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C6 SIÇAN GL‹OMA HÜCRELER‹ ÜZER‹NE ALOE EMOD‹N VE
C‹SPLAT‹N‹N ETK‹LER‹N‹N ‹K‹ VE ÜÇ BOYUTLU HÜCRE KÜLTÜR
MODELLER‹NDE ‹NCELENMES‹
THE EFFECTS OF ALOE EMODIN AND CISPLATIN ON RAT GLIOMA CELL LINE IN
TWO AND THREE-DIMENSIONAL CELL CULTURE MODELS
Cem GAZ‹, Leyla TAPUL*
ÖZET
Amaç: Bu çal›ﬂman›n amac›, do¤al bir antrakinon türevi olan aloe emodin ve organoplatinler grubundan kemoteropatik bir ilaç olan cisplatinin ayr› ayr› ve birarada kullan›ld›klar›nda C6 glioma hücre soyu üzerine etkilerini iki
ve üç boyutlu tümör hücre kültür modelleri kullan›larak incelemekti.
Gereç ve yöntem: ‹ki boyutlu kültürlerde iki ilac›n ayr› ayr› ve birlikte kullan›mlar› 12, 24, 48, 72. saatlerde hem
hücre ço¤almas›, hem de hücre siklusu sentez faz› aç›s›ndan incelendi. Üç boyutlu hücre kültürü modelinde ise her
iki ilac›n ayr› ayr› ve kombine kullan›mlar› 72. saatte hücre siklusu sentez faz› ve hücre ince yap›s› aç›s›ndan de¤erlendirildi.
Bulgular: Aloe emodin, iki boyutlu kültürde hücre ço¤almas›n› azalt›c› etki gösterdi ve hücre siklusu sentez faz›
iﬂaretlenmesinde azalma meydana getirdi (p<0,0125). Üç boyutlu kültürde de sentez faz›nda azalmaya yol açt›¤›
görüldü (p<0,0125). Sferoid morfolojisinde belirgin bir bozukluk tespit edilmedi. Cisplatin de iki boyutlu kültürde
hücre ço¤almas›n› azaltt› ve hücre siklusu sentez faz› iﬂaretlenmesinde daha belirgin azalma meydana getirdi
(p<0,0125). Üç boyutlu kültürde de sentez faz›nda daha etkin azalmaya yol açt›¤› görüldü (p<0,0125). Sferoidlerin
genel morfolojileri kontrol ve aloe emodin grubuna göre bozuktu. Kombinasyon grubunda iki ve üç boyutlu kültürlerde elde edilen bulgular cisplatin grubunda elde edilen bulgularla benzerdi.
Sonuç: Aloe emodin ve cisplatin kombine uyguland›klar›nda C6 glioma hücreleri üzerine etkileri iki ve üç boyutlu kültür modellerinde incelendi¤inde hücre siklusunda sentez faz›ndaki hücrelerin say›s›nda azalmaya yol açarak
hücre proliferasyonunu azaltt›¤› ve hücre yap›s›nda bozulmaya yol açt›¤› gözlendi. Ancak aloe emodinin cisplatinin etkisini artt›r›c› ya da azalt›c› yönde bir etkisinin bulunmad›¤› da tespit edildi.
Anahtar kelimeler: Aloe emodin, cisplatin, C6 glioma, sferoid, hücre kültürü
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to examine the effects of aloe emodin, a natural anthraqinone derivate, and
cisplatin, a chemotherapeutic drug from organoplatins group, on C6 glioma cell line with the use of two and threedimensional tumour cell culture models.
Materials and methods: For this purpose, the drugs were administered both alone and in combination for 12, 24,
48, 72 hours and the effects on cell proliferation and the S-phase fraction were determined in two-dimensional cell
culture. In three-dimensional cell culture, the effects of two drugs used alone and in combination were studied at 72
h by determining the S-phase fraction and evaluating the ultrastructure of the cells.
Results: Aloe emodin has reduced cell proliferation and S-phase fraction in two-dimensional cell culture
(p<0.0125). Aloe emodin has also reduced S-phase labeling in three-dimensional cell culture (p<0.0125). No significant disruption has been detected in spheroid morphology. Cisplatin has reduced cell proliferation and S-phase
fraction in two-dimensional cell culture to a greater extent when compared to aloe emodin. Cisplatin also decreased
S-phase labeling index in three-dimensional cell culture significantly when compared to other groups. The overall
morphology of the spheroids was observed to be more strongly destroyed compared to aloe emodin and control
groups. The findings obtained by administrating the combination of both drugs in two and three-dimensional cultures were similar to those of the cisplatin group.
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Conclusion: In conclusion, the combination of aloe emodin and cisplatin decreases cell proliferation and S-phase
fraction and causes disruption of the morphology of C6 glioma cells in two- and three-dimensional cell culture models, but no aggravation or alleviation of the effects of cisplatin can be observed by aloe emodin treatment.
