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KISALTMALAR

AIF Apoptozu indükleyici faktör 

AN Adenomatöz nodül

Anti-Tg Anti-tiroglobulin antikoru

Anti-TPO Anti-tiroid peroksidaz antikoru 

Apaf 1 ‘Apoptotic protease-activating factor 1’

Bcl-2 ‘B-cell lymphoma leukemia-2’

DcR ‘Decoy receptor’

DR ‘Death receptor’

FA Foliküler adenom 

Fas CD95

FasL Fas ligandı 

FLICE Kaspaz-8’in proenzimi

FLIP ‘FLICE-inhibitory protein’

IGF-1 ‘Insulin-like growth factor-1’

MNG Ötroid multinodüler guatr

NG Nodüler guatr

NIS Na+ /I¯  simporteri

PDS Pendrin geni

PPAR-γ ‘peroxisome proliferator-activated receptor-γ’

PTEN fosfataz tensin 

RT-PCR Gerçek zamanlı polimeraz zincirleme reaksiyonu

sFas ‘soluble Fas’

SN Soliter tiroid nodülü 

TA Toksik adenom

Tg Tiroglobulin

TGF-β1 ‘Transforming growth factor-β1’

THOX Tiroide özgü oksidaz

TMNG Toksik multinodüler guatr

TPO Tiroid peroksidaz

TRAIL ‘TNF-related apoptosis inducing ligand’

TSHR Tiroid stimulan hormon reseptör
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I. ÖZET

Tiroid Nodüllerinin Patogenezinde Apoptozun Rolü

Tiroid nodüllerinin gerçek oluşum mekanizması bilinmemekte ve patogenezleri 

multifaktöriyel olarak kabul edilmektedir. Başta iyot eksikliği olmak üzere çevresel 

faktörler ve genetik yatkınlık guatr ve nodül gelişimi ile ilişkili bulunmuştur.

Son yıllarda pek çok hastalıkta olduğu gibi tiroid hastalıklarında da apoptozun rolü 

üzerinde durulmaktadır. Otoimmun tiroid hastalıklarında ve tiroid kanserlerinin 

patogenezinde apoptozun rolünü inceleyen bir çok çalışma olmasına rağmen selim tiroid 

nodüllerinde apoptozun rolünü inceleyen az sayıda çalışma mevcuttur.

Bu çalışmada selim tiroid nodüllerinin patogenezinde apoptozun rolünü araştırmak 

amacıyla, nodüler guatr (soliter nodül ve multinodüler guatr) nedeniyle ameliyat edilmiş 26 

hastanın nodülünden ve nodül dışı sağlam görünen tiroid dokusundan örnekler alınmıştır. 

Nodüller sintigrafik özelliklerine göre sıcak (n=18) ve soğuk (n=8) olarak 

sınıflandırılmıştır.

Light Cycler (Roche Diagnostics) aleti kullanılarak kantitatif gerçek zamanlı PCR 

yöntemi ile tiroidin diferansiyasyon göstergesi olarak tiroide özgü Na+ /I¯  simporteri (NIS) 

geni ve apoptozun intrensek yolunda görev yapan proapoptotik Bax, Bad proteinleri ile  

antiapoptotik Bcl-2 proteinini kodlayan genlerin ekspresyonları karşılaştırılmıştır. Sonuçlar 

internal kontrol olarak kullanılan β-2 mikroglobulin geninin ekspresyonu ile 

karşılaştırılarak göreceli ekspresyon birimleri hesaplanmıştır.

Tüm nodüllerin (sıcak ve soğuk) analizinde Bad mRNA ekspresyon düzeylerinin 

aynı hastaların sağlam görünen tiroid dokusuyla karşılaştırıldığında anlamlı olarak azaldığı 

(P=0.049) görüldü. Nodülde ve sağlam görünen dokuda Bax, Bcl-2 ve NIS mRNA 

ekspresyon düzeyleri arasında anlamlı fark yoktu. Tüm nodüller değerlendirildiğinde nodül 

büyüklüğü ve Bad mRNA ekspresyon düzeyleri arasında kuvvetli bir pozitif korelasyon 

(korelasyon katsayısı=0.563, p=0.004) saptandı. Sadece sıcak nodüller değerlendirildiğinde 

ise bu korelasyon daha kuvvetliydi (korelasyon katsayısı 0.689, p=0.003)

Sonuç olarak, proapoptotik Bad geninin mRNA ekspresyon düzeylerindeki azalma 

ve nodül büyüklüğü ile olan pozitif korelasyon, Bad geninin tiroid hücre apoptozunun 

regulasyonunda önemli bir rolü olduğunu ve Bad ekspresyonundaki aksamaların tiroid 

nodül patogenezinde rolü olabileceğini düşündürmektedir. 
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Abstract

The Role of Apoptosis in the Pathogenesis of Thyroid Nodules

The etiology of thyroid nodules is generally believed to be multifactorial in origin. 

Environmental factors like iodine deficiency and genetic predisposition contribute to 

nodule development. Recent evidence has emphasized the importance of apoptosis in the 

maintenance of tissue homeostasis and the pathogenesis of thyroid cancer and autoimmune 

thyroid disorders. However, the role of apoptosis in the molecular pathogenesis of benign 

thyroid nodules has not been extensively investigated. 

In order to understand the role of apoptosis in the pathogenesis of benign thyroid 

nodules, the mRNA levels of pro-survival Bcl-2 and pro-apoptotic Bax and Bad genes and 

Na+/I¯ symporter (NIS) gene expression as a marker of thyroid differentiation were 

analyzed by quantitative RT-PCR using LightCycler (Roche Diagnostics). Specimens of 

nodular and normal (nonnodular) thyroid tissue were collected from 26 patients undergoing 

surgery for the removal of thyroid nodules (solitary or multinodular goiters). The nodules 

were classified as cold (n=8) or hot (n=18) based on scintigrafic features. Relative 

expression units were calculated using expression of beta2-microglobulin as endogenous 

control.

Analysis of the entire set of benign nodules (hot and cold) revealed that Bad mRNA 

expression levels were decreased significantly compared with those in normal nonnodular 

thyroid tissues from the same patients (p= 0.049). There were no significant differences 

between nodular and normal tissues in the levels of Bax, Bcl-2 and NIS mRNA expressions. 

A strong positive correlation was observed between nodule size and Bad mRNA expression 

levels of the entire set of nodules (correlation coefficient=0.563, p=0.004). This correlation 

was stronger when only hot nodules were considered (correlation coefficient 0.689, 

p=0.003)

In conclusion, the decreased mRNA expression levels of pro-apoptotic Bad gene 

and positive correlation with nodule size suggests that Bad gene may be an important 

regulator of thyroid cell apoptosis, and dysregulated Bad expression may have a role in the 

pathogenesis of thyroid nodules.
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II. GİRİŞ VE AMAÇ

Tiroid nodülü, normal tiroid dokusu içinde bir veya birkaç bölgenin klinik olarak fark 

edilebilecek derecede aşırı büyümesi ve yapısal ve/veya fonksiyonel olarak

transformasyonu ile karakterizedir (1). Prevalansı araştırılan toplum ve kullanılan yönteme 

bağlı olarak  %4-50 arasında değişmekte (2) ve yaşla birlikte artmaktadır (3). Tiroid 

nodüllerinin gerçek oluşum mekanizması bilinmemekte ve patogenezleri multifaktöriyel 

olarak kabul edilmektedir (4). İyot eksikliğinin guatr ve nodül gelişimindeki en önemli 

çevresel faktör olduğu bilinmektedir (5). Cinsiyet, sigara kullanımı, bazı ilaçlar, doğadaki 

çeşitli guatrojenler, emosyonel stres, bazı infeksiyonlar ve genetik yatkınlık da nodül 

gelişimi ile ilişkili bulunmuştur (1).

Basit guatrda ailevi birikim birçok çalışmada gösterilmiştir ve genetik yatkınlığın önemini 

desteklemektedir (6). Genetik çalışmalarda çeşitli lokuslar belirlenmiş, ama nodüle neden 

olabilecek ve sık rastlanan bir polimorfizm tanımlanmamıştır (4).

Ailevi ötroid guatr ile bağlantı gösteren ‘multinodular goiter 1’ (MNG-1) bölgesi ilk 

kez 1997’de tanımlanmıştır (7). Capon ve arkadaşları da 2000’de multinodüler guatrın 

(MNG) dominant bir formu ile ilişkili olan Xp22 kromozom bölgesini haritalamışlardır (8). 

Şu ana kadar yapılan çalışmalar ailevi ötroid guatr etyolojisinde genetik heterojenitenin var 

olduğunu düşündürmektedir, ancak aile çalışmaları sınırlı sayıda aileyi kapsamaktadır. Bu 

nedenle bulunan ilişkileri tüm toplum için genellemek doğru değildir ve diğer genetik 

yatkınlık bölgelerini de tanımlayabilmek için daha fazla ailede tüm genomda bağlantı 

analiz çalışmalarını uygulamak gereklidir (9).

Toksik adenomlarda (TA), TSH reseptörü (TSHR) ve Gsα mutasyonları farklı 

çalışmalarda bildirilmiştir (10,11,12) ancak selim soğuk nodüllerin moleküler etyolojisine 

yönelik bilgiler henüz sınırlıdır (4).

Son yıllarda pek çok hastalıkta olduğu gibi tiroid hastalıklarında da apoptozun rolü 

üzerinde durulmaktadır (13). Programlanmış hücre ölümünün dokuların fizyolojik yapım 

yıkım dengesinde büyük önemi vardır (14,15). Otoimmun tiroid hastalıklarında ve tiroid 

kanserlerinin patogenezinde apoptozun rolünü inceleyen birçok çalışma (16) olmasına 

rağmen selim tiroid nodüllerinde apoptozun rölünü inceleyen az sayıda çalışma mevcuttur 

(17,18,19).
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Bu çalışmada nodüler guatr nedeniyle ameliyat edilmiş hastaların nodülünden ve 

nodül dışı sağlam görünen tiroid dokusundan örnekler alınarak tiroidin diferansiyasyon 

göstergesi olarak tiroide özgü Na+ /I¯  simporteri (NIS) geni (20) ile birlikte apoptozun 

intrensek yolunda görev yapan Bax, Bad ve Bcl-2 proteinlerini (21) kodlayan genlerin 

ekspresyonlarının incelenmesi hedeflenmiştir.

Bu tez projesi ile tiroid dokusunun belirli bölgelerinde programlanmış hücre 

ölümündeki aksamaların nodül oluşumunda katkısının olabileceği hipotezi test edilerek 

verilerin tiroid nodülü patogenezine ışık tutması amaçlanmıştır.

Bu tez Yeni Sağlık Kod T-285/18062003 sayılı proje olarak İstanbul Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği tarafından desteklenmiştir.
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III. GENEL BİLGİLER

III.A. TİROİD NODÜLÜ

Tiroid nodülü, normal tiroid dokusu içinde bir veya birkaç bölgenin klinik olarak 

fark edilebilecek derecede aşırı büyümesi ve yapısal ve/veya fonksiyonel olarak 

transformasyonu ile karakterizedir (1). Tiroid nodülü prevalansı araştırılan toplum ve 

kullanılan yönteme bağlı olarak  %4-50 arasında değişmekte (2) ve yaşla birlikte 

artmaktadır (3). 

