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iv 
 

ÖZET 
 

TETRA NİTRO (Zn) FİTALOSİYANİNİN MCF-7 HÜCRELER ÜZERİNE ETKİSİNİN 
ARAŞTIRILMASI 

 
Kanser günümüzdeki en çok ölüme neden olan hastalıklar listesinde en üst sıralarda yer 

almaktadır. Kanser tedavisinde uygulanan kemoterapi, radyoterapi gibi yöntemler yan 
etkilerinden dolayı hastaların yaşam kalitesini düşürmektedir.  Fotodinamik terapi (FDT) bu yan 
etkileri içermeyen yenilikçi bir tedavi yöntemidir. FDT özel dalga boyundaki ışık ile uyarılan 
fotosensörlerin (Fs) aktivasyonu sonucu reaktif oksijen ürünlerini oluşması ve bunun sonucunda 
da Fs’lerin içinde bulunduğu hücreye geri dönüşümsüz şekilde hasar vermesi prensibine 
dayanmaktadır.  

Bu çalışmada merkezinde çinko (Zn) bulunan tetra nitro çinko fitalosiyanin (4-nitro ZnPc) 
sentezlenerek, meme kanseri hücre hattı (MCF-7) üzerindeki sitotoksik ve genotoksik etkileri 
araştırılmıştır. Meme kanseri hücre hattı, sentezlenen 4-nitro ZnPc’nin 1, 5, 10, 20, 30 ve 40 µM’lık 
dozlarıyla muamele edilmiştir. Hücrelerdeki Fs aktivasyonu için hücreler ışığa maruz burakılmış, 
daha sonra 12, 24, 36, 48, 60 ve 72. saatlerdeki sitotoksik etkileri xCELLigence sistemi ile 
belirlenmiştir. Genotoksik etkilerin belirlenmesi için MCF-7 hücreleri 4-nitro ZnPc’nin 10, 20, 30 
ve 40 µM’lık 4 dozu ile muamele edilmiştir. Hücrelerdeki FS aktivasyonu için ışığa maruz bırakma 
sonrası 12, 24, 36 ve 48. saatlerdeki 8-OHdG miktarı tayini yapılmıştır.  

Sitotoksik testler sonrası uygulanan dozların her birinin sitotoksik etki göstererek cell 
index’i azalttığı gözlenmiş, doz ve süre arasındaki etkileşim istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur. 4-nitro ZnPc dozlarının MCF-7 hücrelerine uygulanarak, ışıkla uyarılmasından 
sonra en etkili olan 40 μM’lık 4-nitro ZnPc dozunun 12. saatteki canlılık yüzdesinin %19.54 ve 24. 
saatteki canlılık yüzdesinin %16.61 olduğu tespit edilmiştir. Doz ve sürenin artışına bağlı olarak 
4-nitro ZnPc’nin sitotoksik etkisinin arttığı belirlenmiştir.  

Genotoksik çalışmalarda elde edilen verilere göre ışığa maruziyet sonrası 12. saatte en 
yüksek genotoksik etkinin 2,76 ± 0,15 ng/mL’lik 8-OHdG seviyesi ile 40 μM’lık dozda olduğu 
belirlenmiştir. 24. saatte 20 μM’lık dozun 2,73 ± 0,13 ng/mL’lik 8-OHdG seviyesi ile en fazla 
genotoksik etkiye sahip doz grubu olduğu görülmüştür. 

Sonuç olarak; 4-nitro ZnPc’nin MCF-7 hücrelerde sitotoksik etki gösterdiği tespit 
edilmiştir. Genotoksik etki sonuçlarına göre sitotoksik etki mekanizmasında oksidatif DNA 
hasarının rol oynadığı belirlenmiştir. 

 
 

Anahtar Kelimeler: Fotodinamik terapi, 4-nitro ZnPc’nin, MCF-7, Sitotoksisite, Genotoksisite.  
 

Danışman: Prof. Dr. Birgül MAZMANCI, Mersin Üniversitesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Mersin. 
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ABSTRACT 
 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF TETRA NITRO (Zn) PHTHALOCYANINE ON MCF-7 
CELLS 

 
Cancer is at the top of the list of diseases that cause the most deaths today. Methods such 

as chemotherapy and radiotherapy used in cancer treatment reduce the quality of life of patients 
due to their side effects. Photodynamic therapy (FDT) is an innovative treatment method that 
does not contain these side effects. FDT is based on the principle that reactive oxygen products 
are formed as a result of the activation of photosensors (Fs) excited by light of a special 
wavelength, and as a result, Fs irreversibly damage the cell it is in. 

In this study, tetra nitro zinc phthalocyanine (4-nitro ZnPc) with zinc (Zn) in its center 
was synthesized and its cytotoxic and genotoxic effects on breast cancer cell line (MCF-7) were 
investigated. The breast cancer cell line was treated with 1, 5, 10, 20, 30 and 40 µM doses of 
synthesized 4-nitro ZnPc. The cells were exposed to light for the activation of Fs in the cells, and 
then their cytotoxic effects at 12, 24, 36, 48, 60 and 72 hours were determined by the xCELLigence 
system. To determine the genotoxic effects, MCF-7 cells were treated with 4 doses of 10, 20, 30 
and 40 µM of 4-nitro ZnPc. For FS activation in cells, the amount of 8-OHdG was determined at 
12, 24, 36 and 48 hours after exposure to light. 

It was observed that each of the doses administered after cytotoxic tests decreased the 
cell index by showing a cytotoxic effect, and the interaction between dose and time was 
statistically significant. It was determined that the most effective 40 μM dose of 4-nitro ZnPc, after 
application of 4-nitro ZnPc doses to MCF-7 cells, was 19.54% viable at the 12th hour and 16.61% 
at the 24th hour. It was determined that the cytotoxic effect of 4-nitro ZnPc increased depending 
on the increase in dose and time. 

According to the data obtained in genotoxic studies, it was determined that the highest 
genotoxic effect at the 12th hour after exposure to light was at a dose of 40 μM with a level of 8-
OHdG of 2.76 ± 0.15 ng/mL. It was observed that the 20 μM dose at the 24th hour was the dose 
group with the highest genotoxic effect with a level of 8-OHdG of 2.73 ± 0.13 ng/mL. 

In conclusion; It has been determined that 4-nitro ZnPc has a cytotoxic effect on MCF-7 
cells. According to the genotoxic effect results, it was determined that oxidative DNA damage 
played a role in the cytotoxic effect mechanism. 
 
 
 
Keywords: Photodynamic therapy, 4-nitro ZnPc, MCF-7, Cytotoxicity, Genotoxicity. 
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1. GİRİŞ 

 

Günümüzde kanser hastalığı çok hızlı artış gösteren ve en çok ölüme neden olan 

hastalıklar listesinde en üst sıralarda yer almaktadır.  Aşırı sigara ve alkol kullanımı, kirli hava ve 

suya sürekli maruz kalmak, gıdalardaki zararlı koruyucu maddeler, kötü beslenme alışkanlıkları, 

güneşe ve röntgen ışını gibi yüksek enerjili ışınlara fazla maruz kalma ve daha sayabileceğimiz 

birçok etken sonucu kanser çağımızın hastalığı haline gelmiştir. Geleneksel kanser tedavisinde 

tümör hücrelerini hedefleme özelliği olmayan yöntemler kullanılması ile (ışın tedavisi, kimyasal 

tedavi vb.) tedavi sırasında aşırı derecede zararlı yan etkiler ortaya çıkmaktadır. Kanser 

tedavisinin bu denli zor, zahmetli ve hastayı yıpratan yönlerinin olması, araştırmacıları kanser 

tedavisinde daha yenilikçi ve daha az yan etkileri olan yöntemlerin araştırılmasına teşvik 

etmiştir. Fotodinamik terapinin (FDT) geleneksel yöntemlerden en büyük farkı bu noktada ortaya 

çıkmaktadır. FDT sağlıklı hücrelere zarar vermeden doğrudan özel dalga boyundaki ışığa maruz 

kalan hücrelerdeki moleküler oksijenin uyarılması ile hedef hücreleri öldürmesi prensibine 

dayanan bir tedavi yöntemidir. Bununla beraber FDT daha az ağrı daha az acı ve daha az yan 

etkiye sahip olan bir tedavi yöntemi olarak ön plana çıkmaktadır. 

FDT’nin temelini 3 etken oluşturur. Bunlar ışık, oksijen ve ışığa duyarlaştırıcı olarak 

tanımlanabilir. Işığa duyarlaştırıcı olarak genelde merkezinde metal iyonu bulunan 

fitalosiyaninlerin (PC) yaygın olarak kullanıldığı bilimsel araştırmalarda belirtilmektedir. 

Metallofitalosiyaninler (MPC) olarak da adlandırılan bu bileşikler hücrede apoptozu tetikledikleri 

ve hücre ölümünü sağladıkları çok sayıda araştırmada gösterilmiş, metal iyonlarının verimliliği 

arttırdığının ortaya konulması ile bilimsel çalışmalardaki önemleri hızlı bir şekilde artmıştır. Işığa 

duyarlaştırıcının yani PC’nin özelliği nüfus ettiği hücrelerde karanlık ortamda toksik etki 

göstermemesidir. Fakat bu bileşikler belirli bir dalga boyundaki ışığa yeteri kadar maruz 

bırakılırlarsa, fotokimyasal reaksiyonlar sonucu içinde bulundukları hücrenin ölümüne neden 

olurlar. Bunu da bir dizi reaksiyonlar sonucu moleküler oksijenin reaktif olan singlet oksijene 

dönüşmesiyle sağlarlar. Özel bir dalga boyundaki ışığın doğrudan kanser hücrelerine 

verilmesiyle, kanser hücrelerinde hızla reaktif singlet oksijen oluşumu artar ve kontrolsüz şekilde 

çoğalan kanser hücrelerinin ölümüne neden olur. Bu sırada hücrelere verilen ışığın hassasiyetine 

bağlı olarak sadece özel dalga boyundaki ışığa maruz kalmış hücrelerin ölmesi sağlanır. Diğer 

fitalosiyanin barındıran fakat ışığa maruz kalmamış olan hücrelerde herhangi bir toksisite 

görülmez. Bu da FDT’yi geleneksel kanser tedavilerinden ayıran en önemli özelliktir. 

