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Özet: Fizyolojik ya da programlanmış hücre ölümü olarak tanımlanan apoptozis, Yunanca’da apo(=ayrı) ve ptozis
(=düşen) kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşmuş sonbaharda yaprak dökümü anlamına gelmektedir. Apoptozis, ilk kez
1972 yılında Kerr, Wyllie ve Currie tarafından “fizyolojik hücre ölümü” olarak tanımlanmıştır. Apoptoz mekanizması,
uyarana ve hücre tipine göre farklılıklar göstermektedir. Apoptozu etkileyen uyaranların bazıları şu şekilde sıralanabilir:
büyüme faktörlerinin geri çekilmesi, sitokinler, hücre içi kalsiyum miktarındaki artış, tümör nekroz faktör (TNF),
transforming growth factor (TGF-B), Fas/FasL sisteminin aktive olması, DNA hasarı nedeniyle bir tümör süpresör gen
olan p53'ün aktive olması, virus, bakteri, parazit ve mantar gibi patojenler ile glukokortikoidlerdir. Apoptozun regülasyonu Bcl-2/Bax gen ailesi ile sağlanır. Bu ailenin 20 üyesi tanımlanmıştır; bunlardan Bcl-2, Bcl-xL, Bcl-w, Boo ve Mcl-1
gibi bazıları apoptoz inhibitörü iken, bazıları ise apoptoz aktivatörü ve proapoptotik genlerdir. Parazitolojide hücre içi
zorunlu protozoon parazitlerin hayatlarını devam ettirme amacı ile konak hücreyi yaşamaya zorlayarak kısmen kendi
yaşam döngüsünün de devamını sağlarlar. Protozon parazitler bulundukları konak hücrenin fizyolojisine göre farklı
sinyal yollarını etkileyerek apoptozisi engellerler.
Anahtar Kelimeler: Apoptozis, protozoon enfeksiyonlar
Apoptosis in Some Protozoon Infections
Summary: Physiological or programmed cell death, known as apoptosis, is derived from the Greek words
‘apo’ (meaning to separate) and ptozis (meaning falling) and therefore means defoliation in autumn. It was first defined
in 1972 by Kerr, Wyllie and Currie as "physiological cell death". The mechanism of apoptosis shows variations
according to the stimuli and cell types. Apoptotic stimuli that affect some of the following can be listed as the growth
factor withdrawal, cytokines, intracellular calcium increases in the quantity of tumor necrosis factor (TNF), transforming
growth factor (TGF-B), activation of Fas/Fasl system, activation of a tumor suppressor gene p53 due to DNA damage,
virus, bacteria, parasites, fungal pathogens and glucocorticoids. Apoptosis is regulated by Bcl-2/Bax gene family.
Twenty members of this family have been identified, some of these are inhibitor of apoptosis including Bcl-2, Bcl-xL,
Bcl-w, Boo and MCL-1, while others are apoptotic activator and proapoptotic gene. In parasitology, to sustain
parasites, obligatory intracellular protozoon parasites force the host cell to live its own life cycle thereby sustaining in
part its own. Protozon parasites inhibit apoptosis by affecting signal pathways according to their host cell's physiology.
Key Words: Apoptosis, protozoon infections

Giriş
Fizyolojik ya da programlanmış hücre ölümü olarak tanımlanan apoptozis, Yunanca’da apo (=ayrı)
ve ptozis (=düşen) kelimelerinin birleştirilmesiyle
oluşmuş sonbaharda yaprak dökümü anlamına
gelmektedir. Apoptozis ile ilgili ilk bilgiler, 1885’te
Fleming tarafından ileri sürülen kromatoliz kavramı
ile başlamış ve kromatoliz terimi sonraki yıllarda
özellikle embriyologlar tarafından sıkça kullanılmıştır.
Ancak
1950’li
yılların
sonlarında
lizozomların ve 1960’lı yıllarda serbest radikallerin
keşfedilmesi ile hücre intiharı kavramı kullanılmaya
başlanmış ve 1970’li yıllarda da apoptozis ya da
programlı hücre ölümü kavramı ortaya çıkmıştır.
Apoptozis ile ilgili ilk çalışma 1972’de yapılmıştır
(42). Daha sonra 1984’de apoptozisde görülen
DNA kırıklarının jel elektroforezindeki karakteristik
merdiven (ladder) kalıbı gösterilmiştir (71). Takiben 1990’lı yılların ikinci yarısında apoptozis ile
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ilgili çok sayıda araştırma yapılmış ve apoptozisin
oluşmasında rol oynayan kaspaz (caspase) aktivasyonu, apoptatik hücrelerin fagositozu ve
mitokondriyal memran geçirgenliğindeki değişiklikler tarif edilmiştir (51). Fizyolojik hücre ölümü olarak da tarif edilen apoptozis, patolojik hücre ölümü
olan
ve
ATP
miktarının
azalıp,
hücre
homeostazının hızla bozulduğu, inflamasyon yanıtın geliştiği nekrozdan tamamen farklı olup; yangı
olmaksızın hücrelerin kendilerini yok ettikleri, RNA
ile protein sentezi ve enerjiye gereksinim duyan ve
organizmada homeostazı koruyan, genlerle düzenlenen programlı bir olaydır. Apoptozis ile nekrozun
özellikleri karşılaştırmalı olarak Tablo 1’de gösterilmiştir (39).
Hücrelerin yaşam süreleri hücre tipine göre değişmektedir. Bağırsak hücreleri 3-5 gün, epidermal
hücreler 20-25 gün, eritrositler ise 120 gün kadar
yaşayabilirken, miyositler veya nöronlar ömür boyu
yaşarlar (67). Miyositlerin veya nöronların yaklaşık
%10-15’i ömrün sonuna doğru kaybedilmektedir.
Zamanı gelince ölen bu hücreler, daha önceden
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Tablo 1. Nekroz ve apoptozisin özellikleri
Özellik

Nekroz

Apoptozis

Hücre Boyutu
Nukleus
Hücre membranı

Şişme, genişleme
Pino, karyoreksis, karyolizis
Bütünlüğü bozulmuş parçalanmış

Hücre içeriği

Enzimatik sindirim, organel bozukluğu

Büzülme, küçülme
Fragmantasyon
Moleküler değişiklikler var, parçalanma
yok
Sitoplazmada yoğunlaşma, korunmuş
organeller