Nodüler guatr genel anlamda soliter tiroid nodülü (SN) ve MNG şeklinde ikiye 

ayrılabilir. Histolojik olarak ise selim tiroid nodülleri, kapsüllü lezyonlar olan gerçek 

adenomlar ya da kapsülsüz adenomatöz nodüller olarak sınıflanabilir (22). 

Fonksiyonel açıdan bakıldığında ise, tiroid nodüllerini, tiroid sintigrafisindeki 

‘uptake’ özelliklerine göre soğuk (hipoaktif), ılık (normoaktif) ya da sıcak (hiperaktif) 

olarak sınıflamak mümkündür. Coğrafi bölgenin iyot durumuna bağlı olarak değişkenlik 

göstermekle birlikte, tüm nodüllerin yaklaşık olarak %85’i soğuk, %10’u ılık, %5’i de 

sıcaktır (23).

III.A.1. Etyoloji

Tiroid nodüllerinin gerçek oluşum mekanizması bilinmemekte ve patogenezleri 

multifaktöriyel olarak kabul edilmektedir (4). İyot eksikliğinin guatr ve nodül gelişimindeki 

en önemli çevresel faktör olduğu kabul edilmektedir (5). Cinsiyet de guatr gelişiminde 

önemli bir etkendir ve kadınlarda guatr daha sık görülmektedir. Guatrın endemik olarak 

görülmediği bölgelerde kadın erkek oranı 5:1 ile 10:1 arasında değişebilmektedir. Sigara 

kullanımı, bazı ilaçlar, doğadaki çeşitli guatrojenler, emosyonel stres, bazı infeksiyonlar ve 

genetik yatkınlık da nodül gelişimi ile ilişkili bulunmuştur (1).

III.A.2. Ailevi ötroid guatr 

Basit guatrda ailevi birikim birçok çalışmada gösterilmiştir ve genetik yatkınlığın 

önemini desteklemektedir (6). İkizlerde yapılan çalışmalarda genetik faktörlerin tiroid 

bezinin hacmini etkilediği gösterilmiştir (24,25). Bignell ve arkadaşları 14q31 

lokalizasyonunda ailevi ötroid guatr ile bağlantı gösteren ‘multinodular goiter 1’ (MNG-1) 

lokusunu ilk kez 1997’de tanımlamışlardır (7). Neumann ve arkadaşlarının çalışması da bu 
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ilişkiyi doğrulamıştır (6). Capon ve arkadaşları 2000 yılında MNG’nin dominant bir formu 

ile ilişkili olan Xp22 kromozom bölgesini haritalamışlardır (8). Yine tiroid fizyolojisinde 

ve hormon sentezindeki önemli rolleri nedeniyle tiroglobulin (Tg), tiroid peroksidaz (TPO), 

NIS, PDS (pendrin geni) ve TSHR ailevi ötroid guatr için en önemli aday genlerdir. Corrall 

ve arkadaşları 8. kromozomda endemik olmayan guatr ile ilişkili bir Tg gen nokta 

mutasyonu tanımlamışlardır (26) ancak başka çalışmalarda bu ilişki doğrulanmamıştır (6). 

Aile çalışmaları sınırlı sayıda aileyi kapsamaktadır. Bu nedenle bulunan bağlantı 

veya ilişkileri tüm toplum için genellemek doğru değildir ve şu ana kadar yapılan 

çalışmalar ailevi ötroid guatr etyolojisinde genetik heterojenitenin varolduğunu 

düşündürmektedir. Diğer genetik yatkınlık bölgelerini de tanımlayabilmek için daha fazla 

ailede tüm genomda bağlantı analiz çalışmalarını uygulamak gereklidir (9).

III.A.3. Nodüler guatr

Soliter tiroid nodülleri (SN), klinik, patolojik ve moleküler açıdan bakıldığında daha 

uniform özellikler göstermektedir. MNG ve toksik multinodüler guatrda (TMNG)  ise 

genellikle aynı tiroid bezi içerisinde soğuk, sıcak ve ılık nodülleri aynı anda bulabilmek 

mümkündür. Ayrıca TMNG’li pek çok hastanın öyküsünde ötroid multinodüler guatr 

olarak izlendiği bir dönemin var olduğu bilinmektedir (4). Bu nedenle her antitenin 

patogenezi ayrı başlıklar altında incelenecektir.

a. Sıcak Tiroid Nodülleri

Tiroidin büyümesi ve fonksiyonu TSH’nin kontrolü altındadır (27). TSHR’nin 

aktivasyonu tercihen adenilil siklazın Gsα proteini yoluyla uyarılmasıyla sonuçlanır. Daha 

yüksek TSH konsantrasyonlarında fosfolipaz C kaskadının Gpα yoluyla aktive olduğu da 

gösterilmiştir. TSHR’ünün G protein ailesinin diğer üyeleri ile eşleştiğini gösteren kanıtlar 

da mevcuttur (28). Ancak deneysel çalışmalar sıklıkla TSH sinyalinin cAMP yolunda 

odaklanmıştır. Pisarev ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada cAMP artışının guatra neden 

olduğu gösterilmiştir (29). Ayrıca tiroid bezinde ve tiroid epitelyal hücre kültürlerinde, 

ayrıca diğer endokrin dokularda cAMP’nin proliferasyonu uyardığı yaygın olarak kabul 

edilmektedir. TSHR sinyalizasyonunu daha iyi anlamak için transgenik modellerde de 

çalışılmış ve cAMP kaskadının kronik in vivo stimulasyonunun epitelyal hücre 

proliferasyonunu in vivo olarak uyardığı görülmüştür (4).
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TA’larda TSHR’nü yapısal olarak aktive eden somatik nokta mutasyonlarının 

varlığı ilk kez Parma ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır (28). Farklı çalışmalarda 

TA’da TSHR mutasyonlarının sıklığı %8-82, Gsα mutasyonlarının sıklığı ise %8-75 olarak  

verilmiştir (4). Trülzsch ve arkadaşlarının hassas bir yöntem olan denature gradyent jel 

elektroforezini kullanarak yaptıkları bir çalışmada, ardışık 75 sıcak nodülde TSHR 

mutasyon sıklığı %57, Gsα mutasyon sıklığı ise %3 olarak bulunmuştur (11). Gözü ve 

arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada da Türkiye’de toksik tiroid nodüllerinde TSHR 

mutasyonu sıklığı %70.2 olarak bildirilmiştir (12).

Adenom ya da adenomatöz nodül (AN) karakterindeki sıcak ve/veya soğuk 

nodüllerde X kromozomu inaktivasyonu yöntemiyle klonalite çalışmaları yapılmıştır. 

Somatik mutasyon taşıyan tiroid nodüllerinin baskın olarak  tek klondan köken aldığı 

görülmüştür. TSHR, Gsα ya da ras onkogen ailesi gibi bilinen mutasyonları taşımayan 

nodüllerin %50’den fazlasının monoklonal orijinli olduğunun saptanması, bu nodüllerde 

TSHR, Gsα ya da ras onkogen ailesi dışındaki genlerdeki bir mutasyon ile ilişkili neoplastik 

bir süreci düşündürmektedir (11,31,32). Birçok çalışmada tüm nodüllerin yaklaşık %60-

70’inin tek klondan köken aldığının saptanması, tiroid nodüllerinin çoğunda patogenezin 

somatik bir mutasyon ile başladığını desteklemektedir (4). 

b. Soğuk tiroid nodülleri

Soğuk nodüllerde iyot transport sisteminde ya da iyodun organik bağlanmasında 

bozukluk olduğu bilinmektedir. Tiroid karsinomlarında ve selim soğuk nodüllerde NIS 

ekspresyonunun azaldığı bulunmuştur (33). İyodun transportundan  ya da organik 

bağlanmasından sorumlu olan proteinlerin genlerindeki somatik mutasyonların, etkilenen 

hücrede büyümeyi kolaylaştırarak soğuk tiroid nodülü gelişimine yol açabileceği 

düşünülmüştür. Ancak aday genler olarak NIS, TPO ve THOX genlerinin tarandığı 

çalışmalarda şu ana kadar mutasyon bulunamamıştır (4).

Soğuk nodül gelişiminde NIS, Tg, TPO, THOX gibi metabolik proteinlerdeki 

sorunlar dışında, sinyal moleküllerindeki patolojik değişimlerin de büyümeyi uyararak, 

epitelyal tiroid  hücrelerinde klonal ekspansiyona neden olabileceği düşünülmektedir. 

RAS/RAF/MEK/ERK/MAP yolunun yapısal aktivasyonuna neden olan genetik 

değişimlerin tiroid foliküler hücrelerinde tümörün başlamasında ya da ilerlemesinde 

anahtar rol oynadığı ileri sürülmüştür (34). Tiroid kanserlerinde ve soğuk tiroid 
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nodüllerinde bu aktivasyona yol açacak bilinen tek mutasyon RAS onkogenlerinde 

gösterilmiştir. 'v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1’(BRAF) mutasyonları da  

bu yolu aktive edebilir ve selim foliküler lezyonlara neden olabilir (4). Ancak şu ana kadar 

sadece Soares ve arkadaşlarının çalışmasında 51 foliküler adenomdan oluşan bir seride, tek 

bir BRAF mutasyonuna rastlanmıştır (35). Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsilerinde 

BRAF mutasyonlarının araştırıldığı birçok çalışmadaki toplam 2766 örnekten 581’inde 

BRAF mutasyonu saptanmış ve sonuçta bu örneklerden 580’ine (%99.8) papiller tiroid 

karsinomu tanısı konmasına karşın, sadece 1 tanesi atipik nodüler hiperplazi olarak rapor 

edilmiştir (36). Bu yolun aktivasyonuna neden olacak diğer aday genler RAF, ERK ya da 

MAP kinazlardır. Selim tiroid lezyonlarında bu genlerde mutasyon şu ana kadar 

bildirilmemiştir.

Bu genler dışında TSHR, Gi2α, Gq, G11 gibi birçok G proteini izoformları ve cAMP 

yolunun ileri aşamalarında rol alan Epac ve Rap1 gibi aday genlerde mutasyonların varlığı 

soğuk tiroid nodüllerinde taranmış ve foliküler adenomlarda sadece Gi2α  geninde tek bir 

somatik mutasyona rastlanmıştır.

Soğuk tiroid nodülleri ve çevresindeki sağlam tiroid dokularında bütün eksonları ile 

eksprese olan yaklaşık 10,000 genin ekspresyonları ‘microarray’ ile incelenmiş ve sonuçlar 

özellikle bazı histon mRNA’larından oluşan bir grup için birbirleriyle uyumlu bulunmuştur. 

