinde daha yoğun bir
boyanma gösterdi. P75, Trk C‟ye göre daha bariz olup, granüler tarzda ve daha
çok sitoplazma zarı iç yüzünde ve çekirdek zarında yoğunlaĢmıĢtı. Perinöriuma
yakın daha belirgindi.

ġekil 3.4. Genç diĢi grubunda farklı büyütmelerde konfokal mikroskopik
görüntüler. Anti Trk C (488 nm dalga boyundaki Alexa gren-yeĢil flüoresan) ve
anti p75 (594 nm dalga boyunda Alexa red-kırmızı fluoresan) ile iĢaretlenmiĢtir
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ġekil 3.5. Genç diĢi grubunda farklı büyütmelerde konfokal mikroskopik
görüntüler. Anti Trk B (488 nm dalga boyundaki Alexa gren-yeĢil fluoresan) ve
anti TrkA (564 nm dalga boyunda Alexa red-kırmızı fluoresan) ile iĢaretlenmiĢtir.
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Genç erkek grubunda:
TrkA, eriĢkin grubu ile benzer, değiĢik yoğunluklarda homojen tarzda idi.
Granüller sitoplazmaya dağılmıĢ ve yer yer çekirdek etrafında yoğundu.
Boyanma, nöron çapından bağımsız olup; uzantılarda da boyanma gözlenmedi.
Trk B, diĢi grubuna göre daha kuvvetli boyanma gösterdi. Boyanma kuvvetli ve
homojen, uzantılarda boyanma vardı nöron çapından bağımsız ve dağılım
asimetrikti. Trk C, yok denecek kadar zayıf olup sinir hücresi gövdelerinden daha
çok sinir uzantılarında da belirgin boyanma gösterdi. P75, Trk C‟ye göre oldukça
bariz olup, granüler tarzda ve nöron çapından bağımsızdı (ġekil 3.6).

A

B

C

D

ġekil 3.6. Genç erkek grubunda farklı (A): Trk A ve B, (B ve C): Trk C ve p75 ile
(D): p75 + NeuN ile boyanmıĢ preparatlar görülmektedir.
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Çizelge 3.1. Tüm bulgular aĢağıdaki çizelgede özetlenmiĢtir. Skorlama: en
kuvvetli (+++++)‟den en zayıf/yok (-)‟a kadar derecelendirilerek yapılmıĢtır.
Trk A
pozitifliği
Boyanma tarzı

EriĢin erkek

EriĢkin diĢi

Genç erkek

Genç diĢi

++++

++

+++

++

DeğiĢik çaplı
granüler

DeğiĢik çaplı
granüler

Kuvvetli orta

Yer yer yoğun,
zayıf ince
granüler

Çaptan
bağımsız

Yaygın ve
homojen,
uzantılarda (-)
Çaptan
bağımsız

+++

++

+
Homojen, çeĢitli
yoğunlukta

Plazma zarına
yoğun,
uzantılarda (+)

Orta zayıf,
homojen,
Hücre zarında
ve uzantılarda
(+)

Periferik ve
büyük
nöronlarda

Lokal nöron
gruplarında,

Büyük
nöronlarda

Bazı nöronlarda
daha kuvvetli ve
çaptan
bağımsız.

+

+

+

+/-

Boyanma tarzı

Seyrek, zayıf,
granüler,

Zayıf

Seyrek, zayıf,
granüler,

Boyanma yeri

Homojen,
sitoplazma zarı
iç yüzünde,
perinöriyumda

Sitoplazma zarı
iç yüzünde,
perinöriyumda,
endonöriyumda,
uzantılarda (-)

Homojen,
sitoplazma
boyunca,
perinöriyumda

Çaptan
bağımsız
++

Çaptan
bağımsız
+/-

Çaptan
bağımsız
+

Boyanma tarzı

Yaygın, diffüz,
granüler

Zayıf, granüler
tarzda, seyrek

Yaygın,
granüler

Boyanma yeri

Perinükleer
bölgede bariz,
çevresel
nöronlarda
belirgin
(perinöriyum)
liflerde (-)

Granüller genel
dağılım
gösteriyor,
uzantılarda (-)

Çevresel
nöronlarda
belirgin
(perinöriyum)
Liflerde (-)

Granüller
sitoplazma
zarında belirgin,
perinöriyumda
belirgin

Nöron iliĢkisi

Belirsiz

Büyük
nöronlarda
belirgin
+++

Belirsiz

Belirsiz

+++

+++

Boyanma yeri
Nöron iliĢkisi
Trk B
pozitifliği
Boyanma tarzı
Boyanma yeri

Nöron iliĢkisi
Trk C
pozitifliği

Nöron iliĢkisi
p75 pozitifliği

NeuN

Yaygın ve
genel, liflerde
(-)
Çaptan
bağımsız
+
Seyrek,
homojen,
Plazma zarına
yoğun
uzantılarda (+)

+++

Seyrek, genel,
liflerde (-)

Homojen

Seyrek, genel,
liflerde (-)
Çaptan
bağımsız

Genel dağılmıĢ,
uzantılarda (+)

Oldukça zayıf,
daha çok
uzantılarda,
gangliyon
merkezinde
daha kuvvetli
Çaptan
bağımsız
+
Trk C‟ye göre
daha bariz,
granüler tarzda
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4. TARTIġMA