DNA kırık modeli

Düzensiz rastgele kırıklar şeklinde

185 baz çitlik kırıklar şeklinde “ip merdiven” görünümünde

Enerji gereksinimi
Enlmasyon
Fizyolojik ve patolojik rol

Yok
Sık
Ptoloi

ATP’ye bağlı
Yok
Sıklıkla fizyolojik, bazen patolojik

programlanmış şekilde ölürler (“programmed cell
death”). Ölümler fizyolojik şartlarda meydana geldiği için fizyolojik hücre ölümü (“physiological cell
death”) olarak da adlandırılır. Ayrıca, bir şekilde
DNA’sı hasar görmüş (virüs etkisi veya çevresel
nedenlerle) hücreler organizmanın zarar görmemesi ve organizmanın yararı için kendilerini öldürürler (“hücre intiharı veya cell suicide”). Doku
homeostazisi için (örneğin yara iyileşmesi veya
bağırsak hücrelerinin kendilerini yenilemelerinde
(“turnover”) olduğu gibi) hücreler ortamdan ölerek
kaybolurlar (“cell deletion”). İşte, tüm bu kavramlar
apoptozis (effercytosis) ile eş anlamlı olarak kullanılabilen ve literatürde yer alan ifadelerdir (3, 67).
1. Apotoziste Rol Oynayan Mekanizmalar
Yapılan çalışmalar göstermiştir ki; transmembranik
sinyal iletimi, büyüme faktörleri ve hormonlar gibi
hücre ölüm mekanizmalarını baskılayan faktörlerin
ortamdan çekilmesi sonucunda apoptozis gerçekleşmektedir. Ayrıca tümör nekroz faktör reseptörü
(TNFR) gibi plazma membran reseptörlerinin aktivasyonu ya da düşük dozda çeşitli zedeleyici ajanların ve glikokortikoidlerin intraselüler sinyal iletimi
ile apoptoziste görevli proteinlerin sentezinin artırılması da apoptozis oluşumuna katkı sağlar.
Apoptozisten sorumlu mekanizmaların başında
kaspaz enzim ailesinin aktivasyonu gelmektedir.
“İnterleukin converting enzim (ICE)” olarak da adlandırılan kaspazlar, endonükleazları aktive ederek
DNA sarmalına ve proteaz etkisiyle doğrudan sitoplazmadaki proteinlere etki ederek morfolojik
değişikliklerin ortaya çıkmasına yol açarlar. Ayrıca
apoptoziste Bcl-2 gen ailesi, p53 geni ve Fas
(CD95) geni gibi çeşitli genlerin rolleri de vardır
(40).
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Programlı hücre ölümünün moleküler mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte hücrelerin genetik olarak belleklerinde var olan intihar programı;
çeşitli sinyallerle, patofizyolojik koşullarla ve
oksidatif stres gibi olaylarla aktive olarak başlar,
uyarana ve hücre tipine göre de farklılıklar gösterir.
Apoptozisi etkileyen hücre içi uyaranlar; büyüme
faktörlerinin geri çekilmesi, sitokinler, hücre içi kalsiyum miktarındaki artış, tümör nekroz faktör
(TNF), TGF-B (Transforming Growth Factor), Fas/
FasL sisteminin aktive olması, DNA hasarı nedeniyle bir tümör süpresör gen olan p53'ün aktive
olması, virus, bakteri, parazit ve mantar gibi patojenler ve glukokortikoidlerdir. Bunlardan özellikle
protoonkojenlerin
(c-myc
gibi)
çoğunun
apoptozisin regülasyonunda yer aldığı kanıtlanmıştır (67, 73). Ayrıca hipertermi, radyasyon,
sitotoksik antikanser ilaçları ve hipoksi gibi nekroz
oluşturabilen etkenler de hafif dozlarda apoptozis
meydana getirirler. Apoptoziste hücre ölümü çevreye rahatsızlık vermeksizin gelişse de bazen
apoptozis, dolaylı olarak çevre dokuda nekrozu
başlatabilir ya da tam tersi nekroz apoptozis gelişmesine yol açabilir (67).
Apoptozis, öncelikle kaspazları aktive eden birbirinden farklı ancak sonuçta birbiriyle birleşen
“Ekstrensik= ölüm reseptörleri ile başlatılan)” yol
ve
“Entrensik=mitokondrial”
yoldan
oluşan
“Başlangıç Fazı” adı da verilen bir dönem ile başlar. Daha sonra enzimlerin hücre ölümüne neden
olduğu “Uygulama Fazı” denilen aşama ile sonlanır (39).
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2. Apoptosizin Regulasyonu ve Aşamaları
2.1. Regulasyon
Apoptozis, immunolojik olarak sessiz ölüm gösteren hücreler tarafından düzenlenen kompleks bir
olaydır. Apoptozis, kaspaz-8 (caspase-8)’in Fas
veya TNFR (ölüm reseptörleri) üzerine bağlantısının sırasıyla güçlenmesini ve aktivasyonunu uyaran FasL veya TNF-α gibi ekstrinsik faktörlerin
stimülasyonuyla başlatılabilir. Kaspaz-8, öldürücü
caspase olan ve multiple proteinleri bölüp bu şekilde hücrenin parçalanmasına yol açan Kaspaz -3’ü
aktive eder. Benzer şekilde DNA hasarı gibi
intrinsik stimulasyon da Kaspaz -3’ün aktivasyonuna yol açar. Ancak, Kaspaz -8’in yerine kullanılabilen
intrinsik
stimulasyon,
mitokondriden
cytochrome c’nin salınımını ve bunu takiben
Kaspaz -9’un aktivasyonunu başlatır. Kaspaz -9
apoptozise yol açan caspase-3’ü aktive eder.
Sitokrom-c salınımı anti-apoptotik proteinler (örn;
Bcl-2, Bcl-xL), multidomain pro-apoptotik proteinler
(örn; Bax ve Bak) ve BH3-baskın yalnızca proapoptotic proteinler (örn; Bim, Bid ve Bad) olmak
üzere 3 gruptan oluşan Bcl-2 ailesindeki proteinler
tarafından yönetilir. İlginç olarak, Kaspaz -8 aktivasyonu ayrıca Bid’in tBid’e ayrışmasını takiben
de sitokrom-c salınımına yol açabilir. Sitokrom-c
salınımıyla gerçekleşen ölüm, reseptör bağlantısının apoptotik sinyali başlattığını gösterir (25, 26).
Apoptozis multiple regulatör enzimler tarafından
kontrol altında tutulur. Apoptozdan kaçış, NF-kB
(nüklear faktör kapa-B) ve PI-3K(phosphoinositide
3-kinases)’in aktivasyonuna bağlıdır. Kaspaz
transkripsiyon faktörleri, NF-kB ve IkB’nin bağlanmasına bağlı olarak sitosolde belirli bir düzeyde
bulunur. Ik kinaz (IKK) aktive olduğunda ve IkB’yi
fosforilize edip ayrışım için onu hedef haline getirdiğinde NF-kB aktivasyonu görülür. Daha sonra
IkB’nin ayrışımını takiben NF-kB, çekirdeğe doğru