Histon mRNA’larında ve  siklin D1, siklin H/ sikline bağımlı kinaz  7 ve siklin B gibi 

hücre siklüsü ile ilişkili genlerin ekspresyonlarındaki artış, soğuk tiroid nodüllerinde artmış 

proliferasyona yol açan bir moleküler düzenlenmenin bulgusu olabilir 

Görüldüğü gibi soğuk tiroid nodüllerinin moleküler etyolojisine yönelik bilgiler 

oldukça sınırlıdır. Kromozom değişikliklerinin de oldukça nadir olmakla birlikte 

patogenezde rol oynayabileceği  düşünülmektedir (4).

c. Multinodüler guatr

MNG’de ise iyot eksikliği (5) ya da diğer guatrojenik uyarılar (1) sonucunda tiroid 

epitelyal hücre proliferasyonunun global olarak aktivasyonu neticesinde guatr gelişir ve 

tiroid epitelyal hücre proliferasyonunda fokal artışlar nedeniyle de tiroid nodülü oluşur. Şu

ana kadar olan bilgilerimizle de bu bölgesel proliferasyonun en önemli nedeni somatik 

mutasyonlardır (4). İyot eksikliği nedeniyle hiperplazi gelişmiş hayvan modellerinden 

öğrendiğimize göre, hem fonksiyonel aktivitede, hem de tiroid hücre sayısında muazzam 

bir artış görülmektedir (37). Bu iki olayın mutasyon sıklığını artırması muhtemeldir. Tiroid 

hormon sentezi ile birlikte H2O2 üretimi ve serbest oksijen radikallerinin oluşumu artar. Bu 
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durum genomik DNA’ya hasar vererek mutasyonlara sebep olabilir. Bunun sonucunda 

tiroidde spontan mutasyon hızı diğer organlarla, örneğin karaciğerle kıyaslandığında 10 kat 

kadar yüksektir. Spontan mutasyon hızının artması, yüksek bir replikasyon hızı ile birlikte 

olduğunda mutasyonların tamiri güçleşir ve tiroidin mutajenik yükü artabilir . 

Ayrıca prolifere olan bir tiroidde ‘insulin-like growth factor-1’ (IGF-1), 

‘transforming growth factor-β1’ (TGF-β1) ya da epidermal büyüme faktörü gibi büyüme 

faktörlerinin de ekspresyonu artabilir. Bu artmış büyüme faktörü ekspresyonu durduğunda 

ise aktive edici mutasyona sahip küçük klonlar kendi kendilerini uyarabilirlerse tiroid 

nodülü geliştirebilirler. Bu spontan oluşan mutasyonlar, TSHR ve Gsα mutasyonlarında 

olduğu gibi, cAMP kaskadının yapısal olarak aktivasyonuna neden olursa hem büyüme ve 

hem de fonksiyonda artışla sonuçlanabilir. Soğuk nodüllerde ise sadece proliferasyonu 

uyaran mutasyonlar görülebilir (4).

Benzer bir mekanizma, TSH salgılayan hipofiz adenomu (38), akromegali (39) ya 

da Graves hastalığında olduğu gibi, erken dönemde tiroid hiperplazisinin görüldüğü ve 

sonrasında da tiroid dokusunda nodüler transformasyonun oluştuğu hastalarda da var 

olabilir (4).

III.B. Na+ /I¯  SİMPORTERİ

NIS, glukoprotein yapısında, intrensek bir plazma membran proteinidir. Iyodun 

tiroid foliküler hücrelerine aktif olarak transportundan sorumludur. Kandan kolloide NIS 

aracılığı ile I¯ transportu tiroid hormon biyosentezi için ilk basamaktır (20). NIS gen 

ekspresyonu TSH aracılığı ile düzenlenmektedir (40). Tiroid fizyolojisindeki anahtar 

rolüne ek olarak, NIS’in tiroid içinde iyodu toplayabilme özelliği tiroid bezinin tiroid 

sintigrafisi  ile tanısal amaçlı olarak görüntülenmesine, ayrıca bazı selim ve habis tiroid 

hastalıklarında radyoaktif iyodun tedavi amacıyla kullanımına olanak sağlamıştır. 

Tükrük bezleri, mide mukozası, laktasyon döneminde meme dokusunda da aktif I¯ 

transportu NIS aracılığı ile olmaktadır. Bu sayede anne sütü ile beslenen bebek, anneden 

kendi tiroid hormonlarını sentezlemesi için gerekli olan iyodu alabilir (20). 

NIS’in moleküler yapısı ile ilgili ilk bilgiler Dai ve arkadaşlarının 1996’da sıçan  

NIS genini (rNIS) klonlaması ve dizilemesiyle elde edilmiştir (41). Hemen ardından 

Smanik ve arkadaşları 1996’da rNIS ile %87 oranında benzerlik gösteren insan NIS genini 

klonlamışlardır (42). 

İnsan NIS geninin klonlanmasının ardından konjenital hipotiroidiye neden 

olabilecek NIS gen mutasyonları art arda tanımlanmaya başlamıştır (43,44).
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Perron ve arkadaşları ise 2001’de RT-PCR yöntemini kullanarak NIS mRNA 

ekspresyon düzeylerinin yüksek olduğu tiroid, mide ve laktasyon dönemindeki meme 

dokusu dışında, beyin, ince barsak, testis, deri, dalak, over ve prostat dokusunda da daha 

düşük seviyelerde NIS ekspresyonu saptamışlardır (45). 

Çeşitli çalışmalarda soğuk nodüllerde  ve tiroid kanserlerinde NIS mRNA 

ekspresyonunun farklı düzeylerde azaldığı bulunmuştur (33,46). Bu azalmanın NIS’in 

promoter bölgesinin hipermetilasyonu sonucu olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte 

NIS mRNA ekspresyonunun azalması her zaman NIS protein ekspresyonunun azalmasına 

neden olmamaktadır. 

Soğuk tiroid nodüllerinde NIS proteininin fonksiyon görmesine engel olacak bir 

mutasyon şu ana kadar saptanamamıştır (47). Soğuk nodüllerde iyot transportunun 

yapılamamasına neden olan defekt günümüzde tam olarak bilinmemekle birlikte NIS 

proteininin bazolateral membran dışında bir yerde bulunması bunu açıklayabilecek en olası 

mekanizmadır. NIS’in görevini yapabilmesi için bazolateral membranda yerleşmiş olması 

gerekmektedir (48).

NIS mRNA ve protein ekspresyon düzeyleri TA’larda artmış bulunmuştur (49). 

Benzer bir şekilde Russo ve arkadaşlarının çalışmasında da TMNG’lerin sıcak nodüllerinde 

NIS protein düzeyleri artmış bulunmuştur. TMNG’lerin soğuk nodüllerinde ise NIS protein 

düzeyleri normal dokuya benzer bulunmuştur (50). 

Normal meme dokusunda eksprese olmadığı halde meme kanserlerinin %80’den 

fazlasında NIS ekspresyonu varlığı yakın zamanda gösterilen önemli bir bulgudur. Bunun 

sonucunda radyoaktif iyot tedavisinin meme kanseri ve metastazlarının tedavisinde 

kullanılabileceği gündeme gelmiştir. Ayrıca NIS’in yeni bir terapötik gen olarak farklı 

kanser türlerinde kullanılarak kanser dokularını radyoaktif iyot tedavisine duyarlı hale 

getirme umudu belirmiştir (20). 

III.C. APOPTOZ

Apoptoz terimi ilk kez 1972’de Kerr ve arkadaşları tarafından hücre ölümünün 

programlanmış, fizyolojik bir formunu tanımlamak amacıyla kullanılmıştır (51). Eski 

Yunanca’da apoptoz ağaçlardan ve çiçeklerden yaprakların dökülmesini tarif etmektedir 

(52). 

Apoptoz tek bir hücreyi ilgilendiren aktif biyolojik bir işlemdir. Genetik faktörlerle 

ya da kemoterapi, radyasyon veya hormonal aktif maddeler gibi birçok travmatik ajanın 

hücreye zarar vermesi ile uyarılabilir. Çok hücreli organizmalarda tanımlanmış olan ikinci 
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hücre ölümü biçimi olan nekroz ise bir hücre grubunun fiziksel ya da kimyasal dış etkilere 

bağlı olarak ölümcül ve geriye dönüşümsüz şekilde hasarını tanımlar (13). Nekroz, hücrede 

şişme, erken dönemde plazma membranının bütünlüğünün bozulması, organellerde büyük 

değişiklikler ve nukleusta şişme ile karakterizedir. Nekrozda parçalanan ve dağılan hücre 

içeriği inflamatuar yanıtı tetikler ve bu yanıt hücre artıklarının temizlenmesini ve tamir 

işleminin başlamasını sağlar (14). Buna karşın apoptoz gelişen hücrelerde önce hacimde 

azalma meydana gelir, hücreler arasındaki bağlantı kaybolur. Daha sonra kromatinde 

yoğunlaşma, çekirdekte parçalanma, sitoplazmada kabarcıkların oluşumu  ve hücrenin 

küçük apoptotik cisimlere parçalanması gözlenir. Bu cisimler daha sonra çevre hücreler ya 

da makrofajlar tarafından hızla fagosite edilir ve hücre membranı korunduğu ve hücre 

içeriği açığa çıkmadığı için inflamasyon gelişmeden tamamen ortadan kaldırılır (15).

Bu olay çok hücreli organizmaların gelişiminde ve homeostazın sağlanmasında çok 

önemlidir. Tek hücrelilerde hayatta kalmanın tek yolu DNA hasarını onarmaktır. Çok 

hücreli organizmalarda ise genetik olarak hasar görmüş hücreyi yok etmek ya da gelişimini 

engellemek onun neoplastik olarak bağımsız hale gelmesi riskini almaktan daha uygun 

olabilir. DNA’nın onarımı ya da apoptoz  arasındaki seçim hasarın yaygınlığına/şiddetine, 

hücrenin tipine ve hücrenin reprodüktif potansiyaline yani hücrenin kanser geliştirebilme 

riskine göre değişir (13). 

Apoptoz, embriyonun gelişimi, farklılaşmış olgun hücrelerin yapım-yıkım hızının 

düzenlenmesi ve immün sistemin normal fonksiyon görebilmesi için gerekli bir 

mekanizmadır. Apoptozda artış Alzheimer ve Parkinson hastalığı gibi bazı dejeneratif 

hastalıkların ve edinsel immün yetmezlik sendromunun (AIDS) patogenezi ile ilişkili 

bulunmuştur. Diğer yandan sistemik lupus eritematozus gibi birçok otoimmün hastalık ve 

kanser gelişiminde de apoptozda azalma ya da apoptozun olmayışı rol oynayabilir (53).

III.C.1. Apoptozun Kontrol Mekanizmaları

Apoptozun genetik kontrolu ile ilgili ilk önemli bilgiler bir nematod olan 

Caenorhabditis elegans (C.elegans) üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilmiştir. Bir 

hücrenin yaşam süresini proapoptotik ve antiapoptotik uyarılar arasındaki denge 

belirlemektedir (15). 

Çok hücreli organizmalarda apoptozu uyararak ya da inhibe ederek kontrolünü 

sağlayan çeşitli proteinler mevcuttur. Bunların en önemlileri Bcl-2 ailesi ve p53 

proteinleridir. p53 proteini transkripsiyon faktörü olarak apoptozla ilgili genlerin 

ekspresyonuna yol açar ve apoptoz indüksiyonu yapar (13,54).
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Apoptoz iki yolla aktive olabilmektedir.

1. Başlıca memelilerde görülen ve oldukça spesifik bir aktivasyon işlemi olan 

ekstrensek yol: Bu yolda hücre membranında yerleşmiş reseptörlerle belli bazı ligandlar 

arasındaki etkileşim söz konusudur. Tümör nekroz faktörü reseptörleri (TNF-R) ailesinin 

üyeleri olan bu reseptörler (TNF-R1, Fas, DR3, DR4, DR5, DR6) apoptotik sinyalleri 

iletebilirler. Bu reseptörlerin ligandları ise TNF sitokin ailesinin üyeleri olan TNF-α , FasL 

(CD95L), Lenfotoksin- α (LT- α), APO3L, ve ‘TNF-related apoptosis inducing ligand’ 

(TRAIL) dir ve otokrin ya da parakrin yolla etki ederler (13). 