Günümüzde fitalosiyaninler 600-800 nm dalga boyu aralığındaki ışığı abzorbe ederek 

yüksek derecede singlet oksijen üretme verimliliğine sahip bileşiklerdir. Merkezindeki metal 

iyonu çok değişkenlik gösterebilir. Bu tez çalışmasında merkezinde çinko (Zn) metali bulunan ve 

etrafına 4 nitro grubu eklenmiş Tetra Nitro Çinko Fitalosiyanin (4-nitro ZnPc) FDT ile meme 
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kanseri tedavisinde kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla merkezinde Zn 

bulunan fitalosiyaninlerin meme kanseri hücre hattı olan MCF-7 hücre hattı üzerindeki 

sitotoksisitesi ve genotoksisitesi araştırılmıştır. Tez çalışmasında, sentezlenen Tetranitro-

ZnPC’lerin 1, 5, 10, 20, 30 ve 40 μM’lık dozlarının 12, 24, 36, 48, 60 ve 72. saatlik sitotoksik etkileri 

ve 10, 20, 30 ve 40 μM’lık dozların 12, 24, 36 ve 48 saatlik genotoksik etkileri değerlendirilmiştir. 

Sitotoksik etki analizi için xCELLigence (Real Time Cell Analysis System) gerçek zamanlı hücre 

analiz sistemi kullanılmış olup, genotoksik etkiler için ise 8-OHdG ELISA (Enzyme Linked 

Immunosorbent Assay) enzim bağlı immünosorbent deney test kiti kullanılarak oksidatif DNA 

hasarının belirlenmesi için 8-hydroxy-2-deoxyguanosine miktarı ölçülmüştür.  
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

 

2.1. Kanser 

 

Kanser canlılardaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünmesi ile ortaya çıkan ve hatta 

bu hücrelerin kan veya lenf sistemi ile taşınarak veya hücrelerin kendisinin doğrudan taşınmaları 

ile tüm vücuda yayılabilen çağımızın hastalığıdır. Son yıllarda da toplumda hızlı bir artış gösteren 

kanserin, tedavisinin oldukça zor, ağrılı ve yan etkilerinin fazla olduğu bilinmektedir. 

Araştırmacılar normal hücrelerin neden kanser hücresine dönüştüğünü veya kanser hücresine 

dönüşen hücrelerin nasıl ortadan kaldırılabileceği ile ilgili çok sayıda bilimsel araştırmalar 

yapmaktadır. Her geçen gün daha verimli ve etkili yeni yöntemler bulunsa da günümüzde 

kanserin toplumda ilerlemesinde, tedavi yöntemleri geri kalmış durumdadır [1]. Dünya Sağlık 

Örgütüne bağlı olan Ulusal Kanser Araştırma Ajansının (IARC) verileri incelendiğinde 2020 

yılında 36 kanser türü ve buna bağlı olarak yaklaşık 19 milyon yeni vaka ve yaklaşık 10 milyon 

ölüm tespit edilmiştir [2]. 

Kanser tedavisi için çeşitli yöntemler ve seçenekler bulunmaktadır. Hangi yöntemin 

uygulanacağı kanserin türüne, bulunduğu dokuya ve organa göre değişiklik göstermektedir. 

Örneğin bir karaciğer kanseri ile beyin kanserine yaklaşım çok farklılık gösterebilir iken aynı 

şekilde erken evredeki kanser durumu ile ileri evredeki bir kansere uygulanacak tedavide aynı 

değildir. Bölgesel olarak gelişim göstermiş, diğer dokulara ve vücudun geri kalanına yayılmamış 

olan kanserli hücreleri cerrahi yöntem ile dokulardan kesip çıkarmak hala günümüzde en sık 

başvurulan yöntemlerdendir. Bunun yanında ilaçlar ile yapılan kimyasal tedavi (kemoterapi) ve 

iyonlaştırıcı ışınlar ile yapılan radyoterapi ile de desteklendiğinde kanserli hücrelerin 

öldürülmesinde etkili sonuçlar alınabilir. Bunlara ek olarak immünoterapi, hormon tedavisi, 

adjuvan tedavi, fotodinamik terapi gibi tedaviler de uygulanmaktadır [3]. Bu yöntemlerin birçoğu 

oldukça pahalı olmasının yanında bazılarının ciddi yan etkileri de mevcuttur. Örneğin bir 

kemoterapi tedavisinde diğer sağlıklı hücrelere de ciddi zarar veren ilaçlar kullanılırken, bu 

durum ağır yan etkilerin ortaya çıkmasına da neden olur. Ağır yan etkilerin olduğu bu tedavilerin 

yanında FDT’nin hızla ön plana çıkmasının ve bu alandaki çalışmaların hızla ivme kazanmasının 

nedeni, FDT’nin bu yöntemin daha ucuz, daha az yan etkili ve daha ulaşılabilir (hastanın 

hastaneye yatması gerekmeden) olmasından kaynaklıdır.  

Çok daha fazla yeni araştırmalara, yeni ilaçlara ve yeni ışık kaynağı sistemlerine ihtiyaç 

olsa da bu alanda devam eden bilimsel araştırmalar PDT’nin büyük umut vaat eden ve hastanın 

hayatta kalma ihtimalini arttıran bir tedavi yöntemi olduğunu göstermiştir. FDT kanser ile 

mücadelede geleceğin tedavi yöntemi olmak için önemli derecede potansiyele sahiptir. 
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2.2.Fotodinamik Terapi (FDT) 

 

FDT temelinde ışık, oksijen ve fotosensör (ışığa duyarlaştırıcı) öğelerinden oluşan hedef 

hücreleri öldürmek için bir dizi süreci içeren bir tedavi yöntemidir [4]. Sitotoksik reaktif oksijen 

türleri oluşturmak için özel bir ışık dalga boyu ve moleküler oksijen kullanılır [5]. Aslında bu 

öğelerin her biri tek başına toksik değildir. Fakat özel bir dalga boyundaki ışık ile aktifleşen 

fotosensör (PS) reaktif oksijen türlerinin oluşumuna neden olur. Bu durum FS’lerin içinde 

bulunduğu hücrelerin ölmesi ile sonuçların. FS’ler özel dalga boyundaki ışığa maruz kaldıklarında 

temel halden (S0), uyarılmış forma (S1) geçiş yaparlar, FS’ler yüksek enerjili ve kararlı olmayan 

bu halinden temel enerji durumu olan (S0) haline ışık saçarak (floresan) çok kısa sürede dönebilir 

veya daha yüksek kararlılıkta olan üçlü duruma dönüşebilir [6]. Üçlü hale geçmiş olan yüksek 

enerjili ve daha kararlı olan FS, yapısına aldığı fazla enerjiyi çevresindeki diğer moleküllere 

transfer etmesi (fosforesans) 2 çeşit mekanizmayla olur, bunlar tip 1 ve tip 2 reaksiyonlarıdır [7]. 

Tip 1 reaksiyonlarında yüksek enerjili FS’ler bir elektronu veren veya alan bir substrat ile 

reaksiyona girerek, hidrojen peroksit (H2O2), süperoksit anyonu (O2- •) ve hidroksil radikali (OH•) 

gibi reaktif oksijen türlerinin (ROS) oluşmasına neden olur. Bu oluşan radikaller hücredeki 

nerdeyse tüm bileşenler için çok tehlikeli ve zararlıdır. Tip 2 reaksiyonlarında ise FS’nin üçlü 

uyarılmış halden düşük enerjili olan temel hale dönebilmesi için tüm enerjisini moleküler 

oksijene aktararak singlet oksijen (O1•) oluşmasına neden olurlar [8]. 

 
Şekil 2.1. Fotodinamik Tedavi için Jablonski Enerji Seviyesi Diyagramı. 
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Singlet oksijenler aşırı derecede reaktif olan bir radikaldir. Hücrenin zarındaki ve 

çekirdek zarında bulunan doymamış lipitler ile reaksiyona girdiklerinden aynı zamanda 

proteinlerdeki aminoasitler ile karbonhidratlardaki karbon atomlarına ve DNA’daki şeker gibi 

hücresel yapılara saldırdıklarından hücreye aşırı derecede zararlı olarak kabul edilirler [5]. FDT 

ise bu sayede hücrelerin ölümünü sağlar. 

 

2.2.1.Işık 

 

FDT’de fotosensörlerin uyarılabilmesi için belirli bir güçte ve dalga boyunda ışığa 

dolayısıyla bir ışık kaynağına ihtiyaç vardır. Uygun dalga boyundaki ışık fotosensörleri aktif hale 

getirerek, kendi üzerindeki fazla enerjiyi biyomoleküllere aktarmasını sağlar [9]. Bu da hücrede 

ROS oluşumunu başlatarak hücrenin ölümüne neden olur. Fakat pratikte bu tabi ki bu kadar kolay 

değildir. Dokulara gönderilen ışığın istenilen hedef hücrelere ulaşabilmesi için dokulardaki diğer 

hücresel yapılardan kırılmadan geçebilmesi ve bazı moleküller tarafından (melanin pigmenti 

gibi) absorpsiyona uğramaması gerekir [10]. Bu gibi durumlar fotosensörlerin aktifleşmesini 

zorlaştırır. 630 nm dalga boyundaki ışığın dokularda 2-3 mm derinliğe kadar etkisi vardır. Klinik 

FDT çalışmalarda en verimli ışık aralığı 650-850 nm dalga boyu aralığındaki ışıklar olduğu tespit 

edilmiştir ve bu aralığa fototerapötik pencere denir [11]. Aynı zamanda bir diğer önemli noktada 

kullanılacak ışık kaynağının dalga boyu, fotosensörün absorpsiyon aralığına uygun olmasıdır. Bu 

sayede en fazla miktarda ROS oluşumu sağlanmış olur [12]. 

