
 i 

 
 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 
 
 
 
 
 
 
 

YÜKSEK LİSANS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İSTANBUL 
 
 
 
 

 
SKLERODERMA’DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ BÜYÜME 

FAKTÖRÜ (TGF) -ββββ GENİNDE POLİMORFİZM 

ÇALIŞMALARI 

 
 

Umut BÜYÜK 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilimdalı 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı 
 

Danışman 
Prof. Dr. Ayşegül TOPAL SARIKAYA 

 
 
 

Eylül, 2006 



 ii 

ÖNSÖZ 
 
Yüksek Lisans öğrenimim  ve tez çalışmalarım boyunca bilgisi ve tecrübesiyle bana yol 
gösteren,  hiçbir konuda desteğini esirgemeyen danışmanım Prof. Dr. Ayşegül TOPAL-
SARIKAYA’ya en içten dileklerimle teşekkürlerimi sunarım. 
 
 
Bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Güler TEMİZKAN’a ve diğer hocalarıma, çalışma materyalinin 
sağlanmasındaki katkılarından dolayı İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 
Göğüs Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gül ÖNGEN’e,  teorik ve pratik 
konularda desteğini esirgemeyen Araş. Gör. Ömer ATEŞ’e, sıcaklıklarını ve ilgilerini 
daima hissettiğim, Biyolog Levent DALYAN’a, Murat PEKMEZ’e, Araş. Gör. Özgür 
ÇAKIR’a, Araş. Gör. Çağatay TARHAN’a, sevgi ve dostluklarından güç aldığım 
Senem TÜRKOĞLU’na, Emre Ferdi ABATAY’a ve SERKAN AYDİLEK’e ve emeği 
geçen tüm diğer dostlarıma teşekkürü borç bilirim.  
 
 
Tüm eğitim hayatım boyunca koşulsuz desteklerini hissettiğim, sevgilerini ve sabırlarını 
benden esirgemeyen aileme çok teşekkür ederim. 
 
 
Temmuz, 2006        Umut BÜYÜK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iii

İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ .........................................................................................................................................i 

İÇİNDEKİLER ............................................................................................................................ii 

ŞEKİL LİSTESİ.......................................................................................................................... iii 

TABLO LİSTESİ ........................................................................................................................iv 

ÖZET ...........................................................................................................................................v 

SUMMARY..................................................................................................................................vi 

1.GİRİŞ ........................................................................................................................................1 

1.1. SKLERODERMA (SİSTEMİK SKLEROZ)................................................................1 
1.1.1. Sklerodermanın Tipleri ...........................................................................................1 
1.1.2. Sklerodermanın Laboratuar ve Klinik Bulguları .................................................4 
1.1.3. SSc’nin Patogenezi ...................................................................................................7 

2. GENEL KISIMLAR.............................................................................................................19 

2.1. TGF-ββββ1 GENİ TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ .....................................19 
2.2. TGF-ββββ1 POLİMORFİZMLERİ VE İLİŞKİLENDİRİLMİŞ HASTALIKLAR.....20 

2.2.1. Fibrotik Hastalıklar ...............................................................................................20 
2.2.2. TGF-ββββ1 Geni Polimorfizmleri İle İlişkilendirilmiş Diğer Hastalıklar...............22 

3. MALZEME VE YÖNTEM..................................................................................................23 

3.1. Çalışma Grubu...............................................................................................................23 
3.2. Yöntem............................................................................................................................23 

3.2.1. Genomik DNA İzolasyonu.....................................................................................23 
3.2.2. DNA’nın Kalitatif Tayini.......................................................................................24 
3.2.3. DNA’nın Kantitatif Tayini ....................................................................................25 
3.2.4. Allele Özgü Nükleotidlerle Mutasyon Belirleme Tekniği (ARMS)....................25 

4. BULGULAR..........................................................................................................................31 

4.1. Genomik DNA İzolasyonu ............................................................................................31 
4.1.1. DNA’nın Kalitatif  Tayini......................................................................................31 
4.1.2. DNA’nın Kantitatif  Tayini ...................................................................................32 

4.2. Kodon 10’daki Değişimlerin ARMS-PZR ile belirlenmesi ........................................32 
4.2. Kodon 25’deki Değişimlerin ARMS-PZR ile belirlenmesi ........................................33 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ .....................................................................................................36 

KAYNAKLAR .........................................................................................................................40 

ÖZGEÇMİŞ...............................................................................................................................52 
 

 
 
 
 
 
 
 



 iv 

ŞEKİL LİSTESİ 

 
 
Şekil 1.1. TGF-β1geninin ekson (gri kutular) ve intron bölgeleri.................................14 
 
Şekil 1.2. Aktif TGF-β oluşum mekanizması................................................................15 
 
Şekil 1.3. TGF-β sinyal yolu..........................................................................................16 
 
Şekil 2.1. TGF-β1 geni polimorfizmleri........................................................................19 
 
Şekil 4.1. Genomik DNA’ların % 1’lik agaroz jeldeki görünümleri.............................31 
 
Şekil 4.2. TGF-β1 geninin kodon 10 polimorfizminin incelendiği 

 ARMS-PZR ürünlerinin %2’lik agaroz jeldeki                      
görünümleri.....................................................................................................32 

 
Şekil 4.3. TGF-β1 geninin kodon 25 polimorfizminin incelendiği 

 ARMS-PZR ürünlerinin %2’lik agaroz jeldeki                       
görünümleri.....................................................................................................34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 v 

TABLO LİSTESİ 

 
 
Tablo 1.1. Sistemik skleroderma’nın alt tipleri ile ilgili klinik 
                  ve labarotuar özellikleri, Pittsburgh Üniversitesi, 1992-2001 ........................3 
 
Tablo 1.2. Başlıca skleroderma antikorları ......................................................................5 
 
Tablo 2.1. TGF-β1 polimorfizmlerinin gen anlatımına etkisi........................................20 
 
Tablo 3.1. Genomik DNA İzolasyonunda Kullanılan Tampon/Çözeltiler.....................24 
 
Tablo 3.2. Agaroz Jel Elektroforezinde Kullanılan Tampon ve Çözeltiler....................24 
 
Tablo 3.3. PZR’de Kullanılan Primerler.........................................................................26 
 
Tablo 3.4. C-10 bölgesindeki polimorfizmin belirlenmesinde 

kullanılan ARMS-PZR karışımları................................................................27 
 
Tablo 3.5. C-25 bölgesindeki polimorfizmin belirlenmesinde 

kullanılan ARMS-PZR karışımları................................................................28 
 
Tablo 3.6. C-10 bölgesindeki polimorfizmlerin belirlenmesinde  

kullanılan ARMS-PZR programı...................................................................29 
 
Tablo 3.7. C-25 bölgesindeki polimorfizmlerin belirlenmesinde 

kullanılan ARMS-PZR programı...................................................................29 
 
Tablo 4.1. Kodon 10 polimorfizmine ait genotip sayıları ve yüzdeleri..........................33 
 
Tablo 4.2. Kodon 25 polimorfizmine ait genotip sayıları ve yüzdeleri..........................34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 vi 

ÖZET 
 
 
Skleroderma’da Dönüştürücü Büyüme Faktörü (TGF)-ββββ Geninde Polimorfizm 
Çalışmaları 
 
Skleroderma (SSc) nadir görülen kronik otoimmün bir hastalıktır. Genel olarak görülme 
sıklığı yaklaşık 100.000’ de 25 kişidir. Kadınlarda erkeklere oranla görülme sıklığı 
ortalama 4 kat daha fazladır. Skleroderma deri ve iç organlarda fibroza neden olur. 
Oluşan fibroz sonucu etkilenen deri ve iç organlarda sertleşmeye dayalı işlev 
bozuklukları görülür. Sertleşmenin temel nedeninin kollajen gibi hücreler arası matriks 
proteinlerinin aşırı derecede sentezlenmesi ve birikimi olduğu belirtilmiştir.  Hastalığın 
etiyolojisi tam olarak bilinmemekle beraber virüsler ve çeşitli kimyasal maddeler gibi 
çevresel faktörlerle genetik faktörlerin rol oynadığı rapor edilmiştir. Hastalığın 
etiyolojisinde yer alan genetik faktörlerden biri de sitokin düzeylerindeki değişimleridir. 
Bu sitokinlerden biri olan Dönüştürücü Büyüme Faktörü-β1 “Transforming Growth 
Factor-β1“  (TGF-β1) özellikle epitel ve bağdokusu hücrelerinde anlatımı yapılan ve 
fibroblast hücrelerinde kollajen sentezini uyaran hücreler arası sinyal proteinidir. TGF-
β1 proteinini kodlayan genin yapısındaki değişimlerin genin anlatımını etkilediği ve 
fibrotik fenotipin oluşumuna  katkıda bulunduğu yönünde güçlü kanıtlar vardır. TGF-β1 
geninde 7 tane polimorfik bölge belirlenmiştir. Bu polimorfizmlerin herhangi bir 
toplumda  hastalıkla ilişkili olup olmadığını saptamak, o toplum için hastalığın 
teşhisinin konmasında ve etkin tedavi geliştirilmesinde kullanılabilecek kriterler 
arasındadır. 
 
Bu tez çalışmasında SSc hastası 43 kadın ve 75 sağlıklı kadın kullanarak TGF-β1 geni 
kodon 10 (lösin-prolin) ve kodon 25 (arjinin-prolin) polimorfizmlerinin, Türk 
toplumunda hastalığın patogenezine olan katkısı araştırılmıştır. Polimorfizim 
bölgelerindeki değişen alleller, allele özgü nükleotidlerle mutasyon belirleme tekniği 
(ARMS-PCR) kullanılarak belirlenmiştir.  
 
Yapılan deneyler sonucu Kodon 10 bölgesi için 43 SSc hastasının 14’ünün (% 33) CC, 
13’ünün (% 30) TC ve 16 (% 37) sının TT genotipleri, normal kontrol grubundaki 75 
bireyin  23’ünün (% 29) CC, 30’unun (% 40) TC ve 22’sinin (%3 1) TT genotipleri 
taşıdığı saptandı. Hastalıkla bu bölgedeki polimorfizm arasında anlamlı bağlantı 
kurulamamıştır (p= 0,529 olasılık oranı (OR):1.62 (% 95 güven aralığı [% 95 CI] 0,69- 
5,78)). Kodon 25 bölgesi için 43 SSc hastasının 36’sının (% 84) GG, 7’sinin(% 16) GC 
genotipleri, sağlıkı kontrol grubundaki 75 bireyin 68’inin (% 91)  GG ve 7’sinin (% 9) 
GC genotipleri taşıdığı saptandı. CC genotipine ise sağlıklı ve hasta bireylerin 
hiçbirinde rastlanmadı. Bu bölgenin de hastalıkla anlamlı bir ilişkisi belirlenmedi 
(p=0,375, olasılık oranı (OR):1.89 (% 95 güven aralığı [%95 CI] 0,62- 5,75)). 
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SUMMARY 
 
 
Studies of  Polymorphism on the Transforming Growth Factor (TGF)-ββββ in 
Scleroderma 
 
Scleroderma (SSc) is a rare seen chronic otoimmune disease.  Generally its prevalance 
is approximately 25 in 100.000 people. In women, the prevalance is 4 times greater than 
men. Scleroderma causes fibrosis in skin and organs. As a result of fibrosis, affected 
skin and organs lose their functions because of hardness. The main cause of hardness is 
over-expression and accumulation of intracellular matrix proteins like collagen.  
Although the etiology of disease is unknown, it is reported that disease probably 
involves an interaction between viruses and environmental factors like some chemical 
agents. One of the genetic factors in disease etiology is the level of cytokine 
alternations. Transforming Growth Factor-β1  (TGF-β1), one of the cytokins expressed 
especially in epitel and connective tissue cells, and induced collagen expression in 
fibroblast cells, is a intercellular signal protein. There are some strong evidence proving 
variations in the gene coding TGF-β1 protein that affect gene expression and contribute 
to fibrotic phenotype formation. Seven polymorphic regions have been identified in 
TGF-β1 gene. To detect of relevance of these polymorphisms involving with the disease 
in a population is one of the criteria to diagnose the disease and to develope effective 
treatment. 
 
In this study,  43 women SSc patients and  75 healthy women are used  for detecting the 
contribution of codon 10 (leucine-proline) and codon 25 (arginine-proline) 
polymorphisms in  TGF-β1 gene to understand pathogenesis of disease in Turkish 
population. Amplification refractory mutation system (ARMS)-PCR is used to detect 
the variations of allels in the polymorphic regions. 
  