Ekstrensek yolda tiroid homeostazı ile ilişkili olarak en sık incelenen iki yol FasL 

ve TRAIL yollarıdır. 

FasL testis, göz, beyin ve plasenta gibi immunolojik açıdan ayrıcalıklı, korunmuş 

dokularda ve aktive T lenfositlerinde eksprese edilir. Özellikle hücre aracılığı ile olan 

sitotoksisitede ve aktive immün hücrelerin inflamatuar reaksiyonlar sonrasında ortadan 

kaldırılması yoluyla immün homeostazın sağlanmasında rol alırlar. Otoimmün tiroiditte ve 

guatr involusyonunda FasL aracılığıyla olan apoptozun rol oynadığı bilinmektedir. 

FasL’ın aksine TRAIL birçok normal dokuda eksprese olmaktadır ve bu da normal 

hücrelerde bu yolun çok iyi bir şekilde düzenlendiğini ve korunduğunu düşündürmektedir. 

Normal hücreler TRAIL’e dirençli olmakla birlikte, TRAIL kanser hücrelerinin çoğunu 

selektif olarak öldürebilmektedir. Son dönemlerde yapılan çalışmalar TRAIL’in fizyolojik 

rolünün virüsle infekte olmuş hücreleri ya da kanser hücrelerini ortadan kaldırmak 

olduğunu düşündürmektedir. TRAIL apoptozu DR4 (TRAIL-R1) ya da DR5 (TRAIL-R2) 

ile etkileşime girerek indükler. Ayrıca TRAIL’le etkileşime giren ancak apoptotik sinyaller 

oluşturamayıp ileti oluşumunu kompetitif olarak bloke eden 3 reseptör tanımlanmıştır: 

DcR1 (decoy receptor 1, TRAIL-R3), DcR2 (TRAIL-4) ve osteoprotegerin. Sinyal iletimi 

sırasında reseptörlerin intraselüler domenleri bir adaptör proteine bağlanır. Oluşan bu 

protein kompleksine ölümü uyaran uyarı kompleksi (death-inducing signal complex-DISC) 

adı verilmektedir (17,55).

2. İntrensek (mitokondriyal) yol: Radyasyon, kemoterapi, hipoksi ve diğer 

faktörlerin yol açtığı subletal hücre hasarı, büyüme faktörlerinin yokluğu, hormonlar ve 

sitokinler ve etraftaki hücrelerle ilişkinin ortadan kalkması bu yolda etkilidir.

Apoptotik bir uyarı geldiğinde mitokondriyal proteinler olan sitokrom c ve Smac 

sitoplazmaya salınarak Apaf 1 (apoptotic protease-activating factor 1)’i aktive eder. 



13

İntrensek ya da ekstrensek yollardan herhangi birisinin uyarılması sonucunda,  

normalde aktif olmayan proenzimler olan kaspazlar (cysteine-dependent aspartate-cleaving 

proteases), özellikle de kaspaz 8 ve kaspaz 10 proteolitik ayrışma sonucu aktif hale geçerler. 

Bunun sonucunda hücre içi proteoliz kaskadı başlar (13).

Apoptozun düzenlenmesinde önemli rol alan Bcl-2 ailesinin üyeleri hem apoptozu 

baskılayıcı,  hem de proapoptotik özellik gösterebilirler. Apoptozu baskılayıcı grupta Bcl-2, 

Bcl-xL, Bcl-w, Mcl-1 ve A1 bulunur. Proapoptotik grup da ikiye ayrılır. Bax grubunun 

üyeleri (Bax, Bak ve Bok) yapısal olarak Bcl-2’ye benzerler ve 3 tane BH (Bcl-2 homology) 

domeni taşırlar. Diğer proapoptotik grup olan sadece-BH-3 (BH3-only) proteinlerinin (Bim, 

Bad, Bid, Bik, Bmf, Puma, Noxa ve Hrk) ise tek BH3 domeni vardır (21).

Bcl-2 ve Bcl-xL prokaspazları sekestre ederek ya da kaspaz kaskadını doğrudan 

aktive eden sitokrom c ve apoptozu indükleyici faktör (AIF) gibi mitokondriyal apoptotik 

faktörlerin sitoplazmaya salınımını engelleyerek apoptozu inhibe ederler. Bax ve Bak gibi 

proapoptotik üyeler ise heterodimerler oluşturarak kaspazların salınımını tetikler, ayrıca 

mitokondriyal geçirgenliği etkileyerek mitokondriyal apoptojenik faktörlerin sitoplazmaya 

salınımını uyarırlar (13). 

III.C.2. Apoptoz ve Tiroid Hastalıkları

Son yıllarda habis ve selim birçok tiroid hastalığının patogenezinde apoptozun rol 

oynadığı bulunmuştur. 

a. Graves hastalığı

Graves hastalığı, TSH reseptör antikorlarıyla uyarılma sonucunda tirositlerde 

hiperplazi ile karakterize otoimmün bir tiroid hastalığıdır. Graves hastalarından elde edilen 

tirositlerde in vivo olarak Fas ve FasL eksprese  olmasına rağmen apoptoz hızı azalmıştır. 

Anti-apoptotik bir protein olan Bcl-2’nin artmış ekspresyonunun ve TSHR aracılığıyla 

cAMP yolunun uyarılması ile Fas ekspresyonunun baskılanmasının buna katkısı olduğu 

düşünülmektedir (56).

Anti-apoptotik faktörlerden Bcl-xL  ve ‘FLICE-inhibitory protein’ (FLIP) 

düzeylerinde artış da Graves hastalığında apoptozun azalmasından sorumlu tutulmuştur. 

Graves hastalarının tiroid bezleri ön planda Th2 lenfositleri ile infiltre olduğu için Th2 

sitokinler olan interlökin (IL)-4 ve IL-10’un lokal olarak üretiminin antiapoptotik 

moleküllerin ekspresyonunu uyarabileceği düşünülmektedir (57). 
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Cheng ve arkadaşları Fas mRNA’sının ekson 3, 4, 6 ve 7’deki delesyon sonucu 

farklı bir yerden kesilmesi ile oluşmuş bir formunu tanımlamışlardır. Bu mRNA Fas’ın 

transmembran domeni olmayan, dolaşan Fas’ı (soluble Fas-sFas) kodlamaktadır (58). 

sFas’ın Fas ligandı ile kompetitif bir şekilde bağlanarak Fas aracılığı ile olan apoptozu 

baskıladığı, self antijenlere yanıt olarak lenfosit gelişimini ve artışını değiştirdiği 

bildirilmiştir.  Buna ek olarak, sFas, Graves hastalığında Fas/FasL yolunun inhibisyonunda 

anahtar rol oynamaktadır. Tedavi edilmemiş Graves hastalarının serum sFas düzeyleri aynı 

yaştaki kontrol grubu ile karşılaştırıldığında belirgin olarak artmıştır. Hastalar 6-8 hafta 

süreyle antitiroid ilaçla tedavi edildikten sonra sFas düzeylerinin azaldığı görülmüştür (56).  

sFas düzeylerinin TSH reseptör antikorları ile ilişkili olduğu, fakat TSH, tiroid 

hormonları, antimikrozomal antikorlar ve antitiroglobulin antikorları ile ilişkili olmadığı 

bulunmuştur. Graves hastalarında sFas’ın artışı muhtemelen tiroid hücrelerini ve otoreaktif 

B hücrelerini apoptozdan göreceli olarak koruyarak tirosit proliferasyonunu ve TSH 

reseptörüne karşı antikor oluşumunu  kolaylaştırır. Graves hastalarından elde edilen tiroid 

hücre kültürlerinde supernatantta sFas tespit edilmiştir ve üretimi IL-1β ve  ve TNF-α ile 

uyarılmıştır. Bu sonuçlar Graves hastalığı patogenezinde sFas’ın önemini vurgulamaktadır 

(16). 

b. Hashimoto tiroiditi

Hashimoto tiroiditi, tiroid antijenlerine karşı immün cevap ve tiroid bezinde yoğun 

lenfositik infiltrasyon ile karakterizedir. Bu hastalığın patogenezinde apoptozun rolü ile 

ilgili çalışmalarda, Hashimoto tiroiditli hastaların doku örneklerindeki foliküler tiroid 

hücrelerinde Fas ve FasL için kuvvetli bir boyanma ve yüksek apoptoz hızı (%30.3) 

gözlenmiştir. 

Hashimoto tiroiditinde apoptotik hücrelerin özellikle hasara uğramış folikülleri 

infiltre eden lenfoid hücrelerin periferinde olduğu gözlenmiştir. Sağlam kontrollerle 

karşılaştırıldığında hastaların tiroid foliküllerinde Bcl-2 için zayıf boyanma dikkati 

çekmiştir. Infiltre eden lenfositlerde ise FasL için zayıf boyanma, Bcl-2 ve Fas için ise 

kuvvetli boyanma görülmüştür. Bu bulgular Hashimoto tiroiditinde, artmış apoptozda 

Fas/FasL yolunun uyarılmasının ve Bcl-2 proteinin baskılanmasının rol oynadığını 

düşündürmektedir. Infiltre eden lenfositlerin bu işlemde kendi FasL’ları ile direk olarak rol 

almadığı ancak uygun sitokin ortamını sağlayarak apoptozu aktive ettikleri 

düşünülmektedir (56).

Sitokinler, özellikle interferon (IFN)-γ, TNF-α, IL-1β , Fas, kaspaz-8 ve kaspaz-3 

düzeylerini artırarak tirositleri Fas aracılığı ile olan apoptoza duyarlı hale getirebilir (55).
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Hashimoto tiroiditi ve Graves hastalığında, FasL (59) ve Fas (60) gen polimorfizmlerinin 

araştırıldığı çalışmalarda hastalıkla ilişki saptanmamıştır.

c. Selim Tiroid Nodülleri

Selim tiroid nodüllerinde apoptozun rolünü inceleyen az sayıda çalışma mevcuttur. 

Andrikoula ve arkadaşlarının çalışmasında, Hashimoto tiroiditi ve tiroid nodüllerinin ince 

iğne aspirasyon biopsileri immünhistokimya yöntemiyle karşılaştırılmış ve nodüllerde Fas 

ekspresyonunun Hashimoto tiroiditine göre daha az olduğu görülmüştür. Bcl-2 protein 

ekspresyonunun da kolloid ve dejeneratif nodüllerde daha az, adenomatöz nodüllerde ise 

daha fazla olduğu bulunmuştur (61). 

Mezosi ve arkadaşları 17 tiroid nodülünden elde ettikleri hücre dizilerinde TRAIL 

ve FasL yolunun regülasyonunu incelemişlerdir. Normal tiroid hücrelerinin yapısal olarak 

ölüm reseptörleri eksprese etmelerine rağmen ölüm ligandlarına dirençli olduğu 

bilinmektedir. Ancak proinflamatuar sitokinlerle karşılaştığında apoptoza duyarlı hale 

gelebilmektedir. Mezosi ve arkadaşları TNF-α/IL-β veya interferon γ /IL-β ile muamele 

edildikten sonra bile guatr kaynaklı hücre dizilerinin büyük çoğunluğunun FasL ya da 

TRAIL’den birine dirençli olduğunu göstermiştir. TRAIL’e direncin ölüm reseptörlerinin 

yüzey ekspresyonlarında bir değişiklikten ya da FLIP, Bcl-2, ya da IAP gibi iyi bilinen bazı 

intraselüler inhibitörlerin artmış ekspresyonundan  kaynaklanmadığı bulunmuştur. Bu da 

diğer inhibitörlerin varlığını ya da proapoptotik proteinlerdeki baskılanmayı akla 

getirmektedir.

