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Özet
Halk arasında sinir hastalıkları ve yara iyileşmesi için kullanılan H. perforatum etken maddesi olan hiperisinin sinir hücrelerinde adrenerjik
reseptör β1/2 reseptör alt tiplerine bağlanmayı inhibe ettiği bildirilmiştir. β1-AR’lerin inhibe olması genel olarak antidepresan etkinin biyolojik
işaretidir. β-blokerların azalmış kemik yoğunluğunu arttırmada etkili olabileceği de gösterilmektedir. Buradan yola çıkarak dental pulpa kaynaklı mezenkimal kök hücre (DP-MKH) ile birlikte kültür edildiğinde H. perforatum etanol ekstresinin β-bloker etki gösterip göstermeyeceği
ve osteojenik farklılaşmadaki rolü araştırılmıştır. Osteojenik farklılaşma 21 gün süre boyunca takip edilmiş ve von Kossa boyaması ile kalsiyum
granüllerinin hücre içinde ne zaman oluştuğu gösterilmiştir. Adrenerjik reseptör ekspresyonu ve osteojenik işaretler qPCR ile tespit edilmiştir..
Anahtar Kelimeler: dental pulpa mezenkimal kök hücre, H. perforatum,, adrenerjik reseptör, osteojenik farklılaşma, deksametazon

Is there a role for sympathatic nervous system in dental pulp mesenchymal stem cell
osteogenic differentiation?
Abstract
H. perforatum, used as antidepressant and wound healing agent by public, is reported as inhibited the adrenergic receptor β1/2 expression in
neuronal cells Reduced adrenergic receptor β1/2 expression increases the bone density. From this point of view we invetigated the effect of
H.perforatum extract on dental pulp mesenchymal stem cells (DP-MSCs) osteogenic differentiation. Osteogenic differentiation was conducted
for 21 days and calcum granules were determined by von Kossa staining. Expression of ostoegenic markers and adrenergic receptor were
exhibited by qPCR
Keywords: dental pulp mesenchymal stem cell, H. perforatum, adrenergic receptor, osteogenic differentiation, dexamethasone

GİRİŞ

Mezenkimal kök hücreler (MKH), kendi kendini
yenileyebilen ve in vitro ve in vivo osteosit, adiposit
ve kondrosit gibi mezodermal soylara farklılaşabilen
multipotent erişkin kök hücrelerdir [1]. İnsan MKH’leri
ilk olarak kemik iliğinden izole edilmiş olmasına rağmen,
nöral krest kaynaklı dental pulpa gibi diğer pek çok erişkin
dokulardan da elde edilebilmektedir [2]. Farklılaşabilme
ve kolay erişilebilme özelliklerinin dışında MKH’ler
hasarlı dokuya yönelebilme ve immünsüpresif moleküller
ve gelişme faktörleri salgılayarak immün homeostasisi
düzenlemekte ve doku onarımını kolaylaştırmaktadır [3].
Bunun doğal bir sonucu olarak MKH’ler rejeneratif tıpta
özellikle kemik rejenerasyonunda önemli role sahiptir.
Kemik üzerinde anabolik etkisi olan yeni ajanlara olan
ihtiyaç Diş Hekimliği de dahil olmak üzere iskelet gelişimi
ve onarımı ile ilgilenen tüm bilim dallarında mevcuttur.
Şu andaki tedavi seçenekleri sinyal yolaklarını (teriparatit,
denosumab ve selektif östrojen reseptör modülatörleri)
hedef almakta ve/veya osteoklastların apoptozisini uyaran
ilaç içeren çevrelerinin (bifosfanatlar) oluşturulmasını
içermektedir [4-6]. Oysa, kemik oluşumunu kontrol eden
MKH ve/veya osteoblastlardaki mekanizmaların anlaşılması
periodontitis ve/veya osteoporosis gibi kemik yıkımına sebep
olan hastalıklara ve iyileşmeyen kırıklara yeni yaklaşımların
geliştirilmesi için önemlidir.

