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ÖZET 

 

Neonatal hipoksik-iskemik beyin hasarı serebral palsi, epilepsi, öğrenme güçlüğü ve 

neonatal mortalite gibi nörolojik defisitlere sebep olur.  Bu çalışmada, sağ kommon karotid 

arter oklüzyonu ile iskemi oluşturularak, hipoksiye maruz bırakılan sıçanlarda üridin 

tedavisi ile gözlemlenen nöroproteksiyonda histon asetilazların katılımı araştırıldı. 

Anestezi altında yedi günlük sıçanlara sağ kommon karotid arter koterizasyonunu 

takiben 150 dakika süre ile hipoksik karışım solutuldu.  Deney hayvanları; Sham grubu 

(n:8); intraperitoneal (i.p.) olarak serum fizyolojik uygulanan Kontrol grubu (n:14) ve i.p. 

500 mg/kg doz üridin uygulanan Üridin grubu (n:14) olmak üzere 3 gruba ayrıldılar. 

Serum fizyolojik ve üridinin ilk dozu iskemi-hipoksi uygulamasından hemen sonra, 2. ve 

3. dozları ise yavru sıçanlar sırasıyla 8 ve 9 günlük iken uygulandılar. 

Bu çalışmada hipoksi-iskemi sürecinde 7 günlük yenidoğan sıçanlarda üridin 

uygulamasının histon deasetilaz aktivitesini azaltarak nöroprotektif etki gösterdiği 

gözlemlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Neonatal hipoksi-iskemi, histon deasetilaz, üridin.  
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SUMMARY 

 

THE EFFECT OF HISTONE DEACETYLASE ACTIVITY ON 

NEUROPROTECTION IN NEWBORN RATS WITH HYPOXIC-ISCHEMIC 

BRAIN DAMAGE 

 

Neonatal hypoxic -ischemic brain injury causes neurological deficit such as cerebral 

palsy, epilepsy, learning disability and neonatal mortality.  In this study, in rats exposed to 

hypoxia forming ischemia via the right common carotid artery occlusion in the 

neuroprotection observed with uridine treatment whether the contribution of histone 

acetylases were investigated. 

Seven-day old pups under anesthesia, mixture of hypoxic was inhalated for 150 

minutes following the right common carotid artery cauterization. Subjects were divided 

into 3 groups including; Sham group (n:8); Control group (n:14) intraperitoneally (i.p.) 

administered with saline and Uridine group (n:14) injected i.p. with 500 mg/kg 

administered uridine. 

The first dose of saline and uridine were performed immediately after the ischemia-

hypoxia, 2. and 3. doses were respectively administered when the newborn  pups were 8 

and 9-day-old. 

In this study, it is observed that uridine administration has influence on 

neuroprotective effect with reducing histone deacetylase activity in process of hypoxia-

ischemia in 7-day-old newborn rats. 

 

Key words:  Neonatal hypoxia-ischemia, histone deacetylase, uridine. 
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1.GİRİŞ 

 

Perinatal hipoksik-iskemik beyin hasarı, bebeklerde ve çocuklarda akut mortalite ve 

nörolojik morbiditenin önemli bir nedenidir (1).  Hipoksik- iskemik ensefalopati (HİE)  

serebral kan akımının azalmasıyla oluşan beyin hasarıdır.  HİE’ ye maruz kalan 

yenidoğanlarda mental retardasyon, epilepsi ve serebral palsi gibi pek çok nörodejeneratif 

defisit gelişmektedir (2).  

Serebral iskemi hasarına eksitatör aminoasitlerin artması, iyonik dengesizlik, oksidatif 

stres ve inflamasyon sebep olmaktadır (3).  Merkezi sinir sistemi hastalıklarının, insanda 

yerini tutan patofizyolojisini yansıtabilmek için tasarlanan in vitro ve in vivo modellerde 

terapötik gelişim çabaları olmuştur.  Hİ beyin hasarını minimize etmek için hayvan 

modelleri oluşturularak deneysel çalışmalar yapılmıştır.  Deneysel Hİ modellerde bir hasar 

durumunda, uyarıcı nörotransmiterlerin aşırı miktarda salınmasından yola çıkarak bunların 

antagonistleri nöronal hasarı azaltmak için denenmiştir.  Beyin hasarında apoptotik 

proteinlerin aktive olduğu ve sayıca artmasından dolayı bu basamağın inhibe edilerek 

hasarın azaltılabileceği düşünülmüştür.  İskemi sonrası üridin uygulamalarının apoptotik 

mekanizma üzerinden işlev görerek apopitoz ile sonuçlanan beyin hasarını azalttığını ileri 

süren çalışmalar yayınlanmıştır (4). 

Histon deasetilaz inhibitörlerinin nörodejenaratif hastalıklarda terapötik etkileri rapor 

edilmiştir.  Orta serebral arter oklüzyon modeli kullanılarak histon deasetilaz 

inhibitörlerinin ipsilateral hemisferde nöroprotektif etki gösterdiği bildirilmiştir (5).   

Bu çalışmada, neonatal HİE modelinde üridin uygulamasının nöroprotektif etkisinde 

histon asetilaz aktivitesinin rolü araştırıldı. 
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2.GENEL BİLGİLER 

  

Perinatal hipoksik-iskemik (Hİ) beyin hasarı, yenidoğan dönemi ölümlerinin ve 

nörolojik morbiditenin önemli nedenlerinden biridir.  Hİ hasarın önemli bir kısmının 

doğum öncesi oluştuğu bildirilmektedir (6). Perinatal hipoksinin yenidoğan dönemindeki 

görülme sıklığı ise % 0,2-0,4 oranındadır (1). HİE’ li yenidoğanların %20-50’si yenidoğan 

döneminde kaybedilmektedir.  Hipoksik sürece maruz kalıp hayatını sürdürebilen 

yenidoğanların %25’inde ise mental retardasyon, epileptik nöbetler, serebral palsi, 

öğrenme ve davranış bozuklukları gibi kalıcı nörolojik hasarlar oluşabilmektedir (2,7). 

HİE, yenidoğanda çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen solunumun başlama ve 

sürdürülmesindeki güçlük sonrasında, beynin oksijensiz kalması ile kalıcı beyin hasarının 

oluşmasıdır.  HİE, kas tonusu ve reflekslerde baskılanma, bilinç düzeyinde bozulma ve 

çoğunlukla konvülziyonla karakterize bir sendromdur (8).  HİE’ yi oluşturan temel neden, 

plasentadan yetersiz gaz değişimi veya gelişen postnatal patolojiler nedeniyle 

ventilasyonun pulmoner düzeyde bozulması ve böylece arteriyel hipoksemi,  hiperkarbi ve 

asidoz gelişimidir (9). 

Perinatal Hİ beyin hasarındaki temel fizyopatolojik mekanizma bozulmuş serebral kan 

akımıdır.  Serebral kan akımındaki azalma sonucunda; asidoz, glutamat eksitotoksisitesi, 

hücre içi Ca
2+  

birikimi, serbest radikal oluşumu ve oksidatif stres gibi beyin hasarının 

hücresel düzeydeki temelini oluşturan fizyopatolojik mekanizmalar devreye girmektedir 

(10).  İnflamasyon, apoptozis ve hücre ölümü ile sonlanan bu döngünün olası 

mekanizmalarını anlamak beyin hasarının önlenebilmesi için son derece önemlidir. 

Hİ süreçte devam eden hipoksi birkaç dakika içinde serebral korteksteki enerji 

metabolizmasının dengesini bozarak,  nöronal glukoz ve oksijen ihtiyacını artırır.  Fetusun 

serebral metabolizması ve hücreye gerekli olan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için 

yeterli düzeydeki adenozin trifosfat (ATP) eldesi ancak anaerobik glikolizis hızının 

arttırılması ile sağlanabilir.  Enerji yokluğu durumunda oksidatif metabolizma anaerobik 

metabolizmaya dönüştüğü için, laktat yapımı ile bir miktar ATP elde edilmesine rağmen 

ATP hızlı bir şekilde azalmaya başlar.  Sonuçta, gelişen asidoz iskemik dokunun 

iyileşmesini önler.  Hİ beyin hasarında asidoz oluşumunda mitokondriden H
+
 salınması, 

iyon dengesinin bozulması, Ca
2+ 

tamponlanması ve ödem gibi çok sayıda mekanizma 

devreye girmektedir (11).  
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ATP konsantrasyonunun azalması ile membran depolarizasyonu ve membran 

geçirgenliğindeki bozulma Na
+
- K

+ 
ATPaz pompasını devre dışı bırakarak nöronal 

membranda belirgin iyon değişikliklerine neden olur (2).  Hücre içinde Na⁺, Cl
-
 ve Ca

2+
 

düzeyi artar.  Hücre içi normal Ca
2+ 

düzeyi; metabolik düzenlemede, nörotransmitter 

salınımında rol oynarken aynı zamanda hücre içinde ikinci mesajcı olarak da fonksiyon 

görmektedir.  Bu nedenle nöron içindeki Ca
2+

 dengesi hayati önem taşır (12-15). 
 