Her iki liganda da dirençli olan bir grup hücre dizisinde artmış proteazom aktivitesi 

görülmüştür. Proteazom ATP’ye bağımlı birçok alt üniteden oluşmuş proteolitik bir 

komplekstir ve intraselüler proteinlerin çoğunun degradasyonundan sorumludur. Proteazom 

inhibitörleri birçok hücre tipinde apoptozu indüklemek için kullanılmıştır. Mezosi ve 

arkadaşlarının nodüler guatrda FasL ve TRAIL’e dirençli hücre dizilerinde artmış 

proteazom aktivitesini göstermesi apoptoz regulasyonunda  proteazomun önemli bir rolü 

olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca guatr büyüklüğü ile TRAIL aracılığı ile olan 

apoptoza duyarlılık arasında ters ilişki olması guatr patogenezi ile ilişkiyi 

düşündürmektedir (17).
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d. Tiroid kanseri

Tiroid kanserlerinde apoptozun rolüyle ilgili çalışmalar giderek artmaktadır. 

Apoptozu inhibe eden proteinler hücrelerin apoptozunu engelleyebilir ve varlıkları daha 

dirençli tümörlere işaret edebilir (62). 

Tiroid kanser hücrelerinde Fas ve FasL ekspresyonu artmıştır. Tiroid kanser 

hücrelerinin FasL salgılaması konağın immün sistemine karşı saldırıda bulunabilmesine 

olanak verir. Bu olay tirosit kaynaklı FasL ile konağın immün sistemindeki hücrelerin 

yüzeyinde bulunan Fas reseptörlerinin etkileşmesi ile olmaktadır. Diğer yandan tiroid 

kanseri hücreleri  apoptoz inhibitörleri (muhtemelen FLIP) eksprese ederek Fas aracılığıyla 

meydana gelen apoptoza dirençli hale gelebilirler. 

Tiroid kanser hücrelerinde hem TRAIL hem de TRAIL reseptörleri (DR4 ve DR5) 

bulunmaktadır ve TRAIL aracılığı ile olan apoptoza duyarlıdırlar. p53 mutasyonu da 

taşıyan anaplastik tiroid kanser hücrelerinden elde edilmiş hücre dizilerinde TRAIL etkili 

bir şekilde sitotoksisiteye neden olmuştur. TRAIL güçlü ve selektif olarak neoplastik 

hücreleri etkilediği için kanser tedavisinde kemoterapiyle kombine olarak kullanılabileceği 

düşünülmektedir.

Neoplastik hastalıklarda Bcl-2 ailesinin antiapoptotik üyelerinin ekspresyonunun 

artması kemoterapiye direncin en önemli mekanizmalarından birisidir. Çalışmalar hemen 

hemen tüm iyi diferansiye tiroid kanserlerinin Bcl-2 proteini eksprese ettiğini göstermiştir. 

İyi diferansiye tiroid karsinomlarında Bcl-2 ekspresyonu normal tiroid folikül hücreleri ile 

benzerlik gösterir. Buna karşın agresif seyirli kanserler olan papiller tiroid kanserinin 

yüksek silendirik (tall-cell) tipi ve ‘high grade’ foliküler tiroid karsinomunda habis tiroid 

hücreleri proapoptotik Bax ile antiapoptotik Bcl-2’yi aynı anda eksprese ederler. İlginç 

olarak anaplastik tiroid hücreleri ise sadece bax eksprese ederler.

Bunun dışında c-myc, p53, PTEN gen ürünü olan fosfataz-tensin, Protein kinaz C, 

D vitamini, PPAR- γ agonistleri, Ras mutasyonları, flavonoidler gibi birçok faktörün tiroid 

kanseri hücrelerinde apoptozun düzenlenmesinde rolü olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. 

Elde edilen verilerin ileride özellikle agresif ve radyoaktif iyot tedavisine cevapsız tiroid 

kanserlerinin tedavisinde kullanılabilecek spesifik farmakolojik ajanların ya da gen tedavisi 

yaklaşımlarının geliştirilmesinde kullanılabileceği düşünülmektedir (63).
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IV. HASTALAR VE YÖNTEM

IV.A. Hastalar

Çalışmaya  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim 

Dalı  Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Polikliniği’nde ve Genel Cerrahi Anabilim 

Dalı A Servisi Polikliniği’nde i. soliter tiroid nodülü ,ii. toksik adenom, iii. multinodüler 

guatr veya iv. toksik multinodüler guatr tanılarıyla takip edilen ve bu nedenle total veya 

totale yakın tiroidektomi ameliyatı yapılması planlanan hastalar alındı. Hastaların çalışma 

grubuna alınması için tiroide yönelik otoantikorların (anti-tiroglobulin, anti-tiroid 

peroksidaz) negatif olması ve hastaların daha önce tiroide yönelik ameliyat geçirmemiş 

olması istendi.

Çalışmanın protokolu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Yerel Etik 

Kurulu tarafından incelenerek uygun bulundu. Yukarıdaki şartlara uyan hastalardan, 

yapılan bilgilendirme sonrasında araştırmaya katılmayı kabul eden 52 hasta çalışma 

grubunu oluşturdu ve hastalardan ameliyat öncesinde tüm işlemler için yazılı onam alındı.

Hastalardan 10 Ağustos 2004 ile 24 Haziran 2005 tarihleri arasında doku örnekleri 

toplandı.  Ameliyat öncesinde onam veren hastalara standart bir form kullanılarak ailede 

guatr öyküsü, iyotlu tuz, sigara, antitiroid ilaç ve L-tiroksin kullanımı ile ilgili sorular 

soruldu. Ameliyat öncesi serum T3, sT4 ve TSH değerleri, sabah açlık idrar iyot 

konsantrasyonları, tiroid sintigrafisi ve tiroid ultrasonografisinin sonuçları ve kullanmakta 

oldukları ilaçlar kaydedildi. 

Ameliyat sonrasında çıkartılmış olan tiroid bezi materyalindeki en büyük (dominant) 

nodül işaretlenerek nodülden ve nodül dışı sağlam görünen tiroid dokusundan örnek alındı 

ve örnekler sıvı azotta dondurulduktan sonra RNA izolasyonuna kadar –70 oC’de saklandı. 

Ameliyat ile çıkartılmış olan dokular histopatolojik olarak İstanbul Tıp Fakültesi 

Patoloji Anabilim Dalı’nda incelendi. Histopatolojik incelemede tiroid kanseri saptanan ya 

da tiroid otoantikorları negatif olmasına rağmen nodül dışı tiroid dokusunda fokal ya da 

kronik lenfositik tiroidit saptanan 26 hasta çalışma dışı bırakıldı.

Çalışma grubunu geriye kalan 26 hastanın, nodülden elde edilen tiroid doku 

örnekleri, kontrol grubunu da aynı hastaların nodül dışı sağlam tiroid  doku örnekleri 
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oluşturdu. Dokuların gen ekspresyon analizleri ise İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp 

Araştırma Enstitüsü’nde yapıldı.

Çalışma grubunu oluşturan hastaların klinik, sintigrafik ve histopatolojik özellikleri, 

nodüllerin soğuk ya da sıcak oluşuna göre ikiye ayrılarak Tablo 1’de verildi.
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Tablo 1. Çalışma grubunu oluşturan hastaların klinik ve laboratuar özellikleri

Kod-isim Yaş Cins TSH (mU/L) İdrar iyodu
(μgI/gkr)

Nodül çapı 
(mm)

Sintigrafi Klinik Tanı Tedavi Histopatoloji

1 6-AÜ 73 K 0.571 461.2 51 soğuk MNG AN
2 13-NNB 74 K 0.697 45 soğuk MNG AN
3 21-MA 70 K 2.66 132.7 34 soğuk MNG FA
4 33-NG 41 K 1.82 130.6 23 soğuk MNG AN
5 34-ŞA 54 E 1.15 89.3 38 soğuk SN FA
6 45-FYÜ 59 K 2.20 180 12 soğuk MNG AN
7 49-YY 38 E 0.277 143.3 40 soğuk MNG AN
8 50-ÜK 19 K 0.686 91.3 20 soğuk SN AN
9 3-DÖ 53 K 0.005 412.4 45 sıcak TMNG PTU AN
10 4-FI 48 E 0.007 220.3 23 sıcak TMNG MMI AN
11 7-SK 36 E 0.462 75.9 47 sıcak SN AN
12 14-HK 54 K 0.071 154.1 38 sıcak TMNG PTU AN
13 15-HG 53 E 0.023 104 49 sıcak TA AN
14 18-NE 52 K 0.149 200.6 28 sıcak TMNG AN
15 19-NB 53 K 0.018 148.2 28 sıcak TA AN
16 20-HA 57 E 0.006 45 sıcak TMNG MMI AN
17 22-HK 60 E 0.022 136.3 33 sıcak TMNG MMI AN
18 23-GD 50 E 0.248 43 sıcak TMNG MMI AN
19 26-İD 40 E 0.499 68.5 30 sıcak MNG AN
20 30-KD 57 K 0.054 117.3 25 sıcak TMNG AN
21 32-FA 72 K 0.008 91.8 27 sıcak TMNG PTU AN
22 37-LY 56 K 0.013 140.3 45 sıcak TMNG MMI AN
23 39-OP 39 E 0.44 151.3 14 sıcak MNG AN
24 41-HİŞ 51 E 0.019 104 35 sıcak TMNG MMI AN
25 47-MÇ 57 K 0.186 250 25 sıcak TMNG MMI AN
26 52-TK 52 K 0.153 175 32 sıcak TMNG AN
MNG: Ötroid multinodüler guatr, SN: Soliter nodül, TMNG: Toksik multinodüler guatr, TA: Toksik adenom, AN: Adenomatöz nodül, 
FA: Foliküler adenom, PTU: Propiltiourasil, MMI: Metimazol
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IV.B. Yöntem

1. RNA izolasyonu

Tiroid nodülü ve sağlam doku örneklerinden toplam RNA elde edildi ve bu örnekler 

kullanılarak komplementer DNA (cDNA) sentezi yapıldı.

                RNA izolasyonunda fibröz doku RNA izolasyon kiti (RNeasy Fibrous Tissue Kit, 

Qiagen, Almanya) kullanıldı. Bu kit ile dokuyu oluşturan hücrelerdeki tüm RNA’lar 

(mRNA, rRNA, tRNA) izole edilmekteydi. RNA izolasyonu, kitin kullanım kurallarına 

göre aşağıdaki işlemler gerçekleşirilerek yapıldı:

1. İzolasyonda kullanılacak proteinaz K için 55°C’lik sıcak su banyosu hazırlandı.

2. Doku homojenatı içine 590 μl RNaz-içermeyen su eklendi ve sonra 10 μl proteinaz 

K solusyonu eklenerek pipet ile karıştırıldı.

3. Karışım 55°C’lik etüvde 10 dakika bekletildi.

4. Ardından 2-25°C’da 10,000 g’de 3 dakika santrifüj edildi. Doku artıklarından 

oluşan küçük bir pellet oluşturularak üst faz alındı.

