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ÖZET 

 
Romatoid artrit (RA), toplumun yaklaşık %1’ini etkileyen; eklem harabiyeti, 

anjiogenez, inflamatuar hücre infiltrasyonu ve sinovyal hücrelerin yetersiz apopitozu ve 

proliferasyonu ile karakterize, kronik inflamatuar bir hastalıktır. RA konusunda birçok 

çalışma yapılmış olmasına rağmen, etyopatogenezi hala tam olarak aydınlatılabilmiş değildir. 

Hepatosit büyüme faktörü (HGF), hepatositler için güçlü bir mitojen olarak tanımlanmıştır. 

Bununla birlikte, inflamasyon regülasyonu, anjiogenez ve apopitoz inhibisyonu gibi birçok 

başka fonksiyonlara da sahiptir. Bu çalışmanın amacı, RA hastalarında serum HGF seviyeleri 

ile intron 13 C/A ve intron 14 T/C gen polimorfizmleri arasındaki ilişkiyi incelemekti.  

RA’lı 100 hasta ve 123 sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi. Serum HGF 

konsantrasyonları “human HGF Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (ELISA)” kiti ile 

ölçüldü. Gen polimorfizmleri “Real Time – Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)” yöntemi 

kullanılarak allelik diskriminasyon analizi ile belirlendi.  

Sağlıklı kontrollere göre, RA hastalarında, a) Serum HGF seviyelerinin yükseldiğini b) 

intron 13 C/A polimorfizmi için AA genotipinin ve A allelinin daha sık görüldüğünü c) intron 

14 T/C polimorfizmi için CC genotipinin ve C allelinin daha sık görüldüğünü bulduk.  

Bununla birlikte, hasta ve kontrol grubunda genotipler ile serum HGF konsantrasyonları 

arasında bir ilişki yoktu.  

Bu çalışma RA’da HGF gen polimorfizmi hakkında yapılan ilk çalışmadır. Bizim elde 

ettiğimiz sonuçlar, HGF proteininin ve geninin RA etyopatogenezinde önemli bir rol 

oynayabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, hastalık süreciyle ilişkili mekanizmaların 

daha iyi anlaşılabilmesi için, daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.  

 

Anahtar kelimeler: Romatoid artrit, hepatosit büyüme faktörü, polimorfizm. 
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ABSTRACT 
 

Rheumatoid arthritis (RA), which approximately affects 1% of the population, is a 

chronic inflammatory disease characterized by proliferation and insufficient apoptosis of 

synovial cell, inflammatory cell infiltration, angiogenesis, and destruction of joints. Although 

many studies have been performed on RA, its etiopathogenesis has not been fully clarified 

yet. Hepatocyte growth factor (HGF) has been identified as a potent mitogen for hepatocytes. 

However, HGF has some other functions, such as regulation of inflammation, angiogenesis, 

and inhibition of apoptosis. The purpose of this study was to investigate the association 

between intron 13 C/A and intron 14 T/C gene polymorphisms and serum HGF levels in 

patients with RA.  

A hundred patients with RA and 123 healthy controls were included in this study. 

Serum HGF concentrations were measured with “human HGF Enzyme Linked-Immuno-

Sorbent Assay (ELISA)” kit. Gene polymorphisms were determinated using Real Time-

Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) method with allelic discrimination analysis.   

We found a) elevated serum levels of HGF b) increased frequency of AA genotype 

and A allele for intron 13 C/A polymorphism c) increased frequency of CC genotype and C 

allele for intron 14 T/C polymorphism in patients with RA compared to healthy controls. 

However, there was no association between genotypes and serum HGF concentrations in both 

patient and control groups.  

This is the first study on the HGF gene polymorphism in RA. Our results indicate that 

HGF protein and gene may play an important role in the etiopathogenesis of RA.  However, 

further studies are required for a better understanding of mechanisms related to the disease 

process.  

 

Key words: Rheumatoid arthritis, hepatocyte growth factor, polymorphism. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 
 Romatoid artrit (RA), başlıca eklemleri tutan, kronik, progressif bir hastalıktır ve 

önemli deformitelere yol açarak hayat kalitesini bozmaktadır. Kadınlarda erkeklerden 3 

kat daha sık görülür ve toplumun yaklaşık %1’ini etkiler. Uzun yıllardır hakkında 

sayısız çalışma yapılmasına rağmen, etyolojisi hala tam olarak aydınlatılabilmiş değildir 

(1, 2).  

RA’nın etyopatogenezini aydınlatmaya yönelik çalışmalar, sinovyal 

membrandaki kronik inflamatuar sürecin başlamasında ve sürdürülmesinde pro- ve anti-

inflamatuar sitokinler arasındaki dengeye (3), anjiogeneze (4, 5) ve sinovyal hücre 

apopitozundaki değişikliklere (6) dikkatleri çekmektedir.  

Hepatosit büyüme faktörü (HGF),  ilk kez 1984 yılında, hepatosit 

proliferasyonunu uyaran bir faktör olarak belirlenmiş ve bu işlevine uygun şekilde 

adlandırılmıştır (7). Ancak ilerleyen yıllarda yapılan araştırmalar, HGF’nin hepatositler 

dışındaki hücrelerin proliferasyonunu da uyardığını (8); anjiogenik (9), antiinflamatuar 

(10), pro- ve anti-apopitotik (11) özelliklere sahip olduğunu ortaya koymuştur.  