Büyütücü trofik faktörler birçok doku ve hücre için hücre bölünmesi baĢta
olmak üzere birçok iĢlevi uyarıcı ve düzenleyici peptit maddelerdir. Birçok farklı
doku farklı büyütücü faktörlere ihtiyaç duyduğundan büyütücü faktörlerin
spektrumu da oldukça geniĢtir.
Nörotrofik faktörler geliĢim sırasında nöron farklılanması canlılığı ve
eriĢkin evrede de nöron canlılığı ve bu canlılığın sürdürülmesi açısından zaruri
faktörlerdir. Bu konudaki ilk çalıĢmalar 1930‟lara dayanmaktadır. Victor
Hamburger, bu faktörlerin hedef dokudan sentezlendiğini deneylerle ortaya
koyarak geliĢim sürecinde innerve olan nöronların hedeflerinin henüz
farklılaĢmamıĢ nöronun hangi yönde (duyu-motor) farklılaĢacağını belirleyen
sinyal olarak tanımladı (Hamburger ve Levi-Montalcini 1949).
Bu konuda öncül araĢtırıcılardan olan Levi Montalcini de hedef kaynaklı
sinyallerin farklılaĢan nöronun canlılığı açısından da önemli olduğunu ortaya
koydu. Ġlk defa eksplante edilen gangliyonlarda tespit edilen bu madde daha sonra
tükrük bezi gibi değiĢik dokulardan da elde edilmiĢtir.
NGF‟in tespitine yönelik çalıĢmalarından dolayı bu bilim insanları
Montalcini, Hamburger ve Cohen 1986‟da Nobel tıp fizyoloji ödülünü paylaĢtılar.
1980‟lerde beyinden elde edildiği için beyin kökenli nörotrofik faktör ismi
verilen BDNF (Barde ve Thoenen 1982) ile daha sonra da 3., 4. ve 5. olarak
belirlenenler oldukları için nörotrofin 3 (Hohn ve ark 1990) ile 4/5 (Berkemeier ve
ark 1991) bulunmuĢtur. Tüm bu nörotrofinler içerisinde en iyi bilineni olmasına
rağmen hala en çok araĢtırılanı NGF‟dir.
Nörotrofik faktörlerin baĢlıca iĢlevleri nöronun hayatta kalmasının
sağlanması, proliferasyon, farklılaĢma, myelinizasyon, aksonal büyüme, sinaps
oluĢumu ve sinaptik plastisite ile rejenerasyon süreçlerine olan etkileridir.
Bu etkilerini gösterebilmeleri için hedef dokudan uygun nörotrofik
faktörün uygun miktarda ve sürede salgılanması gerekir. Ancak bunun için hedef
dokunun da uygun nöronal bağlantıları kurması (innervasyon ve sinaps geliĢimi)
gerekir. Yani her iki olay da karĢılıklı olarak biribirinin devamını sağlayan
olaylardır.
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Nöronlar NTs‟lere oldukça duyarlılardır ve bunlar aksonal geri taĢınma
(retrograd) sinir ucundan gövdeye doğru taĢınabilirler. Sempatik ve duysal
nöronlar NGF‟e en duyarlı nöron tipleri olmakla birlikte, az sayıdaki diğer
nöronlar da bu faktöre cevap verirler.
Ġzole nöronlara NGF‟in in vitro etkisini ortaya koymak için; DRG‟dan
izole edilen primer duysal nöronlar kültürde bir gün tutularak geliĢen nöritler
gövdeye belli bir mesafeden bir lazer demeti ile kesilerek daha sonra geliĢen
nöronal ölüm oranları araĢtırılmıĢtır. NGF eklenen kültürlerde ölüm oranı % 38,1
bulunurken; NGF eklenmeyenlerde bu oran % 82,2 ile oldukça yüksek oranlarda
idi. Bu sonuç, invitro nörit kesimi sonrası hasarlı duysal nöronlar için NGF‟in
koruyucu bir rol oynadığını gösterdi (Erdoğan ve ark 2008).
BaĢta NGF, hücre canlılığındaki kritik rollerine ilaveten sinir sistemi
hasarı sonrası fonksiyonel iyileĢme sürecinde de önemli roller üstlenir. Esaslı bir
hücresel süreç habercisi olarak önemli fizyolojik roller görür ve oldukça düĢük ve
kontrollü yoğunluklarda dahi hücre geliĢim ve canlılığı ve iletiĢim süreçlerinde
düzenleyici iĢlevler görür (Bootman ve ark 1992, Dani ve ark 1992, Priloff ve ark
2007, Rasmussen 1989). NGF düzeyleri bir sinir hasarı durumunda da
yükselebilmektedir. Bu durum Schwann hücrelerince sentezlenebildiğini gösterir
(Levi-Montalcini ve Cohen 1960). Bu bulgular, NGF‟in olgunlaĢmamıĢ arka kök
gangliyon nöronlarını ve sempatik nöronları aksotomi sonrasında meydana gelen
ölümlerden koruduğu hipotezini desteklemektedir (Yip ve ark 1984).
Mesaj NTs‟lerin bizatihi kendisinden çok reseptörleri ile etkileĢiminden
doğan ikincil habercilere bağlıdır. Retrograt aksonal taĢınımda G1 ve G2
habercileri bir çalıĢmada gösterilmiĢtir (Hendry ve ark 1995).
Ġnnervasyonu takip eden hedef dokulardan salınan ve sinir ucu plazma
zarında yerleĢen özgün reseptörlere bağlanan NTs‟lerin reseptörleri ile kompleksi
gövdeye doğru aksonal taĢınımı baĢlatır. Bu süreç, NTs‟in nöronal canlılığın
devamı ve belli hedef dokulara doğru aksonların büyümesi dâhil birçok iĢlevin
gerçekleĢmesini sağlar (Barber ve ark 2002).
Nörotrofinlere ait bilinen 2 farklı tür NT reseptörü vardır:

44

P75 ve tirozin kinaz (Trk) reseptörleri. Son zamanlarda tirozin kinaz
yerine tropomiyozin reseptörleri deyimi de kullanılmaya baĢladı.
NGF için reseptör: P75, P75 ise tüm NTs içindir. Diğer NGF reseptörü,
Trk ailesinden P140 (TrkA)‟dır. Diğerleri; P145 (TrkB) ve P145 (TrkC) BDNF,
NT4, ve NT3 için reseptörlerdir.
Farklı nörotrofinlerin etkilerini farklı membran reseptörleri aracılığıyla
yaptığı bulunmuĢtur. Nörotrofin ve Trk reseptörlerini kodlayan genlerin silinmesi
(delesyonu) ile knock-out (genetiği yeniden düzenlenmiĢ) fareler kullanılmaya
baĢlamıĢtır.
ÇalıĢmamızda tüm nörotrofin reseptörlerinin çok zayıf düzeyde de olsa
iĢaretlendiği gözlendi. Yani tüm duysal nöronlarda az da olsa herhangi bir
nörotrofin için reseptör bulunmaktaydı dolayısı ile tüm bu büyüme faktörlerinin
bu hücre/nöronlara değiĢik seviyelerde etkili olduğu düĢünüldü.
TrkA daha yüksek affinite gösterir (Meakin ve Shooter 1992). Hedef
hücredeki plazma zarında bulunan yüksek affiniteli tirozinkinaz reseptörü Trk-A
ya bağlanarak etki eder. NGF bağlanması Trk-A reseptörünü dimerleĢtirir. Sonra
her reseptörün intrinsik tirozinkinaz aktivasyonu ile iç reseptörün fosforillenmesi
gerçekleĢir. Fosforile olmuĢ Trk-A reseptörleri RAS kaskatını tetikleyerek multipl
protein kinaz aktivasyonu ile sonuçlanır. Bu kinazların bir kısmı transkripsiyonal
uyarıcıları aktiflemek üzere çekirdeğe taĢınır. NGF yolağının bu RAS tabanlı
bölümü NGF‟ye duyarlı nöronların farklılanmasının uyarılması ve canlılığının
sürdürülmesinden sorumludur (Kandel ve ark 2000).
ÇalıĢmamızda da Trk A için yapılan kalitatif değerlendirmeye göre; en
kuvvetli immün reaksiyon eriĢkin erkek grubunda gözlenirken; en zayıf da genç
diĢi grubunda idi. Yine gerek genç ve gerekse eriĢkin erkek grubunda diĢi grubuna
göre daha fazla bir iĢaretlenme tespit edildi. ĠĢaretlenme daha çok granüler tarzda
olup bu granüller değiĢik çaplarda ve yoğunlukta idi. Nöron çapı ile bir iliĢki
gözlenmedi ve sinir hücreleri gövdeleri yanı sıra uzantılarında da pozitif reaksiyon
mevcuttu. Trk A yüksek affiniteli bir reseptördür ve NGF reseptörü olarak bilinir.
Gençlere göre eriĢkin grubunda reaksiyonun daha fazla oluĢu NGF‟in nöron
canlılığının devamı sürecinde ihtiyacın devamlı olduğu Ģeklinde yorumlanabilir.
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NGF ve reseptörü olan TrkA ekspresyonuna dair yapılan çalıĢmalarda
erkeklerde daha fazla bir ekspresyon olduğuna dair bir rapora rastlanılmamıĢtır.
Yine arka kök gangliyonu ve primer duysal nöronlarda ve bunlara ait
uzantılarda da nörotrofin reseptörü ekspresyonuna dair bir araĢtırmaya
rastlanılmamıĢtır.
BDNF genlerinin veya BDNF‟ye yüksek affiniteyle bağlanan TrkB
reseptörlerinin yokluğunun orta boyutlu arka kök gangliyon nöronlarının
eliminasyonuna yol açtığı bildirilmiĢtir (McMahon ve ark 1995). Kusurlu BDNF
genine sahip hayvanlar canlılıklarını sekizinci postnatal güne kadar korusa da, bu
hayvanlar doğumdan 24 saat sonra ölürler (Klein ve ark 1993). Tüm bu çalıĢmalar
BDNF‟in duyu nöronlarının geliĢimlerinde ve olgunlaĢmalarında önemli rol
oynadığını göstermektedir. BDNF aynı zamanda küçük boyutlu olan arka kök
gangliyon nöronlarınca da eksprese edilir (Barakat-Walter, 1996).
Lokal olarak üretilen BDNF‟in otokrin salgı ile etki ettiği ve diğer büyüme
faktörlerinin yokluğunda dahi yetiĢkin sıçan arka kök gangliyon kültüründe
canlılığın korunmasına katkıda bulunduğu gösterilmiĢtir (Acheson ve ark 1995).
Bu nörotrofinin olgun duyu nöronları için baskın bir trofik destek kaynağı olduğu
düĢünülmektedir. BDNF‟in bir diğer ilginç özelliği de, üretildiği hücre
gövdesinden sinir sonuna anterograd olarak taĢınmasıdır (Altar ve DiStefano
1998). Bu taĢınmanın arka kök gangliyon nöronlarından siyatik sinire veya arka
köke doğru gerçekleĢtiği gösterilmiĢtir.
BDNF yüksek affiniteyle TrkB reseptörüne bağlanır.
ÇalıĢmamızda Trk B immün reaksiyonu en fazla eriĢkin diĢi en az da
eriĢkin erkek ve genç diĢi grubunda gözlenirken;