Key words: Aloe emodin, cisplatin, C6 glioma, spheroid, cell culture
G‹R‹ﬁ
Kanser, kalp hastal›klar›ndan sonra tüm ölümlerin ikinci en
s›k sebebidir (19). Kanser tipine ve geliﬂim evresine ba¤l› olarak cerrahi ç›kar›m, radyoterapi ve kemoterapi yöntemlerinin
ya tek baﬂlar›na ya da kombine kullan›m›yla tedavi edilmektedir (17). Ancak hastalar›n bir k›sm› hastal›klar›n›n tedavisi
süresince çeﬂitli destekleyici ve alternatif tedavi yöntemlerini
kullanmaktad›rlar. Bunlar aras›nda enerji tedavileri, bitkisel
tedaviler, akupunktur, meditasyon gibi de¤iﬂik yöntemler vard›r. Bu yaklaﬂ›mlardan bitkisel tedavilere gerek ülkemizde gerekse dünyada oldukça s›k baﬂvurulmaktad›r (1,13). Di¤er
yandan do¤al yollarla elde edilen ilaçlar›n yan etkilerinin az
oldu¤u düﬂünülmekle birlikte bu ilaçlar›n klinik kullan›ma geçirilmeden önce yararlar› oldu¤u kadar zararl› etkileri bulunabilece¤i gerçe¤inden hareketle, etkilerinin çok dikkatle araﬂt›r›lmas›n›n gereklili¤i ortadad›r. Tedavi seçiminde yarar› bilinen ve yan etkisi olmayan uygulamalar›n tercih edilmesi gerekti¤i de aç›kt›r (14).
Malign beyin tümörlerinin oluﬂumunun ve geliﬂmesinin anlaﬂ›lmas›nda ve buna dayal› tedavilerin saptanmas›nda, in vivo
çal›ﬂmalarda hayvan tümör modelleri vazgeçilmez kaynaklard›r. Hayvan beyin tümörlerinin, insan beyin tümör modelleri
ile olan benzerlikleri, klinikte parametrelerin tan›mlanmas› ve
do¤ru tedavinin uygulanmas› aç›s›ndan oldukça yol göstericidir (5). Primer beyin tümörlerinin %60 kadar›n› gliomalar
oluﬂtururlar (4). Glioblastoma multiforme (GBM) neoplastik
hücrelerin merkezi sinir sistemine infiltrasyonu sonucu nörolojik fonksiyon kayb›na ve sonunda da ölüme yol açan bir
kanserdir. C6 glioma hücreleri yüksek mitotik aktivite, nükleer pleomorfizm, tümör nekroz odaklar›, tümör içi kanama gibi çeﬂitli malign glioblastoma karakteristiklerine sahip hücreler olarak GBM araﬂt›rmalar›nda kullan›lmaktad›r. WistarFurth s›çanlar›n N-N’ nitrozometilüre uygulanmas›yla oluﬂturulan C6 glioma tümör hatt› ilaç etkileﬂimi çal›ﬂmalar› için
tüm dünyada yayg›n olarak kullan›lmaktad›r (5).
Bitkisel kaynakl› antrakinon türevi olan aloe emodinin antikanser etkinli¤i çeﬂitli deneysel çal›ﬂmalarla araﬂt›r›lm›ﬂt›r
(9,10,11,16,18,21). Aloe emodinin bu etkisi çeﬂitli tümör hücreleri kullan›larak tek tabakal› kültür modellerinde araﬂt›r›ld›¤›nda antikanser özelli¤ini de¤iﬂik mekanizmalarla gerçekleﬂtirdi¤i bildirilmiﬂtir. C6 glioma hücreleri ile yap›lan bir in vitro çal›ﬂmada aloe emodinin apoptozis, otofaji ve astrositik
farkl›laﬂmaya yol açarak antitümör etki gösterdi¤i belirtilmektedir (11).
Kanser tedavisinde kombine ilaç kullan›m›nda amaç, tedavinin baﬂar›s›n› art›rmak ve olas› ilaç yan etkilerini azaltmakt›r.
Bu çerçevede; aloe emodinin çeﬂitli antikanser ilaçlarla kombinasyon durumunda etkinli¤inin de¤iﬂip de¤iﬂmeyece¤i araﬂt›r›lmaktad›r. Bu araﬂt›rmalardan birinde aloe emodinin cisplatin ile birlikte kullan›ld›¤›nda C6 glioma hücrelerinde cisplatinin toksik etkisini azaltt›¤› ifade edilmiﬂtir (12). Di¤er bir

araﬂt›rmada ise Merkel hücreli kanser hücre soylar›nda aloe
emodin, doxorubicin ve 5-flourouracil gibi antikanser ilaçlarla birlikte kullan›ld›¤›nda, aloe emodinin bu ilaçlar›n özellikle düﬂük dozlar›ndaki antikanser etkinliklerini artt›rd›¤› gözlenmiﬂtir (3).