Ca

2+
’un 

hücre içine farklı kanallar aracılığı ile girdiği bilinmektedir.  Hİ beyin hasarında 

ekstrasellüler glutamat düzeyinin artması, N-metil-D-Aspartat (NMDA) kanallarını aktive 

ederek hücre içi kalsiyum artışına neden olur (6,16).  NMDA reseptör kanalları aracılığıyla 

hücre içine giren Ca
2+

 eksitotoksik hücre ölüm nedenidir (17). 

Normal serebral fonksiyonların devamlılığı için eksitatör ve inhibitör nörotransmitter 

dengesi önem taşır.  Beyinde baskın eksitatör bir nörotransmitter olan glutamat (12,18-22), 

beyin dokusundaki tüm eksitatör presinaptik terminallerde bulunmaktadır.  Glutamat 

presinaptik veziküllerde depolanır ve membranın depolarizasyonu sonucu kalsiyum 

aracılığı ile presinaptik sinir uçlarından salgılanır (23).  Postsinaptik membranlarda 

etkinliğini; iyonotropik reseptörler; NMDA, -amino-3-hidroksi-5-metil-4-isoksazol 

propiyonik asit (AMPA) ve Kainat (KA) reseptörleri (24) ve G-protein ilişkili 

metabotropik glutamat reseptörleri aracılığı ile göstermektedir (25).  Glutamat; görme, 

işitme, somatosensör fonksiyonlar, öğrenme ve hafıza aracılı nöronal yolaklarda 

nörotransmitter olarak işlev görmektedir (26, 27).  NMDA reseptörlerinin dağılımı ve 

moleküler özelliklerinin perinatal nöronal hasarda önem taşıdığı (28) ve glutamat 

eksitotoksisitesinin Hİ hasarın oluşumundaki ana etmenlerden olduğu bildirilmiştir (29). 

NMDA reseptörleri etkisini Ca
2+ 

iyon kanalları üzerinden gösterirken (30), AMPA ve 

KA reseptörlerinin etki mekanizması Na
+
 girişini sağlayan iyon kanalları üzerinden 

göstermektedir (30).  AMPA ve KA reseptörleri ile karşılaştırıldığında, NMDA reseptör 

kompleksinin Ca
2+

 geçirgenliğinin 5 kat daha fazla olduğu gösterilmiştir (31,32).  NMDA 

reseptörleri yoluyla hücre içine giren fazla miktardaki Ca
2+ 

iyonları glutamat 

eksitotoksisitesi nedeniyle nöron ölümüne sebep olmaktadır  (10,33, 34).  

 İskemik hasar sonrası gerek NMDA kanallarının aktivasyonu ile hücre içi Ca
2+

 artışı, 

Ca
2+

-bağımlı lipazlar ve fosfolipaz enzimlerini aktive ederek, serbest yağ asitlerinin 

salgılanması gerekse hasar sonrası gelişen mitokondriyal harabiyet serbest radikalllerin 

oluşumunu arttırmaktadır (11).  Aynı zamanda oluşan serbest radikaller; proteinler, lipidler 

ve ekstrasellüler matriks glikozaminoglikanları gibi molekülleri de parçalarlar. 
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Literatürde serbest radikallerin nöronal glutamat salınımını arttırdığı bildirilmektedir 

(11,35-37).  Serbest radikal tutucuların glutamat salınım düzeyindeki etki derecesine bağlı 

olarak nöroprotektif etkiler gösterdiği bildirilmektedir (23).  Global iskemi oluşturulan 

çalışmalarda, serbest radikaller üzerine etki gösteren süperoksid dismutazın normalden 

fazla ekspresyonunun hipokampal CA1 hücre ölümünü %50 oranında azaltıp nöroprotektif 

etki gösterdiği bildirilmektedir (38-40). 

Hücre ölümü, apoptotik hücre ölümü ve nekrotik hücre ölümü olarak sınıflandırıl-

maktadır (41).  Mitokondriyal DNA hasarı sonucu, oksijen radikalleri, Ca
2+

 artışı, glutamat 

reseptör aktivasyonundaki artış ile tehlikeye giren beyin hücreleri nekroz veya apoptozise 

gidebilir (10).  Nekrotik ölümde, hücre içine aşırı sıvı girmesi ile hücre membranı 

bütünlüğünü kaybeder, bunun sonucunda hücre içi materyallerin hücre dışına çıkışı 

gerçekleşir.  Nekrotik hücre lizise uğrar.  Nekrotik hücre ölümünde hücre içeriği 

ekstraselüler ortama salıverildiğinden inflamasyon oluşmaktadır.  Apoptozis program-

lanmış hücre ölümüdür ve hücre kendi kendisini aktif olarak yok eder.  Bu olay nüklear 

büzülme ve Deoksiribonükleik asit (DNA) fragmentasyonu ile karakterizedir.  Apoptotik 

hücre ölümünde morfolojik kriterlere göre membran bütünlüğü ve organellerin yapısal 

bütünlükleri korunmaktadır.  Apoptotik hücre makrofajlar tarafından fagosite edilmesinden 

dolayı inflamasyon görülmez (42). 

Apoptozis, enerji kullanımına bağlı olarak gerçekleşen DNA parçalanması işlemidir.  

Apoptotik mekanizmada, mitokondri ve apoptotik moleküller rol oynamaktadır.  Apoptotik 

süreçte yer alan enzimler proteazlar, endonükleazlar ve lipazlardır.  Bu enzimlerin 

aktivasyonu ile hücre apoptotik sürece gider.  Bu süreçte DNA hasarı, hücre içi kalsiyum 

seviyesinde artış, hücre içi pH’da düşme ve metabolik bozukluklar sonucu hücre içi 

kaynaklı sinyallerin rolü vardır.  Proteolitik olaylar zincirini kaspazların birbirini aktive 

etmesi başlatmaktadır. 

 Apoptozisi başlatanlar kaspaz-2, -8, -9 ve -10'u içermektedir.  Kaspaz-3, -6, -7 ise 

efektör gruptur.  Apoptotik hücre ölümünde Bcl-Xs, Bak, Bad, Bax gibi pro-apoptotik 

moleküller ve Bcl-2, Bcl-xL, Bcl-w gibi anti-apoptotik moleküller rol oynar.  Bcl-2 üyeleri 

mitokondriyal membran iyon permeabilitesi üzerine hücre ölümü ya da sağkalımında etki 

gösterir.  Glutamat eksitotoksisitesi, oksidatif stres ve diğer faktörler mitokondriyal 

membran hasarına sebep olur.  Bax, mitokondride çatlaklar oluşturarak sitokrom-c’ nin 

sitoplazmaya salınımına yol açar.  Sitokrom c’ nin mitokondriden sitoplazmaya 

salıverilmesi bir hücrenin apoptozis yoluna girmiş olduğunu gösterir.  Sitokrom-c 

sitoplazmik protein olan apoptotik proteaz aktifleştirici faktör-1 (Apaf-1)’e bağlanır ve onu 
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aktive eder, ardından ATP’ nin de katılımıyla apoptozom adı verilen bir kompleks oluşur 

ve daha sonra bu kompleks inaktif olan prokaspaz-9’un aktif kaspaz-9’ a dönüşmesini 

sağlar.  Takiben aktif kaspaz-9 da kaspaz-3’ü aktive ederek apoptozisin karakteristik 

bulgularından biri olan kromatin kondensasyonuna ve DNA fragmentasyonuna neden olur. 

(11,42-48).  Geçici serebral iskemi sonrası kaspaz-3 aktivitesinin gecikmiş nöronal ölüme 

aracılık ettiği bildirilmiştir (49).  Neonatal HİE sıçan modelinde, iskemi sonrası 24. saatte 

ipsilateral talamusta dejenere olan nöronlarda apoptozis meydana geldiği gözlemlenmiştir  

(50), üridin uygulamaları ile ipsilateral hemisferde apoptozis indikatörü aktif kaspaz-3 

düzeyleri ve ekspresyonunun anlamlı derece azaldığı gösterilmiştir (4). 

MSS’ nin gelişmesinde, motor nöronlar büyük sayılara ulaşır.  Optimum sayıda 

nöronun, optimum sayıda sinaptik bağlantı içinde olabilmesi için nöron kayıpları 

gereklidir.  Terminal bağlantı oluşturamayan nöronlar apoptozisle yok edilir.  Bu ise 

fizyolojik şartlarda meydana geldiği için bu ölüm şekli fizyolojik hücre ölümü olarak da 

adlandırılır (42). 