genç erkek grubunda bu

gruplara göre orta seviyede idi. Trk B pozitifliği BDNF‟nin daha çok nöron
geliĢiminde etkili olması düĢünüldüğünde: fetüsde daha fazla bulunacağı açıktır.
Her ne kadar çalıĢmada birkaç haftalık genç hayvanlar yer alsa da bu haftalarda
BDNF etkisini tamamlamıĢ olacağından Trk B de de bir azalan düzenlenme
beklemek mümkündür.
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Trk B reaksiyonu Trk A ile karĢılaĢtırıldığında da TrkA‟nın daha fazla bir
reaksiyon verdiği gözlendi. Bu durumda doğum sonrası dönemde hücre canlılığı
açısından NGF‟e duyarlılığın bir delili olabilir.
Trk B plazma zarında ve uzantılarda daha yoğun iĢaretlenme gösterdi. Bu
tüm nörotrofin reseptörleri gibi Trk B‟nin de bir transmembran reseptörü olmasına
bağlıdır. Bu reaksiyon tüm gruplarda değiĢik derecelerde olmak üzere tüm
sitoplazma zarına dağılmıĢ olarak gözlendi. Bu da Trk A ile beraber Trk B‟nin en
yaygın reseptör olduğunu göstermektedir.
Nöronal fenotip açısından bazı nöronlarda özellikle de gangliyonun
periferinde yerleĢmiĢ olanlarda ve daha çok büyük nöronlarda daha fazla bir
boyanma gözlendi.
Tüm bu gözlemlerin karĢılaĢtırılması ve daha iyi yorumlanabilmesi için
BDNF ve reseptörü olan TrkB ekspresyonuna dair arka kök gangliyonu ve primer
duysal nöronlarda ve bunlara ait uzantılarda da bunlara ait ekspresyona dair bir
artaĢtırmaya rastlanılmamıĢtır.
NT3‟ün klonlanan sekanslarının NGF ve BDNF ile homoloji gösterdiği
bilinmektedir (Hohn ve ark 1990). NT3‟ün veya onun reseptörü olan TrkC‟nin
ekspresyonunda meydana gelen kusurlar Ģiddetli duyu hasarlarına neden olur.
NT3 geni olmayan farelerde ileri derecede hareket kusurları meydana gelirken; bu
hayvanların duyu ve sempatik nöronlarında önemli miktarda kayıpların olduğu
gözlenir (Fariñas ve ark 1998). GeliĢim sırasında antikor uygulamalarıyla
gerçekleĢtirilen TrkC inhibisyonunun çeĢitli nöron popülasyonlarında Ģiddetli
duyu hasarlarına neden olduğu saptanmıĢtır. NT3‟ün aynı zamanda embriyonik
arka kök gangliyonlarının canlılığının korunmasında da teĢvik edici etkiye sahip
olduğu bildirilmiĢtir (Nicholls ve ark 1992).
NT 4/5 de tıpkı BDNF gibi yüksek affiniteyle TrkB reseptörüne bağlanır
(Klein ve ark 1992). Bu faktörle ilgili çalıĢmalar, NT4/5‟in belli embriyonik
kraniyal duyu nöronları için canlılıklarını korumalarında yardımcı bir faktör
olduğunu göstermiĢtir. YetiĢkin hayvanlarda ise; NT 4/5, farklı duyu nöronlarının
canlılıklarının korunmasını destekler. Her ne kadar NT 4/5 kusurlu farelerde
motor ve sempatik nöronlarda kayıp saptanmamıĢ olsa da; bu faktörün yenidoğan
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hayvanlarda fasiyal motor nöronların canlılıklarının korunmasında destek görevini
yürüttükleri gösterilmiĢtir (Nicholls ve ark 1992).
Trk C, NT4/5‟a ait yüksek affiniteli reseptörlerdir.
Yapılan çalıĢmada Trk C pozitifliği diğer Trk reseptör pozitifleri ile
kıyaslandığında oldukç zayıf düzeylerde idi. Aslında bu beklenen bir bulgu
değildir. Zira reseptörü olduğu NT olan NT3/4 daha çok duysal nöron geliĢimi,
canlılığında etkin olduğu bilinen nörotrofinlerdir.
ÇalıĢmada elde edilen bulgulara göre, sitoplâzma boyunca homojen yer
yer granüler bir zayıf boyanma söz konusudur. Nöronal boyanma iliĢkisi nöron
çapından bağımsızdı ve boyanma daha çok perinöriuma yakın bölgeler ile
uzantılarda daha kuvvetlidir.
Tüm bu gözlemlerin karĢılaĢtırılması ve daha iyi yorumlanabilmesi için
NT4/5 ve reseptörü olan TrkC ekspresyonuna dair arka kök gangliyonu ve primer
duysal nöronlarda ve bunlara ait uzantılarda da bunlara ait ekspresyona dair
detaylı bir artaĢtırmaya rastlanılmamıĢtır.
NTs‟in bağlandığı ikinci bir membran proteini: P75‟dir. Tek baĢına P75,
NGF ve diğer NTs‟in herhangi bir etkisini ortaya çıkaramaz. Bununla birlikte
varlığı, TrkA sinyal yolunu uyarır ve NGF‟in bazı etkileri için de önemlidir.
Mesela, P75 geni olmayan hayvanlarda sempatik nöronların canlılığının sağlamak
için normalden çok daha yüksek konsantrasyonlarda NGF‟e ihtiyaç vardır.
DüĢük affiniteli nörotrofin reseptörü olan p75 ise en kuvvetli eriĢkin
erkek, en zayıf olarak da eriĢkin diĢi grubunda gözlendi. Genç erkek ve diĢi
grubunda benzer, orta derecede bir yanıt gözlendi. EriĢkin erkek ve diĢi grupları
arasındaki fark, bu konuda da yeterli bir çalıĢma olmadığından tam olarak
yorumlanamadı. Boyanma zayıf ve daha çok ince diffüz granüler tarzda idi.
Perinükleer ve perinöronal bölgede ve çevresel nöronlarda daha kuvvetli iken
boyanma ile nöron çapı arasında bir iliĢki tespit edilemedi.
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5. SONUÇ ve ÖNERĠLER
Hem geliĢmekte olan hem de yetiĢkin beyninde bu nörotrofin bağımlı
süreçlerin bozulması: uygun trofik faktörlerin eksikliğine bağlı nöron ölümleri,
hücresel bağlantıların bozulması ve bu bağlantılarla kontrol edilen faaliyetlerdeki
bozulmaya bağlı dejeneratif tablolarla sonuçlanabilir. Parkinson, Hungtington ve
Alzheimer hastalığı gibi hastalıkların patolojik mekanizmaları nörotrofik
düzendeki eksiklikleri yansıtabilir.
Nörodejeneratif hastalıklarda NT gen tedavileri bir seçenek olarak
görülmektedir. Literatürde çeĢitli dokularda ve hücrelerde gerek NTs gerekse
bunlara ait reseptör ifadesi dağılımını ortaya koyan değiĢik çalıĢmalar bulunmakla
birlikte; özellikle periferik sinir sisteminde bu türden detaylı çalıĢmalar
bulunmamaktadır. Özellikle nöron çeĢitliliği, morfolojisi, boyanma özelliği ve
hayvan cinsiyeti açısından farklılıkları ortya koyan bir çalıĢmaya da rastlanılmadı.
Nörotrofinlerin fizyolojik etkilerini daha iyi anlaĢılması patolojik
tablolarının da daha iyi yorumlanabilmesini sağlayacaktır. Nörotrofinler nöronal
ve diğer hedef dokulardan salınan ancak önemli etkilerini nöronal hücrelerde
gerçekleĢtiren maddelerdir. Bu etkilerinin gerçekleĢebilmesi için bu yapılar
üzerinde reseptörlerin bulunması ve bu reseptörlerin uyarılması gerekmektedir.
Reseptör ifadesindeki özellikler o nöronun nörotrofinlere olan duyarlılığının
göstergesidir.
ÇalıĢmamız

