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Nörotrofinler ve reseptörlerindeki seviye düşüklükleri veya bozuklukları
uzun yıllardan beri Alzheimer Hastalığı (AH) ile ilişkilendirilmiştir [1,2,3]. Bu
sebeple, AH kapsamında nörotrofin sinyal yolakları terapötik hedef olarak
görülüp bu sinyal yolaklarının hastalık sürecine karşı aktifleştirilmesinin
çeşitli yolları denenmektedir.

Daha önceki bir çalışmamızda Tropomiyozin reseptör kinaz (Trk)
reseptörlerinde korunmuş KFG bölgesinin (3 aa) çıkarılmasının TrkA
reseptörünün seviyesini ve sinyal yolağı aktivasyonunu artırdığını
bulmuştuk[4]. AH’de en çok etkilenen hücre tiplerinden birisi bazal ön beyin kolinerjik nöronlar (BFCN) olup bu hücrelerde nörotrofin ailesinin
bir elemanı olan nörotrofik büyüme faktörü (NGF) ve reseptörü TrkA’nın
vazgeçilmez önemi bilinmektedir [5,6,7]. Bu çalışmadaki amacımız KFG model
sistemlerini kullanarak TrkA seviyesi ve sinyali artırılmış BFCN nöronlarının
(TrkA-ΔKFG) in vitro AH nörodejeneratif sürecine nasıl tepki verdiğini kontrollere kıyasla araştırmaktır.
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A1: Farklılaştırılan BFCN nöronlarının Western Blot yöntemi ile karakterizasyonu yapılmıştır. Pluripotent belirteçlerinde (SSEA-1, Oct-4, Sox-2) olgunlaşma günlerine doğru yaklaşırken azalma görülürken, nöron belirteçlerinde (SNAP-25, βIII tubulin, VAMP-2, Tau, Trk) artış gözlemlenmiştir. Özellikle Trk artışının TrkA-ΔKFG
nöronlarında WT kıyasla daha fazla olduğu saptanmıştır.

A2: Farklılaştırılan WT BFCN nöronlarının immünositokimya (ICC) yöntemi ile karakterizasyonu yapılmıştır.
Nöron (β III tubulin, Tau5) ve BFCN spesifik (TrkA, NKX2.1) belirteçlerinin varlığı gözlemlenmiştir.
A3: Farklılaştırılan TrkA-ΔKFG BFCN nöronlarının immünositokimya (ICC) yöntemi ile karakterizasyonu yapılmıştır. Nöron (βIII tubulin, Tau5) ve BFCN spesifik (TrkA, NKX2.1) belirteçlerinin varlığı
gözlemlenmiştir.
B: Farklılaştırılan BFCN nöronlarının olgunlaşma günlerindeki hücre lizatları, TrkA plasmidiyle
transfekte edilmiş HEK293 kontrol örnekleri kullanılarak Trk reseptörü varlığı doğrulaması
için karşılaştırılmıştır.

C: 24 saat boyunca 10 µM Aβ(1-42) ile muamelesi sonrası yapılan MTT analizi TrkA-ΔKFG
nöronların WT BFCN nöronlarından istatistiksel olarak anlamlı bir farkla (%40,14 , Student’s t
test p=0.008) Aβ(1-42) kaynaklı ölüme daha dirençli olduğunu göstermiştir.

YÖNTEM

D: Farklılaştırılan nöronların sinaptik bütünlüğü hakkında fikir edinebilmek için Western Blot yöntemiyle çeşitli belirteçler incelenmiştir. Bunun sonucunda ise TrkA-ΔKFG nöronlarının sinaptik bütünlüğünün daha az etkilendiği önerebilecek sonuçlar elde edilmiştir ve ileri yönde karakterizasyonlar gereklidir.

TrkA reseptörünün KFG bölgesi
çıkarılmış olan (TrkA-ΔKFG) ve doğal fenotipteki (WT) fare embriyonik kök hücreleri
(FEKH) (Dr. Lino Tessarollo (NCI_Frederick,
NIH, USA) tarafından sağlanmıştır) bazal ön beyin kolinerjik nöron (BFCN)’larına farklılaştırılmış
ve protokol optimize edilmiştir. Bu nöronlar
Alzheimer Hastalığı modeli oluşturulması için amyloid beta oligomerleri (Aβ(1-42)) ile 10 µM konsantrasyonunda 24 saat boyunca muamele edilmiştir. Aβ(1-42) kaynaklı hücre ölümü WT ve TrkA-ΔKFG
nöronlarda kıyaslamalı olarak MTT testi ile incelenmiştir. Ayrıca nöronların sinaptik bütünlüğü hakkında fikir edinebilmek için Western Blot yöntemi ile spesifik belirteçler analiz edilmiştir.

SONUÇ

• Farklılaştırılan nöronların karakterizasyonu Western Blot ve immünositokimya yöntemi ile kontrollere kıyasla hem pluripotent hem de BFCN spesifik belirteçlerine bakılarak yapılmıştır. Her iki fenotipte de BFCN oluşumunun başarı ile
gerçekleştirildiği belirlenmiştir.
• 24 saat boyunca 10 µM Aβ(1-42) ile muamele edilen TrkA-ΔKFG ve WT
nöronların hayatta kalma yüzdeleri MTT test ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırılma
sonucunda TrkA-ΔKFG nöronlarının %40,14 farkla WT BFCN nöronlarından daha
fazla hayatta kaldığı bulunmuştur. (Student’s t test p=0.008)
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• Aβ(1-42)’nın sinaptik bütünlüğü üzerine olan etkisi WT ve TrkA-ΔKFG nöronlarında Western Blot yöntemiyle karşılaştırılmış olup, bu bütünlüğün TrkA-ΔKFG
nöronlarında daha az etkilendiği gözlemlenmiştir ve ileri yönde karakterizasyonlar daha net sonuçlar verebilecektir.
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• Tüm bu sonuçlar bir önceki çalışmamızda ortaya koyduğumuz KFG bölgesinin
nörotrofin sinyalizasyonuna olan negatif etkisini destekler niteliktedir. Bu bölgenin çıkarılması, fare kök hücre kaynaklı BFCN nöronlarında TrkA seviyesini artırmaktadır ve in vitro Aβ(1-42) kaynaklı ölüme karşı direç sağladığını önermektedir.
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ve bölmeli lamlara ekilir.
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