Cisplatin klinikte genellikle ovaryum, testis ve idrar kesesi
kaynakl› kanserlerin tedavisinde kullan›lmakta olan platinum
grubu bir ilaçt›r. Cisplatin hücre içersine girerek DNA ile zincir içi ve zincirler aras› köprüler kurarak kovalent ba¤lar yapar. Çeﬂitli deneysel çal›ﬂmalarda da cisplatinin C6 glioma
hücrelerinde hücre siklus duraklamas›na ve apoptozise yol
açt›¤› gösterilmiﬂtir (7,15).
Antikanser etki mekanizmas› araﬂt›r›lan aloe emodinin C6 glioma hücreleri veya di¤er hücre soylar› ile yap›lan çal›ﬂmalarda genellikle iki boyutlu kültür modelleri kullan›lm›ﬂt›r. Aloe
emodinin üç boyutlu tümör sferoidlerinde etkisinin araﬂt›r›ld›¤› çal›ﬂmalara rastlamad›k. Oysa ki; gerek aloe emodinin tek
baﬂ›na kullan›m›nda gerekse cisplatin ile kombine edildi¤inde
oluﬂturaca¤› antitümör etkiyi, in vivo modellere yak›n olan tümör sferoidlerinde de¤erlendirmek klinik kullan›ma geçiﬂi
kolaylaﬂt›racakt›r.
Çal›ﬂmada, do¤al bir antrakinon türevi olan aloe emodin ile
cisplatinin ayr› ayr› ve birlikte kullan›ld›klar›nda C6 tümör
hücreleri üzerine etkilerinin, hem iki boyutlu hem de üç boyutlu kültürlerde incelenmesi amaçland›.
GEREÇ ve YÖNTEM
Hücre kültürü koﬂullar› ve kullan›lan ilaçlar
Bu araﬂt›rmada Amerikan Hayvan Hücre Kültür Koleksiyonu
(ATCC) hücre bankas›ndan sa¤lanan s›çan C6 glioma
(ECACC no:558807) hücre soyu kullan›ld›. C6 hücreleri için
besi ortam›, inaktive edilmiﬂ %10 FCS, 0,2mM glutamin, 100
IU/ml penisilin ve 100 _g/ml streptomisin içeren DMEM-F12
medyumu (Dulbecco’nun Modifiye Edilmiﬂ Eagle Medyumu, besleyici kar›ﬂ›m F12 Ham Medyumu) dur. Hücreler bu
besi ortam›n› içeren 25cm_ ve 75cm_’lik flasklarda, iç ortam›
%5 CO2, %95 nem içeren ve 37°C olan inkübatör (Sanyo)
içinde tutularak ve haftada 2 kez rutin pasaj yap›larak üretildi.
Aloe emodin (A 7687 25 mg, Sigma) saf Dimethilsulfoxide
(DMSO, D2650, Sigma,) içerisinde haz›rland›. Cisplatin (
Ebewe 10mg ) ise steril serum fizyolojik ile dilüe edildi.
Deney protokolleri
Çal›ﬂman›n ilk aﬂamas›nda, 6 kuyucuklu kültür kaplar›n›n her
bir kuyucu¤una %100 canl› 500 000 C6 hücresi 5 ml
DMEM-F12 medyumu içinde ekildi. Aloe emodinin 10, 20 ve
40 µM dozlarda, cisplatin ise 0.1, 1 ve 10 µg/ml dozlarda uyguland›. Kontrol gruplar›na ise herhangi bir ilaç uygulamas›
yap›lmad›. Aloe emodin ve cisplatinin etkin dozlar›n›n belirlenmesi için 12, 24, 48 ve 72. saatler sonunda zamana ve doza ba¤l› proliferasyon de¤erleri belirlendi.
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Çal›ﬂman›n ikinci aﬂamas›nda kontrol, aloe emodin, cisplatin ve kombinasyon grubu (Aloe emodin + cisplatin )
olmak üzere 4 grup oluﬂturuldu. Aloe emodinin etkin dozu olarak 20 µM/ml , cisplatinin etkin dozu olarak ise 1
µg/ml kullan›ld›. Tüm gruplarda 12, 24, 48 ve 72. saatler
sonunda zamana ve doza ba¤l› hücre proliferasyon oranlar› tespit edildi.
‹mmunohistokimyasal Yöntemler
Kontrol ve deney gruplar›na ait hücrelerin BrdU ile iﬂaretlenme indekslerinin tespiti amac›yla, her bir grup için 24 kuyucuklu kültür kaplar›na kuyucuk baﬂ›na 40 000 canl› C6 hücresi lamel üzerine ekildi. Aloe emodin, cisplatinin ve kombinasyon gruplar›na ilaçlar›n etkin dozlar› uygulan›rken kontrol
grubuna herhangi bir uygulama yap›lmad›. 24, 48 ve 72. saatlerin sonunda, tüm gruplardaki hücreler 1 saat süreyle BrdU
ile muamele edildi. Daha sonra hücreler %70 etanolde 0
oC’de 30 dk da tespit edilerek immünohistokimyasal prosedür
için haz›rland›.
