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Özetçe

1.   Giriş

Doku lezyonlarõnõ ayõrt etmek için kullanõlan mevcut uygulamalar histopatolojik kriterlere dayanmaktadõr. Bu işlemler uygulama ve yorumlama aşamalarõnda bireylerin kabiliyet ve deneyimlerine bağlõ olduğundan hataya açõktõr. Bu çalõşmanõn
amacõ, histopatolojik yöntemler yerine doku bazlõ moleküler
analizlerin FT-IR ve FT-Raman spektroskopileri kullanõlarak
farelerin meme tümörlerine uygulanan fotodinamik terapi
(FDT) yönteminin etkinliğinin araştõrõlmasõdõr. Yakõn gelecekte
doku bazlõ moleküler analizlerin histopatolojik yöntemelere alternatif ve/veya tamamlayõcõ olarak kullanõlacağõ düşünülmektedir.

Meme kanseri dünya genelinde kadõnlar arasõnda en sõk görülen
kanser türü olup kadõnlarda ölüme sebep olan ikinci kanser nedenidir[1]. Meme kanserinin tanõsõnda tamamlayõcõ tarama metodlarõ, hastalõğõn erken tanõsõ için ihtiyaç duyulan yöntemlerdir.
Son yõllarda meme kanserinin tanõsõnda invazif olmayan teknikler araştõrõlmaktadõr. Optik yöntemler (FT-IR, Raman ve optik
yansõtma yöntemleri gibi) geleneksel yöntemlere oranla birçok
avantaja sahiptir: doku analizi için zaman alõcõ hazõrlõk aşamalarõ yoktur, tahribatsõzdõr, kõsa zamanda sonuç alõnabilir[2].
Raman saçõlmasõ õşõnõn moleküle çarparak farklõ bir frekansta,
ki bu molekülün yapõsõnda bulunan bağõn titreşiminden kaynaklanõr, saçõlmasõyla meydana gelir[3]. Fourier Transform Raman
spektroskopisi biyolojik materyalin yapõsõnda bulunan moleküllerden açõğa çõkan ineleastik saçõlmalarõ toplayarak; dokudaki moleküler bileşim, moleküler yapõ ve moleküler etkileşimler hakkõnda bilgi verir[4].
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Abstract
Existing applications that are used to distinguish tissue lesions
are based on histopathological criteria. Histopathology is a
subjective method. Application and interpretation phases are
connected to the individuals skill and experience thus open to
error. The purpose of this study is to investigate the effectiveness of PDT method to treat breast tumors on mice by tissuebased molecular analysis of the FT-IR and FT-Raman
spectroscopy instead of histopathology. In the near future that
methods could be an alternative and/or complementary for histopathological analysis.

FT-Raman spektroskopisi diğer spektroskopik yöntemlere kõyasla daha avantajlõdõr: uzaysal çözünürlüğü 2 mm veye daha
azdõr; sõvõ, katõ ve yarõ-katõ numuneler analiz edilebilir; suyun
analizlere büyük bir etkisi yoktur. Raman spektroskopisinin en
önemli avantajõ dokunun yapõsal ve biyokimyasal özelliklerini,
kõsa sürede belirlenebilmesidir[5].
FT Raman spektroskopisi kullandõğõ dalga boyu ve güç itibariyle dokuyu etkilemez ve nispeten penetrasyon derinliği daha
büyüktür bu nedenle in vivo ölçümler için daha çok tercih edilir[6]. FTIR spektroskopi kimyasal bağlardaki titreşimleri tespit
ederek farklõ birçok biyolojik materyaldeki proteinler, lipitler,
nükleik asitler ve karbonhidratlarla ilişkili fonksiyonel gruplarõn
varlõğõnõ ve konsantrasyonlarõnõ moleküler seviyede belirler.
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FTIR spektroskopisi apoptoz, hücre farklõlaşmasõ, proteinlerin
yapõsal değişiklikleri gibi hücresel süreçlerdeki değişikliklere
hassastõr[7]. Meme kanserinin tedavisinde uygulanan geleneksel yaklaşõmlarõn yanõ sõra FDT Amerikan Gõda ve İlaç Dairesi
(FDA) tarafõndan onaylanmõş, alternatif ve/veya tamamlayõcõ
minimal girişimsel bir tedavi yöntemidir[8]. FDT, õşõğa duyarlõ
fotosensitif bir madde ve bu maddenin absorbe edeceği dalgaboyuna sahip õşõk kaynağõnõn reaksiyonu sonucunda oksijen
varlõğõnda hücrelerin tahribatõna dayanõr. Geleneksel tedavilerde görülen yan etkilerin azaltõlmõş olmasõ ve tekrarlanabilir
olmasõ FDT’nin en önemli avantajlarõndandõr[9].