As a result of this study, for codon 10 region, 14 of  43 SSc patients (33 %) has CC 
allel, 13 of them (30 %) has TC and  16 of them (% 37) has TT genotypes, in healthy 
control grup, 23 of 75 individuals (% 29) has CC, 30 of them has (% 40) TC ve 22 of 
them (% 31)  has TT genotypes. A significant correlation between this polymorphic 
region and disease is not found (p= 0,529 odds ratio (OR):1.62 (% 95 confidence 
interval [% 95 CI] 0,69- 5,78)). For codon 25 region,  36 of  43 SSc patients  (% 84) has  
GG, 7 of them (% 16) has GC genotypes, in healthy control grup, 68 of  75 individuals 
(% 91)  has GG and  7 of them (% 9) has GC genotypes. CC genotype  is found in 
neither healthy and nor patients individuals. This region also doesn’t have an 
association with disease (p=0,375, odds ratio (OR):1.89 (% 95 confidence interval [%95 
CI] 0,62- 5,75)). 
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1.GİRİŞ              

1.1. SKLERODERMA (SİSTEMİK SKLEROZ) 

                                     

İsmini Yunanca sert anlamına gelen “sklerozis” ve deri anlamına gelen “derma” dan 

alan Sistemik Skleroz (SSc), kollajen ve diğer bağ dokusu makromoleküllerinin deride 

ve çeşitli organlarda aşırı birikmesiyle tanımlanan, kaynağı bilinmeyen, kompleks, çok 

kökenli, otoimmun bir bağ dokusu hastalığıdır [1,2]. İlk kez Curzio tarafından 1753 

yılında tanımlanmıştır. 

  

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2003 yılında yapılan bir araştırmada hastalığın sıklığı 

milyonda 242 kişi ve yeni gözlenen yıllık vaka sayısı da milyonda 19.3 olarak rapor 

edilmiştir. Aynı çalışmada kadınların, erkeklere göre 4 kat daha fazla yakalanma riski 

taşıdığı saptanmıştır [3]. Bu risk toplumlar arasında değişkenlik göstermektedir. 

Skleroderma sıklığının en yüksek olduğu bir Amerikan yerli  populasyonu olan 

Choctaw’larda 469/100.000 olarak rapor edilmiştir [4]. Tüm toplumlarda ilk atak 

sıklıkla 30-50 yaş arası görülmektedir [5].  

 

1.1.1. Sklerodermanın Tipleri 

Sklerodermanın, sistemik ve bölgesel olmak üzere iki ana tipi mevcuttur [1,6,7]. 

 

1.1.1.1 Sistemik Skleroderma 

 

Sistemik skleroderma, hastalarda gözüken bulgulara dayanarak CREST sendromu 

olarak da adlandırılır. CREST sendromu ismini bulguların baş harflerinden almıştır. Bu 

bulgular aşağıdaki gibidir [1,7].  

 

Kalsinoz kutis (Calcinosis): Özellikle parmak uçlarında (nadiren el, yüz ve dirseklerde) 

olmak üzere bağ dokusunda aşırı kalsiyum birikimi ve plaklaşma olur. Bu plaklar ülsere 

yol açacak şekilde vücuttan atılabilir [7, 8]. 
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Reynaud fenomeni (Reynaud’s fenomenia ): Genel populasyondaki oranı % 3 - % 5 gibi 

yüksek bir frekansa sahiptir [1]. Sistemik sklerozlu hastaların % 75’i ve sınırlı 

sklerodermalıların neredeyse tamamı Reynaud fenomeni ile başlar. Parmaklarda, 

tırnaklarda, kulaklarda ve hatta burundaki küçük kan damarlarında daralma gözlenir [9]. 

 

Özofagal fonksiyon bozukluğu (Esophageal dysfunction): Özefagustaki düz kasların 

normal hareketlerini kaybetmeleri nedeni ile özefagusta yutkunma zorluğu ile 

tanımlanır [7]. 

 

Sklerodactili (Sclerodactyly): Deri altında aşırı kollajen birikimi nedeniyle 

parmaklardaki derinin aşırı sıkılaşması ve kalınlaşması, kemiklerin sivrilerek 

şekillerinin bozulması olarak tanımlanır. Bu durum parmaklarda hareket  kaybına neden 

olur. Deri tüy kaybıyla birlikte koyu ve parlak gözükür [1,7]. 

 

Telanjiektazi (Telangiectasias) : Kılcal kan damarlarındaki şişme nedeni ile elde yüzde 

küçük kırmızı noktalar oluşması ile tanımlanır [7]. 

 

Sistemik Skleroderma deri, kan damarları veya iç organlar gibi vücudun herhangi bir 

bölümünü tutabilir. Ayrıca yaygın (diffuse), sınırlı (limited) ve çakışan (overlap) olmak 

üzere üç alt tipi vardır [6-8]. 

 

Yaygın Sistemik Skleroderma: Hastalarının yaklaşık %95’inde genellikle eller, kollar 

ve yüz olmak üzere ciltte sıkılaşma, kalınlaşma görülür. Sistemik Sklerozun bu tipinde 

deri tutulumuna ek olarak, akciğerler, kalp, böbrekler ve tüm sindirim sistemi gibi bir 

çok doku ve sistemi de etkilenebilir [6,8].  

 

Sınırlı Skleroderma: Sınırlı Skleroderma genellikle ellerin tutulumu ile tanımlanır. 

Raynaud’s fenomeni ve özofagus problemleri hastalığa eşlik eder . İç organ tutulumu 

çok nadirdir ve Sklerodermanın hafif formu olarak kabul edilir [8]. 
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Çakışan Skleroderma: Sistemik Skleroderma (Sınırlı yada Yaygın) bir başka bağ 

dokusu hastalığının (örn: Sistemik Lupus Eritematozis, Polymyozit, Dermatomyozit) bir 

veya birkaç belirtisiyle birlikte görülürse o zaman  Çakışan Skleroderma adını alır [10]. 

 

Sistemik sklerodermanın alt tiplerine ait klinik ve laboratuar özellikleri Tablo 1.1.’de 

verilmektedir. 

Tablo 1.1.  Sistemik skleroderma’nın alt tipleri ile ilgili klinik  ve laboratuar özellikleri, 
Pittsburgh Üniversitesi, 1992-2001(*n çalışılan hasta sayısı). 

 
 
 

Yaygın Sınırlı  Çakışan    

(n*=500) (n=575) (n=107) 
Demografik özellikler 
  İlk atak yaşı (<40) 34% 45% 60% 

  Irk (beyaz olmayan) 13%   7% 15% 

  Cinsiyet (kadın) 76% 84% 84% 

  İlk muayenedeki semptomların süresi (1yıl) 3% 11%   7% 

Organ sistem içeriği 

  Deri kalınlığı ( toplam deri kalınlığı) 27%   5%   7% 

  Telenjiektazi  45% 66% 40% 

  Kalsinoz kutis   9% 31% 32% 

  Reynaud fenomeni 94% 97% 92% 

  Artraljia veya artrit 97% 56% 83% 

  Tendon zedelenmesi 50%   4% 10% 

  Eklem kontraktürleri 85% 27% 47% 

  İskelet miyopatisi 14%   2% 66% 

  Özofagal tutulum 62% 63% 52% 

  Pulmonar fibroz 41% 34% 35% 

  Kardiyak içerik 13%   4% 17% 

  Scleroderma böbrek krizi 17%   2%   4% 

 

1.1.1.2. Bölgesel  Skleroderma                                                                      

 

Bölgesel formları Morphea ve Çizgisel olarak ikiye ayrılır. Bu formlar genelde deriyi, 

çok nadir olarak deri altı dokularını tutarlar fakat iç organları tutmadığı gibi hastanın 

ömrünü kısaltmadıkları belirtilmektedir [1,6].  

 

Sistemik Skleroderma’nın alt tipleri 
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Morphea Skleroderma: Morphea Yunanca biçim veya yapı demektir. Morphea 

Skleroderma genellikle sarı veya fildişi rengi katı, kuru deri yamaları şeklinde başlar. 

Bunlar sonradan sertleşir, hafifçe çukurlaşırlar, oval şekilli plaklar oluşturur. Bu 

plakların etrafında da pembe bir halka oluşur.  

 

Çizgisel Skleroderma: Çizgisel Skleroderma altındaki kas ve kemikleri de etkileyebilen 

çizgi seklinde derinin kalınlaşmasıdır. Böylelikle etkilenen eklemlerin ve kasların 

hareketlerini kısıtlar. En çok kollar, bacaklar ve alın tutulur. Aynı anda birden fazla 

bölgeyi tutabilir [8]. 

 

1.1.1.3. Sklerodermanın Diğer Tipleri 

 

Juvenil Skleroderma: Sklerodermanın herhangi bir tipi (bölgesel veya sistemik) 

çocuklarda görülebilir, bu durumda çocukluk çağı skleroderması veya “Juvenile” 

Skleroderma olarak adlandırılır [1]. 

 

Sine Skleroderma: Akciğer, böbrek ve kan damarlarındaki değişim ile sınırlı ve yaygın 

skleroderma ile benzerlik göstermesine rağmen diğer formlardan ayırmanın tek yolu 

sine sklerodermanın deride etkili olmamasıdır [8,11]. 

  

1.1.2. Sklerodermanın Laboratuvar ve Klinik Bulguları 

 

1.1.2.1.Laboratuvar bulguları 

 

1960’ların başından beri bilinen nukleus proteinlerine karşı oluşturulan antikorların 

“Anti-Nüklear Antikorlar“ (ANA) birçok römatolojik hastalıkla olduğu gibi 

sklerodermayla da ilişkili olduğu anlaşılmıştır. Skleroderma hastalarında saptanan 

başlıca antikorlar ve klinik ilişkileri Tablo 1.2.’de verildi. Anti-sentromer ve anti-

topoizomeraz I (anti-Scl 70) SSc’li hastalarda saptanan iki temel serum antikorudur 

[12,13].  

 



 5

Sklerodermalı hastaların serumları diğer ANA’ları da içermektedir. Bu antikorların 

çoğu immünofloresan tekniğiyle boyanma gösterirler. Bunlar, anti-Th , anti-fibrillarin 

(U3 RNP) ve PM-Scl’dir. Anti RNP genellikle sınırlı sklerodermaya özgündür. Anti-

fibrillarin antikorları, Afrika-Amerika kökenli hastalarda yüksek sıklıktadır ve kas-

iskelet sistemi bulguları ve akciğerlerdeki hipertansiyon ile ilişkilidir [12,14]. PM-Scl 

iskelet kası tutulumu olan hasta gruplarına özgüdür [15]. 

 

RNA polimeraz kompleks enzimlerine (RNA-p I, II, III) karşı olan antikorlar da 

skleroderma için özgün otoantikorlardandır. Anti-Scl 70 ile karşılaştırıldığında anti-

RNA polimeraz antikorları yaygın cilt tutulumu, daha yoğun cilt kalınlaşması ve renal 

tutulumla ilişkilidir [14]. 

 

Tablo 1.2. Başlıca skleroderma antikorları [16] 

 

Otoantikor Hedef Antijen Klinik İlişki 

Anti-Scl-70 DNA topoizomeraz I Yaygın SSc 

Anti-Sentromer Kinetekor proteinleri Sınırlı SSc 

Anti-RNA polimeraz I/III 210-14 kDa protein kompleksi Sistemik SSc, organ 
tutulumu 

Anti-fibrillarin U3-RNP bileşeni 34 kDa nüklear protein Yaygın SSc 

Anti-PM-Scl 210-20 kDa nukleolar ve nukear protein 
kompleksi 

Polimiyozit/ Çakışan 
SSc 

Anti-nRNP Nüklear ribonükleoprotein Çakışan SSc 

Anti-7-2-RNP 7-2 ve 8-2 RNA’larla kompleks 40 kDa 
nuklear protein 

Sınırlı SSc 

Anti-NOR-90 90 kDa nuklear protein Akciğer tutulumu 

Anti-mitokondriyal 70-47 kDa protein kompleksi Sınırlı SSc 

 

1.1.2.2.Klinik Bulgular 

 

Deri Değişimleri: Sklerodermanın başlangıç semptomları deride meydana gelmektedir. 

Elin üstünde oyuklu yaralar oluşur. Vücudun diğer bölgelerindeki deride  sertleşmiş ve 

kalınlaşmış yama şeklinde alanlar gelişebilir [7].  

 

Deri kalınlığının Sınırlı SSc’de azalmasına ya da uzun süre minimalde kalmasına 

rağmen, Yaygın SSc’de hızlı bir artışla 1-2 yıl içinde maksimuma ulaşır, dermis belirgin 



 6

şekilde kalınlaşmasına rağmen, epidermis incelir [17].  Deride kırışıklık meydana gelir, 

tüy-saç, ter bezi ve yağ kaybı olur. Yüzdeki tutulum mimik kaybına neden olur. Ağız 

açıklığı azalır, dudaklar incelir ve dudak çevresindeki deri kırışır [1]. 