FDT’de başlıca kullanılan ışık kaynakları lazerler, LED (ışık yayan diyot), tungsten 

filament kuvars halojen lambalar, akkor lambalar, xenon ark lambalar, fosfor kaplı sodyum 

lambalar, floresan lambalar olarak sıralanabilir [13]. LED lambalar tüm bu ışık kaynakları 

içerisinde daha düşük maliyetli, lazer lambalara göre daha az ısınan, daha geniş alana ışık 

verebilecek ve daha küçük boyutlara sahip ışık kaynaklarıdırlar. Bu yüzdendir ki FDT 

uygulamalarında kullanımları yaygındır [8]. 
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(a) (b) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.2. Oksijen 

  

FDT’de fotosensörleri uyaran, uygun dalga boyundaki ışık etkisiyle oksijenin çok sayıda 

reaktif türleri oluşur. FDT’nin başarısı aynı zamanda oluşan bu çok sayıdaki reaktiflere de 

bağlıdır. Eşleşmemiş elektrona sahip, atom veya moleküller serbest radikal olarak tanımlanırlar. 

Moleküler oksijen de paralel dönüş durumlu iki eşleşmemiş elektrona sahip olduğu için bir 

serbest radikaldir [14]. Moleküler oksijenin elektronlarından bir tanesinin dışardan enerji alması 

sonucu kendi dönüş yönünün ters yönünde farklı bir yörüngeye yer değiştirmesiyle singlet 

oksijen denen yapı oluşur (Şekil 2.3.).  

 

 

Şekil 2.3. Singlet Oksijen Türleri 

Şekil 2.2. 

FDT’de Kullanılan Bazı Işık Kaynakları [10]. 
(a) Diyot lazer örneği 
(b) Tungsten filaman lamba örneği 
(c) Metal halide lamba örneği 
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Moleküler oksijen yapısından dolayı ROS oluşturma eğilimindedir. Bunlar daha öncede 

belirtmiş olduğumuz, hidrojen peroksit (H2O2), süperoksit anyonu (O2•) ve hidroksil radikalidir 

(OH•). Bu radikaller hücrede serbest radikal oluşturan zincirleme reaksiyonlar başlatabilirler. Bu 

radikaller hücre içeresindeki DNA, lipidler, karbonhidratlar, proteinler, enzimler, hücre zarı, 

karbon zincirleri ve daha birçok yapıya saldırarak hücrenin olağan işlevlerini yapamaz hale 

gelmesine neden olurlar. Özellikle lipid molekülleri serbest radikallerden en çok etkilenen 

gruplardandır. Hücre zarında bulunan yağ asitlerindeki doymamış olan bağlar ve kolesterol 

yapıları bu radikaller ile çok kolay bir şekilde reaksiyona girerler. Benzer şekilde karbonhidratlar 

ile reaksiyona giren serbest radikaller kalp hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, çeşitli deri ve göz 

hastalıklarına neden olurlar. Tüm bu etkiler hücre hasarına sebep olarak hücrenin ölümü ile 

sonuçlanırlar. FDT’de de hedef hücreler için elde edilmek istenilen sonuç budur [15]. Bu 

bakımdan FDT’de oksijenin ve reaktif oksijen türlerinin çok büyük önemi bulunmaktadır.  

 

 

Şekil 2.4. Moleküler Oksijen 

 

2.2.3. Fotosensörler 

 

Fotosensörler normal şartlar altında toksik olmayan maddelerdir, kendilerine yöneltilen 

özel dalga boyundaki ışığın enerjisini soğurarak toksik hale gelen bu moleküller hedef hücreleri 

öldürmek için bir dizi reaksiyonu başlatan ajanlardır [16]. Bir molekülün fotosensör olabilmesi 

için birtakım özelliklere sahip olması gerekir. Bunlardan birincisi kendi başına toksik 

olmamasıdır [17]. Bir organizmaya verildiğinde çoğu hücreye girebilen ve karanlık fazda o 

hücrelere zarar vermeyen bir yapısı olması gereklidir. İkincisi belirli bir ışık dalga boyunda 

uyarılma özelliğine sahip olmasıdır. Etkili fotosensörün 600-800 nm dalga boyu aralığındaki ışığa 



Mehmet COŞKUN, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2021 

8 
 

duyarlı olmaları istenir. Üçüncü özellik ise ışık ile gerçekleşen bu uyarılmadan sonra toksik hale 

gelebilme yani yüksek derecede singlet oksijen üretme verimliliğine sahip olmasıdır. Fotosensör 

normal şartlarda toksik olmayıp ışık ile uyarıldıktan sonra toksik hale gelebilme özelliği en 

önemlisidir. Dördüncüsü ise seçici olarak tümör dokusunu hedeflemelidir [18]. Çeşitli reseptörler 

ile birleştirilerek doğrudan hedef hücrelerin içerisine girmesi sağlanan fotosensörler diğer 

hedeflenmemiş hücrelere zarar verme riskini en aza indirgeyen, en verimli özellikteki 

fotosensörler olacaktır [19]. Bu özellikler çok verimli ve işlevsel olan fotosensörün genel 

özellikleridir. Günümüzde bilim insanları tarafından bu verimlilikte fotosensörler üretebilmek 

için çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir [20]. 

Fotoalgılayıcı olarak fitalosiyaninler (PC) kullanılmaktadır. PC Yunancada kelime anlamı 

olarak naphta (yağ) ve cyanine (koyu mavi) kelimeleri birleştirilerek oluşturulmuş bir terimdir. 

Fitalosiyaninler yapısal olarak doğada bulunan porfirinlere (B12 vitamini, klorofil A) 

benzemelerine rağmen, kendileri doğal olarak bulunmayan sentetik bileşiklerdir. Temelde 8 

karbon ve 8 azot atomu ihtiva eden aromatik makro halkalı bir yapıdır. Fitalosiyaninler genel 

olarak merkezinde metal bulunduran ve bulundurmayan diye ikiye ayrılır.  

 

 
 

Şekil 2.5. a)Metalsiz fitalosiyanin  b)Metalli fitalosiyanin [21]. 

 

Fitalosiyaninlerin en belirgin özellikleri mavi renkte olmaları, çok sayıda kristal 

formunun bulunması, yüksek kararlılığa sahip bir bileşik yapısında olmaları (bu nedenle çoğu 

zaman erimeyerek doğrudan süblimleşirler) ve genellikle hidrofobik olmaları sayılabilir.  

Günümüzde endüstride boyar madde olarak kullanımı yaygınlaşmış olup, ayrıca 

ısıtıldığında yüksek termal kararlılığından ötürü doğrudan süblimleşme özelliğinden 
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yararlanılarak, tekrar yazılabilir disklerin veri işlenen bölgelerinde lazer ışının yakmasıyla 

doğrudan süblimleşerek oluşturduğu çukur ile optik olarak okunabilen bir bölge oluşumu 

sağlayarak, okunup algılanabilen anlamlı alanlar oluşturmada kullanılmaktadırlar. Bunlara ek 

olarak bizi ilgilendiren uygulama alanı olan FDT’de de kullanılırlar. 

Metallofitalosiyaninler ve metalloporforinler çok yüksek termodinamik stabiliteye sahip 

bileşiklerdir. Yapılan çalışmalar metalloporforinlerin kararlılık indeksinin laboratuvar 

koşullarında PtII>PdII>NiII>CoII>AgII>CuII>ZnII>MgII>CdII>SnII>LiI>NaI>BaII>KI>AgI şeklinde 

sıralandığını göstermiştir.  Merkezde bulunan metal atomunun değiştirilmesi Pc’nin doğrudan 

FDT aktivitesini de değiştirmektedir. Porforinler genel olarak hidrofobiktirler, merkeze çinko(II) 

gibi bir metalin eklenmesi bileşikteki suda çözünürlüğün artmasını sağlar [22]. Suda çözünürlüğü 

en fazla çalışılmış olan merkezinde Zn, Al, Ga içeren metallofitalosiyaninlerdir. Çinko (II) 

fitalosiyaninler üzerine yapılan bir çalışmada lipofilik yan zincirlere sahip katyonik çinko(II) 

fitalosiyaninlerin HeLa hücrelerinde mitokondriyi seçici olarak ışığa duyarlı hale getirdiği tespit 

edilmiştir [23]. Genel olarak peryodik tabloda 12, 13 ve 14. grup metalleri ışığa duyarlaştırıcı 

olarak kullanılabilecek en verimli metalleri içeren gruplardır. Lantanitler grubunda bulunan geçiş 

metalleri ise düşük uyarılmış durum ömürleri ve düşük singlet oksijen kuantum verimlerinden 

dolayı FDT için pek elverişli değillerdir [22].   

Fotodinamik terapide fotosensörlerin canlının dolaşım sistemine (ya da doku kültüründe 

bulunan hücrelere) verilmesinin ardından, fotosensörlerin tüm hücrelere veya hedeflenen 

hücrelere nüfus etmesiyle birlikte ilk süreç tamamlanır. Daha sonra hedef hücrelere gönderilen 

ışığın fotosensörleri yüksek enerjili hale getirmesi ile birlikte hücrede iki çeşit reaksiyon başlar. 

Bunlar daha öncede bahsettiğimiz tip 1 (reaktif oksijen ürünlerinin oluşması) ve tip 2 (Singlet 

oksijen oluşması) reaksiyonlarıdır. Bu iki reaksiyon mekanizması da hücrede kritik öneme sahip 

organellere ve diğer yapılara zarar verir. Bunlar çekirdek zarı, hücre zarı, mitokondri, lizozom 

gibi hücrenin varlığını sürdürebilmesi için hayati öneme sahip organellerdir. Bu yapılardaki 

DNA’lar, lipitler, karbonhidratlar, enzimler gibi biyomoleküllere saldırarak kalıcı hasar verirler. 