Neonatal Hİ sıçan modelinde, kaspaz inhibitörleri serebral hipoksi-iskemi sonrası 

uygulandığında nöroproteksiyon sağlamıştır (51).  Fokal iskemi modelinde de kaspaz 

inhibitörleri kaspaz enzim aktivasyonunu engelleyerek apoptotik hücre ölümüne karşı 

koruma sağladığı gösterilmiştir (52). 

Anormal histon asetilasyonu veya histon asetilasyon mekanizmasının bozulmuş 

dengesi, nörodejenerasyon ile bağlantılı olmuştur (53,54).  Protein asetilasyonu çeşitli 

hücresel fonksiyonları düzenleyen önemli post-translasyonel modifikasyon olarak ortaya 

çıkmıştır.   

Hücrelerde protein asetilasyonu, işlevsel olarak antagonist iki enzim sınıfı ile 

yapılmaktadır: Protein asetilazlar ve deasetilazlar (55).  Hücre içindeki DNA kromatin 

olarak paketlenir.  Kromatinin yeniden şekillenmesi ve transkripsiyonel regülasyonu, 

mikrotübül dinamikleri ve intraselüler transport, metabolizma ve yaşlanma gibi çoklu 

hücresel fonksiyonları düzenleyen önemli post-translasyonel modifikasyonlar protein 

asetilasyonun dâhil olduğu süreçleri ifade etmektedir.  Kromatinin temel yapısal birimi 

olan nükleozom, histon proteinlerinin oktamer yapısı etrafında sarılı DNA’nın ~147 baz 

çiftlik oluşumudur.  Bir histon oktomeri H2A, H2B, H3 ve H4 histon proteinlerinden ikişer 

tane içerir (56).  Her histon proteini, lizin kalıntıları ile bir N-terminale sahiptir.  

Asetilasyon, histonların N-terminal lizin kalıntılarının ε-amino grubuna bir asetil grubunun 

eklenmesi ile gerçekleşir ve histon modifikasyonları içinde önemli bir yer tutar. 
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Protein komplekslerinin biyolojik işlevlerini modüle eden temel olay bir asetil grubu 

ile kovalent bağlanan spesifik lizin kalıntılarının modifikasyonudur.  Histon asetilasyonu 

dinamik bir işlem olup,  histon asetiltransferaz (HAT)  ve histon deasetilaz (HDAC) 

tarafından regüle edilir.  Histonların (kromatinlerin ana bileşenleri) asetilasyonunu modüle 

etmelerinden dolayı,  birçok araştırma bu proteinlerin canlı hücre fonksiyonlarında ve 

çeşitli hastalıklardaki rolleri üzerine odaklanmıştır.  Histon asetilasyon düzeyleri protein 

substratına asetil grubunu ekleyen ya da asetil grubunu uzaklaştıran HAT ve HDAC' ların 

aktivitelerine bağlıdır.  HAT’ lar histon proteinin lizin aminoasitinden asetillenmesini 

sağlar, bu DNA ve histonlar arasındaki sağlam yapının gevşemesini sağlar.  Gevşek 

kromatin yapısı, transkripsiyon faktörlerinin hedef gene ulaşmasını kolaylaştırır. 

Deasetilasyon ise DNA ve histonları sıkı bir şekilde tutar ve böylece transkripsiyonun 

gerçekleştirilmesine izin verilmez.  Bu nedenle, kromatin yapısı ve gen ifadesine başlıca 

yön veren HAT ve HDAC aktivitesi arasında karşılıklı etkileşim olduğu bildirilmiştir (55). 

Sıçan beyninde, yüksek çözünürlüğe sahip in situ hibiridizasyon ve görüntüleme 

teknikleri kullanılarak 11 HDAC izoformunun geniş kapsamlı gen ekspresyon haritalaması 

yapılmıştır (57).  HDAC ailesi sınıf I, sınıf IIa ve IIb,  sınıf III ve sınıf IV olmak üzere 5 

ana alt birimden oluşmaktadır (Şekil-1) (57). 

Sınıf I HDAC’ lar HDAC 1, HDAC 2, HDAC 3 ve HDAC 8 enzimlerini içermektedir. 

HDAC1 ve 2 baskın olarak nukleusta lokalizedir, HDAC3 ise nukleus ve sitoplazma 

arasında bir mekik gibi uzanır.  Sinir sisteminde HDAC1’in aktivitesinin etkisi henüz tam 

olarak açık değildir, ancak nöronal gelişme ve farklılaşmada önemli bir rol oynadığına dair 

kanıtlar artmaktadır (58).  HDAC2’ nin nöronal farklılaşmada bir katılımının olabileceğini 

gösteren çalışmalar mevcuttur (59).  HDAC3 yüksek oranda serebellar granül hücrelerde 

eksprese edilir.  HDAC3 nöronal sağkalım ve hastalıklar arasında bir rol oynamaktadır.  

HDAC3’ün Hungtintin hastalığı (HD) modelinde poliglutaminin toksisitesini artırdığı 

bildirilmiştir (60).  Gen ekspresyonu seri analizleri ile HDAC8’ in araştırıldığı bir 

çalışmada, HDAC8’in merkezi ve periferik sinir dokuda yer almadığı, beyin tümör 

dokusunda ise HDAC8 tespit edildiği bildirilmiştir (61).  



7 

 

 

  Şekil-1: Sınıf I, II, III ve IV HDAC’ ların protein yapılarının karşılaştırılması ve 

hücre içi lokalizasyonu (Cho ve ark (62),  çalışmasından uyarlanmıştır)  

 

Sınıf II HDAC' lar iki alt gruptan oluşur: Sınıf II a HDAC' lar 4, 5, 7 ve 9; sınıf II b 

HDAC' lar 6 ve 10.  Sınıf IIa HDAC' lar nükleus ve sitoplazma arasında uzanır. 

HDAC4’ün kültür serebellar granül nöronlarında nöronal apoptozise aracılık ettiği 

gözlemlenmiştir (63).  HDAC5’in HD’da kortikal nöronlarda lokalize olduğu  (64) ve 

serebellar granül nöronlarda apoptozisi indüklediği bildirilmiştir (65).  HDAC9 aktivitesi, 

dendrit gelişiminin düzenlenmesi ile ilişkilendirilmiştir.  HDAC9’un dendritik dalların 

büyümesini azalttığı, ancak HDAC9 uzaklaştırılırsa dendritik büyümeyi desteklediği 

bildirilmiştir (66).  Deneysel çalışmalarda HDAC6’nın akson hasarında ya da merkezi sinir 

sisteminin patolojik durumlarında önemli bir rol oynadığını ancak normal nöronal gelişim 

sırasında bir rolü olmadığı gösterilmiştir (67,68).  İn vitro immünopresipitasyon analiz 

yöntemleri ile HDAC10’un, HDAC3 ve HDAC4’e eşdeğer bir seviyede Asetil-Histon H4 

peptitini substrat olarak deasetile ettiği gösterilmiştir (69). 

Sınıf III HDAC; Sirtüinler (SIRT 1-7) ailesini oluşturur.  SIRT’ lar yapısal ve 

fonksiyonel olarak diğer HDAC’ lardan farklılık göstermektedir (55).  Diğer HDAC 

sınıfları çinko-bağımlı HDAC’ lar olarak bildirilirken (62), SIRT’lar kofaktör olarak 
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NAD⁺’e bağlı bir sınıf olarak tanımlanmıştır.  SIRT ailesinin nöronal gelişim ve onarımda 

bir etkiye sahip olduğu belirtilmiştir (62). 

Sınıf IV HDAC enzimi olan HDAC11 yapısal olarak sınıf I ve II’ den farklıdır ve 

baskın olarak nukleusta lokalizedir (55).  HDAC11,-3,-5 beyinde yüksek oranda eksprese 

edilir, HDAC10,-9,-7 ise düşük oranlarda eksprese edilir. HDAC11’ in önemli oranda 

eksprese edildiği bölgeler CA1, CA3 ve dentat gyrus’ tur, ayrıca granül hücre tabakası ve 

purkinje hücre tabakasında da eksprese edildiği bildirilmiştir (57).  Tüm HDAC’ lar 

incelendiğinde sadece HDAC11’in purkinje hücre tabakasında eksprese edildiği 

bulunmuştur (57).   