boyunca tekrarlanmõştõr. Fotosensitif madde olarak, 5 mg/kg
ICG intraperitonel uygulanmõştõr. Deneklere ICG verildikten
sonra, ICG’nin akümülasyonu için 60 ve 90 dakika olmak üzere
iki farklõ gruba ayrõlmõştõr. Dördüncü terapiden 48 saat sonra deneklerde kalan tümör dokusunun tamamõ çõkartõlmõştõr. ‚õkartõlan nekropsi dokusu serum fizyolojik su içerisinde spektroskopik analizler için Fatih Üniversitesi BiyoNano Teknoloji Araştõrma Geliştirme Merkezi’ne transfer edilmiştir.

Bu çalõşmada tedavi olarak uygulanan FDT’nin etkinliği optik
yöntemlerle analiz edilerek araştõrõlmõştõr. Doku bazlõ moleküler
analizlerde FT-IR spektroskopisi ve FT-Raman spektroskopisi
birbirini tamamlayõcõ yöntemler olarak kullanõlmõştõr.

Deneklerden elde edilen doku örnekleri bir gece boyunca -80 ̊C
derin dondurucuda dondurulmuştur. Ardõndan liyofilizatör cihazõnda kurutulmuştur. Dokular kurulduktan sonra FT-IR spektrumlarõ 4000-400 cm-1 aralõğõnda 4 cm-1 spektral çözünürlüğü
ile toplanmõştõr. Belirlenen frekans değerleri kullanõlarak spektral bantlarõn hangi fonksiyonel grup ve hangi biyomoleküllerden kaynaklandõğõ belirlenmiştir.

2.3   FT-IR Spektroskopi ile Analiz

2.   Malzeme ve Yöntem
2.1   Hücre Kültürü ve Tümör Gelişimi

2.4   FT-Raman Spektroskopi ile Analiz

‚alõşmada MCF-7 meme kanseri hücre hattõ Prof. Dr. Bedia
Çakmakoğlu tarafõndan sağlanmõştõr. Kanser hücreleri %20 fetal dana serum (FBS), 100 u/ml penisilin ve 100 µg/ml streptomisin içeren NaHCO3 solüsyonu, 2 µM L-glutamin ile desteklenmiş RPMI 1640 besiyerinde, %5 CO2’li inkübatörde 37¡C’de
ve nemli ortamda çoğaltõlmõştõr.

FTIR spektroskopi ile analizi yapõlan dokulara hiçbir ek işlem
yapõlmadan FT Raman spektroskopisi analizleri için kullanõlmõştõr. FT Raman spektrumlarõ 4000-40 cm-1 aralõğõnda 8 cm-1
çözünürlüğünde materyalin 4 ayrõ noktasõndan toplanmõştõr. Lazerin uyardõğõ ortalama güç 400 ile 500 mW arasõnda değişmiştir.