 Bizim çalışmamızın amacı; toplumda çok yaygın olarak rastlanan ve kalıcı hasar 

bırakarak hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyen RA hastalığında, bu hastalıktaki 

inflamatuar, anjiogenik ve apopitotik süreçleri etkileme potansiyeline sahip olan 

HGF’nin serum düzeylerini ve HGF geni intron 13 C/A (rs2074725) ve intron 14 T/C 

(rs2074724) polimorfizmlerinin RA ile olan muhtemel ilişkisini araştırarak, RA’nın 

henüz tam olarak aydınlatılamamış etyopatogenezine ışık tutabilmektir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. Romatoid Artrit  

RA, etyolojisi tam olarak bilinmeyen; kronik, tekrarlayıcı, poliartiküler ve 

simetrik eklem tutulumuyla karakterize; sistemik ve inflamatuar bir hastalıktır. Patolojik 

olarak, eklem kıkırdağının harabiyeti ve ilerleyici deformasyonlarla karakterize bir 

artrite yol açan; nonsüpüratif proliferatif bir sinovit olarak kabul edilir. RA’da, genetik 

bir predispozisyonun mevcudiyeti ve eklem iltihabının immunolojik karakterde olduğu 

bilinmekle birlikte, tetikleyici ajanlar ile genetik ve çevresel faktörler arasındaki 

etkileşim tam olarak aydınlatılamamıştır (12-14). 

 

2.1.1. Epidemiyoloji 
RA, tüm dünyada en sık görülen romatizmal inflamatuar hastalıklardan biridir; 

erişkinlerin yaklaşık %0.5-1’inde RA hastalığı görülür. Kadınlarda daha sık rastlanır. 

Hastalığın ortaya çıkışı, genellikle 4. veya 5. dekatta olur; ancak herhangi bir yaşta da 

başlayabilir (14-16). 

 

2.1.2. Etyoloji 
RA’nın etyolojisi, henüz tam olarak aydınlatılamamıştır ve multifaktöriyeldir; 

hastalığın, genetik olarak predispoze olan kişilerde, Th hücrelerinin -muhtemelen bir 

mikroorganizmaya karşı gelişen- aktivasyonuyla başladığı ve bu hücrelerden salınan 

sitokinler aracılığıyla geliştiği düşünülmektedir. RA’da en önemli bileşenler, sinovyal 

hücre proliferasyonu ile birlikte mikrovasküler zedelenme, mononükleer ve T hücre 

infiltrasyonu ve artiküler kartilaj ile subkondral kemiğin erozyonudur. TNFα başta 

olmak üzere IL-1, 6 ve 8 ile GM-CSF’nin eşlik ettiği sitokin artışı, klasik yoldan 

kompleman aktivasyonu, romatoid faktör (RF) üretimi ve immün komplekslerin 

oluşması, patolojinin devamından sorumludur. (12-14, 17).  

 

2.1.2.1. Enfeksiyöz Ajanlar 
RA’da hastalığın erken dönemlerinde yapılan sinovyal sıvı incelemelerinde virüs 

benzeri parçacıkların bulunması ve ayrıca bazı bakteriyel ve viral hastalıkların ardından 
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poliartrit gelişmesi nedeniyle, enfeksiyöz bir etyoloji üzerinde durulmaktadır. Bununla 

birlikte, günümüze kadar herhangi bir enfeksiyöz ajanla, RA arasında direkt bir ilişki 

tespit edilememiştir. Şüpheli enfeksiyöz ajanlar arasında, Epstein-Barr virüsü (EBV), 

mikoplazmalar, parvovirüsler ve mikobakteriler vardır (13, 14, 18).  

 

2.1.2.2. Genetik Faktörler  
RA’lı kişilerin 1. derece akrabalarında artmış RA sıklığının ve monozigot 

ikizlerde yüksek hastalık birlikteliğinin gösterilmesi, genetik faktörlerin patogenezdeki 

önemine işaret etmektedir. HLA-DRB1 ve PTPN22 başta olmak üzere pek çok gen 

bölgesinin RA ile ilişkili olduğu bulunmuştur (13, 14, 19-21).  

 

2.1.3. Patogenez 
RA’da patoloji, sinovyal membranın inflamasyonu ile başlar ve komşu kıkırdak 

ve kemik dokusunun harabiyetiyle birlikte proliferatif bir karakter kazanır (pannus). 