Hücrenin dış zarı ve hücre zarına sahip organellerde, zarda bulunan doymamış yağ asitlerine 

saldırarak metilen gruptan (CH2) hidrojen kopmasına neden olarak zarların yapısal bütünlüğünü 

bozarlar [24]. Çekirdek zarının ve mitokondri zarının bozulmasıyla yapısal DNA ve mitokondriyal 

DNA okside olur.  Bu yapılara verilen hasar geri dönüşümsüzdür ve hücrenin ölüm sürecini 

başlatır. Bu sayede hedeflenen hücreler (tümörler genellikle) geri dönüşümsüz hasar almış 

olurlar [25].Bu tedavi sırasında oluşan çok fazla sayıdaki reaktif oksijen ürünlerinin ömürlerinin 

çok kısa olmasından kaynaklı, hücre hasarı sınırlı bir bölgeyi etkiler. Bu da FDT’yi sağlıklı 

hücrelere zarar veren diğer kanser tedavi yöntemlerinden ayıran bir diğer önemli özelliktir [26].  
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1. 4-nitro ZnPc Sentezi ve Karakterizasyonu  

 

Tez çalışmasında kullanılmış olan merkezinde çinko elementi içeren fitalosiyanin 

sentezleri Prof. Dr. Mine İNCE OCAKOĞLU ve ekibi tarafından sentezlenmiştir. Gebze Teknik 

Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümünde karakterizasyon işlemleri yapılmıştır.  

Sentez işlemi için başlangıç maddesi olarak fitalonitril kullanılmıştır. Siklotetramerizasyon 

reaksiyonu ile yüksek kaynama noktasına sahip bir çözücü içerisinde ve çinko tuzu da 

kullanılarak, elde edilmek istenen fitalosiyanin sentezi gerçekleştirilmiştir. 

Karakterizasyonu için DMAE (6ml) içindeki bir 4-nitroftalonitril (250 mg, 1.44 mmol) ve 

Zn (OAc) 2 (176.63, 0.96 mmol) solüsyonu argon atmosferi altında 20 saat geri akışta ısıtıldı. Oda 

sıcaklığına soğutulduktan sonra çözücü vakumla buharlaştırıldı ve ham karışım, yaygın organik 

çözücülerle yıkandı. Bu şekilde Pc 2 mavi bir katı olarak %90 verim ile (245 mg, 0.32 mmol) elde 

edildi. 

 

N

N
N

N
N

N
N

NZn

NO2

O2N

O2N

NO2  
 

Şekil 3.1. Sentezlenmiş olan Tetranitro-Zn(II) fitalosyaninin yapısı 

 

3.2. Işık Kaynağı 

 

Tez çalışmasında 50W kırmızı renkli led ışık kaynağı kullanıldı. HQG marka, AXD-

50WGJ24WW model olan ışık kaynağı tetragon şeklinde iç bağlantıları 10 dize 5 sıra olup çalışma 

voltajı 32-34 V, çalışma akım şiddeti 1.4 A’dir. Led ışık kaynağı şekil 3.5. a.’daki soğutucu plakaya 

monte edildi. 
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Şekil 3.2. Led ışık kaynağının soğutucu plakaya montajından önceki fotoğrafı 

 

3.2.1. Hücrelere Verilecek Olan Işık Miktarının Hesaplanması 

 

HQG marka 50 W kırmızı renkli led ışık kaynağının mersin üniversitesi fizik bölümünde 

ölçümleri yapıldı. 692 nm de yapılan ölçümlerde 16,31 miliwatt (mW) gücü 0,70 cm2 alana 

düşürdüğü yapılan ölçümlerde görülmüştür (Şekil 3.3.).  

 

0,70 cm 2 ye  16,31 miliwatt 

1 cm2   X miliwatt 

 

1 cm2 ye 23,3 miliwatt olarak hesaplanmıştır.  

 

Yapılan literatür taramasında cm2’ye 10 joule ışık verilmesi gerektiği anlaşıldı [27]. 

 

Joule (J) =Güç (Watt)  x t (Saniye) folmülü kullanılarak: 

 

J= W x t  

10 = 0,0233 x t 

t = 429,2 saniye  

 

Bu hesaplamaya göre hücreleri ışığa maruz bırakma süresi yaklaşık olarak 7 dakika 9 

saniye olarak belirlendi. 
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Şekil 3.3. HQG marka 50 W kırmızı renkli led ışık kaynağının 0,70 cm2 alana gönderdiği güç 

miktarı. 

 

3.3.Hücre Kültürü Uygulamaları 

  

Sentezlenmiş olan 4-nitro ZnPc karakterizasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra MCF-

7 hücre hattı üzerinde fotosensör olarak kullanıldı. Hücre kültürü çalışmalarının tamamı Mersin 

Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim ve Araştırma Merkezi (MEİTAM) bünyesinde yapıldı. Deney 

grupları Tablo 3.1.’de belirtildiği şekilde planlandı. MCF-7 hücreleri meme epitel dokusu 

hücreleri olup, hücre döngüsünü 38 saatte tamamlarlar. Pasajlama işleminden önce donmuş 

halde bulunan MCF-7 hücrelerinin 37°C’ye gelmesi sağlanarak 15 ml’lik falkon tüplere konuldu. 

5 dakika boyunca 130 G’de santrifüj yapıldı. Süpernatant uzaklaştırılarak üzerine 5 ml RPM-1640 

besiyeri kullanılarak ve besiyeri içerisine %10 fötal sığır serumu, %1 penisilin, % 1 gentamisin 

eklenerek oluşturulan besiyerinde çoğalmaya bırakıldı. Flasklar (25 ml’lik) içerisinde 24 saat 

süreyle 37°C ve %5’lik CO2 ihtiva eden koşullarda inkübasyon yapıldı. Hücreler %80 birbiri ile 
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kaynaşır hale gelinceye kadar, 36 saatlik aralıklarla besiyeri değiştirilmiş olup ve inkübasyona 

kesintisiz devam edildi. 

 

3.3.1. Kullanılan Araçlar, Gereçler, Kimyasallar ve Sarf Malzemeler 

 

• Laminar akımlı kabin 

• L-glutamin 

• Trypsin-EDTA 

• Pastör pipeti 

• Flask 25 ml’lik 

• DMSO %8 (v/v) 

• DPBS 1X 

• RPM-1640 medium 

• 6’lı well plate 

• 15 ml ve 50 ml falkon tüpleri 

• Fetal sığır serumu 

• Işık mikroskobu 

• 2 ml ependorf 

• Penisilin antibiyotik 

• Mikrosantrifüj 

• Etüv 

• MCF-7 hücreleri (HTB-22, ATCC) 

• Hassas terazi 

• Mikropipet 

• Etanol 

• CO2 inkübatörü 

• İnverted mikroskop 

• İnvitrogen pureLink genomic DNA izolasyon kiti 

• Abcam ab201734 8-hydroxy-2-deoxyguanosine ELISA kiti 

• Su banyosu 

• Santrifüj cihazı 

• Santrifüj tüpleri 

• Mikropipet 

• Deionize su 

• E plate okuyucu 

• -20OCDerin dondurucu 
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• Hassas terazi 

• Led ışık kaynağı (Marka:HQG, Model:AXD-50WGJ24WW, 50W, Kırmızı renkli) 

• Vortex 

• 4-nitro ZnPc (Tetranitro-çinko fitalosiyanin) 

• Petri kabı 

• Gentamisin 

• Spektrofotometre 

• Otomatik pipetler (10-100μl ve 100-1000μl’lik) 

 

3.4.Sitotoksik Etkilerin Belirlenmesi 

 

Sitotoksik etkinin belirlenmesi için xCELLigence (Gerçek Zamanlı Hücre Analiz Sistemi) 

bilgisayarlı analiz sistemi kullanılmıştır. Çalışma için sentezlenen toz formdaki 4-nitro ZnPc’nin 

sitotoksik etkilerini belirlemek için %1’lik DMSO içerisinde çözülerek 1, 5, 10, 20, 30 ve 40 μM’lık 

6 dozu hazırlanmıştır. Kontrol grubu olarak sadece besiyeri ve MCF-7 hücrelerinin bulunduğu 

kontrol grubu eklenmiştir. 

xCELLigence cihazı elektriksel direnç ile ölçüm yaptığı kuyucuklarda iyonik yoğunluk ve 

hücrelerin elektrotlara bağlanma durumuna göre ölçümler yapan gerçek zamanlı bir mikro 

elektronik hücre biyosensörü sistemidir. Sistem elektriksel empedansı ölçebilen 

mikroelektrotlar ile hücrelerin sayısını sayısal olarak analiz edebilen bir cihazdır. Kuyucuklardaki 

hücrelerin bu yöntem ile kantitatif olarak ölçülmesiyle sitotoksik etki belirlenmiştir. Flasklarda 

çoğaltılmış olan MCF-7 hücreleri birbiriyle kaynaşır hale geldiklerinde 0,5 ml tripsin-EDTA 

eklenerek hücreler flask yüzeyinden kaldırıdı. 5 dakika 37 ⁰C’de inkübe edildi. İnkübasyon 

işlemleri sonrası hücrelerin yüzeyden ayrıldıkları mikroskop aracılığı ile kontrol edildi. Daha 

sonra ortama besiyeri eklenerek hücreler santrifüj işlemi için falkon tüplerine aktarıldı. Toplam 

7 dakika 130 G’de santrifüj işlemi yapıldı. Santrifüj işleminden sonra süpernatant atıldı, dipte 

kalan hücreler besiyeri ile süspanse edilerek, n=4 tekrarlı 32 kuyucuklu 2 e-plate, kuyucuk başına 

yaklaşık 30,000 hücre ekilerek xCELLigence cihazına yerleştirildi. 24 saat sonra xCELLigence 

cihazına yerleştirilen platlerdeki hücrelere Tablo 3.1. ‘deki deney planına göre hazırlanan 

konsantrasyonlarda 4-nitro ZnPc eklenmiştir. Pc eklenmesinden 24 saat sonra hücreler 7 dakika 

9 saniye (10 joule) ışığa maruz bırakıldı. Işığa maruziyetten sonra 72 saat süresince cell indeks 

değerleri okunmuş ve her 12 saatlik periyottaki hücre değerleri kaydedilerek, doza süreye bağlı 

etkiler kontrol grubu ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.  

 

 



Mehmet COŞKUN, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2021 

15 
 

Tablo 3.1. Deney grupları, kullanılan dozlar ve cell index ölçüm sürelerini gösterir tablo 

 

 
 
3.5.Genotoksik Etkilerin Belirlenmesi 

  

8-hidroksi-2-deoksi Guanosin (8-OHdG), reaktif oksijen ve nitrojen türleri tarafından 

DNA'nın oksidatif hasarı ile üretilir ve oksidatif stresin yerleşik bir belirtecidir. Guanozinin 

hidroksilasyonu, hem normal metabolik süreçlere hem de çeşitli çevresel faktörlere (yani, reaktif 

oksijen ve nitrojen türlerini artıran herhangi bir biyolojik süreç) yanıt olarak meydana gelir. 