yer değiştirir ve c-Flip (kaspaz-8 aktivasyonunu
inhibe eder), c-IAP1 ve c-IAP2 (kaspazları engeller) ile Bfl-1/A1 (sitokrom c salınımını önler) gibi
antiapoptotik genleri kapsayan multiple genlerin
transkripsiyonunu indükler. Hücre yüzeyi reseptörleri (sıklıkla büyüme faktörü reseptörleri) yoğunlaşır ve PI3K’ün ligandlarına bağlanmasını aktive
eder. Bir kez aktive olan PI3K, Akt/PKB’yi
fosforolize eder ve bu durum sonra pro-apoptotik
Bcl-2 proteini olan Bad’ı ve pro-apoptotik genlerin
transkripsiyonunun engellenmesi ile sonuçlanan
fork head transkripsiyon faktörlerini inaktive eder.
Akt/PKB, ayrıca NF-kB yanıtının aktivasyonu ile
sonuçlanan IKK’yı da aktive eder. Bu şekilde enzimler hem NF-kB aracılıyla hücreyi apoptozdan
kurtarır hem de PI-3K yardımıyla hücre yüzey re-
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septörlerini artırarak hücreyi apoptoza yöneltir (25,
26) (Şekil 1).
2.2. Aşamaları
2.2.1. Başlangıç Fazı
2.2.1.1. Ekstrensik Yol
Bu yolda ölüm reseptörleri rol alırlar. Ölüm reseptörleri, TNF ailesinden olan reseptörlerdir. Bunlardan Tip 1 TNF reseptörü ve Fas (CD95) olarak
bilinen protein en önemlilerindendir. Bunlarda protein-protein etkileşmelerine katılan sitoplazmik
ölüm bölgeleri bulunur ve dış ligandlarla çapraz
bağlanma sonucu multimerize olurlar. Bu durum,
çok sayıda inaktif kaspaz-8 moleküllerini birbirine
yaklaştıran adaptör proteinler için bağlanma yerlerinin oluşmasına yol açar. Oluşan ön kaspazların
düşük düzeydeki enzimatik aktivasyonu, sonuçta
toplanan gruptan bir prteinin bölünmesine ve aktivasyonuna neden olur ve böylece kaspazlar tetiklenir (19).
2.2.1.2. Entrensik Yol
Entrensik yolda ölüm reseptörleri rol almazlar ve
bu yolun temelinde mitokondrial geçirgenliği düzenleyen pro-apoptotik ve anti-apoptotik moleküllerin dengesi vardır. Bu aşamada mitokondrial
geçirgenlik artar ve pro-apoptotik moleküller hücre
sitoplazmasına
salınır.
Apoptozis
olayının
inhibisyonunda görevli en önemli protein,
mitokondrial membranın dış yüzeyinde yerleşim
gösteren Bcl-2 proteinidir. Apoptozisin düzenlenmesinde Bcl-2 ailesinin yirmiden fazla proteini görevlidir. Bunlardan Bcl-2 ve Bcl-x iki ana antiapoptotik proteindir. Hücreler yaşamsal sinyallerini
kaybettiklerinde veya herhangi bir olumsuzlukla
karşılaştıklarında, mitokondrial membrandan Bcl-2
ve Bcl-x yok olurlar ve bunlar yerlerini ailenin Bak,
Bax ve Bim gibi pro-apoptotik proteinlerine bırakırlar. Buna bağlı olarak mitokondri membranında
Bcl-2/Bax oranının azalmasıyla membran geçirgenliği artar ve sitokrom-c mitokondriden sitoplazmaya geçer. Böylece normalde Bcl-2’ye bağlı bir
protein olan Apaf-1 (apoptozis aktive edici faktör1) de Bcl-2’den ayrılıp sitoplazmaya salınır. Her iki
protein sitoplazmadaki kaspaz ile birleşerek
Apoptozom adı verilen yapıyı ve dolayısıyla
kaspaz-9 aktivasyonunu gerçekleştirirler (20).
2.2.2. Uygulama Fazı
Proteolitik kaspazlar, sistein proteazlar olup
aspartik asitten sonraki peptid bağını kırarlar. Uygulama fazını gerçekleştiren bu enzimler, canlı
türleri arasında büyük oranda korunmuştur.
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Şekil 1. Apoptozisin regulasyonu: Apoptozis bir komplekstir ve immunolojik olarak sessiz ölüm gösteren hücrelerce düzenlenen bir olaydır. Apoptozis, kaspaz-8’in Fas veya TNFR (ölüm reseptörleri) üzerine bağlantısının sırasıyla güçlenmesini ve
aktivasyonunu indükleyen FasL veya TNF-α gibi ekstrinsik faktörlerin stimülasyonuyla başlatılabilir. Kaspaz 8, öldürücü kaspaz
olan ve multiple proteinleri bölüp bu şekilde hücrenin parçalanmasına yol açan kaspaz 3’ü aktive eder. Benzer şekilde DNA
hasarı gibi intrinsik stimulasyon da kaspaz 3’ün aktivasyonuna yol açar. Ancak, kaspaz 8’in yerine kullanılabilen intrinsik
stimulasyon mitokondriden sitokrom c’nin salınımını ve kaspaz 9’un aktivasyonunu başlatır. Kaspaz 9 apoptozise yol açan
kaspaz 3’ü aktive eder. Sitokrom c salınımı anti-apoptotik proteinler (örn; Bcl-2, Bcl-xL), multidomain pro-apoptotik proteinler
(örn; Bax ve Bak) ve BH3-baskın yalnızca pro-apoptotik proteinler (örn; Bim, Bid ve Bad) olmak üzere 3 gruptan oluşan Bcl-2
ailesindeki proteinler tarafından yönetilir. Kaspaz 8 aktivasyonu ayrıca Bid’in tBid’e ayrışmasını takiben de sitokrom c
salınımına yol açabilir ve bu olay sitokrom c salınımının indüklenmesi ile ölüm reseptör bağlantısının apoptotik sinyali başlatmasını açıklar. Apoptozis multiple regulatörler tarafından kontrol altında tutulur. Transkripsiyon faktörü NF-kB IkB’nin bağlanmasına bağlı olarak sitozolde belirli bir düzeyde bulunur. Ik kinase (IKK) aktive olduğunda ve IkB’yi phosphorilize edip ayrışım
için onu hedef haline getirdiğinde NF-kB aktivasyonu görülür. IkB ayrışımını takiben, NF-kB çekirdeğe doğru yer değiştirir ve
c-Flip (caspase 8 aktivasyonunu inhibe eder), c-IAP1 ve 2 (caspasları engeller) ve Bfl-1/A1 (cytochrome c salınımını önler) gibi
antiapoptotik genleri kapsayan multible genlerin transkripsiyonunu indükler. Hücre yüzeyi reseptörleri (Sıklıkla büyüme faktörü
reseptörleri) yoğunlaşır ve PI3K’ün ligandlarına bağlanmasını aktive eder. Bir kez aktive olan PI3K, Akt/PKB’yi phosphorilize
eder ve bu durum sonra pro-apoptotik Bcl-2 proteini olan Bad’ı ve pro-apoptotik genlerin transkripsiyonunun engellenmesi ile
sonçlanan forkhead transkripsiyon faktörlerini inaktive eder. Akt/PKB, ayrıca NF-kB yanıtının aktivasyonu ile sonuçlanan IKK’yı
aktive eder.