Sinovyal hücre etkileşimleri ile eklemdeki inflamasyonun devamı sağlanır. Fibroblastlar 

ve makrofajlar tarafından salgılanan IL-1, IL-6 ve TNFα, sinovyumda yüksek 

konsantrasyonlarda bulunur. Antijen işleyen ve Th hücrelerine sunan makrofajlar, bu 

hücreleri aktive eder. Aktive Th hücreleri, ürettikleri sitokinler sayesinde diğer T 

hücrelerinin, makrofajların ve B hücrelerinin aktivasyonunu sağlar. B hücreleri, antikor 

üreten plazma hücrelerine dönüşür. Bu antikorlardan bazıları, otoantikor 

karakterindedir. Otoimmun reaksiyonların eklem harabiyetinde ve hastalığın 

progresyonunda önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Th hücreleri, aynı zamanda, 

fibroblast benzeri sinovyal hücreleri de aktive ederek kollajenaz ve prostaglandin 

sentezini uyarır.  Sinovyal membran kronik iltihabi hücrelerle infiltre olduğu halde, 

sinovyal sıvıda akut iltihabi hücreler (nötrofiller) bulunur. Nötrofiller, kıkırdak 

harabiyetinden sorumlu hidrolitik enzimler ile serbest oksijen radikallerini salar. 

Adezyon moleküllerinin artmış üretimi ile karakterize neovaskülarizasyon vardır. 

Hastalığın ilerlemesiyle, pannusun eklem mesafesini doldurması, fibrozis ve 

kalsifikasyon nedeniyle kalıcı ankiloz ortaya çıkabilir (13, 14, 22). 

 

2.1.3.1. İnflamasyon 
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RA, kıkırdak ve kemiğin destrüksiyonuna yol açan sinovyal inflamasyonla 

karakterize bir hastalıktır. RA’da sinovyal inflamasyonun başlamasında ve devamında T 

lenfositler ve makrofajlar kritik bir rol oynar. Yapılan çalışmalar, inflame sinovyanın 

sitokin repertuvarının Th-1 cevabıyla örtüştüğünü göstermektedir. RA patogenezinde 

etkileri genel kabul görmüş IL-1 ve TNFα’nın dışında, son yıllarda yapılan çalışmalar, 

IL-18’in inflamatuar eklem hastalıklarının gelişiminde önemli bir role sahip olduğunu 

göstermektedir; başlıca makrofajlar tarafından üretilen IL-18, IL-12’nin varlığında, Th-

1 aracılı immun cevabı stimüle etmekte; makrofajlardan ve Th-1 hücrelerinden 

proinflamatuar sitokinlerin salınımını uyarmaktadır (2, 3, 23, 24).  

 

 
Şekil 2.1. Romatoid Artrit’te Gelişen İnflamatuar Cevap (24) 

  

2.1.3.2. Anjiogenez 
Endotel, yakın zamanlara kadar pasif bir bariyer olarak kabul ediliyordu; ancak 

yapılan çalışmalar, endotel hücrelerinin, immun hücrelere antijen sunumu yaparak ve 

sitokin üreterek inflamatuar süreçte aktif bir rol aldığını göstermiştir. Anjiogenez, yeni 

kan damarlarının gelişmesi anlamına gelir ve tümör büyümesi, diyabetik retinopati, 
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psöriazis, skleroderma ve RA başta olmak üzere birçok hastalıkta görülebilir. 

Anjiogenezin, RA’da sinovyal doku proliferasyonunda kritik önemi vardır. Pannus, 

sinovyal hücrelerin hiperplazisi, lenfosit infiltrasyonu ve anjiogenezle karakterizedir. 

RA’nın aktif döneminde sinovyal anjiogenez belirgindir. Sinovyumunda kan 

damarlarına tutunmuş bolca lökosit vardır; ancak yeni kan damarları gelişmedikçe 

lökositler sinovyuma giremez; anjiogenez, lökositlerin sinovyuma girişinden 

sorumludur (25-27). 

 

2.1.3.3. Apopitoz 
Sinovyal hücrelerin apopitozundaki problemler, kronik inflamasyona ve 

sinovyal hiperplaziye katkıda bulunur. RA’da başlıca sinovyal fibroblastlar etkilenir. Bu 

hücrelerin apopitoza karşı direnci, eklem kıkırdağının ilerleyici harabiyetiyle yakından 

ilişkilidir. RA’da apopitotik sürecin bozulmasında, değişik mekanizmalar öne 

sürülmüştür. RA’da, sinovyal hücrelerde Bcl-2 ekspresyonunun arttığı gösterilmiştir. 

TNFα, kemik iliği progenitör hücrelerinin apopitozunu uyararak kronik hastalık 

anemisine katkıda bulunurken, diğer taraftan da RA’lı eklemde antiapopitotik etkiler 

gösterir ve hastalığın seyrini olumsuz yönde etkiler. RA’da antiapopitotik moleküllerin 

keşfi ve bunlara yönelik inhibitör ajanların kullanımının, hastalığın tedavisinde önemli 

gelişmeler sağlayabileceği düşünülmektedir (6, 28-30). 