Pek çok farklı çalışmada sempatik inervasyonun
kemik rezorbsiyonu ve osteoblast aktivitesini düzenlediği
bildirilmiştir [7,8]. Otonom sinir sisteminin bir parçası
olarak, sempatik sinir sistemi beyni perifere bağlayan
ana yolaklardan biri olup organizmada homeostatik
mekanizmaların ilerlemesi ya da gerilemesinden sorumludur
[9]. Otonom sinir fibrilleri periosteum, endosteum, ve
kortikal kemikte tanımlanmıştır [10, 11]. Osteoblastlar bu
fibriller için fonksiyonel reseptörlere sahiptir. β adrenerjik
reseptörler (AR) ostoeblastlar tarafından eksprese
edilmekte ve birçok in vivo ve in vitro çalışmada kemik
fonksiyonu üzerinde doğrudan etkisi gösterilmiştir [12].
Periodontal doku otonom sinir sistemi tarafından özellikle
sempatik sinir sistemi tarafından kontrol edilmekte ve bu
sistemlerin mekanizmasındaki bir bozukluk kolaylıkla
periodontal bozunmalara neden olabilmektedir. Pek çok
çalışmada stresin sempatik sinir sistemi uyardığı ve böylece
periodontitise hassasiyetin arttığını öngörülmüştür [7, 1316]. Çalışmalarda, β-AR bloklayan ajanların (β-bloker),
farelerde trabeküler kemik hacmini arttırdığı gösterilmiştir
[17]. β- blokerların kemik metabolizması üzerindeki
etkilerini göstermek için insanlarda yapılan klinik bir
çalışmada yapılan çalışmada, β-bloker grubunda kemik
rezorbsiyon markerlarının anlamlı derecede düştüğü
gösterilmiştir [18]. Bu sonuçlar β-blokerların azalmış kemik
yoğunluğunu arttırmada etkili olabileceğini göstermektedir.
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H. perforatum, MÖ 1540 zamanından bu yana, zihinsel
bozuklukları tedavi etmede kullanılmaktadır. Bitkinin çeşitli
ülkelerde halk arasında baş ağrısı, menopozal nevroz,
zihinsel hastalaıklar, hipokondriyazis, hidrofobi, aşırı
duyarlılık, nevralji, koksalji, tetani, paraliz, spatik paraliz,
çene kilitlenmesi, boyun tutulması, omurilik hastalıkları,
spinal konvülziyon, spinal irritasyon gibi bazı nörolojik
rahatsızlıklarda da kullanıldığı rapor edilmiştir [19]. H.
perforatum’un çiçekli toprak üstü kısımlarından hazırlanan
ekstrelerin kemirgenler üzerinde antidepresan etkileri
rapor edilmiştir [20]. Söz konusu ekstrelerin antidepresan
etkileri klinik araştırmalar ile de ortaya konmuştur [21].
İçeriğindeki. hiperforinin, monoaminlerin geri alımını
önlediği ve sinaptik aralıkta monamin miktarlarını
yükselttiği kabul edilmekle birlikte, seçici serotonin gerialım inhibitörleri (SSRI) gibi nörotransmitter taşıyıcı protein