Kaspaz (caspase) terimindeki “c” harfi bir aktif bölge
sistein
(cysteine)’i
temsil
ederken,
“aspaz“ (aspase) aspartik asit artıklarından hemen
sonra bölebilme yeteneğini tanımlamaktadır.
Kaspazlar, başlatıcı (kaspaz-2, kaspaz-8, kaspaz9 ve kaspaz-10), uygulayıcı (kaspaz-3, kaspaz-6
ve kaspaz-7) ve yangı (kaspaz-1, kaspaz-4,
kaspaz-5, kaspaz-11, kaspaz-12, kaspaz-13 ve
kaspaz-14) kaspazları diye gruplandırılabilir (Tablo
2) (39). Apoptozis olayında aktive oldukları sıraya
göre başlatıcı ve uygulayıcı olmak üzere iki temel
gruba ayrılırlar (25). Başlatıcı olanlardan kaspaz-8
ve kaspaz-9; uygulayıcı olanlardan ise kaspaz-3
ve kaspaz-6 önemlidir (60).
Kaspazlar başlangıçta inaktif proenzim halinde
bulunurlar. Etkin olabilmeleri için aktive edici bir
bölünme işleminden geçmeleri gerekir. Bölünme
bölgeleri diğer kaspazlar tarafından veya
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otokatalitik olarak hidrolize edilebilir. Başlatıcı
kaspaz bir kez aktive olduktan sonra diğer
kaspazların hızlı ve sıralı aktivasyonu ile ölüm
programı başlar (45). Uygulayıcı kaspazlar hücre
iskeleti ve nükleer matrix proteinlerini parçalayarak
hücre iskeletinin bozulmasına ve nükleus yıkımına
yol açarlar. Nükleus içerisinde kaspazlar; transkripsiyon, DNA replikasyonu ve DNA onarımında
rol alan proteinleri parçalarlar. Bunlardan özellikle
kaspaz-3 karakteristik internükleozomal DNA bölünmesine yol açan sitoplazmik bir DNAaz enzimini aktive eder (14).
Hücrelerde ölüm mekanizması nasıl olursa olsun,
ölü hücrelerin ortadan kaldırılması gereklidir. Gerek nekroz ve gerekse apoptozis yolu ile ölen hücreler fagositoz (effercytosis) ile ortadan kaldırılırlar.
TNF-α ve oxidant-zengin bir yangı bölgesinde
makrofajların apoptotic hücrelerin ortadan kaldırılmasında daha az etkiye sahip oldukları bildirilmiş
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Tablo 2. Kaspazların işlevlerine göre sınıflandırılması
Başlatıcı Kaspazlar

Uygulayıcı Kaspazlar

Enflamatuvar Kaspazlar

Kaspaz-2 (ICH-1)

Kaspaz-3 (CPP32, apopain, yama)

Kaspaz-1 (ICE)

Kaspaz-8 (FLICE, Mch5, MACH)

Kaspaz-6 (Mch-2)

Kaspaz-4 (ICH-2, TX; ICErelli)

Kaspaz-9 (Mch6, ICE-LAP6)

Kaspaz-7 (ICE-LAP3, Mch3, CMH-1)

Kaspaz-5 (ICErelli, TY)

Kaspaz-10 (Mch-4)

Kaspaz-11 (murine)
Kaspaz-12
Kaspaz-13 (ERICE)
Kaspaz-14 (MICE)