 

2.1.4. Klinik 
RA kliniği, genel bulgular, eklem bulguları ve eklem dışı bulgular olmak üzere 3 

başlık altında incelenebilir. Ateş, terleme, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı ve anksiyete, 

hastalığın genel bulguları arasında sayılır. Eklemlerde görülen artrit, poliartiküler, 

simetrik ve deformasyon yapıcı özelliktedir. Proksimal interfalangeal eklem tutulumu, 

genellikle en sık ilk semptomdur; servikal eklemler dışında omurga çok nadir tutulur; 

distal interfalangeal eklemler ve sakroiliak eklem ise korunur. Artrit, bilhassa sabahları 

olan eklem ağrıları ve sertliği şeklinde sinsi bir başlangıç gösterir; ardından, eklemlerde 

büyüme ve hareket kısıtlılığı belirgin hale gelir. Subkutan nodüller, en sık rastlanan 

eklem dışı bulgudur ve %20-25 vakada görülür. Akciğer, kardiyovasküler sistem, sinir 

sistemi ve göz tutulumu ile hematolojik değişiklikler de eklem dışı bulgular arasında 

sayılabilir (12-14). 
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2.1.5. Tanı 
RA tanısında bazı kriterler tanımlanmıştır (Tablo 2.1.). Tanı için 1, 2, 3 ve 4. 

kriterler 6 haftadan uzun sürmeli ve en az 4 kriter pozitif olmalıdır; 2 veya 3 kriterin 

pozitif olması durumunda RA tanısı “şüpheli” olarak kabul edilir (12, 31).  

 

Tablo 2.1. RA için tanı kriterleri (31) 

 Tanı Kriteri Özellik 

1 Sabah Sertliği 1 saatten uzun süren 

2 Artrit 3 veya daha fazla eklemde  

3 Artrit El eklemlerinde (El bileği, metakarpo-

falangeal ve proksimal interfalangeal)  

4 Artrit Simetrik 

5 Subkutan nodüller  

6 Serum RF pozitifliği  

7 Direkt grafilerde erozyonlar veya 

periartiküler osteopeni 

El veya bilek ekleminde 

 
RA hastalarında yapılan laboratuar incelemelerinde, kronik hastalık anemisi, 

eozinofili ve trombositoz görülebilir; lökosit sayısı genellikle normaldir; ancak 

lökositoz saptanabilir. Sedimantasyon hızı ve CRP artar. %80 oranında RF pozitifliği; 

%30-40 oranında ANA pozitifliği; %60-70 oranında HLA-DR4 pozitifliği söz 

konusudur. Sinovyal sıvı incelemesinde, vizkozite düşük, görünüm bulanık ve renk 

sarıdır; müsin pıhtı testinde zayıf reaksiyon alınır. Radyolojik incelemede, yumuşak 

doku şişliği ve jukstaartiküler demineralizasyon, erken bulgulardır; zamanla artiküler 

kıkırdak harabiyeti, eklem aralığında daralma, sinovyum yapışma yerlerinde ve kıkırdak 

çevresindeki kemiklerde erozyon, ligament gevşekliği ve subluksasyonlar ortaya çıkar 

(12-14). 

 

2.2. Hepatosit Büyüme Faktörü 

 2.2.1. Genel Bilgiler 
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Karaciğer inflamasyonunun ardından ya da kısmi hepatektomilerden sonra 

karaciğerin aktif olarak rejenere olması, bu süreci tetikleyen bir faktörün veya 

faktörlerin mevcut olabileceğini düşündürmüştür (32).  

İlk kez 1984 yılında, ratlarda hepatosit proliferasyonunu ve DNA sentezini 

uyaran bir faktör belirlenmiş ve bu faktöre “hepatosit büyüme faktörü” (HGF) ve 

“hepatotropin” isimleri verilmiştir (7). Bu ilk çalışmanın ardından, kısa süre içinde, 

HGF’nin amino asit sekansı ve cDNA’sı da tanımlanmıştır (33, 34).  İlerleyen yıllarda, 

HGF, farklı araştırmacılar tarafından da, hem hasta hem de sağlıklı kişilerin 

plazmalarından, kromatografik teknikler ile saflaştırılarak elde edilmiştir (35-37). 

1987 yılında, Stoker ve ark. (38), renal tübüler epitel hücrelerinin motilitesini 

artıran, embriyonik fibroblast (MRC5) kaynaklı bir protein belirlemişlerdir. Bu 

proteinin, epitelyal hücreler arasındaki bağlantıları etkileyerek, lokal motilitede bir 

artışa sebep olduğu ve hücresel tabakaların saçılmasına (scattering) yol açtığı görülmüş 

ve bu nedenle “scatter faktör (SF)” olarak adlandırılmıştır (38). Ancak Konishi ve ark. 

(39), SF üreten embriyonik fibroblastlar üzerinde yaptıkları deneylerde, HGF 

antikorlarının SF aktivitesini nötralize ettiğini ve rekombinant insan HGF’sinin, aynen 

SF de olduğu gibi, böbrek epitelyal hücrelerinin saçılmasını indüklediğini bulmuşlardır. 

Ayrıca, SF cDNA’sı ile HGF cDNA’sının aynı sekansa sahip olduğunu belirlemişlerdir. 

Naldini ve ark. (40) SF ve HGF’nin hücre büyümesi, motilitesi ve invazyonu üzerine 

eşit ölçüde etkili olduğunu; hedef hücrelerdeki aynı alanlara benzer aktivite ile 

bağlandığını; cDNA’larının aynı sekansa sahip olduğunu ve bu nedenle bu iki 

molekülün özdeş moleküller olduğunu ifade etmişlerdir. Furlong ve ark. (41) ve 

Weidner ve ark. (42) tarafından yapılan çalışmalar da, bu bilgiyi doğrulamıştır. 