Araştõrmada 3 haftalõk dişi nude fareler kullanõlmõştõr. Farelerin
flank bölgesine 1:1 oranda matrigel ile 107 MCF-7 tümör hücresi enjekte edilerek, tümör gelişimi sağlanmõştõr. Tümör inokulasyonundan önce hayvanlara subkutan olarak östrojen pellet
yerleştirilmiştir. İnokulasyonu takiben 2 hafta içerisinde hayvanlarõn enjeksiyon bölgelerinde şişkinlik ve kõzarõklõklar
oluşmaya başlamõştõr, ortalama 4-5 hafta sonunda tümör büyüklük çapõ 3-5 mm’ye ulaşan hayvanlar deneye dahil edilmiştir.
‚alõşmanõn yapõlmasõ için gerekli etik kurul izni Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Komisyonu’ndan
alõnmõştõr.

3.   Sonuçlar ve Tartõşma
FDT uygulamasõ yapõlan gruplarda deneklere ait tümör boyutu
değişimleri ile ölçülmüştŸr. 1. grupta deneklerde ortalama %
62.75Õe, 2. grupta ortalama %80.98’e gerilemiştir (Tablo 1, Şekil 2 ).
Tablo 1: Deneklerin tümör boyutlarõna ait değişimlerin yüzde
oranlarõ.
Gruplar

Şekil 1: Fotodinamik Terapi öncesinde deneklere östrojen pelleti yerleştirilmesine ait gšrŸntŸ.

2.2   Fotodinamik Terapi Uygulamasõ
Tümör boyutlarõ 3-5 mm olduğunda FDT uygulamalarõna başlanmõştõr. 150 mW güçte, 808 nm dalga boyunda , CW mod diyot lazer ile 20 dakika boyunca õşõma yapõlmõştõr. Tedavi 4 gün
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100

100
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2.Tedavi

80,33

53,96

144,8

90,44
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78,33
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TŸmšr ‚apõ %

60. dk 1.denek
90. dk 1.denek
188

Tablo 2: 1743 cm-1/1456 cm-1 frekanslara ait absorbans şiddetlerinin oranõ.

60. dk 2.denek
90. dk 2.denek

150 mW 60 dk
0,01285/0,10033=0,1280

150
113

38
2.Tedavi

3.Tedavi

0,03895/0,10813=0,3602

1657cm-1 amide I proteinlerinin alfa heliks yapõsõndan kaynaklanõyor. 1635cm-1 amide I proteinlerinin beta sheet yapõsõndan
kaynaklanõyor. 1540 cm-1 amide II proteinlerinin beta sheetlerinden kaynaklanõyor. 1553 cm-1 amide II proteinlerinin alfa
sheet yapõsõndan kaynaklanõyor. 1657/1635 ve 1553/1540 oranõnõn yüksek olmasõ dokunun karsinom ve fibroödem olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Malignant
dokularda amide I proteinlerinin alfa heliks bandõndan kaynaklanan frekansõn(1657cm-1) şiddetinde azalma gšzlenirken,
amide I proteinlerinin beta sheet bandõndan kaynaklanan frekansõnda (1635 cm-1)artõş gšzlenmektedir.

75

0
1.Tedavi

150 mW 90 dk

4.Tedavi

Şekil 2: Deneklerin tümör boyutlarõnõn 4 günlük tedavi süresince değişimlerine ait yüzde oranlarõ.

Tablo 3: 1657 cm-1/1635 cm-1 ve 1553 cm-1/1540 cm-1 frekanslarõna ait absorbans şiddetlerinin oranõ

3.1 FT-IR Spektroskopi ile Analiz Sonuçlarõ
FT-IR spektroskopisi kullanõlarak, hõzlõ ve güvenilir bir şekilde
zamana bağlõ olarak değişen uygulamalarla hücre yaşamsallõğõ
arasõndaki ilişki ve aynõ zamanda meydana gelen biyomoleküler
değişiklikler belirlenmiştir.
Fotodinamik terapi uygulanan 1. ve 2. gruplardaki deneklerin
nekropsi dokularõ FT - IR spektroskopi ile analizleri yapõlarak
hücre ölümleri sõrasõnda biyomolekülerin absorbanlarõnda meydana gelen değişikliklere ait spektrumlar Şekil 3’de verilmiştir.
1743cm-1 C=O salõnõm lipitlerden kaynaklanmaktadõr. 1456 cm1
protein ve lipitlerdeki CH3 eğilme titreşimlerinden kaynaklan-

