PROGRAMLANMIﬁ HÜCRE ÖLÜMÜ

m›ﬂ. ‹nsandaki hücre ölümünü kontrol eden son
derece karmaﬂ›k tüm mekanizmay› ortaya ç›karmak, t›p bilimi aç›s›ndan büyük önem taﬂ›yor.

Hücre Ölümü Çeﬂitleri

APOPTOZ
“Apoptoz”, Yunanca bir kelime olup, “sonbaharda yapraklar›n dökülmesi” anlam›n› taﬂ›yor.
Vücudumuzdaki her hücre belli bir süre yaﬂar
ve zaman› gelince ölür. Apoptoz olarak adland›r›lan bu önceden programlanm›ﬂ hücre ölümüyle
hücre ço¤almas› (mitozis) aras›nda kontrollü bir
denge vard›r. Bu dengenin bozulmas› çok say›daki önemli hastal›¤›n ortaya ç›kma nedenidir. AIDS,
Alzheimer, Parkinson, insüline ba¤›ml› tip diyabet,
hepatit C enfeksiyonu ve miyokard enfarktüsü gibi hastal›klarda apoptoz h›zlan›rken, otoimmün
(ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin vücudun kendisine karﬂ› harekete geçti¤i) hastal›klar ve kanserde apoptoz yavaﬂlar. Araﬂt›rmalar, bu hastal›klar›n oluﬂumunun
engellenmesi ve tedavisi için, apoptoz mekanizmas›n›n daha iyi anlaﬂ›lmas› üzerinde artan h›zla devam etmekte.
Vücudumuz döllenmiﬂ yumurtadan geliﬂen yüzlerce hücreden oluﬂuyor. Embriyonik ve fetal süreçler boyunca hücre say›m›z h›zla artar. Hücreler
olgunlaﬂ›r, kas, kan, kalp ve sinir sistemi gibi vücudumuzun çeﬂitli doku ve organlar›n› oluﬂturmak
üzere özelleﬂirler. Özelleﬂen bu hücreler aras›ndaki iﬂbirli¤i sonucu, vücudumuz tek parça halinde
iﬂlev görür. Hücreler geliﬂim süreci boyunca do¤ru hücre türünü meydana getirmek için do¤ru zamanda do¤ru biçimde farkl›laﬂmak zorundad›r ve
her hücre belli bir ömre sahiptir. Örne¤in ba¤›rsak
hücreleri için yaﬂam süresi 3-5 günken, derimizdeki epidermal hücreler 20-25 gün yaﬂayabiliyorlar.
K›sacas› yetiﬂkin bir insan vücudunda her gün milyarlarca hücre meydana gelirken, ayn› zamanda
dokulardaki hücre say›s›n› sabit tutmak üzere eﬂit
miktarda hücre de ölüme gidiyor. Kontrollü olarak
gerçekleﬂen bu duyarl› mekanizma; ‘programlanm›ﬂ hücre ölümü’ ya da ‘apoptoz’ olarak adland›r›l›yor. Di¤er bir hücre ölüm ﬂekliyse “nekroz” olarak adland›r›lan kazasal ölüm. Ancak, ölüm için
bask›n mekanizma apoptoz.
Ekim 2002’de S.Brenner, H.R. Hortvitz ve J.E.
Sulston isimli üç araﬂt›rmac› “programlanm›ﬂ hücre ölümü ve organ geliﬂiminin genetik olarak dü-
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zenlenmesi” üzerine yapt›klar› çal›ﬂmalarla
T›p/Fizyoloji alan›nda Nobel Ödülü’nü almaya hak
kazanm›ﬂlar. Brenner, “Caenorhabditis elegans”
isimli, memelilerden daha basit, çok hücreli bir organizma olan kurtçu¤u deneysel çal›ﬂmalar›n› yürütece¤i model olarak seçti. Bu kurtçuk, yaklaﬂ›k
olarak 1 mm uzunlu¤unda, ﬂeffaf yap›da ve çok k›sa bir üreme periyoduna sahiptir ve bu özellikleri
sayesinde mikroskop alt›nda do¤rudan hücre bölünmesi izlenebilir. Brenner, 1970’lerde, C.elegans’›n genomunda, özgül gen mutasyonlar›n›n
kimyasal bir bileﬂik (etil metan sülfonat) ile baﬂlat›labildi¤ini göstererek yeni bir ç›¤›r açt›.
Sulston, C.elegans’› yumurta döneminden ergin döneme ulaﬂana kadar incelemiﬂ ve doku geliﬂiminde bölünme ve farkl›laﬂmalar›n oldu¤u tüm
aﬂamalar›n haritas›n› ç›kartm›ﬂ. Bu çal›ﬂmalar sonucunda, C.elegans’›n, tüm bireylerinde ayn› bölünme ve farkl›laﬂma program›yla de¤iﬂmeyen bir
hücre soyuna sahip oldu¤unu göstermiﬂ. Geliﬂim
s›ras›nda 1090 adet hücrenin oluﬂtu¤u, ancak
bunlar›n 131 tanesinin programlanm›ﬂ biçimde öldü¤ü ve böylelikle yetiﬂkin kurtçu¤un 959 somatik hücreye sahip oldu¤u belirlenmiﬂ.
Nobel Ödülü’nün üçüncü orta¤› Horvitz ise
C.elegans’ta hücre ölümünü kontrol eden anahtar
genleri tan›mlam›ﬂ. Ölüm
genleri olarak ced 3 ve
ced 4, ölüme karﬂ› koruyan gen olarak da ced 9’u
belirlemiﬂ. Bugün bu genlerin insan genomundaki
karﬂ›l›klar› da biliniyor.
Ced-3’e karﬂ›l›k kaspazlar, ced-9’a karﬂ›l›k Bcl-2
ve ced-4 için Apaf-1 genleri tan›mlanm›ﬂ. K›sacas›,
Apoptotik ve
araﬂt›rmac›lar›n C.elegans
nekrotik hücre
üzerine yapm›ﬂ oldu¤u bu
ölümü mekanizçal›ﬂmalar, insanlarda da
malar›n›n
ayn› iﬂlevlere sahip genlekarakteristik
rin tan›mlanmas›n› sa¤laözellikleri