(52) olmakla beraber apoptozis olayında hücre
zarı değişimleri, komşu hücrelerin ölü hücreyi fagosite etmeleri için gerekli tüm uyaranları verecek
şekilde oluşmaktadır. Apoptotik hücrede oluşan
önemli değişikliklerden biri, normal olarak plazma
membranının iç yüzünde bulunan fosfatidilserinin
erken evrede membranın dış yüzüne transloke
(çıkması) olmasıdır. Apoptozis sırasında ya ATP
translokaz yetmezliği ya da diğer enzim sisteminin
aktivasyonu sonucu fosfatidilserin dış yüzey tabakaya yerleşir. Fagositik hücrelerin vitronektin ve
lektin özelliğindeki reseptörleri fosfatidilserin ile
bağlanır ve fagositozu uyarır. Bu mekanizma,
apoptotik hücrelerin komşu hücreler ve makrofajlar
tarafından tanınmasını sağlar. Böylece apoptoziste
izlenen hücre zarı değişiklikleri, apoptotik hücre
zarındaki moleküller aracılığı ile makrofajlara ve
çevre hücrelere iletilerek hücrenin fagositozu gerçekleşir. Fagositoz sonrasında, apoptozise uğramış
doku
çevre
parankimal
hücrelerin
rejenerasyonu ile eski haline kavuşur (26, 52).
Yukarıda tüm detayları ile anlatılmağa çalışılan
apoptozis ve onu takip eden fagositoz kısaca şu
şekilde özetlenebilir: i-apoptozisin indüksiyonu, iihücre yüzeyinde ölüm reseptörlerinin uyarılması,
iii-sitokrom-c’nin salınımı, iv-apoptozom oluşumu
(sitokrom-c + Apaf 1 + Kaspaz-9), v-mitokondrial
transmembran potansiyelinin değişmesi, vikaspazların aktivasyonu, vii-fosfatidilserinin hücre
zarının iç yüzeyinden dış yüzeyine çıkması, viiiDNAaz aktivasyonu sonucunda internükleozomal
DNA fragmantasyonu, ix-yapısal proteinlerin yıkılmasıyla apoptozise özgü morfolojik değişikliklerin
oluşumu, x-makrofajların ölü hücreleri tanıması ve
fagositozudur. Sonuçta tüm canlılarda, hücre
homeostazisinin
sağlanması
bakımından
apoptozis çok önemli bir mekanizmadır (39).

3. Apoptozis İnhibitörleri
Apoptozun regülasyonu Bcl-2/Bax gen ailesi ile
sağlanır. Bu ailenin 20 üyesi tanımlanmıştır; bunlardan bazıları Bcl-2, Bcl-xL, Bcl-w, Boo, Mcl-1 gibi
apoptoz inhibitörüdür (antiapoptotik), bazıları ise
apoptoz aktivatörüdür ve proapoptotik genlerdir.
Proapoptotik genler: Bax (Bax, Bak ve Bok) ve
BH3 (Bik, Blk, Hrk, BNIP3, Bad, Bid gibi) olmak
üzere iki alt aileye sahiptir. Bcl-2/Bax gen ailesinin
ürünleri, mitokondiri ve çekirdek zarlarının yanısıra
endoplazmik retikulum zarının üzerinde de yer
alırlar ve homodimer ya da heterodimerler şeklinde
kompleks oluşturarak çalışırlar. Örneğin; Bcl-2 nin
Bax ile olan etkileşiminde Bcl-2 nin oranının daha
yüksek olması hücrenin yaşamını sürdürmesini
sağlarken, Bax'ın daha fazla olması durumunda
hücre ölüme gitmektedir (Şekil 2).
Ayrıca insanlarda apoptozisin düzenlenmesi, p53
ile başlayan ve kaspazlara kadar devam eden bir
süreçtir. Bir tümör süpresör gen olarak çalışan
p53, mutasyona uğradığı ya da bulunmadığı zaman hücre yaşamı uzar. Genotoksik olaylarla oluşan hücre hasarı, bir transkripsiyon regülatör geni
olan p53'ü aktive eder. p53 protein ürünü, DNA’ya
doğrudan bağlanarak hasarı tanıdıktan sonra, ya
G1’de hücre siklusunun durmasını indükleyerek
tamir için gerekli zamanı kazanır ya da hasar fazlaysa apoptozise yönlendirir. Ayrıca p53’ün Bax/
Bax, Bax/Bcl-2, Bcl-2/Bcl-2 gruplarının oranlarını
düzenlediği düşünülmektedir (67) (Şekil 3).
4. Bazı Protozoon Enfeksiyonlarda Apoptozis
Birçok bakteriyel, viral ve otoimmun hastalıklarda
olduğu gibi protozoon enfeksiyonlarda da
apoptozis vardır ve önemlidir. Özellikle hücre içi
zorunlu parazit protozoonlar, hayat sikluslarını ve
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Şekil 2. Bcl-2/Bax aile üyelerinin sınıflandırılması