Pirimidinler baz, nükleozid ve nükleotid formlarında bulunurlar.  Pirimidin bazları 

esas olarak DNA ve Ribonükleik asit (RNA)’nın yapısına katılırlar.  Sitozin hem DNA 

hem de RNA’nın yapısında bulunurken, timin sadece DNA’nın urasil ise sadece RNA’nın 

yapısında bulunur.  Pirimidin bazlarına riboz veya 2-deoksiriboz formunda bir şeker 

molekülünün eklenmesiyle pirimidin nükleozidleri oluşur.  Pirimidin nükleotidleri ise 

nükleozidlere fosfat gruplarının eklenmesiyle oluşur.  

Eklenen fosfat gruplarının sayısı o nükleotidin ismini belirler; bir, iki ya da üç fosfat 

grubu eklendiğinde nükleozid ismine sırasıyla mono-, di- ya da tri- fosfat ekleri getirilir. 

Pirimidin bileşikleri vücutta de novo yolak ve kurtarma yolağı adlı mekanizmalar 

üzerinden sentezlenirler (70).  Pirimidin biyosentezinin de novo yolağında önce karbomoil 

fosfat’tan üridin-5’-monofosfat (UMP) oluşur, daha sonra nükleotid kinaz enzimince 

katalizlenen ardışık reaksiyonlarla ATP’ den elde edilen fosfat grupları UMP’ye 

aktarılarak sırasıyla üridin-5’-difosfat (UDP) ve üridin-5’-trifosfat (UTP) sentezi 

gerçekleşir. 

Sitidin-5’-trifosfat (CTP) sentezi CTP sentaz enziminin katalizlediği bir reaksiyonla 

UTP’ den meydana gelir.  Sentez için gereken amin grubu glutaminden elde edilir.  Timin 

nükleotidleri DNA’nın yapısına katıldıklarından deoksi formda sentezlenirler.  Kandan 

alınan pirimidin nükleozidleri dokunun ana pirimidin kaynağını oluşturur. 

 

2.1.Pirimidinlerin Biyolojik Aktiviteleri 

 Nükleik asitlerin (RNA ve DNA) yapı taşları olmalarının yanı sıra pirimidinler 

hücre büyümesi, proliferasyonu, farklılaşması gibi fizyolojik olayları kontrol eden 

biyokimyasal yolaklarda rol alırlar. 

2.1.1.Protein glikozilasyonu: Glikoprotein sentezinde kullanılan şekerler özellikle 

UDP’ ye bağlanarak aktive edilmelidir.  Glikozaminoglikanlar (GAG)  glikozile bir bileşik 
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sınıfıdır. GAG’ lar hemen hemen her dokuda ekstrasellüler matriksin biyosentezinde rol 

alırlar (71).  Glikolizasyon ve galaktokolizasyon yolaklarındaki defektler kognitif 

bozukluklara yol açar.  

2.1.2.Fosfolipid ve glikosfingolipidlerin sentezi: Hücre membranlarının temel 

bileşenleri fosfolipidlerdir ve fosfolipid miktarlarının korunması membran bütünlüğünün 

sağlanması ve optimal akışkanlığının belirlenmesinde hayati rol oynar.  Beyinde en bol 

bulunan fosfolipid olan fosfatidilkolin’in ve bir diğer temel fosfolipid olan fosfatidiletanol-

amin’in sentezi Kennedy yolağı adlı mekanizma üzerinden gerçekleşir (72).  Hücre 

içindeki CTP havuzu sitidin’in refosforilasyonundan ya da üridin’in metabolizmasından 

oluşabilir.  Sitidin’ e nazaran daha etkin bir şekilde kan-beyin bariyerini (KBB) geçebilen 

dolaşımdaki üridin, beyin dokusunda CTP sentezinin ana kaynağını oluşturur (73).  Bunun 

bir sonucu olarak hücre içi UTP düzeyleri yeni sentezlenen fosfolipid miktarının temel 

belirleyicisidir (74,75). 

2.1.3. Glikojen sentezi: Glikojen vücudun ana glikoz depo formunu oluşturan bir 

polisakkariddir.  Temel olarak karaciğer ve kaslarda yapılır, ancak beyin, uterus ve diğer 

dokularda da sentezi mevcuttur.  Glikojen molekülünün zincir uzaması her basamakta 

UDP-glukoz’ dan gelen bir glukoz molekülünün eklenmesiyle gerçekleşir ve her 

reaksiyonda bir UDP molekülü salıverilir (76).  Glikojen üretimini kontrol eden glikojen 

sentaz enziminin aktivitesi ve protein düzeyleri UTP ve glukoz bulunabilirliğine bağlı 

hücre içi UDP-glukoz düzeyleri tarafından düzenlenir.   

Hücre içi UTP konsantrasyonlarındaki bir azalma glikojen sentezini de azaltır ve bu 

durum kültür medyumuna üridin ilavesiyle düzeltilebilir (76).  Ayrıca glukoz yoksunluğu 

hücre içi UDP-glukoz depolarının boşalmasına yol açar.   Bu durum da glikojen sentaz 

aktivitesini inhibe ederek glikojen sentaz mRNA’ sını ve protein düzeylerini azaltır (77). 

  

2.2.Beyinde Pirimidin Bileşikleri  

  

 Beyinde de novo pirimidin sentezinin varlığı karaciğere kıyasla daha düşük oranda 

olsa da kanıtlanmıştır (78).  Beyin pirimidin düzeylerinin ne derece de novo senteze 

bağımlı olduğu bilinmese de dolaşımdaki sitidin ve üridin’in elektrofizyolojik aktivite ve 

karbonhidrat ve fosfolipid içeriğinin sürekliliği için hayati olduğu bilinmektedir (79,80).  

Bu yüzden beynin dolaşımdaki pirimidinlere ihtiyacı bulunmaktadır ki bu da pirimidinlerin 

plazma konsantrasyonları ve taşıyıcı proteinlerinin beyin pirimidin düzeyini belirlemede 

önemli olduğunu düşündürmektedir.   
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Deney hayvanlarında üridin ve sitidin’in plazma konsantrasyonlarını arttıran oral (74) veya 

parenteral (81) tedaviler bu pirimidinlerin beyin düzeylerini de arttırmaktadır.  

 Pirimidin nükleozidleri iki farklı taşıyıcı protein ailesi olan Konsantre Edici Nükleozid 

Taşıyıcısı (Concentrative nucleoside transporter; CNT) (82) ve Dengeleyici Nükleozid 

Taşıyıcısı (Equilibrative Nucleoside Transporter; ENT) (83) bireyleri vasıtasıyla hücrelere 

alınırlar. CNT ailesi sodyum-bağımlı yüksek afiniteli taşımadan, ENT ailesi ise sodyumdan 

bağımsız düşük afiniteli taşımadan sorumludurlar.  Dışarıdan verilen pirimidin nükleotid-

leri fosfat gruplarını kaybederek kana üridin ve sitidin olarak geçerler (84).  

 Üridin ve sitidin’in beyin hücrelerine alınması için önce KBB üzerindeki taşıyıcılar 

aracılığıyla beyin ekstrasellüler sıvısına sonra da hücre zarındaki taşıyıcı proteinler 

tarafından hücre içine alınması gerekir.  CNT ve ENT ailesinin üyeleri hem KBB hem de 

hücre zarları üzerinde bulunmaktadır (73).  Bu sayede kanda bulunan serbest nükleozid-

lerin beyin hücrelerine alınması mümkün olmaktadır.  Dışarıdan verilen sitidin ve üridin’in 

beyne geçmesi bu taşıyıcılar aracılığıyla olsa da, literatür bilgisi insanda fizyolojik koşul-

larda üridin’in sitidin’e göre daha kolay beyne geçiyor olabileceğini işaret etmektedir (73). 

 HDAC inhibitörleri, hücre kültürü ve hayvan modelleri oluşturularak çeşitli 

nörodejeneratif bozukluklarda terapötik bir ajan olarak çalışılmaktadır (85).  HDAC 

inhibitörleri kullanılarak yapılan deneysel bir çalışmada, HDAC inhibitörlerinin 

genişletilmiş poliglütamin tekrarlı nöronlarda oksidatif stresin zararlı etkilerini ortadan 

kaldırdığı görülmüş ve bu nedenle HD, Amyotrofik Lateral Skleroz, Parkinson hastalığı ve 

inme dâhil olmak üzere pek çok nörolojik hastalıklar için uygun bir terapötik madde 

olabileceği bildirilmiştir (48).  Çinko-bağımlı HDAC inhibitörleri farklı kimyasal 

yapılarına göre kategorize edilmiştir.  HDAC inhibitörleri hidroksamatlar, alifatik asitler, 

siklik peptitler ve benzamidler dâhil olmak üzere birçok yapısal sınıfa ayrılmıştır (86, 87).  