Artan 8-OHdG seviyeleri, yaşlanmanın yanı sıra kanser, diyabet ve hipertansiyon dâhil olmak 

üzere bir dizi patolojik durumla ilişkilidir. 

Reaktif oksijen türleri DNA üzerinde oksidatif hasara neden olarak 8-OHdG üretir.  

8-OHdG oksidatif DNA hasarının bir göstergesidir. 8-OHdG ELİSA kiti idrarda, hücre kültüründe, 

plazmada ve diğer numune matrislerinde kullanılabilen 8-OHdG'nin rekabetçi kantitatif ölçümü 

için tasarlanmıştır. Genetik hasarı algılamak için 8-OHdG kaplı plaka ve 0.59 ng/mL hassasiyetle 

0.94 - 60 ng/mL'lik bir analiz aralığına izin veren bir HRP-konjuge antikoru kullanılır. 

 

Deney Grupları Kullanılan Dozlar ve 
Grup İçeriği 

Cell İndex Ölçüm Süreleri 
(Saat) 

1. Grup Kontrol 
(Besiyeri+Hücreler) 

 
 
 
 
 

0, 12, 24, 36, 48, 60, 72 

2. Grup 1 μM 4-nitro ZnPc 
(Besiyeri+Hücreler) 

3. Grup 5 μM 4-nitro ZnPc 
(Besiyeri+Hücreler) 

4. Grup 10 μM 4-nitro ZnPc 
(Besiyeri+Hücreler) 

5. Grup 20 μM 4-nitro ZnPc 
(Besiyeri+Hücreler) 

6. Grup 30 μM 4-nitro ZnPc 
(Besiyeri+Hücreler) 

7. Grup 40 μM 4-nitro ZnPc 
(Besiyeri+Hücreler) 
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Şekil 3.4. Guanozin Oksidasyonu 

 

Flask içerisinde hücre kültüründe çoğaltılmış olan MCF-7 hücreleri 6’lı well plate’e göz 

başına 100.000 hücre olacak şekilde ekildi. Her gözde bulunan hücrelere 10, 20, 30 ve 40 μM’lık 

4-nitro ZnPc’ler eklendi. PC’lerin eklenmesinin ardından hücreler 6 saat etüv de beklemeye 

bırakıldı. Daha sonra hücreler 7 dk 9 sn (10 joule) HQG marka 50 W kırmızı renkli led ışık 

kaynağından çıkan ışınlara maruz bırakıldı. Işığa maruziyetten sonra etüv içerisine alınan 

hücreler 12, 24, 36 ve 48. saatlerde invitrogen pureLink genomic DNA izolasyon kiti kullanılarak 

DNA izolasyonları yapıldı. 12, 24, 36 ve 48. saatlerin sonunda tüm DNA izolasyonları 

gerçekleştirilmiştir. Tüm izole edilen DNA’lar 48. saatin sonuna kadar -20 OC de bekletildi. Daha 

sonra 8-OHdG ELİSA kiti kullanılarak, üretici firmanın kullanım talimatları çerçevesinde DNA 

hasarı ölçümlerine başlanıldı. İlk önce 8-OHdG ELİSA kiti deney prosedürü gereği 8 adet farklı 

yoğunluklarda olan Tablo 3.2.’deki standartlar hazırlandı. Bu standartlar 96 kuyucuklu e-plate 

sırası ile n=3 tekrarlı olarak yerleştirildi. Daha sonra 12, 24, 36 ve 48. saatlerde İzole edilen 

DNA’lar yine 96 kuyucuklu e-plate sırası ile n=3 tekrarlı olarak yerleştirildi. İzole edilip 

kuyucuklara yerleştirilmiş olan DNA’lar da Abcam 8-OHdG ELISA kiti kullanılarak oksidatif DNA 

hasarı incelendi. Durdurucu solüsyonun eklenmesi ile sarı renge dönen e-plate üzerindeki 

kuyucuklar 450 nm’de spektrofotometrik olarak okundu.  
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Tablo 3.2. 8-OHdG ELİSA Kiti Standartların Hazırlanış Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

Standart Seyreltilecek 
Numune 

Seyreltilecek 
Hacim (μL) 

Seyreltici 
Hacmi 

(μL) 

Başlangıç 
Konsantrasyonu 

(ng/mL) 

Son 
Konsantrasyon 

(ng/mL) 

1 Stok 10 500 3060 60 

2 Standart #1 250 250 60 30 

3 Standart #2 250 250 30 15 

4 Standart #3 250 250 15 7.5 

5 Standart #4 250 250 7.5 3.75 

6 Standart #5 250 250 3.75 1.875 

7 Standart #6 250 250 1.875 0.94 

8 Seyreltici 0 500 0 0 
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Tablo 3.3. Standart, Kontrol, 10μM, 20μM, 30μM ve 40μM gruplarının e-plate üzerindeki kuyucuklara yerleşim planını gösterir tablo 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A S1 S1 S1 12K 12K 12K 24/30μM 24/30μM 24/30μM 48/K 48/K 48/K 

B S2 S2 S2 12/10μM 12/10μM 12/10μM 24/40μM 24/40μM 24/40μM 48/10μM 48/10μM 48/10μM 

C S3 S3 S3 12/20μM 12/20μM 12/20μM 36/K 36/K 36/K 48/20μM 48/20μM 48/20μM 

D S4 S4 S4 12/30μM 12/30μM 12/30μM 36/10μM 36/10μM 36/10μM 48/30μM 48/30μM 48/30μM 

E S5 S5 S5 12/40μM 12/40μM 12/40μM 36/20μM 36/20μM 36/20μM 48/40μM 48/40μM 48/40μM 

F S6 S6 S6 24/K 24/K 24/K 36/30μM 36/30μM 36/30μM    

G S7 S7 S7 24/10μM 24/10μM 24/10μM 36/40μM 36/40μM 36/40μM    

H S8 S8 S8 24/20μM 24/20μM 24/20μM       
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 a) b) 

 

 c) d) 

 

 

 

 

Şekil 3.5. a) MCF-7 hücrelerinin ışığa maruz bırakılma işlemi b) Durdurma solisyonu öncesi  

e-platedeki kuyucuklar c) Durdurma solisyonu sonrası e-platedeki kuyucuklar d) E-Plate’in 450 

nm’de spektrofotometrik okunma işlemi 

 

3.6.İstatistik Analiz 

 

Bütün deneylerden elde edilen verilerin istatistiksel analizleri için, IBM SPSS 25 

(Statistical Package for Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. Sunulan veriler ortalama ± 

standart sapma değerleri olarak sunularak, p<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. Normal 

dağılım gösteren çoklu grupların aralarındaki farklılıklar için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

uygulanmıştır. Iİkili karşılaştırmalarda ise Post-hoc Tukey testi kullanılmıştır. 
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

4.1. Sitotoksik Etkilerin Değerlendirilmesi 

4.1.1. Gerçek Zamanlı Hücre Analizi (xCELLigence) Bulguları 

 

MCF-7 hücreleri üzerindeki FDT sonucu oluşacak sitotoksik etkilerin analizi için 

hücrelere 1, 5, 10, 20, 30 ve 40 μM’lık dozlarda 4-nitro ZnPc’ler uygulanmıştır. 4-nitro ZnPc 

uygulanan hücreler ışığa maruz bırakılmadan (ışıksız süreç) 24 saat bekletilmiş ve 24 saatlik 

süreyle cell index değerleri de ölçülmüştür. Böylece bu süre zarfında 4-nitro ZnPc’ nin hücrelere 

MCF-7 hücrelerine nüfus etmesi beklenmiş ve karanlık toksisitesi ile ilgili bilgi de elde edilmiştir. 

24 saatlik beklemenin sonunda hücreler ışığa maruz bırakılarak, 72 saat süresince ışık 

kaynağının 4-nitro ZnPc’leri etkilemesi sonucu oluşan cell index değerlerindeki değişimler 

ölçülmüş her 12 saate bir cell index değerleri doz ve süreye bağlı olarak değerlendirilmiştir.  

4.1.2. Işığa Maruziyet Öncesi Canlılık Değerleri 

 

Işık uygulamasından önce 4-nitro ZnPc uygulanan hücrelerin 12. saatteki canlılık 

yüzdeleri kontrol ile karşılaştırıldığında 1 μM dozda %39,98, 5 μM dozda %37,68, 10 μM dozda 

%39,29, 20 μM dozda %43,97, 30 μM dozda %45,96 ve 40 μM dozda %51,67 azaldığı 

görülmüştür.  

Işık uygulamasından önce 24. saatteki canlılık yüzdesi kontrol ile karşılaştırıldığında 1 μM 

dozda %42,08, 5 μM dozda %30,52, 10 μM dozda %32,97, 20 μM dozda %36,19, 30 μM dozda 

%37,71 ve 40 μM dozda %40,48 azaldığı görülmüştür.  

Yaşanabilir yüzdesi= örneğin abzorbans değeri/kontrol absorbans değeri x 100 formülü 

kullanılmıştır. 

Işığa maruz bırakmaksızın MCF-7 hücrelerine uygulanan 1, 5, 10, 20, 30 ve 40 μM’lık 4-

nitro ZnPc’nin ışık olmadan da toksik etki gösterdiği görülmüş, kontrol ile kıyaslandığında tüm 

gruplarda canlılık yüzdesinin azaldığı belirlenmiştir. Işık uygulamasından önce 12. saattin 

sonunda en fazla azalma, %51,67’lik azalma ile 40 μM doz grubunda gerçekleşmiştir. Işık 

uygulamasından önce 24. saatin sonunda en fazla azalma ise %42,08’lik azalma ile 1 μM dozda 

gerçekleşmiştir. 
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Şekil 4.1. Işığa maruziyet öncesi 4-nitro ZnPc uygulanmış MCF-7 deney gruplarının 12. saatteki 

canlılık değerleri. 