özellikle

arka

kök

gangliyonunda

tüm

nörotrofin

reseptörlerinin dağılımını ortaya koymada öncül çalıĢmalardandır. Bu çalıĢma ile
NTs kaynağı olduğu bilinen nöronal hedef dokulara en yakın yerleĢim gösteren
primer duysal nöronlarda nörotrofin reseptörlerinin dağılım özelliklerin
immunhistokimyasal olarak ortaya konulmaya çalıĢıldı.
Özetle: en kuvvetli immün yanıt gösteren NT reseptörü Trk A ve daha
sonra Trk B iken; en az immün yanıt gösteren Trk C ve P75 idi. Gruplar arasında
da ortalama olarak tüm reseptörlere en fazla yanıt gösteren eriĢkin erkek grubu ve
daha sonra eriĢkin diĢi grubu iken; en az yanıt gösteren genç diĢi grubu idi.
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Sonuç olarak; sinir fizyolojisinde önemi yadsınamaz olan nörotrofinlere ait
reseptörlerin arka kök gangliyonu olarak adlandırılan primer duysal nöron
topluluklarında değiĢik oran ve özelliklerde bulunduğu immünohistokimyasal
olarak gösterildi.
Boyanma özellikleri fenotipik özellikler bakımından ve nitelik olarak
yapıldı. Bu yorumlarda insan faktörü söz konusu olduğundan ve niteliksel veriler
içermediğinden kesin ifadelerde bulunulamaz.
Bu konuda sağlıklı karĢılaĢtırmalar ve yorumlarda bulunmak için daha çok
çalıĢma ve literatür bilgisine ihtiyaç olduğu açıktır.
Konu öncül bir çalıĢma olduğu için baĢka hayvan gruplarında, baĢka yaĢ
gruplarında baĢka antikorlarla yapılacak çalıĢmaların yapılması gerekmektedir.
ÇalıĢmamız kalitatif bir morfolojik çalıĢma olduğunda ve hayvan sayısı en
az düzeyde tutulduğundan kantitatif veriler vermekten uzaktır. Dolayısı ile
özellikle istatistiksel yorumlamalarda bulanabilmek için daha çok sayıda hayvanla
yapılacak yeni çalıĢmalara gerek vardır.
Ayrıca türler arası farklılıkları ortaya koyabilmek için de farklı hayvan
gruplarında yapılacak yeni çalıĢmalar da gerekmektedir.
Özellikle invivo çalıĢmalar yanı sıra invitro ortamda yani izole edilen
primer

duysal

nöron

kültürlerinde

bu

boyanma

özelliklerinin

yeniden

değerlendirilmesi daha sağlıklı bilgiler verebilir.
Reseptör yapılarının ve özelliklerinin daha ayrıntılı olarak ele alınması
nörotrofin fizylojisi ve fizyopatolojisi kadar nörotrofinlerle yapılacak tedavi
yaklaĢımlarının da mantıksal temellerinin daha iyi anlaĢılması ve oturtulmasına
katkı sağlayacağı açıktır.
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6. ÖZET

T.C.
SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

Fare Periferik Sinir Sisteminde Sinir Büyütücü Faktör Reseptörü
Dağılımının Ġmmunhistokimyasal ĠĢaretleme ile AraĢtırılması.

Zeynep HASIRCI
Histoloji ve Embriyoloji (Tıp) Anabilim Dalı

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ / KONYA-2010

Nörotrofinler, özellikle periferik sinir sisteminde hücrelerin geliĢim, farklılaĢma, canlılık
ve metabolizma gibi hayati iĢlevleri etkileyen büyüme faktörleridir. Polipeptid yapıda, suda
eriyebilen bu faktörler nöron kas ve bağ dokusu gibi hedef dokulardan salgılanır ve retrograt
aksonal taĢınılma gövdeye taĢınabilir. Etkilerini iki tip reseptöre bağlanarak (yüksek affiniteli
tirozin kinaz A, B, C ve düĢük affinite gösteren p75 reseptörleri) gösterirler.
ÇalıĢmada bu reseptörelerin arka kök gangliyondaki expresyon düzeyleri araĢtırıldı. Her
iki cinsten Balb-C fareler den stereomikroskop altında çıkarılan arka kök gangliyonları %4
paraformaldehid tespitinden sonra 10-50 mikrometre alınan kriyo kesitler anti TrkA, B,C ve P75
primer antikorları ve fluorokrom bağlı 488, 564. 594 sekonder antikorları ile iĢaretlendi. Fluoresan
ve konfokal mikroskopta incelenerek dijital olarak görüntülendi.
En kuvvetli immün yanıt gösteren NT reseptörü Trk A ve daha sonra Trk B iken; en az
immün yanıt gösteren Trk C ve P75 idi. Gruplar arasında da ortalama olarak tüm reseptörlere en
fazla yanıt gösteren eriĢkin erkek grubu ve daha sonra eriĢkin diĢi grubu iken; en az yanıt gösteren
genç diĢi grubu idi. Sonuç olarak; sinir fizyolojisinde önemi yadsınamaz olan nörotrofinlere ait
reseptörlerin arka kök gangliyonu olarak adlandırılan primer duysal nöron topluluklarında değiĢik
oran ve tarzda ifade edildiği immünhistokimyasal olarak gösterildi.

Anahtar sözcükler: Sinir büyüme faktör reseptörü; Ġmmunohistokimya; Periferik
sinirler; Arka kök gangliyonu; Konfokal mikroskopi
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7. SUMMARY
Immunohistochemical Investigation of NGFR (Nerve Growth Factor
Receptor) Distribution on Peripheral Nervous System in Mice.
Neurotrophins are trophic factors which affect vital functions as development,
differentiation, viability and metabolism of nervous system cells. These soluble and polypeptide
form factors secreted from neuron and other target tissues as muscle and connective tissues and
transported retrogradely from akson to the soma. Their effects were acted via two types of
receptor (high affinity tyrosine kinase A, B, C and a low affinity receptor p75).
This study was aimed to determine the expression of these receptors. For this purpose, L4
and L5 spinal ganglions were taken bilaterally from mice. After fixation (paraformaldehyde 4%)
and sucrose (30%) processing, 5-30 μm thickness sections were taken by frozen section and then
labeled anti Trk A, B,C and P75 primary and fluorescent conjugated secondary antibodies. Tissue
samples were examined with confocal and fluorescent microscopes and imagines were captured
digitally. In the confocal microscopic examination of sections: the strongest immunreactivity were
in the Trk A and then Trk B while the weakest were of Trk Cand p75 respectivelly.
Between the groups of all receptors, showing the highest response were adult male and
then adult female groups while while showing the least response was the young female group. As
a result, the undeniable importance of neurotrophins in neural physiology of the receptor of
primary sensory neurons in dorsal root ganglion, expression of these were shown
immunohistochemically in different proportions and manner
Key words: Neurotrophine receptor; Immunohistochemistry; Peripheral nerves; Dorsal
root ganglion; Confocal microscopy.