 

Eklem, tendon ve kemik Semptomları: Derideki fibroz oluşumunu periferal eklemlerde 

geçici, düzensiz şişme ve eklem sıvısı içeriğindeki mononüklear lokositler birikimi izler 

[18].  

 

Sindirim Sistemi semptomları: Özofagal fonksiyon bozukluğu hastaların neredeyse 

%80’inde gelişir ve en yaygın iç organ tutulumudur. Hastalarda yutkunma zorluğu 

gözlenir. Eğer tutulum sfinkterlerde ise gastroözofagal reflü oluşumuna neden olur ki bu 

durum oldukça yaygındır [19].  

 

Hastaların %80’inde mide fonksiyon bozukluğu bildirilmiştir. Birçok hastada mide 

sindirimi normalden uzun sürmektedir. Midenin tutulumu mide kanser riskini önemli 

ölçüde arttırmaktadır [20, 21]. 

 

Sindirim sisteminin aşağı kısımlarında da nadir olarak tutulum gerçekleşebilir. Bu 

tutulum genellikle kabızlığa neden olur [21]. 

 

Akciğer semptomları: Akciğer problemleri  Sistemik Sklerodermanın meydana getirdiği 

en önemli semptomdur ve hastalarının ölümüne yol açan en büyük etkendir. 

Akciğerlerde SSc’nin yol açtığı pulmonar fibroz ve pulmonar hipertansiyon, birlikte 

veya bağımsız şekilde meydana gelebilir  [22]. Akciğerle ilgili fibrozun en önemli 

güçlüğü akciğer fonksiyonunu düşüren ve nefes almayı zorlaştıran intestisiyal akciğer 

rahatsızlığıdır. Bu durum hastalardaki akciğer kanseri riskini de önemli ölçüde arttırır 

[23]. 

 

Pulmonar hipertansiyon ise % 50 civarında bir sıklıkta meydana gelir. Bu durumda 

akciğerlerdeki kan basıncı tehlikeli seviyelere erişebilir. Bazı durumlarda pulmonar 

hipertansiyon “ko pulmoner” olarak bilinen bir duruma yol açabilir. Bu olay 

hipertansiyon sonucu akciğerler büyür ve kalbe baskı yaparak kalp yetmezliğine neden 

olur [24]. 
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Böbrek semptomları: SSc’deki böbrek tutulumunun ilk belirtisi normal tansiyonda 

idrardaki protein seviyeleridir. En güçlü böbrek komplikasyonu böbrek krizidir (Renal 

Crisis). Genellikle hastalığın erken safhalarında başlıyan Yaygın SSc’li hastaların az bir 

kısmında görülen nadir bir olaydır ve kan basıncındaki ani bir artışla hızlı ilerleyen 

böbrek yetmezliğine neden olur [25,26].  

 

Kalp semptomları: Sklerodermanın kalpteki en doğrudan etkisi sklerozdur [8]. En sık 

gözlenen bulgu kan basıncı düşüklüğü ve bu düşüşün getirdiği temel rahatsızlıklardır. 

Sklerodermanın neden olduğu kalp kası tutulumu, sklerodermanın yol açtığı kalpteki 

ritm bozukluğunun temel nedenidir. Bu tutulum elektriksel iletide problemler ve kalp 

yetmezliği yaratabilir. Ayrıca kalp zarının etkilenmesi iltihaba neden olabilir [27]. 

 

Dolaşım sistemi farklılaşmaları : Damarla ilgili anormallikler SSc patogenezinde en 

yaygın ilk belirtilerdendir. Bazı hipotezler SSc’de endotelyumun temel hedef doku 

olduğunu ileri sürmektedir. Değişimler sadece deride değil iç organlarda da meydana 

gelir [28].   

 

1.1.3. SSc’nin Patogenezi 

 

SSc’nin patogenezi oldukça karmaşıktır. Halen hiçbir hipotez SSc patogenezini tek 

başına açıklamaya yetmez. Fibroblastlar, endotel hücreleri ve immün sistem hücreleri 

(özellikle T ve B lenfositleri) anormallikleri, klinik ve patolojik gelişmenin 

göstergesidir. Patogenezi oluşturan en önemli bileşenlerden biri de fibroblastlarda 

kollajen genlerinin sürekli ve düzensiz anlatımıdır. Bu özellik yara iyileşmesini 

gerçekleştiren fibroblast ile kollajenin kontrolsuz üretimi ve dokulardaki birikimi 

sonucu organ fibrozuna neden olan SSc fibroblastları arasındaki en önemli farktır [2,5]. 

  
SSc’nin kökenininde  diğer otoimmün hastalıklarda olduğu gibi çevresel ve genetik 

ajanların rol oynadığı bilinmektedir. Fakat bu ajanların hastalıktaki etkisinin büyüklüğü 

ve hangi olası kombinasyonların hastalığa neden olduğu bilinmemektedir [5,29]. 
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1.1.3.1. Çevresel Faktörler 

 

Skleroderma hemen hemen yüzyıla yakın bir süredir kimyasal ve çevresel faktörlerle 

ilişkilendirilmiştir. Bramwell’in 1914’te  yayınladığı, 5 taş ustası üzerine yaptığı 

çalışmada silikanın skleroderma hastalığıyla ilişkili olabileceğini ortaya koymuştur [30]. 

SSc’de gözlenen dişi baskınlığının çevresel faktörlerin neden olduğu durumlarda 

gözlenmemesi, erkeklerde görülen SSc’nin büyük nedeninin çevresel faktörler 

olabileceğini düşündürmektedir [31]. 

 
SSc ile ilişkilendirilen çevresel faktörler; silika ve metal tozları, çeşitli organik 

çözücüler ve çeşitli viral ajanlardır. 

 

Altın ve kömür madeni çalışanları, kum, çimento, çömlek ve döküm işçileri silika 

tozuna aşırı maruz  kalan meslek sınıfına girerler. Bu meslekler klinik olarak 

ayrılamayan idiopatik skleroderma gelişiminde yüksek risk taşımaktadır [30, 31].  1987 

yılında Güney Afrika’da yapılan bir çalışmada popülasyondaki skleroderma oranı 

3,4/milyon kişi iken, bu oran silikon dioksit atıkları içeren altın madeninde 81,8/milyon 

kişi olarak bulunmuştur [32]. Silikanın skleroderma gelişimindeki rolü üzerine başka bir 

çalışmada hastalık riskini 25-39 kez arttırdığını ortaya konmuştur [33]. Silika bağlantılı 

skleroderma hastalarında çoğunlukla DNA topoizomeraz I antikoruna rastlanmıştır [34]. 

Yapılan diğer bir çalışmada silika etkisinin hastalık riskini 25, silikanın neden olduğu 

bir hastalık olan silikozlu kişilerde 110 kat arttırdığı bulunmuştur [35].  

 

Silikanın sklerodermaya sebep olma mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Bir 

hipoteze göre, silikanın kristal yapıdasından dolayı fibroza neden olduğu 

düşünülmektedir. Silika kristallerinin pulmoner alveolar makrofajlar tarafından 

fagositozu sonucu aktif hale geçen makrofajlar, TNF alfa, interlökin 1 ve 6 salınımına 

neden olur ve hücreler arası adezyon moleküllü 1’in  (ICAM-1) salınması için endotel 

hücrelerini aktive eder. Bu durumun da immüniteyi tetiklediği düşünülmektedir [36].  

 

Silikon veya parafin enjeksiyonlarıyla ya da silikon jel implantasyonuyla yapılan meme 

cerrahisi uygulamalarının artması sonucu, birkaç vaka SSc gelişimiyle 
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ilişkilendirilmiştir, buna rağmen yapılan çalışmalarda silikon meme ile SSc’nin ilişkisi 

tam olarak gösterilememiştir [37]. 

 
Diğer taraftan organik çözücü etkisinde kalınmasının bu hastalığın başlamasında önemli 

bir çevresel faktör olduğu kanıtlanabilir durumdadır. Skleroderma ile çözücülere maruz 

kalma arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok araştırma vardır. İsveç’te nüfus sayımı 

sonucu 350.000 erkek ve 140.000 kadın üzerine yapılan popülasyon kökenli bir 

çalışmada 47 erkek ve 24 kadının skleroderma tedavisi gördüğü saptanmıştır. Meslekler 

ve maruz kaldıkları madde verilerine dayanarak, meslekler ile kimyasal maddeler 

ilişkilendirilmiş ve çalışma sonucunda alifatik hidrokarbonlara maruz kalan erkeklerde 

SSc’nin  arttığı belirtilmiştir. Kadınlarda ise böyle bir risk saptanmamıştır [38]. 

 

Nietert ve ark. 1998 yılında, hobilerle ilişkili çözücülere maruz kalmanın etkilerini 

araştıran popülasyon temelli bir çalışmada, bir grup çözücünün kısmen hastalık riskini 

arttırdığını bulmuşlardır [39]. 

 

Romatoloji hastalarıyla yapılan bir anket çalışmasında, organik çöúücüye maruz kalma 

durumunun, SSc hastalarında  33 bireyin 12’sinde, diğer romatolojik hastalıklarda ise 

246 bireyin 22’sinde varlığı  saptanmıştır [31]. Vinil kloride maruz kalmış kişilerde deri 

kalınlaşmaları, Reynoud’s olgusu ve dijital ülser olma riskleri oldukça arttığı 

bildirilmiştir [33]. 

 
SSc’nin immünopatogenezinde Herpesvirüsler, Retrovirüsler ve Human 

Citomegalovirüsler (HCMV)’in infeksiyonları olası ajanlar arasındadır. Retrovirusların 

rolü SSc hastalarındaki Scl 70 antikorunun hedefi olan topoizomeraz I antijeni ile 

retroviral bir  protein arasındaki dizi benzerliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ek 

olarak normal insan fibroblastlarında retroviral proteinlerin anlatımının yapılması 

sonucunda hücreler arası matriks (HAM) ürünleri bakımından fibroza benzer fenotip 

kazandıkları gösterilmiştir. Ayrıca retroviral protein antikorları SSc hastalarının serum 

örneklerinde de saptanmıştır [40]. Başka bir hipotez HCMV’ün SSc’nin başlamasında 

etkili olduğunu savunmaktadır. Bu hipoteze göre; SSc hastalarındaki insan endotel 

hücrelerinde apoptozisi teşvik etme yeteneğinde olan IgA anti HCMV antikorlarının 

yüksek oranda yaygınlığının gözlenmesi, Scl 70 pozitif hastalarda anti HCMV 

antikorlarının oranının yüksek olması HCMV’lerin etkisine kanıt sayılmaktadır [41]. 
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Oldukça fazla çalışılmasına rağmen virüslerin, SSc hastalığının nedeni olduğunu 

gösteren kesin kanıtlar yoktur.  

 

1.1.3.2. Genetik Faktörler 

 

Hastalığın klasik Mendel geçişi görülmemesine rağmen gelişimi ve klinik bulguları 

kalıtsal faktörlerin katkısını açıkça göstermektedir. Farklı etnik gruplar ve farklı klinik 

alttiplerde veya farklı otoantikor paterni taşıyan hastalar arasında belirli insan lökosit 

antijenleri “human leucocyte antigen” (HLA) ve temel doku uygunluk bileşenleri 

“major histocompatibility complex” (MHC) allellerinin artan sıklığı SSc gelişiminde 

genetik faktörlerin rol oynadığının kanıtıdır [16, 18]. Tek yumurta ikizlerinde SSc 

uyumu sadece % 4,2 olmasına ve dizigotik ikizlerde uyumluluğun önemli şekilde farklı 

olmamasına rağmen (% 5,9) sklerodermaya özgün antikor uyumluluğu monozigotik 

ikizlerde (% 90), dizigotik ikizlere (% 60) göre daha yüksektir [42].  

 
SSc’nin bir aile içinde birden fazla kişide görülmesi nadirdir [43].  1991’de yayınlanmış 

bir derlemeye göre; 1940’dan bu yana tek aile vakalarını gösteren, uluslararası 

literatürde yaklaşık 30 rapor olduğunu, buna ek olarak yaklaşık 20 raporun da SSc 

hastalarının 1. derece akrabalarını etkiledikleri belirtilmektedir. Kardeşler arasında 

hastalığın çıkış süresindeki farklılığın ise 10 yılı bulduğu, bu durumun dış etkenlerin 

genetik faktörleri tetiklemesi sonucu hastalığın geliştiği fikrini doğurduğunu 

bildirmektedir [44]. 