HGF, olgun hepatositler ve çeşitli epitelyal hücreler üzerinde güçlü mitojenik 

aktivite göstermekle birlikte; Tajima ve ark. (43) tarafından yapılan bir çalışmada, 

hepatosellüler karsinoma hücreleri (HepG2), melanoma hücreleri (B6F1) ve yassı 

hücreli karsinoma hücrelerinin (KB) büyümesinin HGF tarafından inhibe edildiği 

bulunmuştur. Çeşitli tümör hücre serileri üzerinde gözlenen bu antiproliferatif etkinin 

varlığı tartışmalıdır (44-46). Bazı araştırmacılar (47-51), söz konusu etkilerden sorumlu 

fibroblast-kaynaklı tümör sitotoksik faktör (F-TCF)’ün, HGF ile özdeş olduğunu öne 

sürmüşlerdir.  
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2.2.2. HGF’nin Yapısı 
 HGF, disülfür bağıyla bağlı iki alt üniteden (α, 69 kDa ve β, 34 kDa) oluşan 

dimerik bir moleküldür. HGF, fibroblast ve makrofaj gibi stroma hücreleri tarafından, 

728 amino asitten oluşan ve pro-HGF adı verilen öncül bir molekül şeklinde sentez 

edilir; daha sonra Arg494-Val495 bölgesinin ekstrasellüler proteolitik yıkımı sonucu, 

olgun HGF oluşur. Pro-HGF’nin HGF’ye dönüşerek aktif hale gelmesinden, başlıca 

hepatosit büyüme faktörü aktivatörü (HGFA) sorumludur. Faktör XIIa, ürokinaz ve 

doku plazminojen aktivatörü de HGF’yi aktive edebilir. Olgun HGF’nin α zincirindeki 

Cys487 amino asit rezidüsü ile β zincirindeki Cys604 rezidüsü arasında bir disülfür 

köprüsü bulunur (32, 52-54).   

 

 
Şekil 2.2. HGF’nin Yapısı (32). 

 

2.2.3. HGF Reseptörü 
 c-met bir protoonkogendir ve büyüme faktörü reseptörlerinin yapısal 

özelliklerine sahip bir transmembran proteini olan c-Met’i kodlamaktadır (55-57). c-

Met, 50 kDa (α) ve 145 kDa (β) ağırlığındaki iki zincirden oluşan bir heterodimerdir 
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(55). α-zinciri, ekstrasellüler olarak yerleşim gösterirken, β-zinciri transmembraner 

yerleşimlidir ve intrasellüler tirozin kinaz bölgesi içerir (32, 58-60). 

 İnsülin, insülin-benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1), epidermal büyüme faktörü 

(EGF), trombosit kaynaklı büyüme faktörü (PDGF) ve fibroblast büyüme faktörü (FGF) 

gibi büyüme faktörlerinin reseptörleri tirozin kinaz aktivitesine sahiptir. Büyüme 

hormonu, prolaktin, eritropoietin ve çeşitli sitokinler ise reseptörlerine bağlandıklarında, 

sitoplazmada tirozin kinaz aktivitesine sahip enzimlerin aktive olmasına neden olur. 

Tirozin kinaz aktiviteli büyüme faktörü reseptörlerinde otofosforillenme, enzimin aktif 

bölgesinin aktivitesini artırır. Reseptörün fosforillenen tirozinlerine (fosfotirozin), SH2 

(src homology 2) bölgesi bulunduran proteinler özgül olarak bağlanır. Proteinleri, 

fosfotirozinlere yönlendiren SH2 bölgesi, ilk kez sarkomaya yol açan ve Rous sarkoma 

virus onkogeni tarafından kodlanan src isimli proteinde tanımlanmıştır (61-63).  

 

 
Şekil 2.3. HGF Reseptörü (32) 
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 Bottaro ve ark. (64) tarafından yapılan bir çalışma, c-Met’in HGF için bir 

reseptör olduğunu göstermiştir. Higuchi ve ark. (65) da, c-Met’in HGF’yi yüksek bir 

affinite ile bağladığını bulmuştur. Tajima ve ark. (66), iyot-125 ile işaretlenmiş HGF 

molekülünü kullanarak, HGF reseptörlerinin doku dağılımını incelemişler ve başta 

karaciğer olmak üzere, dalak, böbrekler, akciğerler, adrenal bezler, hipofiz bezi ve tiroit 

bezinde HGF reseptörlerinin bulunduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca, HGF reseptörlerinin 

varlığı, epitelyal tümörler (57, 67), mikroglialar (68) ve endotelyal hücrelerde (69) de 

gösterilmiştir. Bu yaygın dağılım, HGF’nin çeşitli organlarda etki gösteren 

multifonksiyonel bir faktör olduğuna işaret etmektedir. Örneğin, Bussolino ve ark. (69) 

endotel hücrelerinde bulunan reseptörler yoluyla HGF’nin güçlü bir anjiogenik faktör 

olduğunu tespit etmiştir.  