Yaﬂayan hücreler, asl›nda iki farkl› mekanizmayla ölüyorlar: Apoptoz ve nekroz. Apoptoz, önceden programlanm›ﬂ ve düzenli olarak geliﬂen bir
ölüm ﬂekli olmas›na karﬂ›n, nekroz, kazasal ve
rastgele geliﬂen (genler taraf›ndan kontrol edilmeyen) düzensiz bir süreç. Nekroz’da hücre d›ﬂ›ndan
gelen fiziksel ve kimyasal etkilere (aﬂ›r› ›s› de¤iﬂimleri, yanma, toksik maddeler vb) maruz kalan
hücrenin iyon dengesi bozulur ve hücre, yap›s›na
aﬂ›r› s›v› almas›yla organelleri ﬂiﬂer, zar bütünlü¤ü
kaybolur. Sonuçta hücre patlar, da¤›l›r ve lizozomal enzimlerini kontrolsüz bir ﬂekilde çevresine
salar. Bu da çevre hücrelere zarar vererek, dokuda güçlü bir iltihapl› cevaba neden olur. Apoptoz
mekanizmas› tek bir hücre için meydana gelirken,
nekroz, hücre gruplar›n› içeren bir ölüm ﬂeklidir.
Apoptozda hücreler su kaybederek küçülürler,
büzülürler, ﬂekilleri bozulur ve komﬂu hücrelerle
ba¤lant›lar›n› kaybederler. Sitoplazma yo¤unlaﬂ›r
ve organeller birbirine yak›nlaﬂ›r. Organeller genel
olarak sa¤lamd›r ve hücre membran› apoptozun
geç evrelerine dek bütünlü¤ünü korur. En önemli
de¤iﬂiklikler çekirdekte izlenir. Kromatin (hücre
bölünmesi s›ras›nda yo¤unlaﬂarak kromozomlar›
oluﬂturan nükleik asit-protein kompleksi), çekirdek zar›na yak›n bölgede yo¤unlaﬂ›r ve hilal ﬂeklinde çekirdek zar›n›n iç yüzeyine yerleﬂir. Çekirdek de büzülür, yo¤unlaﬂ›r ve bazen zarla sar›l›
olarak birkaç parçaya ayr›labilir.
Apoptoz süreci ilerledikçe, sitoplazmik ç›k›nt›lar ve tomurcuklanmalar oluﬂur. Hücre daha sonra, s›k›ca paketlenmiﬂ organelleri, sitoplazma ve
çekirdek parçalar›n› içeren “apoptotik cisimcik”lere parçalan›r. Bu parçalar komﬂu hücreler ve makrofajlar taraf›ndan fagosite edilerek (sindirilerek)
dokudan uzaklaﬂt›r›l›r. Böylece herhangi bir doku
reaksiyonunun ortaya ç›kmas› engellenir.