5. Üst faz (yaklaşık 900 μl) yeni 1,5 veya 2 ml’lik santrifüj tüpüne aktarıldı ve pelletin 

santrifüj tüpüne alınmamasına dikkat edildi.

6. Temizlenmiş lizata 450 μl mutlak etanol (%96-100’lük) eklendi ve pipetleme ile 

karıştırıldı.

7. Örnekten 700 μl alındı, 2 ml’lik toplayıcı tüplerin içindeki RNeasy Mini Spin 

kolonuna koyuldu ve 15 saniye 8,000 g’de santrifüj yapıldı.

8. Kalan örnek için 7. basamak tekrarlandı.

9. RW1 tamponundan 350 μl alınarak RNeasy Spin kolonuna koyuldu ve 15 saniye 

8,000 g’de santrifüj yapıldı.

10. DNase stok solüsyonundan 10 μl, 70 μl RDD tamponuna eklendi ve karıştırıldı.

11. Elde edilen 80 μl DNase inkübasyon karışımı RNeasy silika-jel membrana döküldü 

ve oda sıcaklığında 15 dakika bekletildi.

12. RW1 tamponundan 350 μl RNeasy Spin kolonuna eklendi ve 15 saniye 8,000 g’de 

santrifüj yapıldı.

13. RNeasy Spin kolonu yeni bir 2 ml’lik kollektör tüpe aktarıldı. RPE tamponundan 

500 μl RNeasy Spin kolonuna eklendi. Tüp kapatıldı ve 15 saniye 8,000 g’de 

santrifüj yapıldı.

14. Tekrar 500 μl RPE tamponu RNeasy Spin kolonuna eklendi. Tüp kapatıldı, RNeasy 

silika jel membranı kurutmak için 2 dakika 8,000 g’de santrifüj yapıldı.
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15. RNeasy Spin kolonu yeni bir 2 ml’lik kollektör tüpe aktarıldı ve 20,000 g’de 1 

dakika santrifüj yapıldı.

16. RNeasy Spin kolonu yeni bir 1,5 ml’lik kollektör tüpe aktarıldı ve 30–50 μl RNaz-

içermeyen su RNeasy silika jel membranı koyuldu. 8,000 g’de 1 dakika santrifüj 

yapıldı. 

2. RNA Miktar ve Kalitesinin Belirlenmesi

RNA miktar tayini için spektrofotometrik yöntem kullanıldı. RNA örnekleri steril ve 

önceden soğutulmuş distile su ile 1: 200 oranında sulandırıldı. Saf suya karşı 260 nm ve 

280 nm dalga boyunda sulandırılmış olan örneklerin absorbans değerleri okundu. 40 µg 

RNA’nın 260 nm dalga boyunda absorbansı 1 olduğu için RNA konsantrasyonu aşağıdaki 

formülle hesaplandı:

RNA konsantrasyonu (µg/ml)= Absorbans değeri (OD260) x 40 x sulandırma katsayısı 

3. cDNA Sentezi

cDNA sentezi için elde edilen toplam RNA’nın 20 µl hacimde 1 µg içeren 

sulandırması, son konsantrasyonları 5 µg/ml random primer, 1 x ters (reverse) transkriptaz 

(RT)-tamponu, 0,5 mM dNTP karışımı, 0,01M DTT, 1U/µl RNaz inhibitör, 2,5U/µl RT 

enzimi olacak şekilde reaksiyon karışımı hazırlandı. Tüm kimyasal ve enzimler, MBI 

Fermantas (Almanya)’dan karşılandı.

            Polimeraz zincirleme reaksiyonu (polymerase chain reaction-PCR) koşulları 

70°C’de 10 dakika, 37°C’de 1 saat ve 99°C’de 5 dakika olarak uygulandı. Reaksiyon 

sonucunda toplam RNA’lar içerisinde bulunan mRNA’lardan, RT enzimi ile cDNA elde 

edildi. cDNA örnekleri kantitatif PCR analizi öncesi -20°C’de saklandı.

4. Kantitatif PCR ile Göreceli Gen Ekspresyonunun Belirlenmesi

Çalışmamızda hedef olarak seçtiğimiz genlerin nodülde ve buna komşu sağlam 

görünümlü tiroid dokusundaki mRNA ekspresyon miktarlarını LightCycler (Roche 

Diagnostics, Almanya) cihazını kullanarak belirledik. Göreceli gen ekspresyonunu 

belirlemek amacıyla da, hedef genlerin ekspresyon miktarını, hücrede daha sabit düzeyde 

eksprese olduğu düşünülen (housekeeping) genlerden beta-2-mikroglobulin (B2MG) 

geninin ekspresyonu ile oranlayarak bulduk.

Kantitatif PCR reaksiyonu için LightCycler cihazı DNA Master SYBR Green 1 

karışımı (Roche Diagnostics, Almanya) ile hazırladığımız cDNA ve hedef genlerimiz olan 
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Bcl-2, Bax, Bad, NIS ve B2MG genlerine özgü olarak düzenlenmiş aşağıdaki primer 

çiftleri kullanıldı. 

Bcl-2 - İleri primer: 5’-AGG AAG TGA ACA TTT CGG TGA C-3’

Bcl-2 - Geri primer: 5’-GCT CAG TTC CAG GAC CAG GC-3’

Bax - İleri primer: 5’-GAT GAT CCA TGT TTT CAG CGA C-3’

Bax - Geri primer: 5’-CTC CAC AAA CCC ATC CCA G-3’

Bad - İleri primer: 5’- GAG TGA GCA GGA AGA CTC CAG C -3’

Bad - Geri primer: 5’- TCC ACA AAC TCG TCA CTC ATC C -3’

NIS - İleri primer: 5'- CTC  CCT GCT AAC GAC TCC AG -3'

NIS - Geri primer: 5’- CGA GGT CCC ACC ACA ACA ATC -3'

B2MG - İleri primer: 5'- TGC CGT GTG AAC CAT GTG AC -3' 

B2MG - Geri primer: 5'- ACC TCC ATG ATG CTG CTT ACA -3'

LightCycler cihazı kantitatif PCR işlemini floresan temelli bir yöntem ile cam 

kapiller tüplerde yapmaktaydı. Amplifikasyon programı bir siklus 95ºC’de 60 saniye, bunu 

takiben 45 siklus 95ºC’de 10 saniye, 55ºC’de beş saniye, 72ºC’de 20 saniye olacak şekilde 

uygulandı. PCR ürünlerinin erime eğrisi analizi 95ºC’de 0 saniye, 65ºC’de 10 saniye ve 

95ºC’de 10 saniye uygulandı. Negatif kontrol olarak her deneyde cDNA içermeyen PCR 

karışımı kullanıldı. Standart eğriler bir seri cDNA örneğinin dilusyonu ile elde edildi. 

Standartlar çift olarak çalışıldı. Her deneyde standart eğri analizi yapıldı. Standartların 

uygun konsantrasyonda bulunmadığı durumlarda deney tekrarlandı. 

              Her genin ekspresyonu LightCycler yazılımında yer alan program ile belirlendi. 

Tüm örneklerde B2MG geni düzeyleri RNA kantite ve kalite değişikliklerinin 

normalleştirilmesi için internal kontrol olarak kullanıldı. Her genin ekspresyonu aynı 

örneğin B2MG gen ekspresyonuna bölünerek göreceli ekspresyon birimleri (GEB) 

hesaplandı.

Göreceli ekspresyon birimi (GEB) = Hedef gen ekspresyonu / B2MG ekspresyonu x 100
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5. İstatistik değerlendirme

Nodül ve sağlam görünümlü tiroid dokusunda Bcl-2, Bax, Bad ve NIS GEB 

değerlerinin ortalama ve ortanca değerleri ile standart sapmaları belirlendi. Her hastada 

nodüldeki genlerin GEB değerleri sağlam doku ile eşleştirilerek non-parametrik Wilcoxon 

signed-rank testi kullanılarak karşılaştırıldı ve 2-yönlü P değerleri hesaplandı. İki grup 

arasında eşleştirilmeden yapılan karşılaştırmalarda non-parametrik Mann-Whitney U testi 

kullanıldı.

Genlerin ekspresyonları ile patogenezleri ile uyumlu olduğu düşünülen klinik ve 

laboratuar parametreleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla ikili Spearman 

korelasyon analizi yapıldı ve korelasyon katsayısı ile 2-yönlü P değerleri hesaplandı.

İstatistik değerlendirmeler SPSS istatistik programı (versiyon 11.5 ) kullanılarak 

yapıldı ve P < 0.05 anlamlılık sınırı olarak kabul edildi.
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V. BULGULAR

Çalışmamızda tiroid nodüllerinin patogenezinde apoptozun rolünü araştırmak 

amacıyla nodüler guatr nedeniyle total ya da totale yakın tiroidektomi yapılan 26 hastanın 

nodül ve sağlam görünen tiroid doku örnekleri incelendi. Bu amaçla dokulardan elde edilen 

toplam RNA örneklerinden cDNA sentezi yapıldı ve LightCycler cihazıyla gerçek zamanlı 

kantitatif PCR yöntemi kullanılarak apoptozda rol alan genlerden Bcl-2, Bad ve Bax ile 

birlikte, tiroid dokusunun diferansiyasyon göstergesi olarak NIS geninin B2MG genine 

göreceli olarak ekspresyonları (GEB) belirlendi.

Araştırmamıza konu olan genlerin GEB değerlerinin istatistik incelemesi önce tüm 

çalışma grubunda (n=26) yapıldı. Daha sonra sıcak (n=18) ve soğuk (n=8) nodüllü

hastalarda alt grup analizleri yapıldı.

Sıcak ve soğuk nodülü olan hastalar birlikte, toplu olarak değerlendirildiğinde, 

ortalama ve ortanca GEB değerleri Tablo 2’de verildi. Teknik nedenlerle bazı hastalarda 

NIS geni için amplifikasyon yapılamadı. 

Tablo 2. Nodüllerde gen ekspresyonunun toplu olarak değerlendirilmesi (n=26)

Gen Doku GEB (ortalama ± standart sapma, medyan (minimum-

maksimum)

NIS
Sağlam doku (n=23) 0,4643170 ± 0,076803784, 0,01374300 (0,001902 – 0,293214)

Nodül (n=21) 0,12415748 ± 0,275889453, 0,2617300 (0,000333 – 1,261023)

Bcl-2
Sağlam doku 0,33267335 ± 0,43744164, 0,11570200 (0,005291 – 1,541494)

Nodül 0,34468665 ± 0,643312791, 0,11508850 (0,021073 – 3,002119)

Bax
Sağlam doku 0,04167862 ± 0,029319143, 0,03490750 (0,004605 – 0,116560)

Nodül 0,06565365 ± 0,077264448, 0,03526250 (0,000176 – 0,327896)

Bad
Sağlam doku 0,04816885 ± 0,096676424, 0,02043950 (0,002710 – 0,484615)

Nodül 0,01656246 ± 0,012298162, 0,01426450 (0,002766 – 0,056765)

Apoptozda görevli Bcl-2, Bax ve Bad genlerinin nodül ve sağlam görünen tiroid 

dokusundaki ekspresyonlarının eşleştirilerek karşılaştırılmasında, Bad mRNA 

ekspresyonunun nodüllerde anlamlı olarak azalmış olduğu görüldü (P = 0.049). Bax 

ekspresyonunun ortalama GEB değeri, tiroid nodülünde sağlam dokuya göre artmış 

olmakla beraber, ortanca değerler birbirine çok yakındı ve aradaki fark istatistiki anlamlılık 

sınırına ulaşmamıştı. Bcl-2 ekspresyonu ise nodülde ve sağlam tiroid dokusunda çok 

benzerdi.
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Tiroid dokusunda bir diferansiyasyon göstergesi olarak incelenen NIS geninin 

ortalama GEB değeri nodülde, sağlam görünen dokuya oranla daha az olmakla beraber, 

standart sapma değerleri çok yüksekti. Bu nedenle ortanca değerlerinin nodülde daha 

yüksek olduğu farkedildi ve eşleştirilmiş karşılaştırmada istatistiki anlam taşıyan bir 

farklılık saptanmadı.