Trichostatin A (TSA), Suberoilanilid hidroksamik asit (SAHA) en iyi bilinen hidroksamat 

sınıfı inhibitörlerdir.  Alifatik asitler arasında Valproik asit (VPA) ve Sodyum Bütirat (SB) 

gibi asitler laboratuvarlarda geniş ölçüde çalışılmaktadır (88,89). 

 Güçlü bir hidroksamik asit HDAC inhibitörü olan TSA’ nın, iskemi modelinde 

hasar sonrası beyin infarktını azalttığı ve psikomotor testlerde nörolojik performansı 

artırdığı gösterilmiş olup,  hasar sonrası sitoprotektif protein düzeylerindeki azalmayı 

baskıladığı bildirilmiştir (90).  TSA, iskemik beyin hasarında histon asetilasyonunun 

önemli bir rolü olduğunu gösteren in vitro ve in vivo serebral iskemi modellerinde beyin 

hasarını azaltarak güçlü bir nöroproteksiyon sağlamıştır (91,92). 
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 Fokal serebral iskemi modelinde, SAHA tedavisinin normal beyinde Asetil-Histon 

H3 asetilasyonunu arttırdığı ve iskemik beyinde histon deasetilasyonunu engellediği 

gösterilmiş olup, beyin hasarı sonrası hem normal hem de iskemik beyinde Hsp70 ve Bcl-2 

proteinlerinin ekspresyonunu artırmıştır (53). 

 Neonatal iskemik sıçan modelinde, SB tedavisi ile Asetil-Histon H3 protein 

düzeylerinin azalması engellenmiş, iskemik beyinde SB tedavisinin nörogenezisi uyardığı 

gösterilmiştir (93).  Fokal serebral iskemi sıçan modelinde, SB inhibitörü ile tedavinin 

Asetil-Histon H3 protein düzeylerindeki azalmayı baskıladığı, pro-apoptotik hücrelerin 

sayısını azalttığı ve motor, duyu ve refleks performansı artırdığı bildirilmiştir (90).  Fokal 

iskemi sıçan modelinde, SB uygulanması sonucu beyin infarkt hacminin azaldığı 

gösterilmiş olup, aynı çalışmada in vitro oksidatif stres-indüklü nöronal ölüm modelinde de 

SB inhibitörünün kortikal nöronlarda nöroproteksiyon sağladığı gösterilmiştir (94). 

 VPA, klinik olarak bipolar bozukluk, epilepsi, migren gibi çeşitli nörodejeneratif 

hastalıklarda kullanılan, FDA tarafından onaylanmış (95) geniş-spektrumlu bir 

antikonvülsandır (96).  İskemi sıçan modeli oluşturularak yapılan deneysel çalışmalarda, 

hasar sonrası VPA uygulamasının beyin infarkt hacmini ve nörolojik kayıpları azalttığı 

gösterilmiştir (5, 90).  Global iskemi (88) ve neonatal global iskemi sıçan modelinde (97) 

hasar sonrası VPA ile tedavinin nöroprotektif özellik gösterdiği bildirilmiştir. 

Mitokondriyal yapının korunmasıyla bağlantılı olarak HDAC inhibitörlerinin uygulanması, 

oksijen- glukoz yoksunluk modelinde izole edilmiş optik sinirin sağkalımını da 

desteklediği rapor edilmiştir (98).  Tüm bu HDAC inhibitörlerinin uygulanması ile, 

kortikal nöronal kültürlerde Asetil-Histon H4 asetilasyonunda bir artış meydana getirdiği 

gösterilmiştir (94). 

 Deneysel çalışmalarda HDAC inhibitörleri ile apopitotik süreci azaltmak mümkün 

hale getirilmiştir.  Serebral iskemik hasarda anti-apoptotik mekanizmaların beyin hasarını 

azalttığı bildirilmiştir (99). Geçici ve kalıcı fokal serebral iskemi modellerinde VPA’ nın 

nöroprotektif etkisi,  iskemik alanda hasar sonrası kaspaz-3 aktivasyonunda bir azalma ile 

ortaya konulmuştur (5).  VPA’nın anti-apoptotik protein Bcl-2’nin ekspresyonunu artırdığı 

gözlenmiştir (100).  Bir transkripsiyon faktörü ve pro-apoptotik protein olan p53 up-

regülasyonunun da VPA tarafından bastırıldığı gösterilmiştir (90) (Şekil-2). 
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Şekil-2: HDAC inhibitörleri HDAC’ ları inhibe eder ve transkripsiyonel aktiviteyi kolaylaştırarak histon 

asetilasyonunu artırdığı bildirilmiştir (Saha ve ark. (101), 2006 çalışmasından uyarlanmıştır)  
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 Fokal serebral iskemi sıçan modeli oluşturularak yapılan çalışmada, iki sitoprotektif 

faktör Bcl-2 ve Akt seviyelerinin iskemi sonrası azaldığı ve bu azalmanın TSA 

enjeksiyonu ile engellendiği gösterilmiştir (90).  SB inhibitörünün ise iskemik sıçanlarda 

Akt seviyelerinin kaybını önlediği ve pro-apoptotik protein p53 ün artışını engelleyerek 

anti-apoptotik etkiler gösterdiği bildirilmiştir (90).  İntraserebral hemoraji inme sıçan 

modelinde de VPA’nın anti-apoptotik aktivitesi araştırılmıştır.  VPA’ nın, kaspaz 

aktivitesini engellediği, pro-apoptotik Bax düzeylerini azalttığı, anti-apoptotik Bcl-2, Bcl-

xl düzeylerini artırdığı, apoptotik TUNEL-pozitif hücrelerin sayısını azalttığı ve Asetil-

Histon H3 asetilasyon düzeylerini artırdığı bildirilmiştir(102).  Travmatik beyin hasarı 

sonrası VPA uygulamasının apoptotik hücrelerin sayısını anlamlı derecede azalttığı 

gözlemlenmiştir (103).   

 Bu sonuçlar göstermiştir ki; HDAC inhibitörlerinin iskemik hasar sonrası 

uygulanması apoptotik süreci baskılayarak nöroproteksiyon sağlamaktadır. 

 Tüm bu bilgiler ışığında, çalışmamızın amacı 7 günlük yenidoğan sıçanlarda 

oluşturulan Hİ beyin hasarını takiben oluşan beyin hasarını, histon deasetilaz enzim 

aktivitesini ve Asetil-Histon H3 ve Asetil-Histon H4 protein düzeylerini serum fizyolojik 

tedavisi alan neonatal sıçanların beyinlerindekiyle karşılaştırmak suretiyle üridin 

tedavisinin sağladığı nöroproteksiyonda histon deasetilaz enzim aktivitesinin 

nöroproteksiyon yönünden olası katkısını araştırmaktır. 
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3.GEREÇ ve YÖNTEM 

 

       Çalışmamızın deney protokolü Uludağ Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurulu 

tarafından 2013-14/03 sayılı karar ile onaylandı.  Çalışmada Uludağ Üniversitesi Deney 

Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden temin edilen, doğdukları gün 

1. gün olarak kabul edilen Spraque Dawley cinsi sıçanlar cinsiyet farkı gözetmeksizin 

kullanıldı.  Yedi günlük olduklarında, 12 gr ve üzeri ağırlıktaki yavru sıçanlara modifiye 

Levine modeli (2) uygulanarak Hİ beyin hasarı oluşturuldu.  Deney hayvanları sıcaklığı 

18-24°C ve 12 saat aydınlık/karanlık olacak şekilde ışığı ayarlanmış odada, her bir kafeste 

anne ve yavruları olacak şekilde su ve yem alımları serbest bırakılarak tutuldular. 

       Bu çalışma, “KUAP(T)-2013/76” proje numarası ile Uludağ Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir. 

 

       3.1.Çalışma Protokolü ve Tedavi Grupları 

       Çalışmada kullanılan yavru sıçanlar 7 günlük olduklarında randomize olarak 3 gruba 

ayrıldı. 

      Sham Grubu (n:8); orta hat boyun insizyonu yapıldı ve insizyon yeri kapatıldı.  İskemi 

ve hipoksi uygulanmadı.  150 dakika boyunca deney düzeneğinin içinde tutularak 37°C’ de 

oda havası solutuldular. 

       Kontrol Grubu (n:14); iskemi ve hipoksi uygulandı.  Deney hayvanlarına 150 dakika 

boyunca 37°C’de hipoksik karışım solutuldu (Bu karışım %92 azot ve %8 oksijen içerir).  

İntraperitoneal (i.p.) yolla 1 dizyem %0,9 NaCl uygulandı. 