150 mW 60 dk

150 mW 90 dk

0,18913/0,20814=0,9086

0,15996/0,18173=0,8802

0,14001/0,16746=0,8360

0,14406/0,15395=0,9357

3000-3600 cm-1 frekans bandlarõ. O-H salõnõmõndan kaynaklanõyor. 2800 ile 3500 arasõnda yoğunluğun normal dokuda yüksek olmasõ beklenir (kreatin, fosfolipit ve kolesterolden kaynaklanmaktadõr). 1050 ile 1080 cm-1 arasõnda oksidatif strese bağlõ
olarak DNA’da oluşan hasarõ niteleyen bir tepeciktir. Tedavi sõrasõnda hücrelerde oksidatif bir stresin meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bu da tedavi sõrasõnda oluşan ölüm şeklinin oksidatif
strese bağlõ apoptoz olduğunu göstermekt dir.

maktadõr. İkisi arasõndaki oran, normal dokudan tümör dokuya
geçildiğinde azalma gšstermektedir.

1064cm-1 salõnõmõ ribozdan kaynaklanmaktadõr. Hücre ölümü
ve ortamdaki riboza miktarõna bağlõ olarak ICG’nin mitokondride toplandõğõnõ sšyleyebiliriz. 1227cm-1 ve 1165 cm-1 nükleik
asitlerden kaynaklanan bandlardõr.
Tablo 4: 1064 cm-1 frekansõna ait absorbans şiddetleri.
150 mW 60 dk

150 mW 90 dk

0,15607

0,1357

3.2 FT Raman Spektoskopisi ile Analiz Sonuçlarõ
FT-Raman spektroskopisi kullanõlarak, hõzlõ ve güvenilir ve FTIR spektroskopsine oranla nispeten penetrasyon derinliği daha
fazla olarak zamana bağlõ olarak değişen uygulamalarla hücre
yaşamsallõğõ arasõndaki ilişki ve aynõ zamanda meydana gelen
biyomoleküler
bağlarõn
titreşimlerinden
kaynaklanan
değişiklikler belirlenmiştir. 1306 cm-1 deki pik (CH2) bağlarõndan, fosfolipit ve kolajenden kaynaklanmaktadõr. Bu pik özellikle in situ duktal karsinomlar için karakteristik olarak gözlenen
bir piktir. 1450 cm-1 deki pik (CH2) ve (CH3) proteinlerinden

Şekil 3: FT-IR spektrumlarõ, 150 mW güçte 60 ve 90. dakikalarda yapõlan ICG tabanlõ FDT’ den sonra dokulardaki biyomoleküllerin absorbanslarõnda meydana gelen değişiklikler gösterilmiştir.

kaynaklanmaktadõr. 1652 cm-1 deki pik amide I proteinlerinden
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4.   Teşekkür

ve kolajenden kaynaklanmaktadõr. 60. dakika da yapõlan uygulamaya ait spektrumda amide I proteinlerinden kaynaklanan bu
frekansa ait absorbans şiddeti 90. dakika uygulamasõndan daha
yŸksektir. FTIR sonuçlarõyla karşõlaştõrõldõğõnda amide I bandõndaki (1657 cm-1) absorbans şiddeti 90. dakika uygulamsõnõn
şiddetinden yŸksektir. 2936 CH3 /C-H gerinmesinden kaynaklanmaktadõr.

Bu çalõşma Tübitak tarafõndan 113S420 proje numarasõyla desteklenmiştir.
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