 

1999 yılında 710 hasta ve 371 sağlıklı kontrol ile Avusturalya’da yapılan bir çalışmada 

SSc hastalarının 10 vakada 1. derece akrabalarını etkiledikleri rapor edilmiştir. Oranlar 

karşılaştırıldığında % 1,4 olarak belirlenen ailesel bağlantının, % 0,009 olan genel 

popülasyondaki sıklığına göre oldukça anlamlıdır [45]. Arnett ve arkadaşları 2001’de 

yaptıkları bir çalışma sonucunda, SSc’nin ailesel olarak % 1,5-1,7 arası tekrarlandığını 

3 ayrı araştırma verilerinin neticesinde ortaya koymuşlardır. Toplam 703 SSc hastasında 

ailesel geçiş için ortalama % 1,6 olarak bulunan değerin, A.B.D.’de ortalama % 0,024 

olan SSc sıklığı ile karşılaştırıldığında risk artışının anlamlılığı gösterilmiştir. Çalışma 

kardeşlerde göreceli riskin 15, birinci derece akrabalarda ise 13 kat arttığını da 

belirtmektedir [46].  
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Oklahoma’daki Choctaw’lar SSc’nin görülme sıklığının en yüksek değerine sahiptirler. 

Bu değer 66/100.000’dir ve Oklahoma’ da yaşayan yerli halka oranla (9,5/100.000) 

oldukça yüksektir. Safkan Choctaw’larda SSc görülme sıklığı (469/100.000) ise 

olmayanlara (31/100.000) oranla oldukça yüksektir. Bu vakalarda SSc için en yüksek 

risk DQ7 ve DR2 HLA haplotipini taşıyan bireylerde gösterilmiştir (% 54). Kontrollerle 

karşılaştırma sonucunda ise hiçbir çevresel risk faktörü bulunamamıştır. İngiltere’de 

yapılan diğer bir Choctaw çalışmasında aynı HLA haplotipini yüksek frekansta 

göstermelerine rağmen hiçbir SSc vakasına rastlanmamıştır. Bu durum hastalığın ortaya 

çıkışında başka genlerin de  rolünün olabileceği veya Oklahoma eyaletinde var olan 

tanımlanmamış bir takım çevresel faktörlerin varlığıyla ilişkili olabileceğini 

düşündürmektedir [47, 48]. 

 

Choctaw’larda SSc frekansının bu denli yüksek olması nedenine yönelik başka bir 

hipotez, on jenerasyon önce ortak atadan paylaşılan bir mutasyonun varlığını öne 

sürmektedir. Bu mutasyon için bir aday gen olan Fibrillin 1 SSc’li fare modellerinde 

(Tsk 1) araştırılmış ve kusurlu fibrillin 1 geni insanda da saptanmıştır [49,50]. SSc’li 

Choctaw ve kontrollerde yapılan çalışmalarda bu populasyonda hastaların kusurlu 

fibrillin 1 geni taşıdığı ve SSc ile ilişkisi olduğu saptanmıştır [50]. 

 
 
 

1.1.3.3. Mikrokimerizm 

 

Yakın zamanda SSc hastası kadınların kanlarında ve fibrozlu deri örneklerinde fetal 

hücreler bulunmuştur ve bu durum hastalığın patogenezinin mikrokimerizmi de 

içerdiğini göstermektedir [51]. Mikrokimerizm  hipotezine göre hamilelik sırasında 

allogenik cenin veya anne hücreleri çift yönlü trafikle plasentayı geçer ve dolaşıma 

katılarak anne ve çocuğun dokularına katılır, sonuçta anne ve fetus arasında HLA II 

(DRB1) uyumu oluşur. Bu aşılanan yabancı hücreler ikinci bir olay ile aktif hale 

geçebilirler ve bir “graft versus host” (gvh) reaksiyonuna neden olabilir ve bu da SSc ile 

sonuçlanabilir [51,52]. Gvh hastalığı ile SSc arasında klinik, histopatolojik ve serolojik 

açıdan dikkate değer benzerlikler vardır. Bunlar bu hipotezi destekleyen özofagus, 
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akciğer ve deri içerikleri, lenfotik infiltrasyon, etkilenmiş organ fibrozu ve otoantikor 

ürünleridir [52].  

 

Araştırmacılar doğumdan onlarca yıl sonra anne dolaşımında fetuse ait hücreler bulmuş 

ve erkek çocuk doğurmuş SSc’li kadınların etkilenmiş deri örneklerinde bu hücreler 

gösterilmiştir. Anne kaynaklı mikrokimerik hücreler de bebeğin dolaşımında 

tanımlanmıştır. Bu bulgular erkeklerdeki ve nullipar (gebe kalmamış) kadınlardaki  

SSc’yi açıklayabilir [53].  

 

Bazı çalışmalar, derideki erkek kromozomuna ait dizilerin görülme sıklığının erkek 

çocuk doğurmuş SSc’li kadınlarla, erkek çocuk doğurmuş sağlıklı kadınlar arasında  

yakın bulunmasına rağmen, mikrokimerik fetal hücre ölçümleri etkilenmiş deride iki 

grup arasındaki erkek DNA miktarlarında önemli fark olduğunu göstermektedir [54]. 

Bu durum fetal hücrelerin varlığından çok miktarının SSc patogenezine katkıda 

bulunduğunu göstermiştir. Yeni yapılan bir çalışma SSc’li hastalar ve sağlıklı bireyler 

arasında mikrokimerik hücrelerin nicel farkını doğrulamıştır [55]. 

 

1.1.3.4. Sitokin Değişimleri 

 

Sitokinlerin aktiviteleri ilk kez 1926' da Zinsser ve Tamiya tarafından tanımlanmış ve 

bunların lökositlerden salgılanan geniş dağılımlı ürünler oldukları ve damar duvarı 

fonksiyonlarını etkiledikleri bildirilmiştir [56]. Sitokinler, vücuttaki değişik hücreler 

tarafından sentezlenen, birçok fizyolojik cevapta önemli rol oynayan, hastalıkların 

patofizyolojisinde etkili ve terapötik potansiyele sahip olan bir protein grubudur. 

Lenfokin, monokin gibi değişik adlarla da anılmaktadırlar [57-59]. 

 

Yapılan birçok çalışmada sitokinler, multiple skleroz, romatoid artrit, sistemik lupus 

eritromatosus, akut myeloid lösemi, astım ve skleroderma vb. gibi çeşitli hastalıklarla 

ilişkilendirilmiştir. Skleroderma patogenezinin  temel sebebi olarak görülen ve 

mikrogranülasyon ile yayılan düzensiz hücreler arası matriks (HAM) birikimi; matriks 

moleküllerini oluşturan proteinler, bu proteinleri uyaran faktörler, sinyal mekanizmaları 

ve aracı moleküllerle doğrudan ilgilidir [60]. Sitokinler ve büyüme faktörlerinin 

anlatımlarındaki çeşitli değişimler ve bu değişimlerin fibroblast ve kollajen 
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sentezindeki, endotel hücre fonksiyonlarındaki ve T hücre yanıtlarındaki güçlü etkileri 

SSc hastalarında da gösterilmiştir [61,62]. Ayrıca Dönüştürücü Büyüme Faktörü 

“Transforming Growth Factor- β” (TGF-β), Bağ Dokusu Büyüme Faktörü “Connective 

Tisue Growth Factor” (CTGF), Platelet Kökenli Büyüme Faktörü “Platelet Derived 

Growth Factor” PDGF, interlökin 1, 2, 4, interferonlar ve Tümör Nekroz Faktör’ü 

“Tumor Nekrozis Factor”  (TNF) kapsayan inflamatuar hücrelerin ürünleri ile fibroz 

oluşumu arasındaki ilişki de araştırılmıştır [63]. Bu sitokinler, kendi konsantrasyonları 

ve diğer sitokin ve büyüme faktörü içeriklerinin oranına göre,  özellikle fibroblast 

aktivitesini, çoğalmasını ve HAM üretimini teşvik ediyor, veya baskılıyor olabilirler ve 

bazen de çift yönlü fonksiyon gösterebilirler [2]. 

 
SSc’ye eşlik eden fibroz oluşumunda önemli bir rol oynadığı gözüken büyüme 

faktörlerinden biri  TGF- β’dır [64, 65]. İnsanda üç farklı işlevsel ve yapısal izoformu 

olan TGF- β embriyonik gelişmede, immün yanıtta ve yaralanmaların ardından doku 

onarımının düzenlenmesinde önemli rol oynar.  Fibronektin ve kollajen gibi matriks 

proteinlerinin sentezini ve birikimini uyarır [66, 67]. Hücreler arası matriks sentezini 

uyarıcı etkisine ek olarak TGF- β ayrıca, kollajen azaltan metaloproteinlerin etkisini, 

metaloproteinaz-1 doku inhibitörleri gibi enzimleri  uyararak azaltır.  Birçok çalışmada 

TGF-β’nın SSc ile deri ve iç organlarda fibroza yol açan diğer hastalıkların 

patogenezinde rol oynadığına işaret edilmiştir. TGF-β etkisiyle sağlıklı fibroblastlarda 

kollajen artışı, fibronektin matriks birikimi ve CTGF anlatımında artış gibi SSc 

patogenezinde gözlenen değişiklikler taklit edilmiştir [65].  

 
TGF-β’nin 3 izoformu vardır. Bunlar TGF-β1, TGF-β2 ve TGF-β3’tür. Her bir izoform 

belli bir gen tarafından kodlanır ve  doku spesifik anlatımı yapılır. TGF-β1 endotelde, 

hematopoetik hücrelerde ve bağ dokusu hücrelerinde, TGF-β2  epitel ve sinir 

hücrelerinde ve TGF-β3 başlıca mezenşimal hücrelerde anlatılır. Gelişim esnasında 

TGF-β1 ve TGF-β3 morfogeneze katılan embriyonik hücrelerde anlatımı yapılırken 

TGF-β2 ileriki aşamalarda ve epitel farklılaşmasında anlatılır.  Her 3 izoform da önemli 

biyolojik fonksiyonlara sahip olduğundan memelilerde oldukça korunmuştur [68]. Bu 

izoformlar TGF-β reseptörlerine olan bağlanma ilgilerine göre farklılık göstermektedir 

ve farelerde her bir izoformun delesyonu farklı fenotiplerin oluşumuna yola açmaktadır 

[69]. 
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TGF-β1 geni oldukça polimorfik olan 19. kromozomun q13,2; q13,1 bölgesinde 

konumlanmıştır. Gen DNA üzerinde 23.560 bç’lik bir alan kaplar ve 7 ekson bölgesine 

sahiptir (Şekil 1.1). mRNA boyutu ise 2.741 bazdır. Bu mRNA’nın transkripsiyon 

sonrası değişimler ve translasyonu  sonucu 390 aa’lik 43.3 k.Da ağırlığında bir 

polipeptid zinciri oluşturulur. Bu polipeptid zinciri öncül (latent) TGF-β1 proteinine ek 

olarak LAP (latency associated  peptide) molekülünü kapsar. Polipeptit zinciri 

üzerindeki konumlanma şu şekildedir; 1.-29. aa sinyal (29 aa) , 30.-278. aa LAP (249 

aa), 279.-390.aa TGF-β1 (112 aa) ve 244.-246. aa olası bağlanma motifi (3 aa) [70].  

 

 

Şekil 1.1  TGF-β1geninin ekson (gri kutular) ve intron bölgeleri [70]. 

 
TGF-β1 öncü molekülü bir endoproteaz olan furin tarafından olgun TGF-β1’e ve öncü 

artığa (LAP) kırpılır. LAB TGF-β1’e kovalent olmayan bağlarla bağlıdır ve olgun TGF-

β1’in reseptörüne bağlanmasını engeller. Buna küçük latent TGF-β1 kompleksi denir ve 

biyoaktif TGF-β1’den çok daha stabildir. Hücre içinde bu kompleks “latent TGF-β1’e 

bağlanan protein” (LTBP) ile etkileşime girer. LTBP’ler TGF-β1 salgılanmasının 

artışında ve TGF-β1 LAP kompleksinin stabilitesinde görevlidir. TGF-β1’in doğru 

katlanmasını garanti ederler ve latent TGF-β1 kompleksinin hedeflediği dokularda 

hücreler arası alanda depolanmasını ve istenildiğinde aktifliğini sağlarlar [71,72]. 