Şekil 3. Apoptozisi inhibe eden Bax ailesi ve aktivasyon yolları

bu sayede neslini sürdürmek amacıyla konak hücrelerin apoptoz mekanizmalarını devre dışı bırakırlar. Bu hücre içi parazitler, bulundukları konak hücrelerin apoptoz mekanizmalarını devre dışı bırakarak hücrenin yaşama süresini uzatırlar. Böylece
konak hücre içerisinde gelişim safhalarını tamamlayabilirler.
Bazı
protozoon
parazitler
(Cryptosporidium parvum, Leishmania spp.,
Trypanosoma cruzi, Theileria spp, Toxoplasma
gondii ve Plasmodium spp.) tarafından apoptozisin
yönetilmesi üzerine yapılan çalışmalarda ilginç
bilgilere ulaşılmıştır (9, 36).
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4.1. Cryptosporidiosis
Cryptosporidium parvum ile enfekte hücrelerde,
hücre yüzeyindeki FasL ve fas'ın seviyelerinde
artışlara rağmen, enfekte hücrelerin apoptozis ile
korunmasında sadece etrafındaki sağlam hücreler
belirleyicidir (12). Bu konu üzerinde yapılan bir
araştırmada (13) NF kB’nin C. parvum’a bağlı
olarak aktif hale getirilmesinin apoptozisi engellediği tespit edilmiştir. İlginç bir şekilde, C. parvum ile
enfekte hücreler, invazyondan hemen sonra ve
sonraki geç safhalarda apoptozisin bazı işaretlerini
gösterirler. Buna karşın, enfekte hücrelerde çoğal-
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ma sırasında apoptotik yanıt belirgin bir şekilde
blokajlanmaktadır (48, 53). Hastalığın erken evreleri esnasında apoptozisin kapsamı karışık olmakla beraber, konak hücresinde apoptozisin rolünün,
esasen hastalığın son döneminde etkili olduğu
görülmüştür. Bu gözlemlerin ışığında, C. parvum
enfeksiyonu, replikasyonunu sağlaması için gerekli
süreyi parazite kazandırmak amacıyla normal bir
apoptotik yanıtı geçici olarak interfere eder.
Replikasyonu takiben hücreden çıkmak için hazır
hale geldiğinde parazit, apoptozisi tetikleyebilir
veya hastalığın erken evresinde başlatılan sürecin
devam edebilmesi için hücreye izin verebilir (13).
NF-kB’nin aktivasyonunun, apoptozisin inhibe edilmesinde tek mekanizma olup olmadığının tespit
edilmesi amacıyla (13) ve yine hangi enfekte hücrelerin apoptozise maruz kaldığının, enfekte hücrelerin neden hastalığın daha geç safhalarında
apoptozise uğradığının (53) saptanması amacıyla
daha detaylı çalışmalara gereksinim bulunmaktadır.
4.2. Leishmaniosis
Leishmania donovani, büyüme faktöre bağımlı
apoptozisin
inhibe
edilerek
konak
hücre
viabilitesinin artırılmasının anlatıldığı ilk parazittir
(55). Makrofajların yaşam gücünün artırılması
lipofosfoglikana (LPG) dayandırıldığı halde (55),
son yıllarda yapılan çalışmalar bunu destekleme
konusunda yetersiz kalmıştır (2, 64). Hücrelerin
Leishmania infantum promastigotlarına maruz kalması, parazitin yaşam alanı ve LPG’nin
aktinomisinin indüklenmesiyle oluşan apoptozisi
inhibe edebilmesi gibi tüm bu konular tek bir başlıkta ele alındığında; LPG'nin, protein kinaz C δ’yi
engelleyerek DNA bağımlı apoptozisi inhibe edebildiği hipotezine ulaşılmıştır (47). Parazit
promastigotlarının makrofajlarda apoptozisi inhibe
eden çeşitli yolların (NF-kB, PI3K ve p38 MAPK)
aktivasyonunu tetiklediği tespit edilmiştir (63). Bununla birlikte, sadece PI3K’nın inhibisyonunun
antiapoptotik fenotipin ortadan kaldırılmasıyla sonuçlandığı görülmüştür (63). Promastigota maruz
kalmanın etkisine zıt bir görüş olarak; Akarid ve
ark. (2004), makrofajlardan derive edilen kemik
iliği enfeksiyonlarının büyüme faktöre bağımlı
apaoptozisi, sitokrom-c salınımını ve kaspaz-3
aktivasyonunu geciktirdiğini rapor etmişlerdir (2).
Promastigotlar tarafından PI3K'in aktivasyonu,
parazit invazyonu ile tetiklenen ilk apoptotik yanıtı
bastırabilmektedir. Hastalığın oluşumu ve parazitin
disseminatif formdan (promastigot) proliferatif forma (amastigot) farklılaşması üzerine, Leishmania
türleri sitokrom c salınımını suprese ederek
makrofaj
apoptozisini
engelleyebilmektedir.
Enterasan olarak, Leishmania ile enfekte hücreler-
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de fosfo-Bad seviyelerindeki artışa istinaden,
sitokrom c salınımının inhibisyonunun Bcl-2 protein ailesindeki maniplasyonlarla ilgili olduğu ileri
sürülmüştür (63).
Leishmania türleri ilk olarak makrofajları enfekte
etmekte
iken,
polimorfonükleer
nötrofil
granulositlerin (PMN) deneysel enfeksiyonun erken safhalarında görüldüğü bildirilmiştir (1, 69). Bu
farklılaşmış ve kısa ömürlü hücrelerin yaşam süreleri üzerine Leishmania promastigotlarının etkilerini
araştıran Aga ve ark. (2002), Leishmania ile
enfekte PMN’lerin enfeksiyonun erken safhasında
bulunduğunu ve enfeksiyonun PMN apoptozisini
24 saat geciktirdiğini bildirmişlerdir (1). Bir diğer
çalışmada enfekte makrofajlar tarafından ortamdaki apoptotik PMN’lerin temizlenmesini takiben
Leishmania major’un artan bir şekilde replike olduğu rapor edilmiştir (62). Leishmania türlerinin indüklemesi sonucu Fas ve FasL seviyelerinde meydana gelen artış, enfekte olmayan makrofaj ve
nötrofillerdeki kaybı artırmaktadır (62). İlginç bir
şekilde, Van Zandbergen ve ark. (2006) apoptotik
promastigotların varlığının virulensle bağımlı olduğunu
saptamışlardır
(70).
Promastigot
populasyonları tükenmiş anexin V-pozitif parazitlerin (plazma mermbranının dış yüzeyinde
fosfotidilserin bulunan parazitler), apoptotik
promastigotlarını muhafaza eden parazitlerle kıyaslandığında büyük miktarda virulens kaybettiği
görülmüştür. Bundan yola çıkılarak bu apoptotik