       Üridin Grubu (n:14); iskemi ve hipoksi uygulandı.  Deney hayvanlarına 150 dakika 

boyunca 37°C’ de hipoksik karışım solutuldu.  İ.p. yolla 1 dizyem 500 mg/kg üridin 

uygulandı [Not: Bu doz önceki bir çalışmada nöroprotektif etkinliği kanıtlanan tedavi 

dozudur (4)]. 

       Üridin ve %0,9 NaCl’un ilk dozu hipoksi uygulamasından hemen sonra, 2. ve 3. 

dozları ise yavru sıçanlar sırasıyla 8 ve 9 günlük iken uygulandılar. 

  

 3.2.Hipoksik-İskemik Beyin Hasarının Oluşturulması 

       İnhale İzofloran (Rhodia, Bristol, İngiltere) anestezisi uygulanarak (104) deney 

hayvanları supin pozisyonunda, boyunları hiperekstansiyona getirilerek orta hattan vertikal 

olarak 0,5 cm’lik cilt, cilt altı insizyonu yapıldı.   
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Sağ kommon karotid arter, operasyon mikroskobu (Opmi 99, Carl Zeiss, Almanya)  altında 

6/0 ipek ile askıya alınarak koterize edildi.  İnsizyon yeri onarıldı.  Cerrahi girişim 

ortalama 3 dakikayı aşmadı. 

 Yavru sıçanlar, anne yanında 120 dakika derlenme sürecini takiben üçerli gruplar 

halinde 450 ml hacimli gaz giriş ve çıkış sistemi bulunan cam kavanozlara aktarıldılar.  

Düzenek aracılığıyla nemlendirilmiş %92 azot ve %8 oksijen karışımı 150 dakika 

solutuldu.  Hipoksik karışımın monitorizasyonu ortak giriş hattına bağlanan anestezik gaz 

monitörü (Minor 612, AMS Türkiye) ile sabit tutuldu.  Hipoksi süresince deney düzeneği 

37°C sıcaklıktaki su banyosu içinde bulunduruldu.  Hipoksi düzeneği içinde 150 dakikalık 

süre tamamlanmadan solunumu duran deney hayvanlarına resüsitasyon uygulanmayıp 

çalışmadan çıkarıldı. 

       Çalışmanın deney akış şeması Şekil-3’te gösterilmiştir.  

 

Şekil -3: Deneysel Basamakların Şematik Diyagramı (KKA: Kommon karotid arter) 

       Üçüncü doz üridin uygulamasından 24 saat sonra yavru sıçanlar iki gruba ayrıldı. 

Anestezi altında yapılan dekapitasyonu takiben bir gruptan beyin homojenatları ve diğer 

gruptan da beyin kesitleri elde edildi.  Beyin homojenatlarından ticari bir kit (USCN Life 

Science Inc, Hubei, Çin) kullanılarak HDAC aktivitesi ve moleküler biyolojik olarak 

Asetil-Histon 3 ve Asetil-Histon 4 protein düzeyleri incelendi.  

 Koronal kesit elde etmek için hızla çıkarılan beyinler soğutulmuş yenidoğan beyin 

matriksi (ASI Instruments, ABD) üzerine bırakıldı.  İki mm kalınlığında seri koronal 

kesitler; bregmanın 2 mm anteriorundan,  I. koronal kesit ve 2 mm posteriorundan, II. 

koronal kesit olacak şekilde alındı.  Takiben kesitler 2, 3, 5-Trifeniltetrazolyum klorid 

(TTC)  boyama yöntemi kullanılarak lezyon alanı hesaplaması için kullanıldı.  Bu işlemler 

her bir tedavi grubu için tekrarlandı. 
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       3.3.TTC Boyama 

        

       %1’lik TTC (Sigma, St Louis) solüsyonu 100 ml fosfat tamponu  (pH 7,4) içinde 1mg 

TTC çözdürülmek suretiyle her boyama için taze olarak hazırlandı.  Beyin kesitleri bu 

solüsyon içinde 37°C’ de 30 dakika boyandı.  Her 10 dakikada bir beyin kesitleri ters düz 

edildi.  Boyamadan sonra beyin kesitleri %4 paraformaldehit bulunan tüplere aktarıldı ve 

4°C’de saklandı.  

 

       3.4.İskemik İnfarkt Hacminin Ölçümü 

 

       İskemik infarktın değerlendirilmesi daha önceki çalışmalarda tanımlandığı gibi yapıldı 

(3).  %4 paraformaldehit içerisinde bulunan beyin kesitleri alınıp dijital görüntüleri 

profesyonel bir fotoğraf makinası (Nikon- D7000) yardımı ile elde edildi.  TTC ile 

boyanmayan infarkt alanları belirlenip bir görüntü-analiz yazılımı (Scion Image, Scion 

Corporation, ABD) kullanılarak, infarkt hacim yüzdesi hesaplandı (Şekil-4).  İnfarkt hacim 

yüzdesinin hesaplanmasında [(İnfarkt alanı A1 + A2+ An) x 2 mm) / (Sağlam hemisfer 

alanı B1+ B2 + Bn) x 2 mm)] X 100 formülü kullanıldı (105).   

 

Şekil-4: TTC boyama ile infarkt alanının belirlenmesi 

 

3.5.HDAC Aktivitesinin Ölçümü 

 

HDAC aktivitesi analizleri için yavru sıçanların sağ beyin yarı kürelerinden elde 

edilen homojenatlar kullanıldı.  HDAC aktivitesi her gruptan 5 sıçanın ipsilateral hemisfer 

homojenatlarında üretici firmanın talimatları doğrultusunda kolorimetrik bir kit (USCN 

Life Science Inc, Hubei, Çin) kullanılarak ölçüldü.  Absorbans değerleri spektrofotometre 

ile 405 nm’de okundu ve sonuçlar ortalama absorbans değerlerinin yüzdesi olarak ifade 

edildi. 
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3.6.Western Blot Analizleri  

 

Total protein içerikleri Lowry yöntemine göre tayin edilen homojenatlar  (her gruptan 

n:8) eşit hacimde Laemmi solüsyonu ile muamele edilerek 5 dakika kaynatıldı.  Örnekler 

eşit miktarda protein içerecek şekilde Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamid Jel 

Elektroforezi’nde (SDS-PAGE; Mini Protean II, Bio-Rad, Hercules, CA, ABD) 

elektroforetik olarak yürütülüp protein bantları poliviniliden florür (PVDF) membranlara 

(Millipore, Temecula, CA, ABD) aktarıldı.  Bu membranlar birinci antikorlar olan anti- 

Asetil-Histon H3 (1:1000; Millipore, Temecula, CA, ABD) ve anti- Asetil-Histon H4 

(1:1000; Millipore, Temecula, CA, ABD) ile gece boyunca inkübe edildi.  Ertesi gün 

uygun ikinci antikorlarla (1:5000; GE Healthcare UK, Buckinghamshire, İngiltere) 1 saat 

inkübe edilen membranlar kemiluminesans deteksiyon kitiyle (GE Healthcare UK, 

Buckinghamshire, İngiltere) muamele edilip oluşan kemiluminesans film baskı 

makinesinde (Hyperprocessor RPN1700; Amersham Life Science, Buckinghamshire, 

İngiltere) fotoğraf filmine (Kodak Medical X-ray film; Carestream Health, Fransa) 

bastırıldı.  Film üzerinde tespit edilen protein bantlarının dijital görüntüleri transparan 

adaptörlü tarayıcı (UMAX Powerlook 1000, Atlanta, GA, ABD) kullanılarak elde edildi.  

Bantların dansitesi Image J programı kullanılarak analiz edildi ve Asetil-Histon H3 ve 

Asetil-Histon H4 proteinlerinin ekspresyonları Sham grubuna göre yüzde değişim olarak 

sunuldu.  Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben membranların üzerindeki birinci ve ikinci 

antikorlar özel bir solüsyon (Restore Western Blot Stripping Buffer; Thermo Scientific, 

Rockford, IL, ABD) kullanılarak uzaklaştırıldı ve örneklerde eşit miktarda protein 

yüklendiğinin kontrolü amacıyla membranlar anti-beta-tubulin (Sigma, St. Louis, MO, 

ABD) ve devamında uygun ikinci antikor ile yeniden muamele edildi. 

 

İstatistiksel Analiz 

 

İstatistiksel analizler Sigma Plot 12.0 programı kullanılarak yapıldı.  Veriler ortalama 

± standart hata (SH) olarak sunuldu.  İkili karşılaştırmalar  “Student t testi” ile 

değerlendirildi.  Gruplar arası karşılaştırmalar için Tek Yönlü Varyans Analizi’ni 

(ANOVA) takiben post-hoc Tukey testi kullanıldı.  Tüm karşılaştırmalarda p<0.05 anlamlı 

olarak kabul edildi.  
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4.BULGULAR 

 

       Sham grubunda hipoksik-iskemik hasar bulunmadığından bu gruptaki sıçanlardan 

TTC boyama için örnek kullanılmadı.  TTC boyamalar ile elde edilen sonuçlar 

değerlendirildiğinde, kontrol grubunda %19,89 ± 2,79 olarak hesaplanan infarkt hacmi, 

üridin verilen grupta %11,00 ± 1,20 olarak hesaplandı.  Üridin uygulamasına bağlı olarak 

ortaya çıkan yüzde infarkt hacmindeki azalmanın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

bulundu (p<0.05) (Tablo-1, Şekil-5, Resim-1). 