bağlanma yöreleri için kompetitif bir yarışmaya girmediği,
hücre zarında Na+-H+ değiş-tokuş mekanizmasının
aktivasyonu ile hücre hücre içi Na+ miktarını arttırıp, hücre
dışı ve hücre içi arasındaki Na+ iyonu ile beraber hücre
içine taşınımını (kotransport) önlediği ileri sürülmüştür.
Hiperforinin, Na+ gradiyentinin azaltan aynı ortak
mekanizma ile monoaminlerin yanı sıra gama aminobütirik
asit (GABA) ve glutamat gibi nörotransmiterlerin de geri
alımlarını inhibe ettiği gösterilmiştir [22]. Diğer yandan,
hiperisin adrenerjik reseptör β1/2 reseptör alt tiplerine
bağlanmayı inhibe etmiştir. β1 adenoreseptörlerin inhibe
olması genel olarak antidepresan etkinin biyolojik işaretidir
[23-26]. Bu farmakolojik etkiden yola çıkarak bu çalışmada
H. perforatum’un β-AR’leri basklılaycı özelliğinin DPMKH kemik færklılaşmasında uyarıcı etki gösterip
göstermeyeceği ve bu mekanizma ile kemik farklılaşmasının
artıp artmayacağı araştırılmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM
H perforatum etanol ekstresinin elde edilmesi:
H. perforatum bitkisi etanol ekstresi Dr. Yılmaz Klinik
(Kayseri) tarafından elde edilmiştir.
DP-MKH izolasyonu ve kültür edilmesi:
Gronthos ve ark (2000) yöntemine göre gömülü 20 yaş
dişlerinden kimyasal ve enzimatik parçalama yöntemi ile
izole edilmiştir [2]. Pittenger ve ark (1999) yöntemine göre
kültür ve farklılaşma çalışmaları gerçekleştirilmiştir [27]
İmmünfenotipik analizler
Akım sitometri ile (FACSARIA, BD, USA) antikor
paneli CD29-FITC (ebiosicence USA), CD73-PE (BD,
USA), CD90-PE (BD, USA) ve CD44-PE (ebioscience,
USA) MKH işaretleri olarak araştırılırken, CD45-FITC
(BD, USA), CD14-PE (BD, USA), ve CD34-FITC (BD
USA) hematopoietik yüzey işaretleri olarak kullanılmıştır.
H. perforatum bitkisi etanol ekstresinin DP-MKH
üzerindeki etkin konsantrasyonunun belirlenmesi:
Gerçekleştirdiğimiz önceki çalışmada xCELLigence
analiz sistemi ile proliferasyonu, ikiye katlanma süresini
kısaltan en etkin konsantrasyon belirlenmiştir [28].
H. perforatum bitkisi etanol ekstresi ile DP-MKH
osteojenik farklılaşma belirlenmesi
Altı kuyucuklu (doku kültür kaplarında %70 oranında
yayılım gösteren DP-MKH’ler Pittenger ve ark.ının (1999)
metoduna göre osteojenik farklılaşmaya yönlendirilmiştir.
Farklılaşma vasadı DMEM-LG içerisinde %10 fetal sığır
serumu (Sigma), %1 Penisilin/Streptomisin (Sigma), 108M deksametazon, 50μg/mL askorbik asit, 10-2M betagliserofosfattan oluşmaktadır. Farklılaşma vasadına 10μg/