Üç boyutlu kültür modelinde ise, her bir grup için agarla kaplanm›ﬂ 6 kuyucuklu kültür kaplar›n›n her bir kuyucu¤una 5 ml
medyum içerisinde 1.000.000 canl› C6 hücresi ekildi. Hücreler rutin bak›mlar› yap›lmak kayd›yla nemli %5 CO2 hava kar›ﬂ›ml› ortamda 37oC’de 7 gün süreyle sferoid oluﬂumu için
bekletildi. Deney grubu sferoidlerine etkin dozlarda ilaçlar uygulan›rken kontrol grubu sferoidlerine ise herhangi bir ilaç uygulamas› yap›lmad›. 24, 48 ve 72. saatlerin sonunda tüm gruplardaki sferoidler 1 saat süreyle BrdU ile muamele edildikten
sonra %10 formaldehitte tespit edildi. Rutin takip iﬂlemlerinden sonra parafinde blokland›.
‹ki boyutlu ve üç boyutlu kültürlerde immünohistokimyasal
boyamada primer antikor olarak, NCL-BrdU (mouse, monoclonal), sekonder antikor olarak ise Biotinylated Goat AntiMouse kullan›ld›. Preperatlar ›ﬂ›k mikroskopunda (Olympus
CX21) de¤erlendirilerek sentez faz›ndaki hücrelerin BrdU ile
iﬂaretlenme oranlar› belirlendi.
Elektron mikroskopik yöntem
Kontrol ve deney gruplar›ndaki sferoidler %1.5 gluteraldehitte 30 dk 4oC de bekletilerek tespit edildi.Daha sonra OsO4
te 60 dk 4oC postfiksasyon yap›ld›. %1 uranil asetatta 15 dk
tutulduktan sonra rutin takip yap›larak Epon 812 ile blokland›. ‹nce kesitler kurﬂun sitrat ve uranil asetatla kontrastlamas›
yap›larak transmisyon elektron mikroskobunda (JEOL 1011,
Japan) incelendi.
‹statiktiksel Analiz
Yap›lan deneylerden elde edilen verileri de¤erlendirmede
SPSS 11.0 istatistik program› kullan›ld›. Ölçüm de¤erleri
homojen da¤›l›m göstermedi¤i için non-parametrik testlerde çal›ﬂ›ld›. Gruplar aras› fark›n anlaml›l›¤›n› de¤erlendirmede Kruskal-Wallis Varyans analizi testi kullan›ld›. Anlaml›l›k s›n›r› p< 0,05 olarak kabul edildi. Anlaml›
bulunan varyans analizi sonuçlar› Post-hoc testlerden
Bonferroni ile sorguland›. Bonferroni çal›ﬂ›rken anlaml›l›k s›n›r› (4 grup bulundu¤u için) p< 0,0125 olarak hesapland›.

BULGULAR
Aloe emodinin 10µM dozu tüm saatlerde kontrol grubundaki
hücre say›s›na göre çok az miktarda azalmaya yol açmas›na
karﬂ›n, 20µM ve 40 µM dozlar› tüm saatlerde kontrole göre
hücre say›s›nda anlaml› bir azalma meydana getirdi
(p<0,0125). Ancak aloe emodinin 20 µM ile 40 µM dozlar›
aras›nda 48 ve 72. saatlerde anlaml› bir fark gözlenmemesi
dolay›s›yla etkin doz olarak 20µM dozu seçildi.
Cisplatinin 0,1 µg/ml dozu kontrol grubu ile k›yasland›¤›nda
12. saatte bir de¤iﬂme yaratmazken 24, 48 ve 72. saatlerde
hücre say›s›n›n kontrole göre anlaml› bir azalma gösterdi¤i, 1
µg/ml ve 10 µg/ml dozlar›n›n ise tüm saatlerde kontrol ve 0,1
µg/mL doz uygulanan gruba göre hücre say›s›nda anlaml› bir
azalma yaratt›¤› belirlendi (p<0,0125).
1 µg/mL ve
10 µg/mL dozlar› aras›nda 48. ve 72. saatlerde anlaml› bir fark
gözlenmedi¤inden etkin doz olarak 1 µg/ml doz seçildi.
‹ki boyutlu hücre kültür modelinde yap›lan kontrol, aloe emodin, cisplatin ve kombinasyon gruplar›na ait hücre proliferasyon de¤erlendirmeleri ﬁekil 1’de gösterilmektedir. Kontrol
grubuna göre aloe emodin (20 µM) ve cisplatinin (1 µg/mL)
birlikte kullan›ld›¤› kombinasyon grubunda tüm saatlerde
hücre say›s› anlaml› bir ﬂekilde azald› (p<0,0125) (Resim 1a
ve b). Ancak bu grup ile tek baﬂlar›na uygulanan aloe emodin
ve cisplatin gruplar› k›yasland›¤›nda ve tüm saatlerde hücre
proliferasyonu de¤erlendirildi¤inde anlaml› bir fark gözlenmedi (p>0,0125). Aloe emodin ile kombinasyon grubu aras›nda fark sadece 24. saatte anlaml›yd› (p<0,0125).