parazitlerin, fagositlerin etkisizleştirilmesini kapsayan Leishmania patojenik program içerisinde
önemli bir rol oynadığı söylenebilir (70).
4.3. Trypanasomiasis
Trypanosoma
cruzi
tarafından
apoptosisin
inhibisyonu, kompleks bir mekanizmadan oluşmakla beraber diğer protozoon parazitlerin aksine
mükemmel bir şekilde açıklanmıştır. Diğer
protozoon parazitlerle yapılan çalışmalarda
apoptozisin inhibisyonunda görev alan soluble
faktörler tam olarak netliğe kavuşturulamamıştır.
Bunun aksine T. cruzi enfeksiyonlarında
antiapoptotik evrelerin oluşumuna iki proteinin katkı sağladığı tespit edilmiştir. Bunlardan biri olan
transialidaz, konak sinir büyüme faktörüne (NGF)
benzemektedir (16). Parazitten elde edilen
nörotropik faktörler (PDNF), NGF reseptörü olan
ve enfekte nöronlarda PI3K kaynaklı apoptozisin
inhibisyonunu tetikleyen TrkA’ya bağlanır (15-18).
Transialidaz/PDNF’in, Chagas hastalığı süresince
nöronların enfekte olmasında önemli olduğu kabul
edilirken, bir diğer soluble faktör olan cruzipain
(CZ)’in katalitik etkisinin yokluğunda neonatal
kardiyomiyositesi serum kaynaklı apoptozisten
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koruduğu bildirilmiştir (4). Cruzipain ile etkileşmiş
hücrelerde antiapoptotik protein olan Bcl-2 seviyesi ve arjinin düzeyini azaltarak apoptozisi engelleyen bir enzim olan arjinazın seviyesinde artış görülmektedir (4, 27). Arjinaz seviyesindeki artışa
ilaveten CZ, c-Jun N-terminal kinaz (JNK), p38
mitojen aktive protein kinaz (MAPK), ekstrselüler
sinyal düzenleyici kinaz 1/2 (Erk 1/2) ve PI3K/Akt
gibi çeşitli sinyal yollarının aktivasyonuyla ilişkilidir.
Bütün bu yollar potansiyel olarak apoptozisi modüle etmekte iken, yalnızca PI3K/Akt ve Erk 1/2 T.
cruzi bağımlı apoptozisi ortadan kaldırmaktadır.
MAPK/ERK kinaz 1 (MEK1) ve PI3K’nın her ikisi
de
proapoptotik
protein
olan
Bad’ın
inaktivasyonunda görev alırken, Erk 1/2’nin MEK1
ile aktivasyonu sonucu antiapoptotik protein olan
Bcl-2 seviyesinde artış olmaktadır (5).
İntrinsik apoptotik yollar, kardiyomiyosit ve nöronal
apoptozisin önemli mediatörleri iken parazit enfeksiyonları sıklıkla ekstrinsik apoptotik yolları aktive
eden bir immun yanıtla alakalıdır (29).
Trypanasoma
cruzi
apoptozisin
FasL/Fas
interaksiyonu ile ekstrinsik indüksiyonunu inhibe
etmektedir (34, 57). FasL/Fas ile indüklenen
apoptozis, trypomastigotların (disseminatif from)
amastigotlara (replikatif form) farklılaşmasına bağlı
olup hücre içerisinde amastigot sayılarının artmasını sağlamaktadır (57). Yapılan bir çalışmada T.
cruzi’nin, FasL/Fas etkileşimini takiben kaspaz-8
aktivasyonunu c-FLIP (kaspaz-8 inhibitörü)’in indirgenmesiyle inhibe ettiği rapor edilmiştir (34).
4.4. Theileriosis
Theileria türleri tarafından apoptozisin inhibisyon
mekanizması; NF-KB (35, 44), JNK (49) ve protein
kinaz A (PKA)’nın (33) aktivasyonuyla ilişkilidir.
Theileria türlerinin konak hücre proliferasyonunu
indüklenmesi ve apoptozisi inhibe edebilme kabiliyeti, T ve B hücreleri ile makrofajların parazitler
tarafından enfekte edilmesini takiben reverzible bir
transformasyon
ile
ilişkilidir.
NF-KB’nin
apoptozisteki önemi ilk kez T. parva ile enfekte T
hücrelerinin NF-KB inhibitörleri ile tedavi edilmesiyle ortaya konulmuştur (35, 37). İlginç bir şekilde
NF-KB’nin T. parva ile aktivasyonu, çeşitli sinyal
yollarının aktivasyonundan ziyade parazitin yüzeyine IKK takviyesi yapılmasından kaynaklanmaktadır (38). NF-KB aktivasyonu; c-FLIP, c-IAP ve xIAP gibi multiple yaşamsal genlerin transkripsiyonunu artırmakta olup bu genler Theileria ile
enfekte hücrelerde artış göstermektedir (44).
Hem T. parva hem de T. annulata enfeksiyonu,
transkripsiyon faktör AP-1’in JNK ile aktivasyonuyla sonuçlanır ve c-Jun ekspresyonunda artış meydana gelir (7, 11, 23, 24, 28). JNK’nin, bir domi128
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nant negatif mutant (49) veya farmakolojik bir inhibitör (50) tarafından inhibisyonunun T. parva ile
enfekte B hücrelerinde apoptozisi tetiklediği bildirilmiştir. C-Jun’un inhibisyonu yalnızca antiapoptotik
proteinler olan MCL-1 ve c-IAP’in seviyesinde
azalmalara sebep olmakta ve antiparazitik ilaçlarla
tedaviyi takiben hücreleri apoptozise karşı aşırı
duyarlı hale getirir (50). Ayrıca, multiple
substratların
JNK
nedenli
fosforilasyonu
apoptozisin inhibisyonunda görev almaktadır.
NF-KB ve JNK’ye ilaveten, son zamanlarda yapılan bir çalışmada Theileria türleri ile enfeksiyonu
takiben B hücrelerinde meydana gelen apoptozisin
inhibisyonunda PKA’nın da bir rol oynadığı tespit
edilmiştir (32, 33). PI3K, Theileria ile enfekte lenfositlerde aktive olduğu halde, Akt/PKB substratı ile
ilgili
çelişkili
sonuçlar
ortaya
çıkmıştır.
Baumgartner ve ark. (2000) enfekte B hücrelerinde
fosforile olmuş Akt/PKB’yi saptayamamıştır (6).
Fakat buna karşın Heussler ve ark. (2001) PI3K
aktivasyonunun, hem T. parva ile transforme olmuş T hücrelerinde hem de T. annulata ile
transforme
olmuş
makrofajlarda
Akt/PKB
fosforilasyonu ile sonuçlandığını bildirmiştir (36).
Bu durum; B hücreleri, T hücreleri ve makrofajlar
arasındaki sinyal yollarının farklılığından kaynaklanmaktadır.
PI3K
aktivasyonunun
lenfosit
proliferasyonunu indüklediği fakat apoptozisin
inhibisyonunda ise görev almadığı rapor edilmiştir
(6, 36). İlginç olarak Guergnon ve ark. (2006)