LTBP’ler integrin bağlanma bölgeleri olan “RGD” motiflerini içermektedir. Büyük 

latent TGF-β1 kompleksi ulaştığı hücre yüzeyinde integrin αV/βI ile etkileşime girerler 

ve LTBP yapıdan ayrılır [73]. Latent TGF-β1’in aktif  TGF-β1’e dönüşümü plazmin 

veya katepsin gibi proteazlarla LAP’ın mannoz 6 fosfat reseptörüne bağlanması sonucu 

kırpılması ile olur [72] (Şekil 1.2.). 
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Şekil 1.2. Aktif TGF-β oluşum mekanizması 

 

TGF-β ailesi sinyalini hücre içine taşıyan reseptör mezenşimal ve endotel hücreleri 

başta olmak üzere bir çok hücrede bulunan ve serin ve treonin bakiyelerini fosforilliyen                                                                    

hücre içi kinaz olan tek geçişli transmembran proteindir. Bu serin-treonin kinaz reseptör 

kompleksi Tip I ve Tip II diye bilinen iki ayrı transmembran proteinden oluşur. TGF-β1 

ilk önce Tip II reseptörünü tanır ve bağlanır [74]. Bu bağlanma Tip I ve Tip II 

reseptörünün birleşmesine neden olur, bu olay tip II  reseptörünün Tip I reseptörünün 

kinaz domainini fosforilasyonla aktive ederek gerçekleşir [75]. Bugüne kadar altı ayrı 

Tip I (Kinaz Benzeri Aktivin “ALKs”) reseptörü tanımlanmıştır. Tip I reseptörü 

transmembran ve kinaz alanlarının arasındaki bir bölgede GS bölgesi olarak adlandırılan 

korunmuş bir “TSGSGSG” motifi içerir. Tip I reseptörünün GS bölgesinde serin-treonin 

bakiyelerinin Tip II reseptörü tarafından fosforilasyonu sinyal başlangıcı için en önemli 

şartlardan biridir. Tip I reseptörünün hücresel yanıtın, Tip II reseptörünün ise ligant 

öúgüllüğünün belirlenmesinde görevli olduğu düşünülmektedir [76]. Tip I sinyal 

reseptörü aktif hale geldikten sonra sinyali hücre içi aracılar olan ve memelilerde 8 

farklı üyesi olan Smad ailesine iletir [77]. 

  
Kısaca TGF-β sinyal iletimi şu şekilde olur: TGF-β aktif hale geldiği zaman hedef 

hücrelerle temasa geçer, hedef hücre yüzeyindeki TGF-β RI reseptörünü aktif reseptör 

kompleksine dönüştüren TGF-β RII reseptörüne bağlanır. Sinyal nukleusa Smad protein 

ailesi tarafından iletilir. Smad 2 veya 3 TGF-β reseptör kompleksine bağlanır ve 

fosforillenerek Smad kompleksini nukleusa taşıyan Smad 4 sitoplazmik proteini ile 

kompleks oluştururlar. Smad 7 TGF-β reseptör kompleksine bağlanabilen ve Smad 2/3 

ün fosforilasyonunu engelleyen inhibitör bir Smad’dır. İki kollajen sentez inhibitörü 
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sitokinleri olan interferon ve TNF’nin ve ayrıca Epidermal Büyüme Faktörünün (EGF) 

Smad 7 anlatımını arttırdığı düşünülmektedir [78, 79]. Bunun sonucunda TGF-β sinyali 

tarafından düzenlenen kollajen gen anlatımı düşer. Nukleer translokasyonun ardından 

teşvik edici Smad kompleksi hedef genlerin spesifik promotör bölgelerine bağlanarak 

anlatımlarını aktive ederler (Şekil1.3.) . 

 

 

Şekil 1.3.  TGF- β sinyal yolu 

 

TGF-β1 proteininin en önemli hedef genlerinden biri Tip I  kollajendir ve α1ve α2 

(COL1A1 ve COL1A2) zincirleri tarafından kodlanır [80]. Yapılan çalışmalar insan Tip 

I Kollajen  genlerinde gerekliliği kesin olan ve TGF- β1 sinyalini tanıyan element içeren 

Sp1 bağlanma bölgesi gösterilmiştir [81]. Buna ek olarak kollajen tip I genini kodlayan 

α1 ve 2 zincirleri incelendiğinde kopyalamanın başlangıç yerinden 100 bç uzaklıkta 5ı 

bölgesinde karakteristik CCAAT dizisi bulunmuştur. Bu DNA dizileri CCAAT 

bağlanma faktörleri için tanıma yeridir. CCAAT bölgesini tanıyan 3 farklı bağlanma 
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faktörü (CBF-A, -B, -C) vardır ve bu bölgeye bağlanarak Tip I genlerinin anlatımını 

aktive ederler [82]. Ek olarak genin yukarı bölgesinde transkripsiyonu arttıran veya 

azaltan cis elementler tanımlanmıştır. Ayrıca çeşitli kollajen genlerinin ilk intronlarında 

trans-acting faktörler için potansiyel tanıma yerleri bulunmaktadır. Kollajen genlerin 

transkripsiyonal aktiviteleri sadece cis elementleri ve trans-acting bağlanma 

faktörlerinin etkileşimi ile düzenlenmeyebilir [83], aynı zamanda genlerin kromatin 

yapısı ve metilasyon durumları da etkili olabilir [84]. 

 
Normal doku onarımında, HAM oluşumunda ve immün yanıtta rol oynayan TGF-β1 

geninin anlatımını veya sinyal iletim mekanizmasını etkileyen herhangi bir faktör 

SSc’nin temel karakteristiği olan fibroz oluşumuna neden olabilir. Bu faktörlerden biri 

olan ve TGF-β1 proteininin temel yapısını etkileyebilen TGF-β1 geninin DNA 

dizisindeki değişimler etkileşim mekanizmalarını değiştiren en temel durumdur. 

Yapılan çalışmalarda TGF-β1 geninde 7 tane tek nükleotid polimorfizmi saptanmıştır 

[85]. Bu polimorfizmlerden ikisi olan kodon 10 (C-10/+869) C/T, Lösin/Prolin değişimi 

ve kodon 25 (C-25/+915) C/G, Prolin/Arjinin değişimi fibroz oluşumunda ve diğer 

inflamatuar hastalıklarda en çok ilişkilendirilenlerdir [60].  

 
Bu polimorfizmlerin sıklığı toplumlar arasında farklılık göstermektedir. Toplumlara 

göre hastalıkla ilişkilendirilen polimorfizmler hastalığın tanısının konmasında 

kullanılabileceği gibi gelecekte sıkça karşılaşacağımız kişiye özel tedavi 

uygulamalarında da kullanılabilecektir. Bu çalışmanın amacı SSc hastalarında TGF-β1 

genindeki C-10 ve C-25 polimorfizmlerinin görülme sıklığının sağlıklı bireylerle 

karşılaştırarak Türk toplumu için bu bölgelerle hastalık ilişkisinin var olup olmadığını 

ortaya koymaktır. Bu amaç kapsamında bu çalışmada, allele özgü nükleotidlerle 

mutasyon belirleme (ARMS)-PZR tekniği ile 43 SSc hastası ve 75 sağlıklı kontrol 

grubu kullanılarak TGF-β1 geni C-10 ve C-25 polimorfizmlerinin sıklığı araştırılıp, 

istatiksel olarak SSc için anlamlılığı değerlendirilmiştir.  
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2. GENEL KISIMLAR 

2.1. TGF-ββββ1 GENİ TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ 

Yara iyileşmesi, hücre büyümesi ve farklılaşması ve de hücreler arası alan oluşumu gibi 

pek çok biyolojik süreçte rol oynayan TGF-β1 proteinini kodlayan gendeki 

polimorfizmler genin anlatımını veya proteinin  3 boyutlu yapısını değiştirebilmektedir. 

Bu değişimler TGF-β1 protein miktarını ve özellikle sitokinler olmak üzere ilişkili 

olduğu diğer moleküllerle olan  etkileşimini değiştirerek çeşitli hastalıklara neden 

olmaktadır. 

 

Şimdiye kadar insan TGF-β1 geninde 7 tane polimorfizm belirlenmiştir (Şekil 2.1.). Bu 

polimorfizmler; promotör bölgesinde bulunan –800. nükleotidde G-A ve –509. 

nükleotidde C-T, 1. eksonda 869. nükleotiddeki T-C (lösin-prolin) ve 915. nükleotidde 

bulunan G-C (arjinin-prolin), 4. intronda 8delC, 5. eksonda C788T ve 5. intronda 

bulunan C861-20T polimorfizmleridir [85]. Bu polimorfizmlerin  bir çoğu da artan 

TGF-β1 düzeyleri ve fibrotik hastalıkların ortaya çıkışı ile ilişkilendirilmiştir [61] 

(Tablo 2.1.). Ancak TGF-β1 geni polimorfizmlerinin gen anlatımını hangi aşamada 

etkiledikleri bilinmese de kodon 10’daki T-C değişiminin sonucunda sinyal dizisinin 

hidrofobik bölgesindeki lösinin yerine prolinin geçmesi ER boyunca proteinin 

taşınmasını değiştirdiği düşünülmektedir.  Lösin sahip olduğu alifatik yan zincirler 

sayesinde α heliks oluşumuna katkıda bulunur. Bunun yanında prolinin sahip olduğu 

siklik yapı sinyal peptidin omurgasındaki helikal kısımları değiştirmektedir. Bu 

durumun da ER boyunca protein transferini etkilediği düşünülmektedir [86]. 

 

 

Şekil 2.1. TGF-β1 geni polimorfizmleri. 
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Tablo 2.1. TGF-β1 polimorfizmlerinin gen anlatımına etkisi.  

     

Polimorfizm  Alleller gen anlatımına etkisi Referanslar 

G-800A A Artış 91 

C-509T T Artış 91,101 

T869C C Artış 92, 97 

G915C G Artış 92, 93, 96 

1553-8delC  Yeterli Veri Yok - 

C788T T Etkisi belirlenememiş 95 

C821-20T  Yeterli Veri Yok - 

 

2.2. TGF-ββββ1 POLİMORFİZMLERİ VE İLİŞKİLENDİRİLMİŞ HASTALIKLAR 

TGF-β1 geni polimorfizmleri şimdiye kadar fibrotik, otoimmün ve inflammator 

özellikte olan birçok hastalıkla (skleroderma, sistik fibroz, romatoid artrit, osteoporoz 

v.b.) ve bazı kanser türleriyle (karaciğer, böbrek, prostat v.b.) ilişkilendirilmiştir [87]. 

 

2.2.1. Fibrotik Hastalıklar 

 

Şu anki mevcut bilgiler fibrotik hastalıkla ilişkili artan fibroz oluşumunun  genetik 

kontrol altında olduğunu göstermektedir.  Fibrotik hastalıklarla TGF-β1’i ilişkilendiren 

birçok kanıt bulunmuştur. Örneğin SSc’li hastalardan elde edilen biyopsilerle yapılan 

çalışmalarda TGF-β1 ve β2 artışlarının olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir [88, 

89]. TGF-β düzeyleri ve SSc‘yi, Renal Sklerozis’i, Sistik Fibrozis’i ve karaciğer 

fibrozunu da içeren birçok fibrotik hastalıkla yakından ilişkisi olduğu gösterilmiştir [90 

-92]. Sklerotik lezyonlardan izole edilen fibroblastlarla yapılan in vitro çalışmalarda 

artan TGF-β1 üretimi gösterilmiştir. Bu da TGF-β1 reseptörü anlatımını arttıran ve 

sinyal yolunu teşvik eden, artan TGF-β1 duyarlılığı ile ilişkilendirilmiştir [93]. Şimdiye 

kadar elde edilmiş bulguların bir çoğu TGF-β’nın sklerotik fenotipin esas bir elemanı 

olduğunu gösterse de TGF-β’nın fibrotik aktivitesini kontrol altında tutan normal 

düzenleyici mekanizmaların nasıl bozulduğu bilinmemektedir.  
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Gringer ve ark. monozigotik ve dizigotik ikizlerde yaptıkları çalışmada promotör 

bölgesinde –800 ve –509 daki iki polimorfizmin artan TGF-β1 düzeyleri ile önemli 

ölçüde bağlantılı olduğunu göstermişlerdir [94]. Crilly ve ark. Batı İskoçya’daki SSc 

hastalarında yaptıkları çalışmalarda 10. kodonda C nükleotidi ve 25. kodonda G 

nükleotidi taşınmasının SSc ile önemli ilişkisi olduğunu ve bu allellerin TGF-β1 

anlatımını arttırdığını göstermiştirler. Ayrıca bu polimorfizmlerin SSc alt türleriyle olan 

ilişkisi de araştırmış ve bağlantı saptanamamıştır [86]. Japon SSc hastaları ile yapılan 

çalışmalarda, erkek hastalarda hastalığın ortaya çıkışı ile kodon 10’daki T-C 

değişiminin önemli bir ilişkisi olduğu gösterilmiştir [95]. Bu bulgulara zıt olarak, 

Amerikan yerlileri ile yapılan çalışmalarda TGF-β1 geni ile SSc hastaları arasında 

hiçbir genetik ilişkiye rastlanmamıştır [96]. Koreli SSc hastaları ile yapılan yeni bir 

çalışmada da Kodon 10, 25 ve 263 polimorfizmlerinin hastalıkla bağlantısı araştırılmış 

ve üç polimorfizm için de anlamlı bir ilişki kurulamamıştır [97].  