Resim 1. ‹ki boyutlu kültürde; a) Kontrol grubunda çok
say›da ve normal morfolojiye sahip C6 glioma hücreleri. b)
Kombinasyon grubunda çok az say›da ve dejenerasyon
gösteren C6 glioma hücreleri.
(Not: Bu çal›ﬂmadaki tüm resimler 72 saatlik kültürlerden
çekilmiﬂtir.)

‹mmunohistokimyasal Bulgular
‹ki boyutlu kültür modelinde BrdU ile iﬂaretlenen hücrelerde
yap›lan de¤erlendirmede kontrol gurubuna ait çok say›da sentez faz›nda hücre izlenirken aloemodin, cisplatin ve kombinasyon gruplar›nda immun iﬂaretlenme çok azd› (Resim 2a, b,
c ve d). Buna göre, BrdU ile iﬂaretlenme indeksi kontrol grubunda 72. saatte %41 iken aloe emodin grubunda %5,9, cisplatin grubunda %4,9, kombinasyon grubunda ise %1,2 olarak
belirlendi (ﬁekil 2). Kontrol grubunda iﬂaretlenme oran› 48.
saatte %57 ile en yüksek de¤er olarak tespit edildi. Tüm deney gruplar›nda BrdU ile iﬂaretlenmiﬂ preparatlar kontrol ile
k›yasland›¤›nda tüm saatlerde sentez faz› inhibisyonu görül-
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Resim 2. ‹ki boyutlu kültürde; a) Kontrol grubu: BrdU ile iﬂaretli çok say›da C6 glioma hücresi. Bar
uzunlu¤u: 25 µm. b) Aloe emodin grubu: BrdU ile iﬂaretli az say›daki C6 glioma hücreleri. Bar uzunlu¤u: Küçük resim 12,5 µm, büyük resim 25 µm. c ve d) Cisplatin ve Kombinasyon gruplar›: Her iki
gruptada C6 glioma hücrelerinin BrdU ile iﬂaretlenmedi¤i gözlenmekte. Bar uzunlu¤u: 12,5 µm.

Resim 3. Üç boyutlu kültürlerde; a) Kontrol grubunda tümör sferoidlerinin periferik k›s›mlar›nda yerleﬂik çok say›da BrdU ile iﬂaretli sentez faz›ndaki C6 glioma hücreleri. Bar uzunlu¤u: 25 µm. b) Aloemodin grubunda sentez faz›ndaki iﬂaretli C6 glioma hücreleri oldukça az say›da. Bar uzunlu¤u: Küçük resim 12,5 µm, büyük resim 25 µm c) Cisplatin grubunda iﬂaretli hücre say›s› çok daha azalm›ﬂ olarak izlenmekte. Bar uzunlu¤u: 25 µm. d) Kombinasyon grubunda ise aloemodin ve cisplatinin tek baﬂ›na kullan›ld›¤› gruplara benzer ﬂekilde az say›da iﬂaretli hücre izlenmekte. Bar uzunlu¤u: 25 µm.

dü. Aloemodin ve cisplatin gruplar›nda iﬂaretlenme yüzdeleri
aras›ndaki fark 24. ve 48. saatlerde anlaml›yd› (p<0,0125) fakat 72. saatte anlaml› de¤ildi (p>0,0125). Cisplatin grubunda, tüm saatlerde önemli ölçüde ve anlaml› derecede S faz› inhibisyonu mevcuttu (p<0,0125). Kombinasyon grubunda iﬂaretlenme oran› kontrol ve aloe emodin grubuna göre tüm saatlerde anlaml› bir ﬂekilde azalm›ﬂt› (p<0,0125). Kombinasyon

ﬁekil 1. Proliferasyon deneyi grafi¤i

grubu cisplatin grubu ile k›yasland›¤›nda ise anlaml› bir farkl›l›k bulunmad› (p>0,0125).
Üç boyutlu hücre kültür modelinde BrdU ile iﬂaretlenme sonuçlar› ﬁekil 3’de görülmektedir. BrdU ile iﬂaretlenme indeksi %17,5 olarak bulunan kontrol grubuna ait sferoidlerde, sentez faz›ndaki hücreler ço¤unlukla sferoidin periferindeydi
(Resim 3a). Aloe emodin grubunda iﬂaretlenme indeksi %9,2
olup kontrol grubuna göre daha azd› (p<0,0125) (Resim 3b).
Cisplatin grubunda iﬂaretlenme indeksi %5.8 olup hem kontrol hem de aloe emodin grubuna göre daha azalm›ﬂt› (Resim
3c). Kombinasyon grubunda ise iﬂaretlenme indeksi %5,4 idi
(Resim 3d). Kombinasyon grubu aloe emodin grubu ile k›yasland›¤›nda fark anlaml› bulundu (p<0,0125). Ancak cisplatin
grubu ile k›yasland›¤›nda minimal düzeyde daha az iﬂaretlenmeye yol açt› fakat fark anlaml› de¤ildi (p>0,0125).