52

8. KAYNAKLAR

1.

Acheson A, Conover JC, Fandl JP, DeChiara TM, Russell M, Thadani A, Squinto
SP, Yancopoulos GD, Lindsay RM. A BDNF autocrine loop in adult sensory neurons
prevents cell death. Nature. 1995; 30;374 (6521): 450-3.

2.

Altar CA, DiStefano PS. Neurotrophin trafficking by anterograde transport. Trends
Neurosci. 1998; 21(10): 433-7.

3.

Barakat-Walter I. Brain-derived neurotrophic factor-like immunoreactivity is localized mainly
in small sensory neurons of rat dorsal root ganglia. J Neurosci Methods. 1996; 68(2):281-8.

4.

Barber H, Dominguez A, de Vega M. Human brain potentials indicate morphological
decomposition in visual word recognition. Neuroscience Letters. 2002; 318: 149-152.

5.

Barde YA, Edgar D, Thoenen H. Purification of a new neurotrophic factor from mammalian
brain. EMBO J. 1982; 1(5): 549-53.

6.

Berkemeier LR, Winslow JW, Kaplan DR, Nikolics K, Goeddel DV, Rosenthal A.
Neurotrophin-5: a novel neurotrophic factor that activates trk and trkB. Neuron. 1991; 7(5):
857-66.

7.

Bootman MD, Lipp P. & Berridge MJ The organization and functions of local calcium
signals. J. Cell Sci. 2001; 114, 2213–2222.

8.

Bueker ED. Implantation of tumors in the hind limb field of the embryonic chick and the
developmental response of the lumbosacral nervous system. Anat Rec. 1948; 102(3): 36989.

9.

Chao MV, Rajagopal R, Lee FS. Neurotrophin signalling in health and disease. Clin Sci
(Lond). 2006; 110(2): 167-73.

10. Cohen S. Purification and metabolic effects of a nerve growth-promoting protein from snake
venom. J Biol Chem. 1959; 234: 1129–1137.
11. Cohen S. Purification of a nerve growth-promoting protein from the mouse salivary gland and
its neuro-cytotoxic antiserum. Proc Natl Acad Sci USA. 1960; 46: 302–311.
12. Cohen S. Isolation of a mouse submaxillary gland protein accelerating incisor eruption and
eyelid opening in the newborn animal. J Biol Chem. 1962; 237:1555–1562.
13. Cohen S. Origins of growth factors: NGF and EGF. J Biol Chem. 2008; 283(49): 33793-7.
14. Cohen S, Levi-Montalcini R. Purification and properties of a nerve growth-promoting factor
isolated from mouse sarcoma 180. Cancer Res. 1957; 17: 15–20.
15. Crowley C, Spencer SD, Nishimura MC, Chen KS, Pitts-Meek S, Armanini MP, Ling LH, et
al. Mice lacking nerve growth factor display perinatal loss of sensory and sympathetic
neurons yet develop basal forebrain cholinergic neurons. Cell. 1994; 25;76(6): 1001-11.
16. Curtis R, Adryan KM, Stark JL, Park JS, Compton DL, Weskamp G, Huber LJ, Chao MV,
Jaenisch R, Lee KF ve ark. Differential role of the low affinity neurotrophin receptor (p75)
in retrograde axonal transport of the neurotrophins. Neuron. 1995; 4(6): 1201-11.
17. Curtis R, Tonra JR, Stark JL, Adryan KM, Park JS, Cliffer KD, Lindsay RM, DiStefano PS.
Neuronal injury increases retrograde axonal transport of the neurotrophins to spinal sensory
neurons and motor neurons via multiple receptor mechanisms. Mol Cell Neurosci. 1998;
12(3): 105-18.

53

18. Dani JW, Chernjavsky A, Smith S.J. Neuronal activity triggers calcium waves in hippocampal
astrocyte networks. Neuron. 1992; 8: 429–440.
19. Erdogan E, Öztürk G, Cengiz N, Him A, Kaval Oguz E. Nerve Growth Factor (NGF) rescues
mouse primary sensory neurons following neurite transection in vitro. 6 th FENS Forum
Europe, 12-17 July 2008, Expo, Geneve, Ġsviçre.
20. Ernfors P, Wetmore C, Olson L, Persson H. Identification of cells in rat brain and peripheral
tissues expressing mRNA for members of the nerve growth factor family. Neuron. 1990;
5(4): 511-26.
21. Fariñas I, Wilkinson GA, Backus C, Reichardt LF, Patapoutian A. Characterization of
neurotrophin and Trk receptor functions in developing sensory ganglia: direct NT-3
activation of TrkB neurons in vivo. Neuron. 1998; 21(2): 325-34.
22. Fink DJ, Purkiss D, Mata MA. Quantitative study of retrograde axonal transport in motor and
sensory neurons. Brain Research Bulletin 1986;16(4): 537-40.
23. Funakoshi H, Frisén J, Barbany G, Timmusk T, Zachrisson O, Verge VM, Persson H.
Differential expression of mRNAs for neurotrophins and their receptors after axotomy of
the sciatic nerve. J Cell Biol. 1993; 123(2): 455-65.
24. Ginty DD, Segal RA. Retrograde neurotrophin signaling: Trk-ing along the axon. Curr Opin
Neurobiol. 2002; 12(3): 268-74.
25. Gordon T, Fu SY. Long-term response to nerve injury. Adv Neurol. 1997; 72: 185-99.
26. Gorin PD, Johnson EM. Experimental autoimmune model of nerve growth factor deprivation:
effects on developing peripheral sympathetic and sensory neurons. PNAS USA.1979; 76
(10): 5382-6.
27. Hall AK, Ai X, Hickman GE, MacPhedran SE, Nduaguba CO, Robertson CP. The generation
of neuronal heterogeneity in a rat sensory ganglion. J Neurosci. 1997; 15;17(8): 2775-84.
28. Hamburger V. The effects of wing bud extirpation on the development of the central nervous
system in chick embryos. J Exp Zool. 1934; 68: 449-494.
29. Hamburger V, Levi-Montalcini. J Exp Zool. 1949; 111: 457-502).
30. Hamburger V, Wenger E, Oppenheim R. Motility in the chick embryo in the absence of
sensory input. J. Exp. Zool. 1966; 162: 133-160.
31. Heather MH, Rosalind AS. Location: a spatial view of neurotrophin signal transduction.
Trends in Neurosciences. 2002; 25(3): 160-165.
32. Hendry IA, Johanson SO, Heydon K. Retrograde axonal transport of the alpha subunit of the
GTP-binding protein Gz to the nucleus of sensory neurons. Brain Res. 1995; 27; 700 (1-2):
157-63.
33. Hohn A, Leibrock J, Bailey K, Barde YA. Identification and characterization of a novel
member of the nerve growth factor/brain-derived neurotrophic factor family. Nature. 1990;
22;344(6264): 339-41.
34. Irwin BL, Leonard KK. The Neuron: Cell and Molecular Biology. Thirrd ed. New York,
Oxford Uni. Press, 2001.