  

 
 

Şekil 4.2. Işığa maruziyet öncesi 4-nitro ZnPc uygulanmış MCF-7 deney gruplarının  

24. saatteki canlılık değerleri. 
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4.1.3. Işığa Maruziyet Sonrası Canlılık Değerleri 

  

1, 5, 10, 20, 30 ve 40 μM’lık dozlarda 4-nitro ZnPc’nin uygulanması sonrası 24 saat 

beklenmiş ve 24 saatin sonunda 7 dakika 9 saniye ışığa maruz bırakılmıştır. Işığa maruz bırakma 

sonrası 72 saatlik süre boyunca her 12 saatte bir alınan cell indeks verilerinden canlılık yüzdeleri 

hesaplanarak (Canlılık yüzdesi=Örnek Abs/Kontrol Abs x 100) tablo 4.1. de gösterilmiştir. Işık 

maruziyeti öncesi ve ışık maruziyeti sonrası cell index değerleri şekil 4.3. de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.1.  4-nitro ZnPc uygulanmış MCF-7 hücrelerindeki süreye bağlı canlılık yüzdeleri. 

 

 

12. SAAT  
4-nitro 

ZnPc + IŞIK 

24. SAAT  
4-nitro 

ZnPc + IŞIK 

36. SAAT  
4-nitro 

ZnPc + IŞIK 

48. SAAT  
4-nitro 

ZnPc + IŞIK 

60. SAAT  
4-nitro 

ZnPc + IŞIK 

72. SAAT  
4-nitro 

ZnPc + IŞIK 

Kontrol 100 100 100 100 100 100 

PC 1 µm 54,89 55,58 57,15 60,33 64,33 76,89 

PC 5 µm 51,52 51,31 53,19 54,23 55,96 68,52 

PC 10 µm 38,48 36,01 36,22 35,86 36,63 45,53 

PC 20 µm 28,62 25,88 25,58 24,66 24,29 28,89 

PC 30 µm 22,16 19,63 20,08 20,21 20,48 25,21 

PC 40 µm 19,54 16,61 17,75 18,19 18,29 23,14 
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Şekil 4.3. Işığa maruziyet öncesi ve sonrası cell index değerlerini gösterir grafik (Işığa maruziyet okla gösterilmiştir.)
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Işık uygulaması sonrası xCELLigence ölçümlerine göre Kontrol grubu, 1, 5, 10, 20, 30 ve 

40 μM’lık doz gruplarının cell index değerleri tablo 4.2. de gösterilmiştir 

 
Tablo 4.2. Işığa maruziyet sonrası Kontrol, 1, 5, 10, 20, 30 ve 40 µM gruplarının süreye bağlı cell 

index ortalamaları. *: Sürelerin başlangıç saatindeki değerlere göre karşılaştırıldığında,  

a: Dozların kontrol grubu ile karşılaştırıldığında (p<0.05). 

 

 

4.1.3.1. Işığa Maruziyet Sonrası 12. Saatteki Canlılık Değerleri 

 

12. saatteki kontrol ve doz gruplarına ait canlılık değerleri şekil 4.4. verilmiştir. Işık 

uygulaması sonrası 12. saatteki veriler incelendiğinde doza bağlı olarak canlılık oranlarının 

azaldığı, istatistiksel olarak doz grupları ile kontrol grupları arasındaki farkların önemli olduğu 

bulunmuştur (p<0,05). Kontrol ile karşılaştırıldığında 1 µM’lık dozun yaşayabilirlik ortalaması 

0,47 ± 0,02, 5 µM’lık dozun 0,45 ± 0,05, 10 µM’lık dozun 0,33 ± 0,01, 20 µM’lık dozun 0,24 ± 0,06, 

30 µM’lık dozun 0,19 ± 0,02, 40 µM’lık dozun 0,16 ± 0,03 olduğu tespit edilmiştir.  

Veriler incelendiğinde tüm gruplardaki canlılık değerlerinde azalma olduğu görülmüş, 12. 

saatteki MCF-7 hücrelerinin canlılık değerlerindeki en fazla azalma 40 µM’lık 4-nitro ZnPc doz 

grubunda olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

 

 12. Saat 
Ort±ss 

24. Saat 
Ort±ss 

36. Saat 
Ort±ss 

48. Saat 
Ort±ss 

60.Saat 
Ort±ss 

72.Saat 
Ort±ss 

Kontrol 0,86 ± 
0,08 

1,26 ± 
0,08 

1,71 ± 
0,19 

2,35 ± 
0,28 

3,06 ± 
0,37 

4,17 ± 
0,35 

1 µM 0,47 ± 
0,02a 

0,67 ± 
0,05*a 

0,98 ± 
0,10*a 

1,41 ± 
0,16*a 

1,97 ± 
0,20*a 

3,21 ± 
0,19*a 

5 µM 0,45 ± 
0,05 

0,62 ± 
0,10*a 

0,91 ± 
0,18*a 

1,27 ± 
0,13*a 

1,71 ± 
0,18*a 

2,86 ± 
0,24*a 

10 µM 0,33 ± 
0,01a 

0,43 ± 
0,02*a 

0,62 ± 
0,02*a 

0,84 ± 
0,07*a 

1,12 ± 
0,11*a 

1,90 ± 
0,18*a 

20 µM 0,24 ± 
0,06a 

0,31 ± 
0,08*a 

0,43 ± 
0,11*a 

0,58 ± 
0,15*a 

0,74 ± 
0,19*a 

1,20 ± 
0,34*a 

30 µM 0,19 ± 
0,02a 

0,24 ± 
0,03*a 

0,34 ± 
0,04*a 

0,47 ± 
0,10*a 

0,62 ± 
0,14*a 

1,05 ± 
0,24*a 

40 µM 0,16 ± 
0,03a 

0,20 ± 
0,04*a 

0,30 ± 
0,04*a 

0,42 ± 
0,06*a 

0,56 ± 
0,09*a 

0,96 ± 
0,13*a 
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Şekil 4.4. Işığa maruziyet sonrası 12. saatteki Kontrol, 1, 5, 10, 20, 30 ve 40 μM’lık doz gruplarının 

ortalama canlılık değerleri (*p<0.05).    

 

4.1.3.2. Işığa Maruziyet Sonrası 24. Saatteki Canlılık Değerleri 

 

24. saatteki kontrol ve doz gruplarına ait canlılık değerleri şekil 4.5. verilmiştir. Işık 

uygulaması sonrası 24. saatteki veriler incelendiğinde doza bağlı olarak canlılık oranlarının 

azaldığı, istatistiksel olarak doz grupları ile kontrol grupları arasındaki farkların önemli olduğu 

bulunmuştur (p<0,05). Kontrol ile karşılaştırıldığında 1 µM’lık dozun yaşayabilirlik ortalaması 

0,67 ± 0,05, 5 µM’lık dozun 0,62 ± 0,10, 10 µM’lık dozun 0,43 ± 0,02, 20 µM’lık dozun 0,31 ± 0,08, 

30 µM’lık dozun 0,24 ± 0,03, 40 µM’lık dozun 0,20 ± 0,04 olduğu tespit edilmiştir.  

Veriler incelendiğinde tüm gruplardaki canlılık değerlerinde azalma olduğu görülmüş, 24. 

saatteki MCF-7 hücrelerinin canlılık değerlerindeki en fazla azalma 40 µM’lık 4-nitro ZnPc doz 

grubunda olduğu tespit edilmiştir. 
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Şekil 4.5. Işığa maruziyet sonrası 24. saatteki Kontrol, 1, 5, 10, 20, 30 ve 40 μM’lık doz gruplarının 

ortalama canlılık değerleri. 

 

4.1.3.3. Işığa Maruziyet Sonrası 36. Saatteki Canlılık Değerleri 

 

36. saatteki kontrol ve doz gruplarına ait canlılık değerleri şekil 4.6. verilmiştir. Işık 

uygulaması sonrası 36. saatteki veriler incelendiğinde doza bağlı olarak canlılık oranlarının 

azaldığı, istatistiksel olarak doz grupları ile kontrol grupları arasındaki farkların önemli olduğu 

bulunmuştur (p<0,05). Kontrol ile karşılaştırıldığında 1 µM’lık dozun yaşayabilirlik ortalaması 

0,98 ± 0,10, 5 µM’lık dozun 0,91 ± 0,18, 10 µM’lık dozun 0,62 ± 0,02, 20 µM’lık dozun 0,43 ± 0,11, 

30 µM’lık dozun 0,34 ± 0,04, 40 µM’lık dozun 0,30 ± 0,04 olduğu tespit edilmiştir. 

Veriler incelendiğinde tüm gruplardaki canlılık değerlerinde azalma olduğu görülmüş, 36. 

saatteki MCF-7 hücrelerinin canlılık değerlerindeki en fazla azalma 40 µM’lık 4-nitro ZnPc doz 

grubunda olduğu tespit edilmiştir. 
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Şekil 4.6. Işığa maruziyet sonrası 36. saatteki Kontrol, 1, 5, 10, 20, 30 ve 40 μM’lık doz gruplarının 

ortalama canlılık değerleri. 

 

4.1.3.4. Işığa Maruziyet Sonrası 48. Saatteki Canlılık Değerleri 

 

48. saatteki kontrol ve doz gruplarına ait canlılık değerleri şekil 4.7. verilmiştir. Işık 

uygulaması sonrası 48. saatteki veriler incelendiğinde doza bağlı olarak canlılık oranlarının 

azaldığı, istatistiksel olarak doz grupları ile kontrol grupları arasındaki farkların önemli olduğu 

bulunmuştur (p<0,05). Kontrol ile karşılaştırıldığında 1 µM’lık dozun yaşayabilirlik ortalaması 

1,41 ± 0,16, 5 µM’lık dozun 1,27 ± 0,13, 10 µM’lık dozun 0,84 ± 0,07, 20 µM’lık dozun 0,58 ± 0,15, 

30 µM’lık dozun 0,47 ± 0,10, 40 µM’lık dozun 0,42 ± 0,06 olduğu tespit edilmiştir. 