Elektron mikroskopik bulgular
Kontrol grubu sferoidlerde hücreler birbirleriyle bütünlük
içersindeydi (Resim 4a). Hücreler düzgün s›n›rl› ve ökromatik nukleusa, iyi geliﬂmiﬂ nukleolusa sahipti. Sitoplazmalar›
çok say›da serbest ribozom, granüllü endoplazma retikulumu
ve düzgün kristalara sahip mitokondriyonlar içeriyordu. Özellikle sferoidin periferinde bulunan hücreler sitoplazmik organeller aç›s›ndan zengindiler, sferoidin yüzeyine do¤ru uzanan
düzgün ﬂekilli sitoplazmik uzant›lar sergiliyorlard›. Bu hücre-
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Resim 4. Üç boyutlu kültürlerde tümör sferoidlerinin elektron mikroskopik görünümleri. a) Normal
morfolojiye sahip C6 glioma hücreleri. Sferoidin periferisinde yer alan hücrelerde uzun sitoplazmik ç›k›nt›lar izlenmekte. Hücreler aras› ba¤lant›lar normal görünümde. X 5000 b) Aloemodin grubu: Hücrelerin morfolojilerinde major bir dejenerasyon izlenmiyor. Genel olarak kontrol grubuna benzer görünüm hakim. X 5000 c) Cisplatin grubunda sferoid morfolojisi oldukça bozulmuﬂ, hücreler aras› ba¤lant›lar yaln›zca en periferik k›s›mlarda izlenirken hemen iç k›s›mlarda dejenere hücreler mevcut. X 4000
d) Kombinasyon grubu: Sferodi oluﬂturan C6 glioma hücreleri cisplatin grubundakilere benzer olarak
izlenmekte. X 3000
ler içerisinde mitoz göreceli olarak daha s›k izlenmekteydi.
Hücre ölümü ve apoptozis nadiren ve daha çok sferoidin iç
bölgelerine yak›n olarak gözlendi.
Aloe emodin uygulanan gruptaki sferoidlerde sferoid bütünlü¤ünün genel olarak korundu¤u görüldü (Resim 4b). Sferoidlerde hücreler aras› aç›kl›k göreceli olarak normaldi. Sferoidlerin d›ﬂ k›sm›ndaki hücrelerde sitoplazmik uzant›lar›n yer
yer azald›¤› izlenirken merkezine yak›n bölgelerde nekrotik
ve apoptotik hücrelere daha s›k rastland›.
Cisplatin uygulanan grupta sferoid morfolojisi oldukça bozuktu (Resim 4c). Sferoidi oluﬂturan hücreler aras›ndaki mesafeler artm›ﬂt›. Kontrol ve aloe emodin gruplar›na k›yasla
nekroz ve apoptozisin daha s›k oldu¤u ve sferoid periferindeki hücrelerin sitoplazmik uzant›lar›n›n daha azald›¤› dikkati
çekti. Hücrelerin sitoplazmik içerikleri daha fakirdi.
Kombinasyon grubunda genel sferoid morfolojisi cisplatin
grubuna benzer olarak bozuktu (Resim 4d). Sferoidi oluﬂturan
hücrelerde hücreler aras› mesafenin aç›lm›ﬂ oldu¤u ve ayn› zamanda apoptotik hücrelerin artt›¤› gözlemlendi. Sferoid periferindeki hücrelerde sitoplazmik uzant›lar›n azald›¤› görülürken sferoidin iç k›s›mlar›nda normalden daha uzun sitoplazmik uzant›lara sahip hücreler mevcuttu. Bu uzant›lar hücreden hücreye uzanmakta ve içersinde hücre organelleri içermekteydi. Mitoz yapan hücre say›s› kontrol grubuna göre daha azd›.
TARTIﬁMA
Aloe emodin 10, 20 ve 40µM dozlarda uygulanarak C6 glioma hücreleri üzerinde yap›lan bir çal›ﬂmada, aloe emodinin
apoptozis ve otofajiye yol açarak gliomalara karﬂ› etkili oldu¤u ifade edilmiﬂtir (11). Çal›ﬂmam›zda Mijatovic ve arkadaﬂlar›n›n bu bulgular›na paralel olarak aloe emodinin hücre ölümüne sebep oldu¤unu iki boyutlu kültürlerde say›sal olarak
belirledik. C6 hücrelerine 20 ve 40 µM dozlarda aloe emodin
uyguland›¤›nda 24, 48 ve 72. saatlerde kontrole göre hücre say›s›nda anlaml› bir azalma meydana geldi (p<0,0125). Aloe
emodinin 20 ve 40 µM dozlar› aras›nda 48 ve 72. saatlerde anlaml› bir fark gözlenmedi (p>0,0125). Bu nedenle 20 µM do-

zu istatistiksel olarak anlaml› bir ﬂekilde hücre ço¤almas›n› %
50 oran›nda inhibe eden etkin doz olarak belirledik. ‹ki boyutlu kültürlerde 72. saatte kontrol grubunda BrdU ile iﬂaretlenme oran› % 41 iken, aloe emodin grubunda % 5,9 olarak bulundu.