Apoptoz Mekanizmalar›
Genelde apoptoza u¤rayan hücreler, düzenli
hücre parçalanmas›na dönüﬂen ölüm uyar›s›n› alm›ﬂlard›r. Mekanizma baﬂlad›ktan ve mitokondrinin etkinleﬂmesinden sonra, iﬂlem h›zl› ve geri dönüﬂümsüz olarak sürer.
Apoptozun biyokimyasal mekanizmas›n› 4 aﬂamada incelemek mümkün:
- Ölüm sinyalleri

Viral Enfeksiyonlar ve Kanser
Virüsler girdikleri hücreye kendi proteinlerini
sentezlettirerek üremelerini devam ettirirler. Fakat
enfekte ettikleri hücrenin kendisi için gerekli proteinlerin üretimini durdururlar. Bu nedenle o hücrede
apoptoz uyar›l›r ve hücre ölür. Böylelikle virüs kendini de yokeder. Fakat Epstein-Barr Virus (EBV) ve
insan papilloma virüsleri (HPV) gibi baz› virüsler, enfekte ettikleri hücrenin ölümünü engelleyecek yollar
geliﬂtirmiﬂ durumdalar. Örne¤in HPV, güçlü bir
apoptoz-destekleyicisi olan p53 genini etkisiz hale
getiren bir protein üretir. EBV ise apoptozun oluﬂumunu engelleyen Bcl-2 proteinine benzer moleküller
üretir ya da enfekte etti¤i hücrenin Bcl-2 üretimini
art›ran proteinler üretir. Virüslerin bu davran›ﬂ›, enfekte ettikleri hücreyi apoptoza karﬂ› dirençli hale
getirirken, üremeye devam ederek kanserli hücrelerin ortaya ç›kmas›na da neden olabilir. Örne¤in, HPV
rahim a¤z› kanserine yol açabilirken, EBV de Burkitt’s lenfoma hastal›¤›na neden olabilmektedir.
Cilt kanserinin en tehlikeli türlerinden biri olan
melanomadaysa, apoptozda yer alan Apaf-1 kompleksini kodlayan gen etkisiz hale gelir, böylelikle hücreler kontrolsüz bir biçimde ço¤al›r.
Baz› kanser türlerindeyse hücreler, kendi ölümlerine neden olan sitotoksik T hücrelerini, yüksek düzeyde FasL almac› salg›layarak ölüme götürürler.
Böylece kendileri üremeye devam ederler.
Kanser tedavisinde kullan›lan radyasyon ve kim- Kontrol aﬂamas›
- ‹nfaz faz› ve
- Ölü hücrelerin fagositozla uzaklaﬂt›r›lmas›.
Ölüm sinyalleri; ölümü tetikleyen uyar›lard›r.
Bunlar büyüme ve üreme faktörleri, hormonlar gibi yaﬂam sinyallerinin yoklu¤u, DNA hasar› (p53
geni yoluyla) ve toksik maddeler gibi apoptozu
uyaran sinyaller olabilir.
Kontrol aﬂamas›: Ölüm sinyalleri, bir kontrol
ad›m› yard›m›yla infaz program›na ba¤lan›r. Kontrol ad›m› hem pozitif, hem de negatif düzenleyici
molekülleri kullan›r. Bu moleküller, apoptozu yokeden, uyaran veya önleyecek olan, yani hücrenin
ölümü mü, yoksa yaﬂam› m› kabul edece¤ini belirleyen moleküllerdir.
Üremekte olan di¤er hücrelerden al›nan, devam eden yaﬂam uyar›lar› ise pozitif sinyallerdir.
Örne¤in büyüme faktörleri (özellikle nöronlar
için), bir çesit üreme faktörü olan interlökin-2
(özellikle lenfositler için) bu sinyalleri oluﬂtururlar.
Hücre içi oksitleyici düzeyinin artmas›, bu oksitleyiciler ve UV ›ﬂ›k, X-›ﬂ›n›, kemoterapötik ilaçlar
gibi ajanlar taraf›ndan
DNA’ya verilen hasarlar
da negatif sinyallerdir. Ayr›ca hücre yüzeyindeki belirli reseptörlere ba¤lanan
ve hücreyi apoptozu baﬂlatmas› için uyaran moleküller, yani ölüm aktivatörleri de bu gruba girer.
Bu faktörler;
- Tümör nekroz faktörüalfa (TNF-α), TNF almac›na
(reseptörüne) ba¤lan›r.
- Lenfotoksin (TNF-beta olarak da bilinir) de
TNF almac›na ba¤lan›r.