 HGF’nin c-Met’e bağlanması, tirozin kinazın C-terminal olarak toplanmış 

tirozin rezidülerinin fosforilasyonunu uyarır. Bu durum, mitojenik, motojenik ve 

morfojenik aktiviteleri içeren bir dizi hücresel aktiviteyi ortaya çıkaracak olan hücre içi 

olayları başlatır (70-72). 

 Naldini ve ark. (73) HGF’nin, c-met protoonkogeni tarafından kodlanan 

reseptörün tirozin kinaz aktivitesini artırdığını bulmuşlardır. Ferracini ve ark. (74) HGF 

reseptörünün otofosforilasyonunun kendi kinaz aktivitesini artırdığını tespit etmişlerdir. 

Protein kinaz C (PKC) aktivatörlerinin reseptör üzerindeki tirozin fosforilasyonunu 

azalttığı; buna karşın serin fosforilasyonunu artırdığı (75) ve intrasellüler Ca+2 artışının 

da PKC’den bağımsız şekilde serin kinazlar yoluyla serin rezidülerinin fosforilasyonu 

ile benzer bir etkiye sahip olduğu (76) bulunmuştur. Bu çalışmalar, reseptör üzerindeki 

tirozin rezidülerinin fosforilasyonunun kinaz aktivitesinin artışına; serin 

fosforilasyonunun ise aktivitede bir azalmaya yol açtığını ortaya koymuştur (75, 76). 

Gandino ve ark. (77) PKC ve Ca+2-bağımlı kinazlar tarafından tetiklenen 

fosforilasyonlar için, HGF reseptöründeki başlıca fosfat akseptörü olarak 985. 

pozisyondaki serin (Ser-985) rezidüsünü belirlemişlerdir. Hashigasako ve ark. (78) ise, 

protein fosfataz 2A (PP2A)’nın HGF reseptöründeki Ser-985’in defosforilasyonundan 

sorumlu olduğunu ve böylece Ser-985 fosforilasyonunun  PKC ve PP2A tarafından iki 

yönlü olarak kontrol edildiğini belirlemişlerdir. 
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Şekil 2.4. c-Met’in İki Yönlü Regülasyonu (78) 

 

Graziani ve ark. (79) tirozin üzerinden otofosforillenmiş HGF reseptörünün 

fosfatidilinozitol 3-kinaz (PI 3-kinaz) aktivitesiyle ilişkili olduğunu göstermişlerdir. 

Bardelli ve ark. (80) ise, rekombinant HGF reseptörünü kullanarak yaptıkları çalışmada, 

HGF reseptörü tarafından bağlanan ve fosforile edilen 4 sinyal iletici molekül 

bulmuşlardır ki bu moleküllerin hepsi SH2 bölgesi ihtiva eder: PI 3-kinaz, rasGAP, 

fosfolipaz-C gamma (PLC-γ) ve p59Fyn. Ponzetto ve ark. (81) da HGF reseptörlerinin 

C-terminal kısmında PI 3-kinaz için bağlanma bölgeleri tanımlamışlar ve HGF 

uyarısının PI 3-kinaz aktivitesini artırdığını belirlemişlerdir.  

 

2.2.4. HGF’nin Fonksiyonları  

2.2.4.1. Organ Rejenerasyonu 
HGF, rat karaciğer hücreleri üzerinde mitojen bir ajan olarak tanımlanmıştır 

(70). Hepatik injuri esnasında, hem kan hem de karaciğer HGF seviyeleri önemli ölçüde 

artar (71, 82). HGF, mitojenik etkilerinin yanı sıra, hepatositlerde anti-apopitotik ve 

anti-inflamatuvar etkilere de sahiptir (83). Kronik hepatit belirtileri ile yetersiz HGF 
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üretimi arasında bir ilişki olduğu düşünüldüğünden, karaciğer hastalıklarının 

tedavisinde yeni bir ajan olarak HGF’nin kullanımı gündeme gelmiştir (83). Yapılan 

çalışmalarda, hepatektominin ardından kalan karaciğer dokusundan ziyade, akciğer, 

böbrek ve dalak gibi bütünlüğü bozulmamış uzak organlarda HGF mRNA seviyelerinin 

arttığı bulunmuştur (82, 84, 85). Bu durum, hepatektominin ardından portal ven yoluyla 

karaciğer loblarına HGF desteğinin sağlandığını göstermektedir.  

 

 
Şekil 2.5. HGF ve Karaciğer Tamiri (32) 

 

 Broten ve ark. (86), nörepinefrinin hem HGF üretimini hem de hedef dokunun 

HGF’ye cevabını artırabileceğini tespit etmişlerdir. Ekberg ve ark. (87) kısmi 

hepatektomi yapılmış ratlarda, büyüme hormonu ve IGF-1’in, HGF gen ekspresyonunu 

uyardığını belirlemişlerdir. Prostaglandinler üzerine yapılan çalışmalar, PGE1 ve PGI2 

başta olmak üzere, PGE2, PGD2 gibi prostaglandinlerin HGF geninin transkripsiyonel 

aktivasyonu yoluyla HGF üretimini artırabileceğini göstermiştir (88).  Khan ve ark. 