 

Tablo-1: TTC Boyama ile Hesaplanan İpsilateral Hemisferdeki İnfarkt Hacim Yüzdeleri  

 

 % İnfarkt Hacmi ± SH 

Kontrol  19,89 ± 2,79 

Üridin (500mg/kg)   11,00 ± 1,20* 

(* p<0.05, kontrole göre). 

 

 

 

 

 

Şekil-5: TTC Boyama ile Belirlenen İpsilateral Hemisferdeki Yüzde İnfarkt Hacim 

Grafiği. (*p<0,05, Student t testi kullanılarak kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, n:6). 
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Resim -1: Grupların Koronal Beyin Kesitlerinin TTC Boyama Görüntüleri. 

 

HDAC aktivitesi, sham grubundan elde edilen ortalama absorbans değerlerinin 

yüzdesi olarak ifade edildi.  HDAC aktivitesi kontrol grubunda %146,4’e yükselirken 

(p<0,001) üridin grubunda ise %116,6’ya düştü (p<0,05) (Tablo-2, Şekil-6). 

 

Tablo-2: İpsilateral Hemisferdeki HDAC Aktivitesi Yüzdeleri  

  

 HDAC Yüzdesi ± SH 

Sham 100,00 ± 4,01 

Kontrol      146,40 ± 5,75*** 

Üridin (500mg/kg) 116,60 ± 5,05
#
 

(***p<0,001, Sham grubu ile kıyaslandığında ve #p<0,05, Kontrol grubu ile 

kıyaslandığında.) 

 

 

Şekil-6: HDAC Aktivitesi Sham, Kontrol ve Üridin grubu örneklerinin ortalama absorbans 

değerlerinin yüzdesi olarak ifade edilmiştir.  Değerler ortalama ± standart hata olarak 

verilmiştir.  İstatistiksel analiz Tek Yönlü Varyans Analizini takiben post-hoc Tukey testi 

ile yapılmıştır (***p<0,001, Sham grubu ile kıyaslandığında ve #p<0,05, Kontrol grubu ile 

kıyaslandığında). Her grupta n:5. 
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 Asetil-Histon H3 protein düzeyleri, sham grubundaki protein bantlarının ortalama 

dansitelerinin yüzdesi olarak sunuldu.  Asetil-Histon H3düzeyleri kontrol grubunda 

%75,79’a düşerken (p<0,001), üridin grubunda %91,11’e yükseldi (p<0,05) (Tablo-3, 

Şekil-7). 

 

Tablo-3: Western Blot Analizi ile Hesaplanan Asetil-Histon H3 Protein Düzeyleri  

 

 Asetil-Histon H3 Protein Düzeyleri ± SH 

Sham 100,00 ± 3,72 

Kontrol  75,79 ± 3,49
##

 

Üridin (500mg/kg)  91,11 ± 2,83* 

(*p<0,05, Kontrol grubu ile kıyaslandığında ve ##p<0,001, Sham grubu ile 

kıyaslandığında). 

 

 

 
       

Şekil-7: Asetil-Histon H3 Protein Düzeyleri. Değerler ortalama ± standart hata olarak 

verildi.  İstatistiksel analiz Tek Yönlü ANOVA’yı takiben post-hoc Tukey testi ile yapıldı. 

Aynı membranlardan değerlendirilen β-tübülin miktarları arasında anlamlı fark bulunamadı 

(n:8) (*p<0,05, Kontrol grubu ile kıyaslandığında ve ##p<0,001, Sham grubu ile 

kıyaslandığında). 
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Asetil-Histon H4 protein düzeyleri, sham grubundaki protein bantlarının ortalama 

dansitelerinin yüzdesi olarak sunuldu.  Asetil-Histon H4 düzeyleri kontrol grubunda  

%75,52’ye düşerken (p<0,001), üridin grubunda %88,35’e yükseldi (p<0,05) (Tablo-4, 

Şekil-8). 

 

Tablo-4: Western Blot Analizi ile Hesaplanan Asetil-Histon H4 Protein Düzeyleri  

 

 Asetil-Histon 4 Protein Düzeyleri ± SH 

Sham 100,00 ± 4,99 

Kontrol  75,52 ± 3,98
##

 

Üridin (500mg/kg)  88,35 ± 2,38* 

(*p<0,05, kontrol grubu ile kıyaslandığında ve ##p<0,001, sham grubu ile 

kıyaslandığında). 

 

 

 

Şekil-8: Asetil-Histon H4 Protein Düzeyleri. Değerler ortalama ± standart hata olarak 

verildi.  İstatistiksel analiz Tek Yönlü ANOVA’yı takiben post-hoc Tukey testi ile yapıldı. 

Aynı membranlardan değerlendirilen β-tübülin miktarları arasında anlamlı fark bulunamadı 

(n:8) (*p<0,05, Kontrol grubu ile kıyaslandığında ve ##p<0,001, Sham grubu ile 

kıyaslandığında). 
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5.TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

Bu çalışmada, Hİ beyin hasarı oluşturulan yenidoğan sıçanlarda üridin’in nöroprotektif 

etkinliğinde HDAC enzim aktivitesinin olası rolü araştırılmıştır.  Sonuçlarımız Hİ beyin 

hasarında üridin tedavisi ile beyin infarkt hacmindeki anlamlı azalmaya, HDAC 

aktivitesindeki azalmanın ve aynı zamanda Asetil-Histon H3 ve Asetil-Histon H4 protein 

düzeylerindeki artışın eşlik ettiğini göstermektedir.  Bu çalışmada elde edilen bulgular, 

literatürde ilk defa üridin’in HDAC aktivitesini inhibe ettiğini işaret etmekte ve üridin 

tedavisinin Hİ beyin hasarını azaltmadaki muhtemel mekanizmasına ışık tutmaktadır. 

Çalışmamızda, 7 günlük sıçanlarda tek taraflı kommon karotid arter ligasyonu ve 

ardından %8 oksijen ve  %92 azot’tan oluşan karışımın solutulduğu modifiye Levine 

modeli kullanıldı (1).  Hİ beyin hasarı ligasyonun gerçekleştirildiği hemisferle sınırlıdır ve 

başlıca serebral korteks, subkortikal ve periventriküler beyaz cevher, striatum/talamus ile 

hipokampusta (CA1, CA3, DG) gözlenmektedir.  Karşı hemisferde hasarın meydana gelme 

ihtimali çok düşüktür (1).  Yedi günlük yavru sıçanların beyni 32-34 haftalık insan 

fetüsunun beynine histolojik olarak benzer olduğundan, bu çalışmada kullandığımız 

modifiye Levine modeli insanlardaki HİE için kabul gören bir modeldir (2,105).  

Üridin, KBB’ni geçebilen bir pirimidin nükleozididir (73, 74,106).  Kan dolaşımında 

ve dokularda serbest olarak bulunabildiği gibi, dokularda fosfat bağlı nükleotid formunda 

da bulunur (73).  Dışarıdan verilen üridin’in sinir sisteminde bir takım etkileri olduğu 

yakın zamanda yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.  Örneğin, bir üridin kaynağı olan 

UMP’nin oral yolla tek doz olarak verilmesini takiben beyinde fosfolipid sentezinin hız 

kısıtlayıcı basamağında ortaya çıkan CDP-kolin düzeylerini arttırdığı gösterilmiştir (74).  

Üridin içeren gıdalarla kronik olarak beslenen erişkin deney hayvanlarının beyninde 

sinaptik oluşumların miktarının arttığı bildirilmiştir (75, 107,108).  Benzer şekilde anneleri 

üridin içeren gıdalarla beslenen yavru sıçanların beyninde de sinaptik oluşumların sayıca 

arttığı gözlenmiştir (109).   Bu bulgular üridin’in normal koşullarda beynin sinaptik 

yapılanmasını arttırdığını düşündürmekte ve üridin içeren deneysel tedavilerin öğrenme ve 

hafıza fonksiyonlarını hangi mekanizmayla arttırıyor olabileceğine ışık tutmaktadır 

(110,111).  