yasal ilaçlar kanser hücrelerinin bir k›sm›nda apoptozu uyar›r. Tedavi, sa¤lam hücrelerin de ölmesine
neden olabilir.
Ba¤›ﬂ›kl›k sistemi hücreleri: Ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin çok önemli hücreleri olan T lenfositleri timusta olgunlaﬂ›rlar. Bu hücrelerin etkisiz olanlar› organizman›n kendi dokusuna karﬂ› reaksiyon verme potansiyeli taﬂ›yanlar› kan dolaﬂ›m›na girmeden ölürler
ve bu olay savunma stratejisi ve homeostatik kontrol için gereklidir. Bu olaydaki apoptoz sorunlar› lupus hastal›¤› ve iltihapl› romatizma (romatoid artrit)
gibi otoimmün hastal›klara yol açar.
DNA hasarl› hücreler: Hücrenin genomunda
meydana gelen hasar, hücrenin uygun embriyonik
geliﬂiminin bozulmas›na ya da kanserli hücrelerin
oluﬂmas›na neden olabilir. Hücreler DNA hasar›na
cevap olarak p53 proteininin üretimini art›r›rlar. Tümör bask›lay›c› gen olarak bilinen p53 güçlü bir
apoptoz uyar›c›s›d›r. p53 geninin mutasyonu ya da
devre d›ﬂ› kalmas› genellikle kanser hücrelerinde belirlenmiﬂ durumdalar.
Yaﬂlanma: Apoptoz yaﬂlanmaya ba¤l› hastal›k
ve bozukluklarda önemli rol oynar. Süperoksit türevli radikaller ve mitokondriyal solunumda di¤er oksitleyiciler taraf›ndan oluﬂan hasar, yaﬂl›l›kla iliﬂkilendirilebilir. Kurama göre, yaﬂl›l›k, mitokondriyal
DNA’da biriken serbest radikallerin sonucudur. Mitokondriyal DNA’da hatalar›n birikimi, onun taraf›ndan
kodlanan polipeptidlerde de hatalara neden olur. Ha-

sarl› kompleksler, daha çok serbest radikal üretir,
bunlar da artan mitokondriyal DNA hasar›, radikal
oluﬂumu ve olas›l›kla apoptoza neden olur.
‹nsüline ba¤›ml› tip diyabet hastal›¤›nda da, insülin salg›layan hücreler apoptozla ölürler.
Nörodejeneratif hastal›klar: Alzheimer, Parkinson, Hutchinson gibi hastal›klarda ömür boyu yaﬂamas› gereken sinir hücreleri (nöronlar) ölür. Bu
durumun, henüz bilinmeyen bir nedenle apoptozun
desteklenmesi sonucu meydana geldi¤i düﬂünülüyor.
E¤er bu neden anlaﬂ›l›rsa, sözü edilen hastal›klar›n
tedavisi de mümkün olabilir.
AIDS: Ça¤›m›z›n en ürkütücü hastal›klar›ndan
biri olan AIDS’de, CD4+ T-hücreleri apoptozla ölürler.
Organ Nakli: Ba¤›ﬂ›kl›k sistemimiz nakledilen
organlara karﬂ› red cevab› geliﬂtirir. Ancak gözün ön
bölgesi (chamber) ve testisler gibi vücudun belli bölgelerindeki hücreler devaml› olarak FasL salg›larlar.
Salg›lanan FasL, T hücrelerinin Fas almaçlar› etkinleﬂtirerek onlar›n ölümüne neden olur. Böylece hücreler ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin etkisinden korunabilirler.
Nakledilen böbrek, kalp, karaci¤er gibi organlar da
ayn› ﬂekilde FasL salg›layabilirse, vücudun red cevab› da önlenebilir. Böylece ba¤›ﬂ›kl›k sistemini bask›lay›c› ilaçlar›n kullan›m›na gerek kalmaz. Bu mekanizman›n bulunuﬂu, transplantasyon (nakil) reddini
önlemek için yeni bir çözüm yolunu açm›ﬂt›r
bulunuyor.