Veriler incelendiğinde tüm gruplardaki canlılık değerlerinde azalma olduğu görülmüş, 48. 

saatteki MCF-7 hücrelerinin canlılık değerlerindeki en fazla azalma 40 µM’lık 4-nitro ZnPc doz 

grubunda olduğu tespit edilmiştir. 
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Şekil 4.7. Işığa maruziyet sonrası 48. saatteki Kontrol, 1, 5, 10, 20, 30 ve 40 μM’lık doz gruplarının 

ortalama canlılık değerleri. 

 

4.1.3.5. Işığa Maruziyet Sonrası 60. Saatteki Canlılık Değerleri 

 

60. saatteki kontrol ve doz gruplarına ait canlılık değerleri şekil 4.8. verilmiştir. Işık 

uygulaması sonrası 60. saatteki veriler incelendiğinde doza bağlı olarak canlılık oranlarının 

azaldığı, istatistiksel olarak doz grupları ile kontrol grupları arasındaki farkların önemli olduğu 

bulunmuştur (p<0,05). Kontrol ile karşılaştırıldığında 1 µM’lık dozun yaşayabilirlik ortalaması 

1,97 ± 0,20, 5 µM’lık dozun 1,71 ± 0,18, 10 µM’lık dozun 1,12 ± 0,11, 20 µM’lık dozun 0,74 ± 0,19, 

30 µM’lık dozun 0,62 ± 0,14, 40 µM’lık dozun 0,56 ± 0,09 olduğu tespit edilmiştir. 

Veriler incelendiğinde tüm gruplardaki canlılık değerlerinde azalma olduğu görülmüş, 60. 

saatteki MCF-7 hücrelerinin canlılık değerlerindeki en fazla azalma 40 µM’lık 4-nitro ZnPc doz 

grubunda olduğu tespit edilmiştir. 
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Şekil 4.8. Işığa maruziyet sonrası 60. saatteki Kontrol, 1, 5, 10, 20, 30 ve 40 μM’lık doz gruplarının 

ortalama canlılık değerleri. 

 

4.1.3.6. Işığa Maruziyet Sonrası 72. Saatteki Canlılık Değerleri 

 

72. saatteki kontrol ve doz gruplarına ait canlılık değerleri şekil 4.9. verilmiştir. Işık 

uygulaması sonrası 72. saatteki veriler incelendiğinde doza bağlı olarak canlılık oranlarının 

azaldığı, istatistiksel olarak doz grupları ile kontrol grupları arasındaki farkların önemli olduğu 

bulunmuştur (p<0,05). Kontrol ile karşılaştırıldığında 1 µM’lık dozun yaşayabilirlik ortalaması 

3,21 ± 0,19, 5 µM’lık dozun 2,86 ± 0,24, 10 µM’lık dozun 1,90 ± 0,18, 20 µM’lık dozun 1,20 ± 0,34, 

30 µM’lık dozun 1,05 ± 0,24, 40 µM’lık dozun 0,96 ± 0,13 olduğu tespit edilmiştir. 

Veriler incelendiğinde tüm gruplardaki canlılık değerlerinde azalma olduğu görülmüş, 72. 

saatteki MCF-7 hücrelerinin canlılık değerlerindeki en fazla azalma 40 µM’lık 4-nitro ZnPc doz 

grubunda olduğu tespit edilmiştir. 
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Şekil 4.9. Işığa maruziyet sonrası 72. saatteki Kontrol, 1, 5, 10, 20, 30 ve 40 μM’lık doz gruplarının 

ortalama canlılık değerleri. 

 

xCELLigence biyosensör teknolojisi, çoklu karmaşık hücresel davranışları ve ilaç 

yanıtlarını araştırmak için bir dizi araştırma grubu tarafından onaylanmıştır. Bu araştırmalar 

tümör hücrelerinin canlılığı ve göçü üzerindeki ilaç etkilerini, ilaç nanoparçacıklarına ve 

bağışıklık hücrelerine karşı hücre toksisitesini içerir. Daha yeni uygulamalar, adipogenezi 

indükleme yetenekleri ve SH-SY5Y hücrelerinin farklılaşmasını izlemek için ve bileşikleri 

taramak için xCELLigence'ın kullanılmasını içerir [28]. 

Yapılan xCELLigence test sonucunda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, 

fotosensör olarak kullanılan 4-nitro ZnPc’nin, ışıksız ortamda MCF-7 hücrelerine uygulanan 1, 5, 

10, 20, 30 ve 40 μM’lık dozlarının hepsinin canlılık değerlerini (cell index değerleri) düşürdüğü 

ve toksik etki gösterdiği tespit edilmiştir. Işık öncesi 12. saatte 0,36 canlılık değeri ile en düşük 

canlılığın 1 μM’lık deney grubunda olduğu tespit edilmiş, 24. saatin sonunda ise en düşük canlılık 

değerinin 0,17 ile 40 μM’lık deney grubunda olduğu tespit edilmiştir. 

Işığa maruz bırakılma sonrası canlılık değerlerinde ciddi düşüşler kaydedilmiş ve en 

düşük canlılık değerinin 12. saat sonunda 0,16 ± 0,03’lük canlılık değeri ile 40 μM’lık deney 

grubunda olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmada kullanılan fitalosiyaninler daha derin doku bölgelerinde in vivo aktivasyon için 

güçlü absorbansa sahip olduklarından FDT’de mükemmel ışığa duyarlaştırıcılardır [29]. Stanley 

G. Kimani ve ark. (2012) MCF-7 hücre hattı üzerinde yaptıkları bir çalışmada çinko içeren 

fitalosiyaninin hücre içerisine alımı ve birikim kinetikleri, hücre içi lokalizasyonları, in vitro 
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fotositotoksisitesini ve reaktif oksijen türlerinin oluşumu alüminyum içeren bir fitalosiyanin ile 

karşılaştırmıştır. Sonuç olarak çinko içeren fitalosiyanin 10 kat daha yüksek hücre içi alımı, 5 kat 

daha fazla FDT ile indüklenen hücresel reaktif oksijen türü konsantrasyonu ve 2 kat daha fazla 

fototoksisite göstermiş olduğunu tespit etmişlerdir [30]. 

Önceki çalışmalarda David O. Oluwole ve ark. (2018) MCF-7 hücreleri üzerinde çinko 

fitalosiyanin kullanarak yaptığı bir araştırmada karanlık ve ışık uygulaması sonrası 2 farklı 

fotosensörün toksisitesini araştırmışlardır. Suda çözünebilme özelliği kazandırılmış olan 

ZnPC’ler 170 J/ cm2 güçteki lazer ışık kaynağı kullanılarak FDT’deki etkinlikleri araştırılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda çinko fitalosiyaninlerin ışık uygulaması öncesi deney grubunun 80 μM’lık 

dozunda canlılık değerlerinin %85 olduğu ve ışığa maruziyetin ardından canlılık değerlerinin 

%40-55 aralığına düştüğünü tespit etmişlerdir [31].  

Bir diğer çalışmada tetra-trietilenoksisülfonil sübstitüe çinko fitalosiyanin kullanan 

Kuzyniak W. ve ark. (2017),  insan özofagus skuamöz karsinom hücre hattı kullanarak yaptıkları 

deneyde, ZnPC’nin 1-10 μM’lık dozlarını kullanmışlardır. 100 W halojen lamba kullanılan 

çalışmada, lambanın ışık dalga boyu 400 ila 800 nm arasında değişmekte iken 10 J/cm2 ışık dozu 

uygulanmıştır. Bununla birlikte ZnPC’nin fotoaktivasyonu sadece stoplazmada değil aynı 

zamanda mitokondri ve çekirdekte de ROS oluşumuna neden olduğu ve yüksek fototoksisite 

potansiyeline sahip olduğu rapor edilmiştir. FDT ile tümörler 10 J/cm2 ışık ile aydınlatıldığında 

ZnPC yerine NaCl ile yapılan tedavi ile kıyasla 3 gün sonra tümör büyümesinde % 70’lik bir 

azalma olduğunu bildirmişlerdir. Aynı zamanda karanlık ortam deneyleri de gerçekleştirerek, 

ZnPC enjeksiyonundan 24 saat sonra 6 tavuk embriyosunun % 100’nün hayatta kaldığını 

göstermişlerdir. Bu sayede ışığa duyarlaştırıcının fotoaktive edilmemiş durumda beklenen 

güvenirliliği gösterdiği tespit edilmiştir [32]. 

Başka bir çalışmada silikon ve arjinin içerikli fitalosiyanin türevi olan Pc5a kullanan Salık 

N. (2020), FDT de Pc5a’nın 2,5, 5 ve 10 μM konsatrasyonları ile MCF-7 hücrelerini muamele edip, 

cm2’ye 2 joule ışık uygulayarak, xCELLigence’da hücre pliferasyonunun ve koloni oluşturma 

kapasitesinin önemli ölçüde azalttığını göstermiştir. DNA hasarı için H2AX boyar maddesi 

kullanılan çalışmada, 10 μM Pc5a uygulanmış MCF-7 hücrelerine ışık verildikten sonra anlamlı 

şekilde DNA hasarı meydana geldiği görülmüştür [33].  

Diğer bir çalışma Ivan Mfouo-Tynga ve ark (2014) tarafından, çinko içerikli bir 

ftalosiyanin kullanarak (ZnPcSmix), MCF-7 hücre hattı üzerinde yaptıkları araştırmada, MCF-7 

hücrelerine fotosensörler nüfuz ettikten sonra cm2’ye 10 joule ışık veren 680 nm diyot lazere 

maruz bırakılmıştır. ZnPcSmix’in daha çok mitokondride lokalize olduğu ve mitokondriyal hasarı 

tetikleyerek apoptoz için hücre içi sinyal oluşturduğu düşünülmektedir. Sonuc olarak apoptotik 

hücre ölümü, nüklear parçalanma ve oligonüklezomal DNA bozulması görülmüştür. Apoptotik 
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hücre ölümünde görev alan 3 genin rol aldığı ve casp-2 gibi daha fazla hasara yol açan apoptojenik 

proteinlerin salınımını tetiklediği tespit edilmiştir [27].  