Üridin tedavisinin nörodejeneratif koşullar altındaki etkinliği ise deneysel Parkinson 

modelinde incelenmiştir.  İntrastriatal yolla 6-hidroksidopamin enjeksiyonu kullanılarak 

oluşturulan deneysel Parkinson modelinde üridin içeren gıdalarla beslenen sıçanların d-

amfetamin ile indüklenen rotasyonel davranışında azalma ve striatum’daki dopamin 
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seviyeleri, tirozin hidroksilaz aktivitesi ve tirozin hidroksilaz protein düzeyleri gibi 

dopaminerjik parametrelerinde iyileşmeler gözlenmiştir (112).  Bu bulgular üridin’in 

nörodejeneratif koşullarda beyin hasarını iyileştirebileceğini düşündürmektedir. 

Bu bulgulara dayanarak yapılan önceki bir çalışmada üridin tedavisinin yenidoğan 

sıçanlarda hipoksik-iskemik beyin hasarını azalttığı gösterilmiştir (4).  Bu çalışmada 7 

günlük sıçanlara 100, 300 ve 500 mg/kg’lık 3 farklı üridin dozu i.p. yolla 3 gün boyunca 

uygulanmış ve hem 300 hem de 500 mg/kg dozlarının apoptotik aktiviteyi baskılayarak 

nöroproteksiyon sağladığı gözlemlenmiştir(4).  500 mg/kg üridin dozunun 300 mg/kg 

dozuna göre daha etkin bir nöroproteksiyon sağladığı bildirilmesi nedeniyle, tez 

çalışmamızda da aynı deneysel protokol takip edilerek üridin 500 mg/kg dozunda 

kullanılmıştır. 

Asetilasyon önemli bir post-translasyonel protein modifikasyonudur ve önemli 

intraselüler yolların düzenlenmesinden sorumludur.  Protein asetilasyonu, asetil-koenzim 

A’dan alınan bir asetil parçasının proteindeki bir lizin kalıntısının ε-amino grubuna 

transferidir (113).  HAT enzimleri proteinlerdeki lizin kalıntılarına asetil grupları eklerken, 

HDAC' lar ise bu asetil gruplarını uzaklaştırır (114).  Hücre asetilasyon dengesi normal 

koşullar altında HAT ve HDAC enzimleri tarafından sağlanmaktadır.  Bu enzimler 

arasındaki orantısal dengenin normal hücresel fonksiyon için gerekli olduğu ve hastalık 

durumlarında histon asetilasyon seviyelerinin HAT ve HDAC’ lerin aktivitelerine bağlı 

olduğu bildirilmiştir (115). 

Normal beyin gelişiminde nöral progenitör hücrelerin nöronlara farklılaşması nörona 

özgü genlerin üzerindeki baskılanmanın kaldırılması için sinyallerin genoma 

transdüksiyonunu gerektirir.  HDAC3, HDAC5 ve HDAC9 hedef genleri aktive ederek 

nörogenez ve farklılaşmayı indüklerler.  HDAC1 ve HDAC2 de bu sürece progenitör 

transkriptleri susturarak ve nörogenik programı başlatmak suretiyle katılırlar.  Akson ve 

dendritlerin gelişimi de HDAC’ lerin fonksiyonuna bağlıdır (62).  

Örneğin, farelerin nöronal progenitor hücrelerinde bulunan HDAC1 ve HDAC2 

genleri susturulduğunda bu hücreler olgun nöronlara farklılaşamadan hücre ölümüne 

uğramış ve sonuçta ortaya çıkan yüzeyel kortikal tabakalardaki defekt nedeniyle neonatal 

fareler doğumdan sonraki 7. günde ölmüşlerdir (116). 

Nörodejeneratif koşullarda ise HAT aktivitesinde bir azalma ile birlikte HDAC 

aktivitesinin arttığı ve aşırı deasetilasyon gerçekleştiği bilinmektedir (53, 117,118).  Bu 

nedenle HDAC inhibitörlerinin nöroprotektif etkinlik gösterebilecekleri öne sürülmüş ve 

nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde HDAC inhibisyonu son yıllardaki araştırmaların 
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odak noktası haline gelmiştir (63, 115, 119,120).  Bu konuda yapılan birçok çalışmada 

HDAC inhibitörlerinin beyin iskemi modellerinde (53,90, 94) nöroproteksiyona katkıda 

bulunduğu bildirilmiştir.  HDAC inhibitörlerinin ayrıca motor, duyu ve refleks testlerinde 

nörolojik performansı artırdığı gösterilmiştir (5,90).  

Literatürde en yaygın olarak bilinen HDAC inhibitörleri; VPA, SB ve TSA’ dır (121).  

VPA, klinikte bipolar bozuklukların tedavisinde bir duygu-durum düzenleyici olarak ve 

epilepsi ile ilişkili konvülsif nöbetleri içeren pek çok nörolojik bozuklukların tedavisinde 

yıllardır kullanılmaktadır (122).  Deneysel çalışmalarla VPA’ nın, NMDA’ ya bağlı 

eksitasyonu azalttığı (123), Na⁺ 
kanalları, Ca⁺2

 kanalları ve voltaj-kapılı K⁺ kanallarını 

bloke ettiği gösterilmiştir (124).  VPA’ nın nöroprotektif etkinliği deneysel 

nörodejenerasyon modellerinde de incelenmiş (125) ve apoptotik hücre ölümünü azaltarak 

nöroproteksiyon sağladığı gösterilmiştir (124). 

İskemik beyin hasarı oluşturulan deneysel modellerde ise yine VPA’nın nöroprotektif 

bir ajan olduğu ortaya konmuştur (126, 127).  Örneğin, geçici global iskemi modelinde 

iskemiden 72 saat sonra uygulanan VPA tedavisi ile Asetil-Histon H3 ve Asetil-Histon H4 

düzeylerinde belirgin derecede bir artış olduğu, iskemi/reperfüzyon ile indüklenen nöronal 

ölümün azaldığı ve ayrıca uzamsal bilişsel performanstaki kayıpların anlamlı derecede 

iyileştiği bildirilmiştir (88).  VPA’ nın etkileri Hİ beyin hasarı yapılan 7 günlük yenidoğan 

sıçanlarda da incelenmiş ve apoptozisi baskılamak suretiyle nöroproteksiyon sağladığı 

gösterilmiştir (97). 

Bu bilgilerin ışığında, tez çalışmamızda apoptozisi baskılayarak nöroprotektif etkinlik 

gösterdiği bilinen üridin’in (4) Hİ beyin hasarını azaltmadaki olası etki mekanizması histon 

asetilasyonu yönünden araştırıldı.  Sonuçlarımız, üridin verilen grupta HDAC aktivitesinin 

baskılandığını ve Asetil-Histon H3 ve Asetil-Histon H4 düzeylerinin arttığını 

göstermektedir.  Çalışmamız literatürde ilk kez üridin’in HDAC enzimini inhibe ettiğini 

ortaya koymuştur. 

Önceki çalışmalarda Asetil-Histon H3 ve Asetil-Histon H4 proteinlerinin özellikle 

iskemik hasarda rolü olduğu bildirilmiştir (88, 93).  Örneğin, geçici global iskemi 

oluşturulan sıçanlarda VPA çalışmasının (88) yanı sıra, HDAC inhibitörü olarak SB 

kullanılan bir başka çalışmada serebral iskemi sonrası dentat girus’ta azalan Asetil-Histon 

H3 seviyelerinin SB tedavisi ile arttığı tespit edilmiştir (93).  Bu nedenle tez çalışmamızda 

Asetil-Histon H3 ve Asetil-Histon H4 proteinlerinin düzeyleri incelenmiş ve üridin 

tedavisini takiben bu proteinlerin düzeylerinin arttığı gözlenmiştir. 
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 Sonuç olarak, tez çalışmamızda Hİ beyin hasarını takiben 3 gün ard arda 500mg/kg 

i.p. yolla uygulanan üridin tedavisinin nöroprotektif etkinliği gösterilmiştir.  Bulgumuz 

önceki çalışmada (4) elde edilen verileri doğrular niteliktedir.  Bu çalışmada ek olarak HİE 

sıçan modelinde üridin’in nöroprotektif etkinliğine aracılık eden muhtemel mekanizma 

araştırılmıştır.  Çalışmamızda elde ettiğimiz veriler üridin tedavisiyle sağlanan 

nöroproteksiyona HDAC inhibisyonunun aracılık ettiğini ve bunun sonucunda Asetil-

Histon H3 ve Asetil-Histon H4 düzeylerinin arttığını göstermektedir.  Bulgularımız 

literatürdeki ilk gözlemlerdir ve üridin’in iskemik hasarı azaltmadaki etki mekanizmasının 

ortaya çıkarılması için literatüre anlamlı katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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