54

35. Kandel E , Schwartz J, Jessell T. Principles of Neural Science. Fourth ed. USA, McGraw-Hill
Medical; 2000.
36. Kaplan DR, Miller FD. Neurotrophin signal transduction in the nervous system. Curr Opin
Neurobiol. 2000; 10(3): 381-91.
37. Klein R, Lamballe F, Bryant S, Barbacid M. The trkB tyrosine protein kinase is a receptor for
neurotrophin-4. Neuron. 1992; 8(5): 947-56.
38. Klein R, Muir D, King MA, Peel AL, Zolotukhin S, Möller JC, Krüttgen A, Heymach JV Jr,
Muzyczka N, Meyer EM. Long-term actions of vector-derived nerve growth factor or
brain-derived neurotrophic factor on choline acetyltransferase and Trk receptor levels in the
adult rat basal forebrain. Neuroscience. 1999; 90(3): 815-21.
39. Klein R, Smeyne RJ, Wurst W, Long LK, Auerbach BA, Joyner AL, Barbacid M. Targeted
disruption of the trkB neurotrophin receptor gene results in nervous system lesions and
neonatal death. Cell. 1993, 8;75(1): 113-22.
40. Knopman DS. Advances in Methodology and Current Prospects for Primary Drug Therapies
for Alzheimer‟s Disease. In: Hooper HM Editor. Alzheimer Disease, methods and
protocols, Methods in Molecular Medicine. First ed. New Jersey, USA, Humana Pres.
2000. p. 56-57.
41. Krüttgen A, Heymach JV, Kahle JP, Shooter EM. The Role of the Nerve Growth Factor
Carboxyl Terminus in Receptor Binding and Conformational Stability. J of Biol Chem.
1997, 272;46 (14): 29222–29228.
42. Lee KF, Davies AM, Jaenisch R. p75-deficient embryonic dorsal root sensory and neonatal
sympathetic neurons display a decreased sensitivity to NGF. Development. 1994; 120(4):
1027-33.
43. Lei L, Parada LF. Transcriptional regulation of Trk family neurotrophin receptors. Cell Mol
Life Sci. 2007; 64(5): 522-32.
44. Leibrock J, Lottspeich F, Hohn A, Hofer M, Hengerer B, Masiakowski P, Thoenen H, Barde
YA. Molecular cloning and expression of brain-derived neurotrophic factor. Nature. 1989;
14;341(6238): 149-52.
45. Levi-Montalcini R. The nerve growth factor 35 years later. Science. 1987; 4;237(4819) :115462.
46. Levi-Montalcini R, Angeletti PU. Nerve growth factor. Physiol Rev. 1968; 48(3): 534-69.
47. Levi-Montalcini R, Cohen S. Effects of the extract of the mouse submaxillary salivary glands
on the sympathetic system of mammals. Ann N Y Acad Sci. 1960; 84: 324–341.
48. Levi-Montalcini R, Hamburger V. Selective growth stimulating effects of mouse sarcoma on
the sensory and sympathetic nervous system of the chick embryo. J Exp Zool. 1951; 116:
321-361.
49. Levi-Montalcini R, Levi G. Les consequences de la destruction d'un territoire d'innervation
peripheique sur le developments des centres nerveux correspondents dans l'embryon de
poulet. Arch Biol (Liege) 1942; 5S3: 537-545.
50. Lewin GR, Barde YA. Physiology of the neurotrophins. Annu Rev Neurosci. 1996; 19: 289317.