Hastalar tiroid nodüllerin sıcak veya soğuk olmasına göre gruplanarak tekrarlanan 

incelemelerin ortalama ve ortanca değerleri sırasıyla Tablo 3 ve Tablo 4’de verildi:

Tablo 3. Sıcak nodüllü hastalarda gen ekspresyon değerleri (n=18)

Gen Doku GEB (ortalama ± standart sapma, medyan (minimum-

maksimum)

NIS
Sağlam doku (n=15) 0,05699953 ± 0,09276725, 0,00907000 (0,002786 – 0,293214)

Nodül (n=16) 0,16086325 ± 0,30892934, 0,6152200 (0,000333 – 1,261023) 

Bcl-2
Sağlam doku 0,29432778 ± 0,40573050, 0,11570200 (0,005291 – 1,541494)

Nodül 0,41093661 ± 0,75988446, 0,11328000 (0,021073 – 3,002119)

Bax
Sağlam doku 0,03477756 ± 0,02363677, 0,03142900 (0,004605 – 0,085871)

Nodül 0,06673650 ± 0,08248608, 0,02976900 (0,000176 – 0,327896)

Bad
Sağlam doku 0,05943846 ± 0,11510172, 0,01948850 (0,002710 – 0,484615)

Nodül 0,01578288 ± 0,00977721, 0,01400100 (0,003564 – 0,045683)

Tablo 4. Soğuk nodüllü hastalarda gen ekspresyon değerleri (n=8)

Gen Doku GEB (ortalama ± standart sapma, medyan (minimum-

maksimum)

NIS
Sağlam doku 0,02661700 ± 0,02529032, 0,02278050 (0,001902 – 0,076271)

Nodül (n=5) 0,00669900 ± 0,00707514, 0,00289500 (0,001281 – 0,017814)

Bcl-2
Sağlam doku 0,41895088 ± 0,52090157, 0,18426700 (0,058110 – 1,445756)

Nodül 0,19562425 ± 0,19759593 , 0,11817750 (0,038666 – 0,618305)

Bax
Sağlam doku 0,05720600 ± 0,03626570, 0,06034200 (0,017929 –0,116560)

Nodül 0,06321725 ± 0,06918820, 0,04426900 (0,024205 – 0,231908)

Bad
Sağlam doku 0,02281225 ± 0,01198592, 0,02043950 (0,009801 – 0,042457)

Nodül 0,01812163 ±0,01696866, 0,01473000 (0,002766 – 0,056765)
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Sıcak ve soğuk nodüllü hastalarda yapılan alt grup analizlerinde, apoptozla ilişkili 

Bad geni ekspresyonunun nodüldeki azalmasının, örnek sayısının azalmasına bağlı olarak 

anlamlılığını kaybettiği görüldü. Sıcak nodüllerde NIS ekspresyonunun sağlam dokuya 

oranla arttığı, soğuk nodüllerde ise azaldığı gözlenmekle beraber, bu farklılıklar da 

anlamlılık sınırına ulaşmadı (sırasıyla, P=0.30 ve P=0.14).

Nodül ve sağlam görünen tiroid dokusunda araştırılan gen ekspresyon düzeylerinin 

patogenetik anlamı olabilecek klinik ve laboratuar parametreleri ile ilişkini araştırmak 

amacıyla yapılan Spearman korelasyon analizinde aşağıdaki sonuçlar elde edildi: 

Tiroid nodülünün boyutu ile nodülde Bad mRNA ekspresyonu arasında kuvvetli bir 

pozitif korelasyon gözlendi (korelasyon katsayısı 0.563, P = 0.004, Şekil 1). Sıcak 

nodüllerde bu korelasyon çok daha anlamlı idi (korelasyon katsayısı 0.689, P = 0.003). Bu 

bulgular nodül gelişimi ile Bad ekspresyonu arasında olası bir ilişkiyi doğrular nitelikteydi.

Şekil 1. Bad ekspresyon değerlerinin (GEB) nodül büyüklüğüne göre dağılımı
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TSH düzeyi ile nodülde NIS mRNA ekspresyonu arasında negatif korelasyon 

saptandı (korelasyon katsayısı –0,568, P = 0.007, Şekil 2). Yani TSH düzeyi azaldıkça 

nodülde NIS mRNA ekspresyonu artmaktaydı. Bu gözlemi doğrular şekilde sıcak 

nodüllerde sağlam dokuda NIS mRNA ekspresyonu ile TSH düzeyi arasında pozitif bir 

korelasyon saptandı (korelasyon katsayısı 0.696; P = 0.004).

Şekil 2. Tiroid nodülünde NIS ekspresyonu ile serum TSH düzeyi arasındaki ters ilişkiyi 

gösteren dağılım
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TSH değerleri 0.5 mIU/ml’nin altı ve üstü olarak gruplandırıldığında, iki grup 

arasında nodülde NIS mRNA ekspresyonu arasında anlamlı fark bulundu (P = 0.040). TSH 

değerleri 0.1 mIU/ml’nin altı ve üstü olarak gruplandırıldığında da, iki grup arasında 

nodülde NIS mRNA ekspresyonu arasında anlamlı bir fark bulundu (P = 0.046).

Sağlam tiroid dokusunda NIS mRNA ekspresyonu ile Bad mRNA ekspresyonu 

arasında pozitif korelasyon saptandı (korelasyon katsayısı 0.419, P = 0.047). Sağlam tiroid 

dokusunda Bad ile Bcl-2 mRNA ekspresyonları arasında da korelasyon mevcuttu 
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(korelasyon katsayısı 0.417, P = 0.034). Bcl-2 mRNA ekspresyonları ile Bax mRNA 

ekspresyonu arasında da korelasyon vardı (korelasyon katsayısı 0.476, P = 0.014)

Nodüllerdeki Bcl-2 mRNA ekspresyonu ile sağlam tiroid dokusundaki Bcl-2 

mRNA ekspresyonları arasında anlamlı korelasyon mevcuttu (korelasyon katsayısı 0.502, P 

= 0.009).

Soğuk nodüllerde nodülde NIS mRNA ekspresyonu ile Bad mRNA ekspresyonu 

arasında tam korelasyon vardı (korelasyon katsayısı 1.0; P < 0.001). Fakat sıcak nodüllerde 

istatistiki anlamlılığa ulaşmamakla beraber artış gösteren NIS ekspresyonu ile Bad 

ekspresyonu arasında bir korelasyon gözlenmedi (Şekil 3).

Sıcak nodüllerde ortalama büyüklük 34.0 ± 9.9 mm, soğuk nodüllerde 32.9 ± 13.4 

mm olarak kaydedilmişti ve iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu. Bu nedenle, nodül 

büyüklüğü ile Bad ekspresyonu arasında anlamlı bir ilişki bulunmakla beraber, NIS 

ekspresyonu ile Bad arasındaki korelasyonun nodül büyüklüğünden bağımsız olduğu 

düşünüldü. 
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Şekil 3. Soğuk ve sıcak nodüllerde karşılaştırmalı olarak NIS ve Bad ekspresyonlarının 

dağılımı

Soguk Nodüller
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VI. SONUÇLAR

Çalışmamızda tiroid nodüllerinin patogenezinde apoptozun rolünü araştırmak 

amacıyla nodüler guatr nedeniyle total ya da totale yakın tiroidektomi yapılan 26 hastanın 

nodül ve sağlam görünen tiroid doku örnekleri incelendi. Bu amaçla dokulardan elde edilen 

RNA (cDNA) örneklerinde gerçek zamanlı kantitatif PCR yöntemi kullanılarak Bcl-2, Bad, 

ve Bax genleri ile birlikte, tiroid dokusunun diferansiyasyon göstergesi olarak NIS geninin 

ekspresyonları B2MG geni ekspresyonuna oranlanarak (GEB) incelendi.

Apoptozda görevli Bcl-2, Bax ve Bad genlerinin nodül ve sağlam görünen tiroid 

dokusundaki ekspresyonlarının eşleştirilerek karşılaştırılmasında, sadece Bad mRNA 

ekspresyonunun nodüllerde anlamlı olarak azalmış olduğu görüldü (P = 0.049). 

Tiroid nodülünün boyutu ile nodülde Bad mRNA ekspresyonu arasında kuvvetli bir pozitif 

korelasyon gözlendi (korelasyon katsayısı 0.563, P = 0.004). Sıcak nodülllerde bu 

korelasyon çok daha anlamlı idi (korelasyon katsayısı 0.689, P = 0.003). 

TSH düzeyi ile nodülde NIS mRNA ekspresyonu arasında negatif korelasyon 

saptandı (korelasyon katsayısı –0,568, P = 0.007). Yani TSH düzeyi azaldıkça nodülde NIS 

mRNA ekspresyonu artmaktaydı. Bu gözlemi doğrular şekilde sıcak nodüllerde sağlam 

dokuda NIS mRNA ekspresyonu ile TSH düzeyi arasında pozitif bir korelasyon saptandı 

(korelasyon katsayısı 0.696; P = 0.004).

TSH değerleri 0.5 mIU/ml’nin altı ve üstü olarak gruplandırıldığında, iki grup 

arasında nodülde NIS mRNA ekspresyonu arasında anlamlı fark bulundu (P = 0.040). TSH 

değerleri 0.1 mIU/ml’nin altı ve üstü olarak gruplandırıldığında da, iki grup arasında 

nodülde NIS mRNA ekspresyonu arasında anlamlı bir fark bulundu (P = 0.046).

Sağlam tiroid dokusunda NIS mRNA ekspresyonu ile Bad mRNA ekspresyonu 

arasında pozitif korelasyon saptandı (korelasyon katsayısı 0.419, P = 0.047). Sağlam tiroid 

dokusunda Bad ile Bcl-2 mRNA ekspresyonları arasında da korelasyon mevcuttu 

(korelasyon katsayısı 0.417, P = 0.034). Bcl-2 mRNA ekspresyonları ile Bax mRNA 

ekspresyonu arasında da korelasyon vardı (korelasyon katsayısı 0.476, P = 0.014). 

Nodüllerdeki Bcl-2 mRNA ekspresyonu ile sağlam tiroid dokusundaki Bcl-2 mRNA 

ekspresyonları arasında da anlamlı korelasyon mevcuttu (korelasyon katsayısı 0.502, P = 

0.009).
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Soğuk nodüllerde nodülde NIS mRNA ekspresyonu ile Bad mRNA ekspresyonu

arasında tam korelasyon vardı (korelasyon katsayısı 1.0; P < 0.001).