 

TGF-β1’in yüksek miktarda anlatım yaptığı kodon 25 deki GG ve GC genotipleri 

akciğer transplantasyonu sonrasında da oluşabilen fibrotik akciğer hastalığı taşıyan 

kişilerde daha fazla sıklıkla görülmüştür [98]. Ayrıca farklı 10 gendeki 16 polimorfizm 

üzerine yapılan bir çalışmada TGF-β1 genindeki kodon 10 CC genotipinin çeşitli 

akciğer hastalıklarıyla ilişkisi saptanmıştır [99]. Yapılan bir çalışmada idiopatik akciğer 

fibrozu hastaları ile sağlıklı kontrollerdeki TGF-β1 geni kodon 10 ve 25’deki 

polimorfizmlerin sıklığı karşılaştırılmış hastalığın kökeni ile ilgili bir bağlantı 

bulunamamıştır. Fakat bu polimorfizmler hastalığın ilerleyişi ve şiddeti ile 

ilişkilendirilmiştir [100]. Bu bulguları destekleyecek şekilde artan TGF-β1 mRNA 

düzeylerinin akciğer fibrozu oluşumunu arttırdığı saptanmıştır [101]. Ayrıca 

radyasyonun tetiklediği fibroz oluşumu üzerine yapılan çalışmalarda –509 bölgesindeki 

T ve kodon 10’daki C allellerinin fibroz oluşum riskini 7 ila 15 kat arttırdığı 

kaydedilmiştir [102]. 

 

TGF-β1 geni polimorfizmleri akciğer fibrozunun dışında böbrek ve karaciğer 

hastalıkları ile de ilişkilendirilmiştir [103-107, 108-111]. 
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2.2.2. TGF-ββββ1 Geni Polimorfizmleri İle İlişkilendirilmiş Diğer Hastalıklar 

 

Japon Romatoid artrit (RA) hastaları ile yapılan bir çalışmada kodon 10 ve -509 

polimorfizminlerinin hastalıkla olan bağlantısı araştırılmıştır. Erkek hastalarda, 

hastalıkla polimorfizmler arasında bağlantı saptanmıştır [112]. Japon RA hastalarıyla 

yapılan başka bir çalışmada kodon 10’daki T allelinin hastalıkla yüksek derecede 

bağlantısı saptanmış ve hastalık için risk oluşturabileceği bildirilmiştir [113]. 

İngiltere’de yapılan başka bir çalışmada TGF-β1 geni kodon 10 T alleli R A hastalığının 

çıkışıyla ve hastalığın kötü seyri ile ilişkilendirilmiştir [114]. 

 
Ateroskleroz hastalığınında da TGF-β1 geni polimorfizmleriyle bağlantısını araştıran 

çalışmalar yapılmıştır. Japonya’da yapılan bir çalışmada kodon 10’daki T allelinin orta 

yaşlardaki erkeklerde kalp krizi riskini arttırdığı saptanmıştır [115]. Böbrek 

transplantasyonu sonucu ortaya çıkan ateroskleroz bulgusu olan Türk hastalar ile sitokin 

polimorfizimleri ilişkisinin araştırıldığı bir çalışmada TGF-β1 kodon 10 allelinin 

hastalıkla ilişkisi  olabileceği vurgulanmıştır [116]. 

 

TGF-β1 polimorfizmleriyle ilişkisi oldukça fazla araştırılan bir diğer hastalık da 

osteoporoz’dur. Danimarka’da yapılan bir çalışmada TGF-β1 polimorfizmlerinin 

hatalıkla ilişkisi araştırılmış, kodon 10 ve gen dışı bölgedeki –1348 polimorfizmlerinin 

hastalıkla ilişkisi saptanmıştır [117]. Osteoporoz üzerine yapılan diğer çalışmalarda da 

özellikle kodon 10 polimorfizmi hastalıkla sıkı bir şekilde ilişkilendirilmiştir [118-123]. 

 

Kanser oluşum mekanizmalarıyla olan ilişkisi bilinen  TGF-β1 geni üzerine yapılan 

polimorfizm çalışmalarında özellikle başta meme kanseri olmak üzere, lenf, prostat  ve 

akciğer kanserleri bazı polimorfizmlerle ilişkilendirilmiştir. Meme kanseri üzerine 

yapılan çalışmalarda –509 ve kodon 10 polimorfizmlerinin hastalıkla sıkı bağlantısı 

gösterilmiştir [124-129].  Yapılan diğer çalışmalarda prostat kanseri ile kodon 10, 

akciğer kanseri ile –509 ile kodon 10 ve lenf kanseri ile kodon 10 ve 25 polimorfizmleri 

ilişkilendirilmiştir [129-131]. 



 22 

3. MALZEME VE YÖNTEM 

3.1. ÇALIŞMA GRUBU 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilimdalı’nda  skleroderma tanısı 

konulmuş ve tedavileri sürdürülen 43 kadın (yaş ortalaması 47.1 ± 13.4) hastadan ve 

kontrol amaçlı 75 sağlıklı kadın bireyden (yaş ortalaması 51.5 ± 6.1) kanın 

pıhtılaşmasını önleyen 5 ml’lik EDTA’lı tüplerde kan alınmıştır. Çalışma grubuna 

katılan tüm bireylerden DNA materyalleri üzerinde yapılacak araştırma çalışmalarına 

izin verdiklerine dair yazılı onay alınarak, çalışmanın etik kurallara uygun olmasına 

özen gösterilmiştir. 

3.2. YÖNTEM  

3.2.1. Genomik DNA İzolasyonu 

 

Genomik DNA izolasyonu Adell ve Ogbanna’nın yöntemi temel alınarak yapılmıştır 

[132]. Bu yönteme göre 15 ml’lik tüpte 1.5 ml EDTA’lı kan ve 5 ml soğuk eritrosit 

parçalama tamponu (Tablo 3.1.) iyice karıştırıldıktan sonra, 15 dakika buzda 

bekletilmiştir. İnkübasyon sonrası karışım 4 oC’de ve 5000 rpm’de 10 dakika santrifüj 

edildikten sonra üst sıvı atılarak, çökelti  2 ml eritrosit parçalama tamponunda 

çözdürülmüştür. Çözelti 4 oC’de ve 5000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilip üst sıvı 

atılmıştır. Çökeltiye 0.5 ml nukleus parçalama tamponu (Tablo 3.1.) eklenerek  

çözdürülmüş ve tüpe 80 µl steril distile su, 6 µl proteinaz K (20mg/ml), ve 10 µl  %10 

sodyum dodesil sülfat (SDS) (w/v) ilave edilerek 37 oC’lik su banyosunda bir gece 

inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonrası, karışıma 360 µl 9.5M amonyum asetat 

eklenerek iyice karıştırılmış ve 4 oC’de 10000 rpm’de 20 dakika santrifüj edilmiştir. 

Santrifüj sonrası üst sıvı yeni bir 15 ml’lik tüpe aktarılmış, proteinleri içeren çökelti ise 

atılmıştır. DNA’yı içeren üst sıvıya 2 hacim saf etil alkol eklenerek DNA’nın iplikçik 

halinde çökmesi sağlanmıştır. Çöken DNA mikropipet ucu ile steril 1.5 ml’lik 

eppendorf tüpe aktarılmıştır. Tüpteki alkolün uçması beklendikten sonra 150 µl  steril 

distile suda çözdürülmüştür.  
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 Tablo 3.1. Genomik DNA İzolasyonunda Kullanılan Tamponlar/Çözeltiler 

   
TAMPON/ÇÖZELTİ  ADI İÇERİK 
Eritrosit Parçalama Tamponu pH=7.4 
 

155 mM NH4CI 
 10 mM KHCO3 

0.1 mM Na2EDTA 
Nukleus Parçalama Tamponu pH=8.0 100 mM NaCI 

 25 mM Na2EDTA 
 Sodyum Dodesil Sülfat (SDS)  % 10 SDS (w/v) 

 Amonyum Asetat Çözeltisi  9.5 mM CH3COONH4 

 

3.2.2. DNA’nın Kalitatif Tayini 

 

İzolasyon sonrası DNA eldesinin kontrolü için % 1’lik agaroz jel hazırlanmıştır. Bu 

işlem için kullanılan tüm tampon ve çözeltiler Tablo 3.2 de gösterilmektedir. 0.5 g 

agaroz, 50 ml 0.5 X TEB içerisinde kaynatılarak çözündürülüp, 60 ºC’ye kadar 

soğutulduktan sonra 2.5 µl EtBr (10 mg/ml) eklenmiştir. Sıvı haldeki jel, agaroz jel 

elektroforez tankına dökülerek donmaya bırakılmış, toplam hacim 4 µl olacak şekilde 1-

2 µl DNA, 6X yükleme tamponu ile karıştırılarak jele yüklenmiştir. Örnekler 0.5X TEB 

tamponu içerisinde, 120 V’da 30 dakika yürütüldükten sonra jel  UV ışığı altında 

incelenmiş ve genomik DNA’nın kalitesi analiz edilmiştir [133]. 

Tablo 3.2. Agaroz Jel Elektroforezinde Kullanılan Tamponlar 

 

TAMPON ADI İÇERİK  
 5X (TEB) Tampon pH=8.0 
 
 

445 mM Trizma baz                                   
10   mM Na2EDTA                                    
445 mM Borik asit                                     

Elektroforez Yükleme Tamponu Bromofenol mavisi                     2.5   mg/ml 
SDS                                                 %1   (w/v) 
Gliserol                                          % 87 (v/v) 
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3.2.3. DNA’nın Kantitatif Tayini 

 

Kandan izole edilen DNA’ların derişimleri spektrofotometrik ölçümler sonucu 

belirlenmiştir. 260 nm dalga boyunda okunan OD (optik yoğınluk) değeri, sulandırma 

katsayısı ve DNA katsayısı ile çarpılarak derişim µg/ml cinsinden belirlenmiştir [134].       

260 nm/ 280 nm değeri, izole edilen DNA’nın saflığının bir ölçüsü olup, saf DNA için 

bu değer 1.8’dir. 

 

 DNA (µg/ml) = A260 X Sulandırma oranı X 50 (sabit çarpan) 

 

3.2.4. Allele Özgü Nükleotidlerle Mutasyon Belirleme Tekniği (ARMS)  

 

Bu çalışmada polimorfik allelleri belirlemek için, allele özgü nükleotidlerle mutasyon 

belirleme “Amplification Refractory Mutation system” (ARMS) tekniği kullanılmıştır 

[135]. Bu teknik; güvenilir olması, değerlendirilmesinin kolaylığı ve sonuçların netliği 

gözönünde tutularak seçilmiştir. 

 
Temeli DNA polimeraz enziminin son nükleotid eşleşmesi uygunluğuna göre 

reaksiyonu başlatabilme özelliğine dayanan bu teknik,  iki allele özgü genel primer ve 

tek nukleotid değişimi olan bölgede değişen nukleotide tamamlayıcı olarak tasarlanan 

özgün primerlerin  kullanıldığı bir PZR’dir. Polimorfik allelleri tanıyan yani uygun baz 

eşleşmesine sahip olarak tasarlanan primerlerin kullanıldığı iki ayrı tüpte PZR 

hazırlanır.  PZR ürününün oluşumuyla kalıp DNA’nın hangi alleli taşıdığı belirlenir. Bir 

kalıp DNA için tek tüpte reaksiyon gerçekleşiyor ise o allelin homozigot olarak 

taşındığı, iki tüpte de reaksiyon oldu ise heterozigot olarak taşındığı belirlenir. PZR 

reaksiyonunun gerçekleştiğinden emin olmak ve sonuçların güvenilirliğini sağlamak 

için çalışılan organizmada varlığı kesin olan bir bölgeyi çoğaltacak primerler de her bir 

PZR reaksiyonu için kullanılır.  

 

Bu çalışmada, TGF-β1 geninin 1. eksonundaki kodon 10 (C-10) ve kodon 25 (C-25) 

bölgelerindeki tek nükleotid değişimini belirlemek amacıyla her bir polimorfik bölge 

için ayrı ayrı olmak üzere, iki farklı tüpte değişim noktalarına özgü hazırlanmış 
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primerlerin ve bir genel primerin (C 10/25 Gen) kullanıldığı PZR reaksiyonları 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca insan büyüme hormonu geninde 429 bç’lik bölgeyi 

çoğaltmak için tasarlanmış bir çift primer (IKP1 ve IKP2) de her bir PZR reaksiyonun 

iç kontrolu olarak kullanılmıştır. Kullanılan primerler Tablo 3.3.’de verilmiştir. 