55

51. Li L, Oppenheim RW, Lei M, Houenou LJ. Neurotrophic agents prevent motoneuron death
following sciatic nerve section in the neonatal mouse. J Neurobiol. 1994; 25(7): 759-66.
52. Lodovichi C, Berardi N, Pizzorusso T, Maffei L. Effects of neurotrophins on cortical
plasticity: same or different? Effects of neurotrophins on cortical plasticity save or
different. J Neurosci. 2000; 15;20(6): 2155-65.
53. Manfridi A, Forloni GL, Arrigoni-Martelli E, Mancia M. Culture of dorsal root ganglion
neurons from aged rats: effects of acetyl-L-carnitine and NGF. Int J Dev Neurosci. 1992;
10(4): 321-9.
54. Markus A, Patel TD, Snider WD. Neurotrophic factors and axonal growth. Curr Opin
Neurobiol. 2002; 12(5): 523-31.
55. Matsuda S, Kobayashi N, Mominoki K, Wakisaka H, Mori M, Murakami S. Morphological
transformation of sensory ganglion neurons and satellite cells. Kaibogaku Zasshi. 1998;
73(6): 603-13.
56. McMahon SB. NGF as a mediator of inflammatory pain. Philos Trans R Soc Lond B Biol
Sci. 1996; 29;351(1338): 431-40.
57. McMahon SB, Armanini MP, Ling LH, Phillips HS. Expression and coexpression of Trk
receptors in subpopulations of adult primary sensory neurons projecting to identified
peripheral targets. Neuron. 1994; 12(5): 1161-71.
58. Meakin SO, Shooter EM. The nerve growth factor family of receptors. Trends in Neurological
Sciences 1992; 15: 323-331.
59. Mercola M, Stiles CD. Growth factor superfamilies and mammalian embryogenesis.
Development. 1988; 102(3):451-60.
60. Michael GJ, Averill S, Nitkunan A, Rattray M, Bennett DL, Yan Q, Priestley JV. Nerve
growth factor treatment increases brain-derived neurotrophic factor selectively in TrkAexpressing dorsal root ganglion cells and in their central terminations within the spinal
cord. J Neurosci. 1997; 17(21): 8476-90.
61. Murphy M, Reid K, Brown MA, Bartlett PF. Involvement of leukemia inhibitory factor and
nerve growth factor in the development of dorsal root ganglion neurons.
Development. 1993; 117(3): 1173-82.
62. Nicholls JG, Martin AR, Wallace BG. From Neuron to Brain: A Cellular and Molecular
Approach to the Function of the Nervous System. 3rd ed. USA, Sinauer Associates Inc;
1992.
63. Patapoutian A, Reichardt LF. Trk receptors: mediators of neurotrophin action. Curr Opin
Neurobiol. 2001; 11(3): 272-80.
64. Prilloff S, Noblejas MI, Chedhomme V, Sabel BA. Two faces of calcium activation after optic
nerve trauma: life or death of retinal ganglion cells in vivo depends on calcium Dynamics.
European Journal of Neuroscience. 2007; 25, 3339–3346.
65. Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Hall WC, Lamantia AS, McNamara JO,Williams SM.
Neuroscience, third ed. Seunderland, USA Sinauer Associates, Inc; 2004. p 527-554.
66. Rasmussen H. The cycling of calcium as an intracellular messenger. Sci Am. 1989; 261, 66–
73.
67. Rich KM, Luszczynski JR, Osborne PA, Johnson EM Jr. Nerve growth factor protects adult
sensory neurons from cell death and atrophy caused by nerve injury. J Neurocytol. 1987;
16(2): 261-8.

56

68. Rich KM, Yip HK, Osborne PA, Schmidt RE, Johnson EM Jr. Role of nerve growth factor in
the adult dorsal root ganglia neuron and its response to injury. J Comp Neurol. 1984;
230(1): 110-118.
69. Ross MH, Romrell LJ, Kaye GI. Histology A Text and Atlas, Third ed, Baltimore, Williams
and Wilkins, 1995; 273-280.
70. Taner D, Fonksiyonel Nöroanatomi, Ġstanbul, ODTÜ GeliĢtirme Vakfı Yay, 1998.
71. Sea EL, Expression of Nevre Growth Factor in DRG. Brain Res, 1998; 796: 99-106
72. Shelton DL, Reichardt LF. Expression of the beta-nerve growth factor gene correlates with the
density of sympathetic innervation in effector organs. Proc Natl Acad Sci USA. 1984;
81(24): 7951-5.
73. Tauber JP, Tauber MT. Growth factors: general review. Int J Rad Appl Instrum B. 1987;
14(4): 407-19.
74. Shen L, Figurov A, Lu B. Recent progress in studies of neurotrophic factors and their clinical
implications. J Mol Med. 1997; 75(9): 637-44.
75. Wikimedia. BDNF. 2010a, cited [2010 July, 15]. Available from:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Protein_BDNF_PDB_1bnd.png
76. Wikimedia. p75. 2010b, cited [2010 July, 15]. Available from:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PDB_1ngr_EBI.jpg
77. Wikipedia. Spinal nerves. 2010a¸ cited [2010 July, 15]. Available from:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Spinal_nerve.svg
78. Wikipedia. Neurotrophins, NT3. 2010b¸ cited [2010 July, 15]. Available from:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Protein_NTF3_PDB_1b8k.png
79. Wikipedia. Neurotrophins, NGFR, 2010c¸ cited [2010 July, 15]. Available from:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Protein_NGFR_PDB_1sg1.png
80. Wikipedia. Neurotrophins, TrkA. 2010d¸ cited [2010 July, 15]. Available from:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:PBB_Protein_NTRK1_image.jpg
81. Wikipedia. Neurotrophins, TrkB. 2010e¸ cited [2010 July, 15]. Available from:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Protein_NTRK2_PDB_1hcf.png
82. Wikipedia. Neurotrophins, Trkc. 2010f¸ cited [2010 July, 15]. Available from:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Protein_NTRK3_PDB_1wwc.png
83. Yip HK, Rich KM, Lampe PA, Johnson EM Jr. The effects of nerve growth factor and its
antiserum on the postnatal development and survival after injury of sensory neurons in rat
dorsal root ganglia. J Neurosci. 1984; 4(12): 2986-92.
84. Zeiss Axiovision 3.1 Carl Zeiss Micro Imaging GmbH, 1998-2002.
85. ZEN 2008 Light Edition, Carl Zeiss Micro Imaging GmbH, 2007-2008.

57

10. EKLER
Ek A.

58

10. ÖZGEÇMĠġ

Zeynep HASIRCI, 1977 yılında Ġstanbul‟da doğdu. Ġlköğrenimini
Kütahya, orta öğrenimini Konya ve lise öğrenimini de Van‟da tamamladı. 2000
yılında Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü‟nden mezun
oldu. 2006 yılında Sağlık Bakanlığı klinik embriyoloji (ÜYTE) eğitimini Ġstanbul
Özel Memorial Hastanesi‟nde tamamladı. Bir süre Konya‟da özel bir tüp bebek
merkezinde „embriyolog‟ olarak görev yaptı. 2008 yılında Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim
Dalı‟nda yüksek lisans eğitimine baĢladı ve 2009 yılında naklen geldiği Selçuk
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim
Dalı‟nda sürdürdü. 2010 yılında Sağlık Bakanlığı‟nın „mikroenjeksiyon‟ (ICSI)
kursunu tamamladı. Halen; Konya Özel Ticaret Borsası Kızılay Hastanesi, Tüp
Bebek Ünitesi‟nde (ÜYTE) laboratuar sorumlusu (embriyolog) olarak görev
yapmaktadır. Evli olup; bir çocuk annesidir.

59