mL H. perforatum eklenmiş gruplar ve kontrol grubu olarak
bitki ekstresi içermeyen hücrelerde farklılaşma 21 gün
süresince her 3 günde bir kültür vasadının değiştirilmesi
ile devam ettirilmiş ve 21. günde von Kossa boyamaları
gerçekleştirilmiştir. Farklılaşan hücrelerde kalsiyum
birikimi von Kossa Boyama Kiti ile (Abcam) gösterilmiştir.
Protokolde üretici firmanın yönergeleri takip edilmiştir.
Kısaca, %5 gümüş nitrat çözeltisinde UV ışığı altında 3060 dk inkübe edilen hücreler, süre sonunda distile su ile
yıkamayı takiben, sodyumtiyosülfat çözeltisinde (%5)
2-3 dk inkübe edilmiştir. 2 defa 2 dk boyunca distile suda
yıkandıktan sonra, taze saf alkolde dehidre edildikten sonra
görüntülerde yoğun kalsiyum alanları siyah, dağınık haldeki
kalsiyum gri, hücre çekirdeği kırmızı ve sitoplazma pembe
renkli boyandığı izlenmiştir
H. perforatum ile osteoblastik farklılaşan DPMKH’lerde qPCR çalışmaları:
H. perforatum uygulanmış hücreler ile kontrol
örneklerinden total RNA izolasyonu miRNeasy (Qiagen,
USA) kit prosedürüne göre gerçekleştirilmiştir. 40µl su
eklenerek çözülen RNA örnekleri kullanılana kadar -80
oC’de saklanmıştır. RNA örnekleri, Take 3 plate (BioTek
Instruments, USA) ile EPOCH spektrofotometre cihazında
spektrofotometrik olarak ölçülmüş, Gene5 version 3.0
programı kullanılarak A260/280 değerleri ile saflığı ve ng/
µL değerleri ile de miktarları belirlenmiştir. Ayrıca RNA
bütünlüğü %1,2 agaroz jel ile de kontrol edilmiştir. RNase
free DNase (1u/µl) enzimi (Promega, USA) kullanılarak
izole edilen tüm RNA örneklerinde olması muhtemel
DNA kontaminasyonu minimum düzeye getirilmiştir.
DNase enzimi ile muamele edilen RNA örneklerinden
cDNA sentezi RevertAid First Strand cDNA Sytnhesis
Kit (Thermo Scientific, USA) prosedürü uygulanarak
GeneAmp® PCR System 9700 (Applied Biosystems, USA)
cihazında gerçekleştirilmiştir. Real Time PCR reaksiyonları
Rotorgene Q (Qiagen, USA) cihazında, üç tekrarlı olacak
şekilde genlere özgü PrimeTime ® Mini qPCR Assay (IDT,
USA) primer-prob setleri ve RealQ Plus 2x Master Mix for
probe, Low ROX (Ampliqon, Danimarka) kullanılarak,
95˚C’de 15 dk, 95˚C’de 15 sn ve 60 ˚C’de 60 sn 40 döngü
olarak gerçekleştirilmiştir. GAPDH ve β-Actin (ACTB)
hosekeeping gen olarak kullanılmıştır. Çalışılan gen
bölgeleri için tasarlanan primer ve prob dizileri Tablo 1’de
gösterilmektedir. ADRB1, ALPL, BGLAP, SPARC ve SP7
genlerine ait transkript profilleri kontrol profilleri, ACTB
ve GAPDH genleri ile karşılaştırılmıştır. ACTB transkript
profillerinin örneklerin tümünde daha stabil olduğu
görüldüğünden normalizasyon için ACTB kullanılmıştır.
Elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi
Livak ve Schmittgen (2001)’in 2-ΔΔCT metoduna göre
ve One Way ANOVA (Dunnett) ile yapılmıştır (Livak ve
Schmittgen 2001). Verilerin ortalama, standart sapma,
standart hata ve istatistiksel olarak anlamlılık dereceleri
SPSS version 18.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA)
kullanılarak gerçekleştirilmiş olup, P<0.05 istatistiksel
olarak anlamlı kabul edilmiştir.
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BULGULAR VE TARTIŞMA
H perforatum etanol ekstresinin elde edilmesi:
ISO 10002:2004, ISO 9001:2015; ISO 22000:2005 kalite
sertifikalarına sahip Dr. Yılmaz Klinik’ten H. perforatum
bitkilerinin etanol ekstresi elde edilmiştir. Elde edilen
sarı kantaron bitkisi etanol ekstresinin % toplam hiperisin
miktarı %0,2 olarak belirlenmiştir.
DP-MKH izolasyonu ve kültür edilmesi:
MKH işaretleri varlığı (%95<) ve hematopoietik hücre işaret
yokluğu (>%95) belirlenmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. DP-MKH yüzey işaretleri
H. perforatum bitkisi etanol ekstresi ile DP-MKH
osteojenik farklılaşma belirlenmesi:
Resim 1’de 4, 7, 14 ve 21. günlerde elde edilmiş
ostoejenik farklılaşma boyama görüntüleri sunulmaktadır.
H. perforatum ile kültür edilmiş örneklerde kalsiyum granül
birikiminin 4. Günde balladığı izlenmiştir. Ayrıca hücre
proliferasyonunun 7. Günden itibaren H. perforatum ile
kültür edilen hücrelerde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
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transkript prpfilleri ^Şekil 3^te gösterilmektedir.
H. perforatum’un deksametazon yokluğunda dahi gen
transktripsiyonunu uyardığı belirlenmiştir. Hipotezimizle
ilgili olarak ADRB1 transkripsiyonunun H. perforatum
varlığında baskılandığı izlenmiştir.

Şekil 3. Gen transkripsiyon profilleri

SONUÇ VE ÖNERİLER
H. perforatum ekstraktının β-AR regülasyonunu negatif
yönde etkilediği görülmüş ve kemik farklılaşma işaretlerini
uyardığının izlendiği bu ön çalışma, iflamasyonlu ortamda r
adrenerjik reseptör 2 ve 3 transkripsiyonunun araştırılması
ile devam edecektir.
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Osteoblast erken farklılaşma işareti osteonektin
(SPARC) ve geç farklılaşma işaretleri ostoekalsin (BGLAP),
alkalin fosfataz (ALP), Osoterix (SP7) ve sempatik sinir
sistemi reseptörlerinden β-adrenerjik reseptör-1 (ADRB1)
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