 

Tablo 3.3. PZR’de Kullanılan Primerler  

 

PRİMER ADI PRİMER DİZİSİ ÇOĞALTILAN GEN 
BÖLGESİ (bç) 

PRİMERİN 
BAZ SAYISI 

C-10 T 5’- AgC AgC ggT AgC 
AgC AgC A -3’ 

241 19 

C-10 C 5’- gCA gCg gTA gCA 
gCA gCg -3’ 

240 18 

C-10 Genel 5’-TCC gTg ggA TAC 
gAC ACA C -3’ 

240/241 19 

C-25 C 5’- ACT ggT gCT gAC 
gCC Tgg CCg -3’ 

233 21 

C-25 G 5’- ACT ggT gCT gAC 
gCC Tgg CCC -3’ 

233 21 

C-25 Genel  5’- TCg TgT TgT ACA 
ggg CgA CgA-3’ 

233 21 

IKP1 5’-gCC TTC CCA ACC 

ATT CCC TTA-3’ 

429 21 

IKP2 5’- TCA Cgg ATT TCT 

gTT gTg TTC C-3’ 

429 22 

 

3.2.4.1. DNA Polimeraz Enzimi ve Tamponu 

 

Bu çalışmada konsantrasyonu 5 U/µl olan Taq DNA polimeraz enzimi (Fermentas Life 

Sciences) ve PZR tamponu olarak MgCI2 içermeyen, 500 mM KCI, 100 mM Tris-HCI 

(pH 8.8) ve % 0.8 Nonidet P40 içeren  tampon (10X) kullanılmıştır. 

 

3.2.4.2. PZR Karışımları 

 
PZR reaksiyonlarında kullanılan bileşenleşenlerin konsantrasyonları Tablo 3.4. ve 

3.5.’de verilmiştir. 
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Tablo 3.4. C-10 bölgesindeki polimorfizmin belirlenmesinde kullanılan ARMS-PZR 
karışımları. 

 

PZR BİLEŞENLERİ µµµµl/TÜP SON KONSANTRASYON 

Steril bidistile su 16.8 - 

10Xtampon 2.5 1X 
MgCI2 (25 mM) 1.5 0.375 mM 
dNTP karışımı (25 mM) 0.3 0.3 mM 
Primer C-10 C (10 pmol/µl) 0.8 0.8 pmol 

Primer C-10 T (10 pmol/µl) 0.8 0.8 pmol 

Primer C-10 Genel (10 pmol/µl) 0.8 0.8 pmol 

Primer IKP1 (10 pmol/µl) 0.2 0.2 pmol 

Primer IKP2 (10 pmol/µl) 0.2 0.2 pmol 

Taq polimeraz (5 U/µl) 0.1 0.5 U 

Kalıp DNA (150 ng/µl) 1 150 ng 

Toplam hacim 25  

 
 
 

Tablo 3.5. C-25 bölgesindeki polimorfizmin belirlenmesinde kullanılan ARMS-PZR 
karışımları. 

 

PZR BİLEŞENLERİ µµµµl/TÜP SON KONSANTRASYON 

Steril bidistile su 16.8 - 

10Xtampon 2.5 1X 
MgCI2  (25 mM) 1.5 0.375 mM 
dNTP karışımı (25 mM) 0.3 0.3 mM 
Primer C-25 G (10 pmol/µl) 0.8 0.8 pmol 

Primer C-25 C (10 pmol/µl) 0.8 0.8 pmol 

Primer C-25 Gen (10 pmol/µl) 0.8 0.8 pmol 

Primer IKP1 (10 pmol/µl) 0.2 0.2 pmol 

Primer IKP2 (10 pmol/µl) 0.2 0.2 pmol 

Taq polimeraz (5 U/µl) 0.1 0.5 U 

DNA  (150 ng/µl) 1 150 ng 

Toplam hacim 25  
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3.2.4.3. PZR Programları 

 

TGF-β1 geninin C-10 ve C-25 bölgelerindeki polimorfizmleri belirlemek amacı ile 

yapılan PZR’lerde kullanılan programlar Tablo 3.6. ve 3.7.’de gösterilmektedir. 

Kullanılan programlar Crilly ve arkadaşlarının [86] kullandığı PZR koşulları 

değiştirilerek optimizasyonu sonucu oluşturulmuştur. 

Tablo 3.6. C-10 bölgesindeki polimorfizmlerin belirlenmesinde kullanılan ARMS-PZR 
programı. 

 

Program Türü Derece (oC) Süre Döngü Sayısı 

İlk Denatürasyon 95 1’ - 
Denatürasyon 
Bağlanma 
Uzatma                          

95 
65 
72 

15’’ 
50’’ 
40’’ 

10 

Denatürasyon 
Bağlanma 
Uzatma 

95 
57 
72 

20’’ 
50’’ 
50’’ 

20 

 

Tablo 3.7.  C-25 bölgesindeki polimorfizmlerin belirlenmesinde kullanılan ARMS-PZR 
programı. 

 

Program Türü Derece (oC) Süre Döngü Sayısı 

İlk Denatürasyon 96 1’ - 
Denatürasyon 
Bağlanma 
Uzatma 

96 
70 
72 

35’’ 
45’’ 
35’’ 

5 

Denatürasyon 
Bağlanma 
Uzatma 

96 
65 
72 

25’’ 
50’' 
40’’ 

20 

Denatürasyon 
Bağlanma 
Uzatma 

96 
57 
72 

35’’ 
60’' 
90’’ 

10 

 

3.2.4.5  Agaroz Jel Elektroforezi 

 
Elektroforez Yürütme Tamponu olarak hazırlanan 5XTEB ana stok, dH2O ile 1/10 

oranında sulandırılmıştır. Hazırlanan % 2’lik agaroz jele, 5-6 µl PZR ürünü, 1-2 µl 
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yükleme tamponu ile karıştırılarak yüklenmiş ve 120 V’da 30 dakika yürütüldükten 

sonra jel, UV altında incelenerek TGF-β1 geninin C-10 ve C-25 polimorfik noktalarını 

içeren sırasıyla 241 ve 233 bç’lik DNA biriminin çoğaltılıp çoğaltılmadığına 

bakılmıştır. 

 
3.2.4.6 İstatistiksel Analiz 

 
İstatiksel analizler PEPİ programının 3.0 versiyonu kullanılarak yapılmıştır [136]. SSc 

hastası ve sağlıklı kontrol karşılaştırmalarında  C-10 bölgesi için 2Xk, C-25 bölgesi için 

ise 2X2 tablolarından yararlanılmıştır. Değerlendirmelerde Ficher’in doğrulama metodu  

kullanılarak “p“ değeri temel alınmıştır. Bu metotda p<0,05 anlamlı olarak kabul 

edilmektedir.  
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4. BULGULAR 

4.1. GENOMİK DNA İZOLASYONU 

Genomik DNA izolasyonu, 43 skleroderma hastasına ve 75 sağlıklı kontrol grubuna ait 

5 ml’lik EDTA’lı tüplerde alınan kanlardan, Malzeme ve Yöntem Bölümü’nde 3.2.1. 

Genomik DNA İzolasyonu kısmında belirtilen yönteme göre yapılmıştır. 

 

4.1.1. DNA’nın Kalitatif Tayini 

 

İzole edilen tüm genomik DNA’lar %1 (w/v)’lik agaroz jel elektroforezinde analiz 

edilmiştir. Genomik DNA’lara ait bantlar ultraviyole (U.V) ışık altında parlak ve net 

tekli bantlar halinde gözlemlenmiştir (şekil 4.1.). 

 

 

         1            2          3             4    5     6     7       8         9        10  

 

Şekil 4.1. Genomik DNA’ların % 1’lik agaroz jeldeki görünümleri. (1. cep: Hind III enzimiyle 
kesilmiş λ fajı DNA’sı, 2-10. cepler: İnsan genomik DNA’sı 

 
 

23 kb 
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4.1.2. DNA’nın Kantitatif Tayini  

 

İzole edilen genomik DNA’nın kantitatif  tayini, spektrofotometrik ölçümler ile yapıldı. 

Spektrofotometre analizleri sonucunda, OD260  değerine  göre saptanan DNA 

konsantrasyonları birbirinden farklılık göstermekle birlikte, bütün örnekler steril distile 

su ile sulandırılarak, konsantrasyonları  150 ng/µl olacak şekilde ayarlanmıştır. 

DNA’ların saflığı OD260  ve OD280  değerlerinin birbirlerine olan oranı alınarak 

hesaplandığında, örneklerin saflığının 1.52- 1.79 değerlerinde  olduğu saptanmıştır. 

4.2.  KODON 10’DAKİ DEĞİŞİMLERİN ARMS-PZR İLE BELİRLENMESİ  

TGF-β1 geninin 10. kodonundaki değişen nukleotidleri (T-C)  içeren bölgeler, Malzeme 

ve Yöntemler Bölümü’nde belirtilen ARMS-PZR yöntemi ile çoğaltılmıştır. Ardından 

oluşan 240/241 bç’lik PZR ürününün varlığı % 2’lik  agaroz jel elektroforezi sonucu 

incelenmiştir (Şekil 4.2.).                  

 

 

 

       M        1(T/C)    2(T/C)     3(T/T)     4(T/T)     5(C/C)  6(C/C)    7(T/C)      N 
 
 

Şekil 4.2. TGF-β1 geninin kodon 10 polimorfizminin incelendiği ARMS-PZR ürünlerinin 
%2’lik agaroz jeldeki görünümleri. (A: T alleline özgü primerle yapılan PZR reaksiyonları, B: C 
alleline özgü primerle yapılan PZR reaksiyonları, M:DNA Standartı (100 bç’lik), N: Negatif 
Kontrol, 429bç: kontrol gen bölgesi (insan büyüme hormonuna ait),  3 ve 4 no’lu örnekler TT 
genotipli,   1, 2 ve 7 no’lu örnekler TC genotipli,  5 ve 6 no’lu örnek CC genotipli bireylere ait 
örneklerdir.) 

   500 bç 
   300 bç 
   241 bç 
   200 bç 
 

A 

B 

429 bç 

429 bç 

   500 bç 
   300 bç 
   240 bç 
   200 bç 
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Kodon 10 bölgesi için 43 SSc hastasının 14’ünün CC, 13’ünün TC ve 16’sının TT 

genotipi, normal kontrol grubundaki 75 bireyin  23’ünün CC, 30’unun TC ve 22’sinin 

TT genotipleri taşıdığı saptanmıştır (Tablo 4.1.).  

 

Tablo 4.1. Kodon 10 polimorfizmine ait genotip sayıları ve yüzdeleri. 

 

 

 
  
TT 

 
TC  

  
CC                                           

  
Toplam 

SSc 16 13 14  43 

% oranı % 37 % 30 % 33  

Kontrol 22 30 23  75 

% oranı % 29 % 40 % 31  

Fisher’s p*    0,519 

• Olasılık oranı (OR):1.62 (% 95 güven aralığı [% 95 CI] 0,69- 5,78) 
 

P değeri 0,05’den büyük olduğu için yapılan çalışmada karşılaştırılmakta olan hasta ve 

sağlıklı kontrollerin sıklıkları arasındaki fark anlamsızdır. Olasılık oranının 1-2 arasında 

olması aynı sayıda bireyle yapılacak çalışmalarda büyük olasılıkla aynı sonucun 

alınacağını göstermektedir. % 95 güven aralığı ise % 95 güvenilirlikte p değer aralığını 

vermektedir. 

 4.3. KODON 25’DEKİ DEĞİŞİMLERİN ARMS-PZR’İLE BELİRLENMESİ 

TGF-β1 geninin 25. kodonundaki değişen nukleotidleri (G-C)  içeren bölgeler, 

Malzeme ve Yöntemler Bölümü’nde belirtilen ARMS-PZR yöntemi ile çoğaltılmıştır. 

Sonra oluşan 233 bç’lik PZR ürününün varlığı % 2’lik  agaroz jel elektroforezi sonucu 

incelenmiştir (Şekil 4.3.). 
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     M     1(G/G)   2(G/G)   3(G/C)  4(G/C)  5(G/C)   6(G/G)  7 (G/G)  8 (G/G)      N 
 

Şekil 4.3. TGF-β1 geninin kodon 25 polimorfizminin incelendiği ARMS-PZR ürünlerinin 
%2’lik agaroz jeldeki görünümleri. (A: G alleline özgü primerle yapılan PZR reaksiyonları, B: 
C alleline özgü primerle yapılan PZR reaksiyonları, M:DNA Standartı (100bç’lik), N: Negatif 
Kontrol, 429bç: kontrol gen bölgesi (insan büyüme hormonuna ait),  1,2,6,7 ve8 no’lu örnekler 
GG genotipli,   3,4 ve 5 no’lu örnekler GC genotipli bireylere aittir.) 

Kodon 25 bölgesi için 43 SSc hastasının 36’sının GG, 7’sinin GC genotipleri, normal 

kontrol grubundaki 75 bireyin 68’inin GG ve 7’sinin GC genotiplerii taşıdığı 

saptanmıştır (Tablo 4.2.) 