Cisplatin kuvvetli antitümoral etkiye sahip bir ilaç olarak beyin tümörlerinde s›kl›kla kullan›l›r (15). Cisplatinin iki boyutlu C6 hücreleri üzerine etkilerinin bildirildi¤i farkl› bir çal›ﬂmada ise ilaç 0,2-10 µg/ml dozda kullan›lm›ﬂ 24-72. saatlerdeki etkileri incelenmiﬂ, 10 µg/ml l›k dozunun % 90 oran›nda apoptozise yol açt›¤› belirtilmiﬂtir. 1,5 µg/ml dozda ise 72
saat sonra apoptozise yol açt›¤› bildirilmiﬂtir. Bizim yapt›¤›m›z deneyde de cisplatin 72 saat sonunda tüm dozlarda hücre
say›s›n› azaltt› (p<0,05). Ancak 1 µg/ml ve 10 µg/ml lik dozlar›n 48. ve 72. saatlerde hücrelerde meydana getirdi¤i hücre
ölümü aras›nda anlaml› fark bulunmad›. Bu nedenle cisplatinin etkin dozu olarak 1 µg/ml belirlendi. 1 µg/ml dozda uygulad›¤›m›z ilaç hücre morfolojisini de belirgin bir ﬂekilde de¤iﬂtirerek hücrelerde dejenerasyona yol açt›, bu durum özellikle
elektron mikroskobik olarak. belirgin olarak gözlendi (Resim
4c).

ﬁekil 2. ‹ki boyutlu hücre kültür modelinde C6 glioma
hücrelerinin BrdU ile iﬂaretlenme grafi¤i
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Klinik kullan›m› yayg›n antikanser ilaçlarla aloe emodinin
etkileﬂimleri ve bunlar›n kombinasyonlar›n›n antitümör etkinli¤i de¤iﬂtirip de¤iﬂtirmedi¤i çeﬂitli deneysel çal›ﬂmalarla araﬂt›r›lmaktad›r. Bu çal›ﬂmalardan birinde aloe emodinin cisplatin ile etkileﬂimi ve birlikte kullan›m›n›n etkileri, s›çan C6 glioma hücre soyunda araﬂt›r›lm›ﬂt›r (12).
Araﬂt›rmada C6 hücrelerine aloe emodinin 20 ve 40 µM l›k
dozlar› uygulanm›ﬂ ve 20 µM olan doz etkili bulunmuﬂtur.
Antikanser etkisi bilinen cisplatinin 1,25, 2,5, 5, 20 ve
40µM dozlar›n›n, hücre say›s›nda doza ba¤›ml› olarak azalmaya neden oldu¤u bildirilmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada, iki ilac›n
kombine uygulamalar›nda, aloe emodinin cisplatinin yol
açt›¤› toksik etkiyi ilk 24 saatte azaltt›¤› belirtilmektedir.
Aloe emodinin yapt›¤› bu etki cisplatinin tümör hücrelerinde tetikledi¤i ERK _ (P44/P42 MAP kinaz) aktivasyonu
ba¤›ml› etkisini azaltmas›ndan oldu¤u iddia edilmektedir.
Ancak di¤er yandan aloe emodinin yol açt›¤› bu etkinin ayn› zamanda cisplatinin normal dokular üzerinde oluﬂturabilece¤i istenmeyen toksik etkileri azaltabilece¤i sonucuna
var›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂman›n sonuçlar› ile bizim bulgular›m›z
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda paralellik bulunmad›. ﬁöyle ki, bizim
çal›ﬂmam›zda hücre proliferasyon deneyi sonuçlar›na göre
aloe emodin ve cisplatinin birlikte uygulanmas› ile tek uygulanmalar› aras›nda anlaml› fark gözlenmedi (p>0,0125).
Aloe emodin ile kombinasyon grubu aras›nda fark sadece
24 saatte anlaml›yd› (p<0,0125). ‹ki boyutlu hücre kültüründe BrdU-LI sonuçlar›m›za göre kontrol grubu 72. saatte % 41 iken aloe emodin % 5,9, cisplatin % 4,9, kombine
uygulamada ise % 1,2 olarak belirlendi (ﬁekil 2). Bu sonuçlara göre her iki ilac›n da sentez faz› iﬂaretlenme oranlar›nda azalma yaratt›¤› ve bu oranlar›n kontrole göre anlaml›
oldu¤u (p<0,0125) fakat cisplatinin aloe emodinden daha
yüksek oranda sentez faz›ndaki hücre say›s›n› azaltt›¤› belirlendi. Kombinasyon grubu ile cisplatin grubu aras›ndaki
BrdU sonuçlar› bak›m›ndan anlaml› bir farkl›l›k bulunmad› (p>0,0125). Üç boyutlu kültür modelinde ise kontrol
grubu BrdU ile iﬂaretlenme oran› % 17,5 olarak bulunurken
aloe emodin grubunda iﬂaretlenme % 9,2, cisplatin grubunda iﬂaretlenme % 5,8 ve kombinasyon grubunda ise iﬂaretlenme % 5,4 olarak belirlendi (ﬁekil 3). Kombinasyon grubu de¤erleri tüm saatlerde kontrole ve aloe emodin grubuna göre iﬂaretlenme oran›nda anlaml› bir azalma gösterdi
(p<0,0125), fakat cisplatin ile aras›ndaki fark ise burada da
anlaml› de¤ildi (p>0,0125).