(89), kültür ortamında stromal hücreler tarafından HGF üretiminin, IL-6 ve TNFα 

tarafından artırıldığını bulmuşlardır. Sonuç olarak, karaciğer hasarı esnasında, 
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nörepinefrin, büyüme hormonu, prostaglandinler ile IL-1, IL-6 ve TNF-α gibi çeşitli 

sitokinlere cevap olarak, sağlam organlar tarafından HGF üretilmekte; ayrıca bu 

endokrin salgının dışında, Kupffer hücreleri gibi sinüzoidal hücrelerce gerçekleştirilen 

parakrin HGF salgısının da etkisi ile, karaciğer büyümesi ve tamiri uyarılmaktadır (32, 

90). 

 Ishiki ve ark. (91), intravenöz olarak enjekte edilen HGF’nin fare karaciğerinde 

hepatosit büyümesini uyardığını ve hepatositlerin hepatite karşı bütünlüğünün 

korunmasında rol aldığını göstermiştir. Burr ve ark. (92) ise, anti-HGF antikorlarının, 

karaciğer rejenerasyonu esnasında, hepatosit proliferasyonunu inhibe ettiğini 

bulmuşlardır. Benzer şekilde, Li ark. (93) da, kolestazın indüklediği hepatitte, HGF ve 

c-Met mRNA seviyelerinin karaciğerde arttığını; anti-HGF IgG antikorları verildiğinde 

hepatik disfonksiyonun belirgin hale geldiğini ve rekombinant HGF tedavisinin 

ardından inflamasyonun azaldığını tespit etmişlerdir. Huh ve ark. (94) karaciğer-spesifik 

c-Met eksikliği bulunan farelerde, fizyolojik şartlarda karaciğer fonksiyonlarının 

bozulmadığını; bununla birlikte, karaciğerin injuri durumunda gösterdiği adaptif 

değişikliklerin belirgin şekilde etkilendiğini belirlemişlerdir. Akut hepatit esnasında, rat 

karaciğerinde, diğer organlardakinden daha erken ve belirgin olarak HGF mRNA 

seviyeleri artar (95). Hepatit esnasında artan HGF’nin kaynağı olarak Kupffer hücreleri 

gibi sinüzoidal hücreler gösterilmektedir (96).  

Her ne kadar HGF, karaciğer hücreleri üzerinde mitojen bir ajan olarak 

tanımlanmış ve buna göre isimlendirilmişse de, diğer birçok organ ve dokuda da 

intrinsik bir tamir faktörü olarak rol oynamaktadır (76).  

Yanagita ve ark. (97) akut akciğer injurisini takiben akciğerlerde HGF 

aktivitesinin ve mRNA ekspresyonunun arttığını tespit etmişlerdir. Shiratori ve ark. (98) 

tip II alveolar epitelyal hücrelerde c-Met mRNA ekspresyonunun varlığını 

belirlemişlerdir. Bu durum, alveolar hücrelerin HGF için muhtemel bir hedef olduğunu 

ortaya koymuştur. Nitekim aynı çalışmada, HGF’nin tip II alveolar hücrelerde DNA 

sentezini artırdığı bulunmuştur. Ohmichi ve ark. (99) da HGF’nin doza bağımlı bir 

şekilde trekeal ve alveolar epitelyal hücrelerde DNA sentezini ve hücre 

proliferasyonunu artırdığını göstermişlerdir. Yamada ve ark. (100) ise pulmoner injuriyi 

takiben HGF mRNA ekspresyonunun ve HGF seviyelerinin yükseldiğini ve alveolar 

epitelyal hücrelerde DNA sentezinin arttığını ve bu artışın anti-HGF antikorlarıyla 
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baskılandığını belirlemişlerdir. Bu ve benzeri çalışmaların (101-104) ışığında, akciğer 

injurisine sekonder olarak salgılanan HGF’nin doku rejenerasyonunda önemli bir işlev 

gördüğü söylenebilir.   

Igawa ve ark. (105) HGF’nin renal tübüler epitel hücrelerinde DNA sentezini 

doza bağımlı bir şekilde uyardığını göstermişler ve bu nedenle “renotropik” bir faktör 

olarak böbreğin rejenerasyonunda rol alabileceğini öne sürmüşlerdir. Bu iddiayı 

desteklemek için, akut renal yetmezlikten (ARY) sonra rat böbreklerindeki HGF 

aktivitesine ve HGF mRNA ekspresyonuna bakmışlar ve her ikisinin de önemli ölçüde 

arttığını görmüşlerdir (106). Nagaike ve ark. (107) da, unilateral nefrektomiden ve 

karbon tetraklorür (CCl4) verilmesinden sonra, intakt böbrekte HGF mRNA 

seviyelerinin ve HGF aktivitesinin arttığını bulmuşlardır. Kawaida ve ark. (108) ise 

intravenöz olarak verilen rekombinant HGF’nin nefrotoksik ajanlarla ortaya çıkarılan 

ARY’ye bağlı serum kreatinin ve kan üre nitrojenindeki (BUN) yükselmeleri 

baskıladığını gözlemlemişlerdir. Mizuno ve ark. (109) tek taraflı üreter ligasyonu 

yaparak obstrüktif nefropati oluşturdukları farelerde, anti-HGF antikorlarının 

verilmesinin tubulointerstisyel fibrozu ve tubuler apopitozu artırdığını; tubuler 

proliferasyonu ise azalttığını ve söz konusu etkilerin, rekombinant HGF verilmesiyle 

tersine döndüğünü bulmuşlardır. Sonuç olarak, HGF’nin renotropik bir ajan olarak 

böbrek hastalıklarında olumlu etkilerinin olduğu anlaşılmaktadır (110-113).  