PI3K’nın T. annulata ile transforme olmuş B hücrelerinde Akt/PKB fosforilasyonunu indüklemekte
başarısız kaldığını, fakat PKA inhibisyonunun
apoptozisi indüklediğini tespit etmişlerdir (33).
Son yıllarda, Dessauge ve ark. (2005), T. parva
enfeksiyonunun
c-Myc
düzeyini
artırdığını,
degradasyonunu ise azalttığını göstermişlerdir
(21). Theileria parva ile enfekte B hücrelerinde,
JAK2/STAT3 ve c-myc geninin transkripsiyonunda
artış bulunmuştur. STAT3’e bağımlı c-myc transkripsiyonunun T. parva ile enfekte B hücrelerinde
meydana gelen apoptozisin inhibisyonundaki rolü,
JAK2 inhibisyonunu takiben oluşan apoptozisin
indüksiyonu c-myc ekspresyonu ile engellendiği
zaman doğrulanmış olmaktadır (22). Bunun yanında enfeksiyonu takiben c-myc transkripsiyonunun
indüklenmesinin, JNK ve NFKB aktivasyonunun
apoptotik etkisinden sorumlu olabileceği ileri sürülmüştür (21).
4.5. Toxoplasmosis
Toxoplasma gondii ile enfekte hücreler, çok sayıda
apoptotik stimulasyona karşı dirençlidir (30, 31, 58,
59). Enfekte hücreler, kaspaz-8, kaspaz-9 ve
kaspaz-3’ün apoptozisin indüksiyonunu takiben
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aktive edilmesinde başarısız kalmaktadır. Bu hücrelerin kaspazları aktive etmesindeki başarısızlığın
altında yatan sebep enfekte hücrelerde gözlemlenen apoptotik duyarsızlıktır (8, 31, 59).
Toxoplasma gondii tarafından hem ekstrinsik hem
de intrinsik yolların inhibisyonu, NF-KB’nin aktivasyonu ile alakalıdır (59). Bu aktivasyon, hem konak
IKK’sına hem de parazite ait kinaz aktivitesi
(TgIKK) ile alakalı olup antiapoptotik genlerin
transkripsiyonel olarak hücre yüzeyinde artması ile
sonuçlanır (43, 54). NF-KB bağımlı immun yanıtın
aktivasyonuna ilaveten, in vitro çalışmalarda T.
gondii’nin, apoptozomun direkt inhibisyonu ve
sitokrom-c salınımının engellenmesi yoluyla
kaspaz-9 aktivasyonunu inhibe ettiği görülmüştür
(41, 65). Sitokrom-c salınımının T. gondii tarafından inhibisyonu; pro-apoptotik Bad ve Bax proteinlerinin degredasyonu (8), Bfl-1 ve Bcl-2 proteinlerinin transkripsiyonundaki (54) ve Mcl-1 seviyesindeki (31) artışlarla bağıntılıdır. Toxoplasma gondii
ile enfekte HeLa hücrelerinde, ultraviyole ışığa
maruz kalmayı takiben fosfo-JNK düzeyinde azalma görüldüğü tespit edilmiştir (8). Bu azalma, bu
hücrelerdeki sitokrom-c salınımının indüklenmesinde gerekli apoptotik stimulusun transmisyonunu
engelleyebilmektedir (8).
4.6. Malaria
Sivrisineğin kan emmesini takiben Plasmodium
sporozoitleri (disseminatif form) semptomatik
eritrositer basamaktan önce hepatositlere girer ve
burada gelişir (61). Sporozoitler karaciğere göç
eder ve multiple hepatositlerin sitosolüne geçer
(56, 61). Bu olay, parazitin son olarak yerleşeceği,
farklılaşacağı ve çoğalacağı son hepatosite
invazyonunu kolaylaştıran hepatosit büyüme faktörünün (HGF) salınımıyla sonuçlanır (10). HGF/Met
sinyal yolu, PI3K aracılığıyla apoptozisi inhibe eder
(72). Bu inhibisyon, enfeksiyonu takiben PI3K inhibitörü ile tedavi edilen hücrelerde olduğu gibi
Plasmodium berghei kaynaklı enfeksiyonun başarı
şansını
artırmada
önemlidir
(46).
PI3K,
hepatositlerin enfekte olmasının erken safhalarında apoptozisin inhibisyonunda görev alıyor gibi
göründüğü halde, son yıllarda yapılan çalışmalarda PI3K’nın aktivasyonunun antiapoptotik safhanın
devamlılığında çok da gerekli olmadığı tespit edilmiştir (68). In vivo ve in vitro olarak apoptozise
karşı direnç gösteren enfekte hepatositlerin enfeksiyonun süresine bağlı olarak artış göstermesinde
olduğu gibi ilginç bir şekilde apoptotik direnç artış
göstermektedir (68). Apoptozisin inhibisyonu,
hepatositlerin invazyonu süresince kritik bir olay
olarak görünürken, replikatif karaciğer safhası ve
karaciğerdeki gelişimin final safhasında konak
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hücre apoptozisine karşı daha ince ayrıntılı
manüplasyonlar icra edilmektedir. Son yıllarda
Sturm ve ark. (2006) eritrositlerin enfeksiyonundan
önce P. berghei merozotileriyle dolu hepatositlerin
sayılarında artışlar gözlemlemişlerdir (66). Bu hücreler;
sitoplazmik
sitokrom
c
salınımı,
mitokondriyal membran potansiyelinin kaybı ve
nüklear yoğunlaşma gibi olayları içeren multiple
karakteristikte apoptotik olayları göstermektedir
(66). Hepatositik enfeksiyonun erken dönemi
apoptozisin inhibisyonuna bağlıyken, merozoitler
kan dolaşımına katılıp eritrositleri enfekte etmek
için vezikül oluşumunu teşvik etmekte ve bunun
için de nonapoptotik ve nonnekrotik hücre ölümünü indüklemektedir (66).
Sonuç
Apopitozis tarihçesinden de anlaşılacağı üzere
uzun zaman önce bilim adamları tarafından keşfedilmiş ve birçok bilim adamının merak konusu olmuştur. Sadece parazitoloji ve protozoolojik çalışmalarda değil, gerek insan gerekse hayvan sağlığı
için çözümü merakla beklenen tüm hastalıklar ya
da fizyolojik olaylar için apopitoz araştırılmıştır.
Bunlara örnek olarak üreme hücreleri, kanser hücreleri, fizyolojik ömrünü tamamlayan vücut hücreleri vb. durumlar araştırma konusu olmuştur. Parazitolojide ise hücre içi zorunlu protozoon parazitler,
hayatlarını devam ettirme amacı ile konak hücreyi
yaşamaya zorlayarak kısmen kendi yaşam döngüsünün de devamını sağlamak isterler. Protozonlar
bulundukları konak hücrenin fizyolojisine göre farklı metodlar veya sinyal yollarını etkileyerek
apopitozisi engellerler ve hayatlarını böylelikle
devam ettirirler.
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