Bir baﬂka çal›ﬂmada da aloe emodininin 0,5, 5, 7,5, 10 µM l›k
dozlar› cis-platinol, doxorubicin, 5-flourourasil ile kombine
olarak Merkel hücrleri üzerine in vitro ortamda 5 gün süreyle
uygulanm›ﬂt›r. Uygulama sonucu görülmüﬂtür ki kombine uygulanan ilaçlar›n antiproliferatif etkisi her birinin yaln›z uygulanmas›n›n gösterdi¤i antiproliferatif etkiden daha yüksektir.
Bu etki ilaçlar›n özellikle düﬂük konsantrasyonlar›nda belirgindir (3).
Tümör büyümesi üzerine çeﬂitli faktörlerin etkisini de¤erlendirmede iki boyutlu kültürler yerine üç boyutlu kültürlerin
kullan›lmas› son y›llarda tercih edilmelidir. Vücut içi solid tümörleri daha yak›ndan taklit eden multiselüler tümör sferoidleri tümör biyolojisinin birçok yönünü araﬂt›rmak için gerçek-

ﬁekil 3. Üç boyutlu hücre kültür modelinde C6 glioma
hücrelerinin BrdU ile iﬂaretlenme grafi¤i

çi deneysel bir modeldir (2,8). Bu model vücut içi tümör mikroçevre koﬂullar›na daha yak›nd›r. Sferoidlerde hücre-hücre
temas› s›ras›nda integrin oluﬂumunun önemli oldu¤u ve sferoid mikroçevresinin bu integrin sal›n›m›n› düzenledi¤i bilinmektedir (20). Sferoidlerin integrin düzeyi in vivo tümörlere
daha yak›nd›r. Bu nedenlerle ilaçlar›n etkinliklerinin daha
do¤ru belirlenmesini sa¤layabilece¤inden, in vivo deneylerde
multisellüler tümör sferoidleri kullan›lmas› ayn› zamanda klinik kullan›ma geçiﬂi de kolaylaﬂt›racakt›r.
Aloe emodinin antikanser etkisi tek baﬂ›na ya da kombine tedavilerde üç boyutlu tümör modelleri kullanarak daha önceden araﬂt›r›lmam›ﬂt›r. Bu nedenle üç boyutlu modellerdeki
bulgular›m›z› karﬂ›laﬂt›rma olana¤› bulamad›k. Ancak; Cisplatinle tümör sferoidlerinde yap›lan bir çal›ﬂmada, ilac›n hücre ço¤almas›n› etkileyerek sferoid büyüklü¤ünü azaltt›¤› ve
sferoidde hücreleraras› ba¤lant›lar› bozarak dejenerasyona ve
apoptosise yol açt›¤› bildirilmiﬂtir (6). Ayn› çal›ﬂmada hücre
proliferasyonunundaki azalman›n daha çok sferoidin periferinde belirgin oldu¤u, iç k›s›mlar›nda bulunan sessiz hücrelerde ise etkisinin daha az görüldü¤ü belirtilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda cisplatin grubunda sferoidi oluﬂturan hücreler aras›ndaki
mesafeler artm›ﬂt› ve morfolojisi bozulmuﬂtu (Resim 4 c).
Kontrol grubuna k›yasla hücrelerin birbiri ile olan temaslar›n›n azald›¤› ve hücre ölümünün daha s›k oldu¤u da bulgular›m›z aras›ndayd›. Hücrelerin sitoplazmik içerikleri daha fakirdi ve uzant›lar› daha azalm›ﬂt›. Bulgular›m›z Hall ve ark.’n›n
bulgular› ile paraleldi. Di¤er yandan ayn› grubumuzda BrdU
ile iﬂaretlenme kontrol ve aloe emodin grubuna göre anlaml›
olarak azalm›ﬂt› (p<0,0125).
Sonuç olarak, çal›ﬂmam›zda aloe emodin ve cisplatinin C6
glioma hücrelerinde hücre ölümü ile tümör hücre ço¤almas›n› azaltt›¤›, ancak cisplatinin etkisinin aloe emodinden daha
kuvvetli oldu¤u görüldü. Kombinasyon grubunda ise cisplatinin tek baﬂ›na kullan›ld›¤› gruba göre anlaml› bir fark bulunmad›. ‹leriki çal›ﬂmalarda üç boyutlu tümör modelleri de kullanarak aloe emodinin tümör invazyonu, damar oluﬂumu etkisi ve radyoterapi ile kombine kullan›m›n›n araﬂt›r›lmas›n›n
kanser tedavisine katk› sa¤layabilece¤i düﬂünülmekte ve yeni deneysel çal›ﬂmalar planlanmaktad›r.
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