- Fas ligand (FasL) molekülü, Fas (CD95 de denir) isimli bir hücre yüzey reseptörüne ba¤lan›r.
‹nfaz faz›: Sürecin baﬂlang›c› için kabul edilen
en az iki yol vard›r.
1. Hücre içindeki sinyallerden kaynaklanan
mekanizma: Mitokondriyal mekanizma olarak da
bilinir. Bu yol, genellikle hücre içi oksitleyicilerin
artmas›, hipoksi (oksijensiz kalma) ve DNA hasar›
gibi uyar›lar yoluyla baﬂlat›l›r.
2. Hücre yüzeyindeki almaçlara ba¤lanan ölüm
aktivatörleriyle baﬂlat›lan mekanizma.
Her iki mekanizmada da kaspazlar olarak adland›r›lan ve proteinleri parçalayan enzimler faaliyete geçer. Bu ailenin 11 üyesi vard›r ve zincirleme biçimde çal›ﬂ›rlar.

liﬂme (embriyogenez) ve denge (homeostaz) için
mitoz kadar apoptoza da gereksinim duyulur. Örne¤in insan vücudunda her saniyede mitoz ile
100.000 hücre üretilirken, ayn› say›da hücre de
apoptozla ölür. Bu kontrollü fizyolojik olay, larvan›n metomorfoz (baﬂkalaﬂ›m) ile ergin kurba¤aya
dönüﬂmesinde de gözleniyor. ‹nsanlarda, embriyogenez (fetusta uzuvlar›n oluﬂmas›) s›ras›nda, el ve
ayak parmaklar›n›n aras› baﬂlang›çta a¤ ﬂeklinde
kapal›yken, parmaklar aras›ndaki hücrelerin apoptozla y›k›lmas› sonucu parmaklar birbirinden ayr›l›r. Beyin ve sinir sistemi geliﬂiminde de apoptoz
rol oynar. Sinir sistemi geliﬂirken çok say›da nöron ve sinaps oluﬂur. Beyindeki nöronlar aras›nda
uygun ba¤lant›lar›n kurulmas› için fazla olan hücreler apoptozla elenir ve sonunda olgun beyin
meydana gelir. Kad›nlarda adet döneminde rahimin iç duvar›ndaki hücrelerin ölümü ve menstruasyon kan›yla uzaklaﬂt›r›lmas›; emzirme dönemi sonras› meme bezi gerilemesi gibi hormonal de¤iﬂime
ba¤l› olaylarda da programl› hücre ölümü söz konusu. Sürekli üreme özelli¤ine sahip deri ve mideba¤›rsak sistemi gibi dokularda da devaml›l›k, hücre üremesi ve apoptoza ba¤l›.
Hastal›ktaysa programl› hücre ölümü, organizman›n bütünlü¤ü için tehdit olabilecek hücrelerin
yok edilmesi için gereklidir.

Apoptozun Önemi
Daha önce de belirtildi¤i gibi apoptoz hem
sa¤l›kta, hem de hastal›k durumunda karﬂ›m›za ç›k›yor. Öncelikle, sa¤l›kta apoptoz örneklerine bakal›m. Çok hücreli biyolojik sistemlerde, uygun ge-
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