4.2. Genotoksik Etkilerin Değerlendirilmesi  

 

4.2.1. 8-Hidroksi-2-Deoksiguanozin (8-OHdG) ELISA Testi 

 

Genetik hasarın ölçülmek istenildiği çalışmalarda pratik, hızlı ve hassas sonuç almak için 

8-OHdG ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay, Enzim Bağlı İmmünosorbent Deneyi) kiti 

oldukça kolay bir kullanıma sahiptir. Plazmada, dokularda, idrarda, tükürükte ve hücre lizatı gibi 

karmaşık numunelerde geniş kullanım alanı mevcuttur. 8-OHdG ELISA testi hem serbest bulunan 

8-OHdG’yi hem de DNA’ya bağlı bulunan 8-OHdG’yi tanımaktadır.  

Çalışmada 4-nitro ZnPc’nin 10, 20, 30 ve 40 μM’lık 4 dozu kullanılmış olup, kullanılan 4 

dozun 12, 24, 36 ve 48. saatlerdeki DNA hasarına bağlı olarak 8-OHdG seviyeleri tablo 4.3.’de 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 4.3. Kontrol, 10, 20, 30 ve 40 μM’lık deney gruplarının, 12, 24, 36 ve 48. saatlerdeki  

8-OHdG seviyeleri (ng/mL). 

 

 

4.2.1.1. Işığa Maruziyet Sonrası 12. Saatteki 8-OHdG seviyeleri 

 

Işık uygulamasını takip eden ilk 12. saatteki kontrol ve 4-nitro ZnPc doz gruplarında 

ölçülen 8-OHdG seviyeleri şekil 4.10.’da gösterilmiştir. Işık uygulaması sonrası 12. saatteki 8-

OHdG seviyelerine bakıldığında doz artışına bağlı olarak 8-OHdG miktarının yani oksidatif DNA 

hasarının arttığı belirlenmiştir. Doz gruplarında meydana gelen artışlar, kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0,05). 12. saatte en yüksek  

 12.Saat 
ort ±ss 

24.Saat 
ort±ss 

36.Saat 
ort ±ss 

48.Saat 
ort ±ss 

Kontrol 2,63 ± 0,05 2,52 ± 0,04 2,71 ± 0,23 2,94 ± 0,08 

10 µM 2,51 ± 0,05 2,62 ± 0,04 2,71 ± 0,07 2,72 ± 0,09 
20 µM 2,50 ± 0,06 2,73 ± 0,13 2,60 ± 0,01 2,66 ± 0,14 

30 µM 2,70 ± 0,06 2,69 ± 0,05 2,63 ± 0,03 2,76 ± 0,11 

40 µM 2,76 ± 0,15 2,60 ± 0,03 2,64 ± 0,13 2,81 ± 0,06 
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8-OHdG miktarı 2,76 ± 0,15 ng/mL olarak 40 μM’lık 4-nitro ZnPc grubunda belirlenmiştir. En 

fazla oksidatif DNA hasarı en yüksek doz grubunda tespit edilmiştir.  

 

 

Şekil 4.10. Işığa maruziyet sonrası Kontrol, 10, 20, 30 ve 40 μM’lık deney gruplarının 12. saatteki 

8-OHdG seviyeleri (ng/mL). 

 

4.2.1.2. Işığa Maruziyet Sonrası 24. Saatteki 8-OHdG seviyeleri 

 

Işık uygulamasını takip eden 24. saatteki kontrol ve 4-nitro ZnPc doz gruplarında ölçülen 

8-OHdG seviyeleri şekil 4.11.’de gösterilmiştir. Doz gruplarında meydana gelen artışlar, kontrol 

grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0,05). 24. saatte en 

yüksek 8-OHdG miktarı 2,73 ± 0,13 ng/mL olarak 20 μM’lık 4-nitro ZnPc grubunda belirlenmiştir.  

Yapılan 8-OHdG ELISA testi sonucunda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, 

fotosensör olarak kullanılan 4-nitro ZnPc’nin ilk 24 saatte istatistiksel olarak anlamlı seviyede 

MCF-7 hücrelerine oksidatif DNA hasarı verdiği tespit edilmiştir. 
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Şekil 4.11. Işığa maruziyet sonrası Kontrol, 10, 20, 30 ve 40 μM’lık deney gruplarının 24. saatteki 

8-OHdG seviyeleri (ng/mL). 

 

4.2.1.3. Işığa Maruziyet Sonrası 36. Saatteki 8-OHdG seviyeleri 

 

Işık uygulamasını takip eden 36. saatteki 4-nitro ZnPc doz gruplarında ölçülen  

8-OHdG seviyeleri şekil 4.12.’de gösterilmiştir. Doz gruplarında meydana gelen artışlar 

incelendiğinde 36. saatte en yüksek 8-OHdG miktarı 2,71 ± 0,07 ng/mL olarak 10 μM’lık 4-nitro 

ZnPc grubunda belirlenmiştir.  
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Şekil 4.12. Işığa maruziyet sonrası Kontrol, 10, 20, 30 ve 40 μM’lık deney gruplarının 36. saatteki 

8-OHdG seviyeleri (ng/mL). 

 

4.2.1.4. Işığa Maruziyet Sonrası 48. Saatteki 8-OHdG seviyeleri 

 

Işık uygulamasını takip eden 48. saatteki 4-nitro ZnPc doz gruplarında ölçülen  

8-OHdG seviyeleri şekil 4.13.’de gösterilmiştir. Doz gruplarında meydana gelen artışlar 

incelendiğinde 48. saatte en yüksek 8-OHdG miktarı 2,81 ± 0,06 ng/mL olarak 40 μM’lık 4-nitro 

ZnPc grubunda belirlenmiştir.  
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Şekil 4.13. Işığa maruziyet sonrası Kontrol, 10, 20, 30 ve 40 μM’lık deney gruplarının 48. saatteki 

8-OHdG seviyeleri (ng/mL). 

 

Takahashi H. ve ark. 2005 yılında yaptığı araştırmada, 6 haftalık dişi tüysüz fareler 

kullanarak FDT çalışması yapılmıştır. Farelerin cildine 350 mg ATX-S10(Na) maddesini 4 saat 

boyunca uygulayıp daha sonra cilt yüzeyini 670 nm diyot lazere maruz bırakarak ilk defa fare 

epidermisinde FTP ile ROS tarafından üretildiği bilinen, Oksidatif DNA hasarının bir belirteci olan 

8-OHdG oluşumunu göstermişlerdir. Elde ettikleri sonuçlara göre metrekareye uygulanan kilo 

joule cinsinden ışık dozunun miktarı arttıkça, daha fazla miktarda 8-OHdG oluşumu gerçekleştiği 

tespit edilmiştir [34]. Gerçekleştirdiğimiz çalışmada ise 4-nitro ZnPc’nin doz artışına bağlı olarak 

sadece 12. saatte en yüksek dozda en fazla 8-OHdG oluşumu olduğu tespit edilebilmiştir. İlerleyen 

24, 36 ve 48. saatlerde doz artışına bağlı olarak artan bir 8-OHdG oluşumu tespit edilememiştir. 
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5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

 

 FDT’de fotosensörlerin 600-800 nm aralığındaki dalga boyuna sahip ışığa karşı hassas 

olmaları, bu dalga boyu aralığındaki ışığı abzorbe ederek yüksek derecede singlet oksijen 

oluşturma eğiliminde olmaları istenir. Bu bakımdan yapılan sitotoksik testlerde elde edilen 

sonuçlara göre 4-nitro ZnPc’nin yüksek derecede sitotoksik etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

MCF-7 hücreleri üzerinde yapılan sitotoksik çalışmada ışıksız ortamda uygulanan doz 

gruplarından 40 μM’lık 4-nitro ZnPc dozunun 12. saatte canlılık yüzdesini %48.33’e düşürdüğü 

ve 24. Saatte ise 1 μM’lık doz grubunda canlılığın %57.92 olduğu belirlenmiştir.  Bu bulgulara 

göre 4-nitro ZnPc’nin MCF-7 hücreleri üzerinde ışığa maruz kalmadan da toksik etki yarattığı 

belirlenmiştir.  

Hazırlanmış olan 4-nitro ZnPc doz gruplarının, ışık ile uyarılmasından sonra 40 μM’lık  

4-nitro ZnPc dozunun 12. saatteki canlılık yüzdesinin %19.54 ve 24. Saatteki canlılık yüzdesinin 

%16.61’lik olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular ışığında 4-nitro ZnPc’nin FDT’nin ışıklı 

safhasında yeterli düzeyde sitotoksik etki gösterdiği tespit edilmiştir. Uygun bir fotoalgılayıcı 

olabilmesi için karanlık safhadaki sitotoksisitesinin azaltılması yönünde kimyasal çalışmaların 

(farklı kimyasal bileşik gruplarının eklenmesi gibi) yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır. 

Çalışma sırasında elde edilen verilere göre 4-nitro ZnPc’nin suda çözünür olmadığı tespit 

edilmiş olup, bu durumun 4-nitro ZnPc’nin hücrelere nüfuz etmesini zorlaştırmış olabileceği 

düşünülmektedir. Suda ve yağda çözünür hale gelebilmesi için farklı kimyasal bileşik gruplarının 

4-nitro ZnPc’ye bağlanması ile sitotoksik etkinin arttırılabileceği düşünülmektedir. 

Oksidatif strese bağlı olarak oluşan, oksidatif DNA hasarının tespiti için yapılan 

genotoksik testler sonrası elde edilen verilere göre, ışığa maruziyet sonrası 12. saatte en yüksek 

oksidatif DNA hasarının 2,76 ± 0,15 ng/mL’lik 8-OHdG seviyesi ile 4-nitro ZnPc’nin 40 μM’lık 

dozunda olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın 24. saati incelendiğinde 2,73 ± 0,13 ng/mL’lik  

8-OHdG seviyesi ile 20 μM’lık dozun 24. saatteki en fazla oksidatif DNA hasarının meydana geldiği 

grup olmuştur. 36. ve 48. saatlerde 8-OHdG seviyesinin azalması ise oksidatif DNA hasarının 

antioksidan enzimler ile engellenmesinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Uygun antioksidan 

inhibitörleriyle yapılacak çalışmalar ile 4-nitro ZnPc’nin FDT’deki etkinliği daha etkili şekilde 

incelenebilir. 
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