 

Tablo 4.2. Kodon 25 polimorfizmine ait genotip sayıları ve yüzdeleri 

 

Kodon 25  
GG 

  
GC 

  
CC 

  
Toplam 

SSc 36 7 0   43 

% oranı % 84 % 16 % 0  

Kontrol 68 7 0  75 

% oranı % 91 % 9 % 0  

Fisher’s P*    0,375 

• Olasılık oranı (OR):1.89 (% 95 güven aralığı [%95 CI] 0,62- 5,75) 
 

P değeri 0,05’den büyük olduğu için yapılan çalışmada karşılaştırılmakta olan hasta ve 

sağlıklı kontrollerin sıklıkları arasındaki fark anlamsızdır. Olasılık oranının 1-2 arasında 

   500 bç 
    
   233 bç 
   200 bç 
 

A 

B 

429 bç 

   500 bç 
    
   233 bç 
   200 bç 
 

429 bç 
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olması aynı sayıda bireyle yapılacak çalışmalarda büyük olasılıkla aynı sonucun 

alınacağını göstermektedir. % 95 güven aralığı ise % 95 güvenilirlikte p değer aralığını 

vermektedir. 
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Skleroderma kökeni tam olarak bilinmeyen, genetik ve çevresel faktörlerin karmaşık 

ilişkileri sonucu oluştuğu düşünülen fibrotik otoimmün bir hastalıktır [5]. Hastalık 

yaygınlığının oldukça düşük olması nedeniyle ilgili genlerin tanımlanması ve hastalıkla 

ilişkilendirilmesi oldukça güçtür. Hastalığın ailesel görülme sıklığının toplumlardaki 

genel sıklığa oranla oldukça fazla olması [46], farklı etnik gruplar ve hastalığın alt 

tiplerindeki HLA ve MHC desenlerinin benzerliği [2] ve oldukça izole olan bir 

populasyon olan  Choctaw’larda olduğu gibi hastalık sıklığının diğer toplumlara oranla 

oldukça fazla olması [4], genetik faktörlerin hastalığın patogenezinde önemli rol 

oynadığının kanıtlarıdır. 

 

Hastalığın genel özelliği olan çeşitli doku ve organlardaki fibroz oluşumu bağ 

dokusunda  hücreler arası matriksin aşırı birikimi ile karakterize edilmiştir. Hücreler 

arası matriks bileşenlerinden biri olan kollajen proteinlerinin fibroblastlardaki sürekli ve 

düzensiz anlatımının nedeni halen tam olarak açıklanamamıştır [5]. Bununla beraber 

kollajen ve fibronektin sentezini uyaran ve dokulardaki kollajen birikimini azaltan 

mekanizmaları engelleyen TGF-β proteinlerinin HAM’ın aşırı birikiminde önemli rol 

oynadığı birçok çalışmada gösterilmiştir [65, 67, 68].  

 

Birçok farklı hücre çeşidi tarafından anlatımı yapılan TGF-β ailesi proteinlerinden biri 

olan TGF-β1 proteinin anlatımı özellikle endotel ve bağ dokusu hücrelerinde 

yapılmaktadır [66]. TGF-β1 hücreler arası sinyal proteinidir ve neredeyse bütün hücre 

çeşitleri tarafından algılanır. Bu hücrelerden biri olan fibroblastlarda TGF-β1 sinyali  

kollajen genlerini uyararak anlatım yapmalarını teşvik eder [78]. TGF-β1 sinyal 

yolunda meydana gelen bir değişiklik aşırı kollajen üretimi ile fenotipte kendini 

gösterebilir [68]. Bu değişimi oluşturabilecek en temel mekanizma TGF-β1 proteinini 

kodlayan gendeki farklılıklar olacaktır.  

 

TGF-β1 geninde tek nukleotid değişimi  gösteren 7 tane polimorfik bölge saptanmıştır 

[85]. Yapılan çalışmalarda promotör ve ekson 1 bölgesindeki polimorfizmlerin gen 

anlatımını etkilediği gösterilmiştir. Bu iki polimorfizm de sinyal peptidini kodlayan 
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bölgede yer almakta ve bu durumun protein düzeyleriyle doğrudan ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. Bu açıdan en çok araştırılan bölge kodon 10 bölgesidir. C-10 

bölgesindeki değişim sonucu sinyal dizisinin hidrofobik bölgesindeki lösinin yerine 

prolinin geçmesi endoplazmik retikulum boyunca proteinin taşınmasını değiştirdiği 

düşünülmektedir. Lösin sahip olduğu alifatik yan zincirler sayesinde α heliks 

oluşumuna katkıda bulunurken bunun yanında prolinin sahip olduğu siklik yapı sinyal 

peptidin omurgasındaki helikal kısımları değiştirmektedir [86]. Benzer mekanizmaların 

C-25 bölgesi içinde geçerli olduğu bilinmektedir. Bu hipotezi doğluyacak şekilde bu 

bölgelerdeki değişimlerin protein düzeylerinde farklılıklar meydana getirdiği yapılan 

çalışmalarla ortaya koyulmuş, özellikle ekson 1’deki kodon 10 ve 25 polimorfizmlerinin 

fibrotik fenotipteki etkileri birçok çalışmada saptanmıştır [60, 86, 95, 100]. SSc 

etiyolojisinde  toplumlar arasındaki faklılık TGF-β1 polimorfizimlerinin hastalığa 

etkisinde de gözlenmiş, bazı toplumlarda TGF-β1 polimorfizmleri hastalıkla 

ilişkilendirilirken [86, 95], bazılarında ise bir bağlantı kurulamamıştır [96, 97]. 

 

Bu çalışma ile hastalık  teşhisi konmasında, etkin tedavi geliştirilmesinde ve 

uygulanmasında yol gösterici olabilecek, SSc patogenezindeki rolünden dolayı hastalık 

için aday  bir gen olan TGF-β1 geninin 10. ve 25. kodonlardaki polimorfik allellerinin 

“ARMS PZR” yöntemi kullanılarak, Türk toplumundaki sıklığının tespiti 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışma grubu olarak hastalığın kökeninde genetik 

faktörlerin daha etkili olduğu düşünülen kadın hastalar kullanılmıştır. Sağlıklı kontrol 

grubu da yine kadınlardan oluşturulmuştur. 

 

Yapılan deneyler sonucu Kodon 10 bölgesi için 43 SSc hastasının 14’ünün (% 33) CC, 

13’ünün (% 30) TC ve 16’sının (% 37)  TT genotipleri, normal kontrol grubundaki 75 

bireyin  23’ünün (% 29) CC, 30’unun (% 40) TC ve 22’sinin (% 31) TT genotipleri 

taşıdığı saptandı. Hastalıkla bu bölgedeki polimorfizm arasında anlamlı bağlantı 

kurulamadı (p= 0,529 Olasılık oranı (OR):1.62 (% 95 güven aralığı [% 95 CI] 0,69- 

5,78)). 

 

SSc ile bu bölge polimorfizmi arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmalara bakıldığında 

toplumlara göre değişen sonuçlar görülmektedir. Kore toplumunda 61 hasta ve 148 

sağlıklı kontrolde yapılan TGF-β1 kodon 10 polimorfizmi çalışmalarında SSc ile 
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polimorfizm arasında anlamlı bir bağlantı bulunamamıştır (p= 0,62) [95]. 19 SSc ve 76 

sağlıklı Amerikan yerlisinden (Choctaw) oluşan çalışma grubuyla yapılan araştırma 

sonucunda da SSc ile kodon 10 polimorfizmi arasında anlamlı bir bağlantı 

bulunamamıştır [96]. 

 

Bununla beraber SSc ile kodon 10 bölgelerindeki polimorfizm arasında anlamlı bağlantı 

olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Crilly ve ark. Batı İskoçya bölgesinde 

152 hasta ve 147 sağlıklı kontrol bireyle kodon 10 bölgesi için yaptıkları çalışmada C 

alleli varlığının (TC, CC) hasta bireylerde (% 48) sağlıklı kontrol bireylere göre daha 

fazla bulunduğu ve skleroderma ile C alleli arasında anlamlı (p=0,004) bir bağlantı 

olduğu gösterilmiştir [86]. Ek olarak Ohtsuka ve ark.’nın japon populasyonundaki 59 

hasta ve 110 kontrol  bireyden oluşan çalışma grubunda gerçekleştirdikleri çalışma 

sonucunda bir önceki rapora benzer şekilde C allelinin varlığını hasta bireylerde (% 63) 

kontrol bireylere (% 55) nazaran daha fazla bulunduğu  ve hastalık ilişkisinin anlamlı 

(P=0,01) olduğunu saptamışlardır [95]. 

 

Kodon 25 bölgesi için 43 SSc hastasının 36’sının (% 84) GG, 7’sinin (% 16) GC 

genotipleri, sağlıklı kontrol grubundaki 75 bireyin 68’inin (% 91)  GG ve 7’sinin (% 9) 

GC genotipleri taşıdığı saptandı. CC alleline ise sağlıklı ve hasta bireylerin hiçbirinde 

rastlanmamıştır. Bu bölge için de hastalıkla ilişkisinde anlamlı bir bağlantı 

saptanamamıştır (p=0,375, Olasılık oranı (OR):1.89 (% 95 güven aralığı [%95 CI] 0,62- 

5,75)). 

 

Kodon 25 bölgesine ait polimorfizm çalışmaları kodon 10 bölgesine nazaran daha az 

sayıda bulunmaktadır. Japon populasyonunda kodon 25 bölgesi için yapılan çalışmada 

tüm sağlıklı ve hasta bireylerde GG genotipi dışında başka bir allele rastlanmamıştır 

(95). Batı İskoçya bölgesinde yapılan çalışmada ise kodon 25 polimorfizminin 

hastalıkla ilişkisi bulunamamıştır. Çalışmamızdan çıkan sonuca benzer şekilde C alleli 

(GC ve CC) oranı G alleli (GG ve GC) oranına (% 93) göre önemli derecede düşük 

bulunmuştur [86].  

 

Yapılan çalışmanın sonucunda kodon 10 ve 25 polimorfizmleri Türk toplumu için 

hastalıkla ilişkilendirilememiştir. Kodon 10 bölgesindeki polimorfizm ile SSc arasında 
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bağlantı varlığının gösterildiği Japon ve Batı İskoçya toplumlarıyla Türk toplumu 

karşılaştırıldığında; Japon toplumunda  C-25 bölgesi için hasta ve sağlıklı bireylerin 

hiçbirinde C allelinin bulunmaması, bu toplumun oldukça izole bir populasyon 

olduğunun göstergesidir, aynı şekilde Batı İskoçya’da yapılan çalışma da bölgesel 

olduğu için bu durum kısmen geçerlidir. Bu çalışmada ise hiçbir etnik ayrım 

yapılmaksızın çok geniş bir çoğrafyaya sağlık hizmeti veren bir merkeze başvuran 

bireylerden elde edilen örneklerle çalışılması C-10 ve C-25 polimorfizmleriyle SSc 

arasında Türk toplumu için bağlantının bulunamaması beklenen bir sonuçtur.  

 

TGF-β1 proteininin HAM birikimine olan etkisinin kesin olarak bilinmesine rağmen 

TGF-β1 genindeki değişimlerin HAM’ ın aşırı birikimi ile karakterize edilmiş 

Skleroderma’ da tamamen bağlantılı olmaması bu proteinle ilgili diğer mekanizmaların 

etkisini göstermektedir. Hastalığın patogenezini aydınlatmaya yönelik olarak TGF-β1 

polimorfizmleriyle mRNA düzeyleri karşılaştırılmalı, diğer polimorfizmlerinde gen 

anlatımındaki etkilerinin  aydınlatılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca 

kollajen gen anlatımını değiştiren diğer faktörler, özellikle fibrotik fenotiple 

ilişkilendirilmiş sinyal reseptörlerinin düzeylerindeki değişimleri de içine alan, sinyal 

iletim mekanizmalarındaki  diğer değişimlerin de  hastalık patogenezine katkısı 

araştırılmalıdır. 

 

Bunun yanında çok karmaşık bir ilişki ağına sahip olan sitokinlerin, etkileşimleri 

sonucu birbirlerinin anlatım düzeyleri üzerinde büyük etkileri olduğu bilinmektedir. Bu 

etkileri ortaya koymak üzere her hastanın sitokin profili oluşturulabilir ve bu profiller 

doğrultusunda hastaya özgü tedaviler geliştirilebilir. 

 

Hastalık görülme sıklığının az olması nedeniyle az sayıda hasta ile çalışılan bu projenin, 

daha yüksek sayıda hasta ve kontrol bireylerinden oluşan farklı çalışma serilerinde de 

bu sonuçların doğrulanması gerekmektedir. 
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