VII. TARTIŞMA

Tiroid nodüllerinin patogenezinde apoptozun rolünü araştırmak amacıyla 

yaptığımız bu tez çalışmasında, nodüler guatrlı hastalarda, nodül dokusunda proapoptotik 

Bad proteini ekspresyonunun sağlam görünen dokuya oranla anlamlı derecede azalmış 

olduğunu gözlemledik. 

Bu çalışma apoptozda rol oynayan Bcl-2, Bax ve Bad proteinlerinin 

ekspresyonlarını birlikte, nodül ve nodül dışı sağlam görünen tiroid dokusunda 

karşılaştırmalı olarak, oldukça hassas bir yöntem olan kantitatif PCR kullanarak 

değerlendiren ilk çalışmadır ve bu proteinler arasında Bad proteininin önemini ilk kez 

ortaya koymaktadır. Bununla beraber, apoptoz proteinlerinin ekspresyonu mRNA 

düzeyinde incelenmiştir ve elde edilen bulguların protein düzeyinde de doğrulanması 

uygun olacaktır (64). Ayrıca, örneklem büyüklüğü anlamlı sonuç elde etmemize yetecek bir 

sayıda olmasına karşın, mRNA düzeylerinde saptanan büyük varyasyonlar, elde ettiğimiz 

verilerin daha büyük bir hasta serisinde doğrulanmasını zorunlu kılmaktadır.

Apoptoz normal hücre homeostazında büyük önem taşımaktadır ve apoptoz 

mekanizmasında görev alan proteinlerle ilgili sorunlar, hücre yenilenme-ölüm dengesini 

aksatarak otoimmün ve/veya neoplastik hastalıklara neden olabilmektedir. Bu nedenle 

neoplastik ve otoimmün tiroid hastalıklarında Fas, Bcl-2 ve Bax gibi apoptoz 

mekanizmasında görevli proteinlerin rolü farklı yöntemlerle araştırılmıştır. 

Şu ana kadar yapılan çalışmalar hemen hemen tüm iyi diferansiye tiroid 

kanserlerinin Bcl-2 proteini eksprese ettiğini göstermiştir. İyi diferansiye tiroid 

karsinomlarında Bcl-2 ekspresyonu normal tiroid folikül hücreleri ile benzerlik gösterir. 

Buna karşın agresif seyirli kanserler olan papiller tiroid kanserinin yüksek silendirik (tall-

cell) tipi ve ‘high grade’ foliküler tiroid karsinomunda habis tiroid hücreleri proapoptotik 

Bax ile antiapoptotik Bcl-2 proteinini aynı anda eksprese ederler. İlginç olarak da 

anaplastik tiroid hücrelerinin ise sadece bax proteinini eksprese ettiği bilinmektedir (63).

Ağırlıklı olarak immünhistokimyasal yöntemlerin kullanıldığı çalışmalarda 

otoimmun tiroid hastalıklarında özellikle Fas/FasL yolunda aksamalar saptanmış ve 
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Hashimoto tiroiditinde Bcl-2 protein ekspresyonunda azalma, Graves hastalığında ise Bcl-2 

protein ekspresyonunda artış bulunmuştur (55,56,58). 

Graves hastalığında Bax protein ekspresyonunu immünhistokimyasal yöntemle 

araştıran bazı çalışmalarda çelişkili sonuçlar alınmıştır. Labat-Moleur ve arkadaşlarının 

çalışmasında Bax Graves dokusunda ve normal tiroid dokusunda paranükleer bir nokta 

şeklinde lokalize olmuş, ancak diğer çalışmalarda normal tiroid dokusunda Bax protein 

ekspresyonu gösterilememiştir. Sonuçlardaki uyumsuzluğun Graves hastalarının antitiroid 

ilaç kullanımına ya da dokunun fiksasyonu ve/veya boyanması aşamasındaki teknik 

farklılıklara bağlı olduğu düşünülmüştür (65). 

Letsas ve arkadaşları selim ve habis tiroid lezyonlarında (normal tiroid, guatr, 

foliküler adenom, iyi diferansiye papiller ve foliküler karsinom) özellikle transkripsiyon 

faktörleri ile apoptoz ilişkisini  incelemişlerdir. İmmunhistokimyasal olarak Bax ve Bcl-2 

protein ekspresyonlarının da incelendiği bu çalışmada tüm histolojik tiplerde Bcl-2 

ekspresyonu açısından anlamlı fark görülmemiştir. Bax protein ekspresyonunun foliküler 

tiroid karsinomu, papiller tiroid karsinomu ve foliküler adenomda anlamlı olarak arttığı 

saptanmıştır. Normal dokularda Bax ekspresyonu saptanmamış, nodüler guatrda 

sitoplazmada boyanma olmakla birlikte nodüler guatr ve normal tiroid dokusu arasında 

anlamlı fark bulunmamıştır (18).

Bununla beraber doğrudan selim nodülleri araştıran az sayıda çalışma 

bulunmaktadır. 

Mezosi ve arkadaşları 17 tiroid nodülünden elde ettikleri hücre dizilerinde TRAIL 

ve FasL yolunun regülasyonunu incelemişlerdir. Normal tiroid hücrelerinin yapısal olarak 

ölüm reseptörleri eksprese etmelerine rağmen ölüm ligandlarına dirençli olduğu 

bilinmektedir. Ancak proinflamatuar sitokinlerle karşılaştığında apoptoza duyarlı hale 

gelebilmektedir. Mezosi ve arkadaşları TNF-α/IL-β veya interferon γ /IL-β ile muamele 

edildikten sonra bile guatr kaynaklı hücre dizilerinin büyük çoğunluğunun FasL ya da 

TRAIL’den birine dirençli olduğunu göstermiştir. TRAIL’e direncin ölüm reseptörlerinin 

yüzey ekspresyonlarında bir değişiklikten ya da FLIP, Bcl-2, ya da IAP gibi iyi bilinen bazı 

intraselüler inhibitörlerin artmış ekspresyonundan  kaynaklanmadığı bulunmuştur. Bu da 

diğer inhibitörlerin varlığını ya da proapoptotik proteinlerdeki baskılanmayı akla 

getirmektedir.

Her iki liganda da dirençli olan bir grup hücre dizisinde artmış proteazom aktivitesi 

görülmüştür. Proteazom ATP’ye bağımlı birçok alt üniteden oluşmuş proteolitik bir 

komplekstir ve intraselüler proteinlerin çoğunun degradasyonundan sorumludur. Proteazom 
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inhibitörleri birçok hücre tipinde apoptozu indüklemek için kullanılmıştır. Mezosi ve 

arkadaşlarının nodüler guatrda FasL ve TRAIL’e dirençli hücre dizilerinde artmış 

proteazom aktivitesini göstermesi apoptoz regulasyonunda  proteazomun önemli bir rolü 

olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca guatr büyüklüğü ile TRAIL aracılığı ile olan 

apoptoza duyarlılık arasında ters ilişki olması guatr patogenezi ile ilişkiyi 

düşündürmektedir (17).

Wattel ve arkadaşlarının “microarray” yöntemi ile otonom tiroid nodüllerinde gen 

ekspresyonlarını araştırdığı bir çalışmada düşük apoptoz hızı ile uyumlu bir şekilde bazı 

antiapoptotik genlerde ekspresyonun arttığı, bazı proapoptotik genlerde de ekspresyonun 

azaldığı görülmüştür (66).

Bu tez çalışmasında da, immünhistokimyasal yöntemlere oranla daha hassas olan 

kantitatif PCR ile mRNA düzeylerine bakılmasına rağmen, sağlam görünen tiroid dokusu 

ile nodül arasında Bax ve Bcl-2 ekspresyonu arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. 

Ayrıca, bugüne kadar nodül patogenezinde Bad proteininin ekspresyonu, çalışmamız 

dışında incelenmemiştir.

Bad (Bcl-2 antagonist of cell death, Bcl-2 binding component 6) 3 eksonun 

kodladığı 168 aminoasitlik küçük bir proapoptotik proteindir. İntrensek apoptoz yolunda 

görev yapmaktadır. Antiapoptotik Bcl-2 ve Bcl-XL proteinlerini inhibe ederek, proapoptotik 

Bax ve Bak proteinlerini aktive ederek ya da mitokondriyal yapıyı düzenleyerek hücre 

ölümünü kolaylaştırır. Bad proteini, büyüme faktörü sinyal yolu ile hücre ölümü yolu 

arasındaki ilişkiyi düzenler. Birçok hücre tipinde, ekstraselüler sağkalım sinyallerinden 

yoksun kalınca Bad proteinin aktif hale geçerek hücre ölümünü kolaylaştırdığı bulunmuştur. 

Bad proteininden yoksun fareler, büyüme faktörlerinin ortamdan çekilmesi ile olan hücre 

ölümüne çeşitli derecelerde dirençli olduğu bulunmuştur. Ayrıca bu farelerde B hücreli 

lenfomalar ve diğer kanserler gelişebilir. Kanser gelişimine yatkınlığın γ-radyasyonuna 

maruz kalındığında dramatik bir şekilde arttığı bildirilmiştir (67) . Yani Bad proteininin 

artmış ekspresyonu hücrede apoptoz kaskadının uyarılması ve hücre ölümü ile sonuçlanır. 

Bu çalışmada gözlediğimiz gibi, azalmış ekspresyonu da hücre ölümünün azalması ve 

bunun sonucunda selim ya da habis nodüler büyümelerin patogenezinde rol oynayabilir.

Bu çalışmada tiroid nodülünün büyüklüğü ile Bad ekspresyonu arasında korelasyon 

gözlenmesi, nodül gelişiminde Bad proteininin önemini vurgulamaktadır. Nodül 

büyüdükçe bu büyümeyi sınırlamak amacıyla Bad ekspresyonunun arttığı, buna rağmen bu 

artışın yeterli düzeyde olmamasına bağlı olarak nodül gelişimini engelleyemediği 

düşünülebilir.
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Bu çalışma verileri sonrasında, Bad proteini ekspresyonunu etkileyen faktörlerin 

nodül patogenezindeki rolünü araştırmak yararlı bilgiler verebilecektir. Bad proteininde 

ekspresyonu etkileyen genetik polimorfizmler tanımlanmamıştır. Bad proteinindeki 

polimorfizmlerin nodüler guatr ile ilişkisi gelecekte önemli bir araştırma konusu 

oluşturabilir. Ayrıca, nodül patogenezinde suçlanan çeşitli çevresel faktörler ile Bad 

ekspresyonu arasında da bir etkileşim söz konusu olabilir. Bad ekspresyonunu etkileyen 

genetik ve/veya çevresel faktörlerin aydınlatılmasının, patogeneze yönelik yeni tedavi 

yöntemlerinin gelişimine olanak sağlaması beklenebilir.

Sonuç olarak tiroid nodüllerinin patogenezinde apoptozun rolünü araştırmak 

amacıyla yaptığımız bu tez çalışmasında, nodüler guatrlı hastalarda, nodül dokusunda 

proapoptotik Bad proteini ekspresyonunun sağlam görünen dokuya oranla anlamlı derecede 

azalmış olmasının nodül patogenezinde katkısının olabileceğini düşündüren veriler elde 

edilmiştir. Bad ekspresyonuna etki eden genetik ve/veya çevresel faktörlerin aydınlatılması 

tiroid nodüllerinin gelişim mekanizmasını açıklamaya yardımcı olmakla beraber yeni 

tedavi yöntemlerinin gelişmesine olanak sağlayabilir. 
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