Yapılan çalışmalar, HGF’nin, gastrointestinal sistemde özellikle ülser 

iyileşmesinde, (114-119); deride kıl gelişimi ve yara iyileşmesinde (120-122); kıkırdak 

ve kas dokusunda hasar sonrası iyileşme sürecinde (123, 124) ve hematopoezde (125-

132) görev aldığını göstermektedir.  

 

2.2.4.2. Organ Gelişimi 
1991 yılında, Montesano ve ark. (133) HGF’nin embriyolojik süreçte organların 

gelişimi için önemli olabileceğini öne sürmüştür. Gerçekten de ilerleyen yıllarda yapılan 

çalışmalar, organogenezde HGF’nin yaşamsal bir role sahip olduğunu göstermiştir 

(134-140). HGF’nin başta plasenta (141-147) olmak üzere, sinir dokusu (148-153), 

böbrek (154-158), karaciğer (136, 157), akciğer (159-161), GİS (157, 162), kas dokusu 

(163, 164), dişler (165, 166), kemik ve kıkırdak dokusu (167), meme bezleri (168, 169), 

hematopoetik doku (170) ve tükürük bezlerinin (171) gelişiminde fonksiyon gördüğü 
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anlaşılmıştır. Aksi yönde bulgular (142) olmakla birlikte, Patel ve ark. (146) 

implantasyondan önce dahi embriyoda HGF reseptörüne ait mRNA ekspresyonunu 

belirlemişlerdir.  

 

2.2.4.3. Antiapopitotik Etkileri 
Yapılan çalışmalarla, HGF’nin Bcl-xL ekspresyonunu indüklediği ve Fas aracılı 

apopitotik hücre ölümünü baskıladığı gösterilmiştir (172, 173). Wang ve ark. (174) 

HGF reseptörünün direkt olarak Fas reseptörüne bağlandığını ve bu etkileşimin Fas 

ligand bağlanmasını önlediğini belirlemişlerdir. Suzuki ve ark. (175) tarafından yakın 

zamanda yapılan çalışmada ise, HGF’nin Akt aktivasyonu yoluyla Bcl-xL 

ekspresyonunu uyardığı ve Fas aracılı apopitoza karşı koruma sağladığı bulunmuştur.  

Yamamoto ve ark. (176) endotelyal hücrelerde hipokisinin indüklediği 

apopitotik hücre ölümünün, HGF tarafından önemli ölçüde engellendiğini ve HGF’nin 

apopitozun bir inhibitörü olan Bcl-2’yi doza bağımlı bir şekilde artırdığını tespit 

etmişlerdir. Nakagami ve ark. (177) ise, HGF’nin sitozolden mitokondri membranına 

bax translokasyonunu inhibe ederek endotelyal hücre apopitozunu önlediğini 

göstermişlerdir.   

Paradoksal olarak, HGF/Met sistemi proapopitotik özellikler de gösterir: HGF 

reseptörünün kaspazlar tarafından yıkıma uğraması sonucu ayrılan parçası (p40 Met), 

apopitozu uyarma yeteneğine sahiptir. Ayrıca, HGF reseptörünün direkt olarak Fas 

reseptörüne bağlanarak Fas ligand bağlanmasını önlemesi nedeniyle, HGF’nin 

reseptörüne bağlanması Met/Fas ilişkisini bozar ve hücreyi Fas bağımlı apopitoza 

duyarlı hale getirir (11, 174).   

 

2.2.4.4. Antifibrotik Etkileri 
Matsuda ve ark. (178) hepatik fibrozlu ratlarda, HGF’nin kollajenaz aktivitesini 

stimüle ettiğini ve fibrozun progresyonunu önlediğini bulmuşlardır. Yaekashiwa ve ark. 

(179) ise, akciğer injurisinde fibrotik değişikliklerin HGF ile baskılandığını tespit 

etmişlerdir. Benzer şekilde, HGF’nin antifibrotik etkisi, Mizuno ve ark. (180) tarafından 

kronik böbrek yetmezliğinde; Wu ve ark. (181) tarafından sistemik sklerozda; 

Nakamura ve ark. (182) tarafından da kardiyomiyopatide belirlenmiştir.  
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HGF’nin fibrotik lezyonlarda rezolüsyonu hangi mekanizmalarla sağladığı 

konusunda çeşitli görüşler öne sürülmüştür: TGFβ1’i baskıladığı (183, 184), tübüler 

epitelyal hücrelerin miyofibroblastlara fenotipik transizyonunu bloke ettiği (185), 

konnektif doku büyüme faktörü indüksiyonunu azalttığı (186) ve matriks 

metalloproteinazlarının (MMP) aktivitesini indüklediği (187) yapılan çalışmalarla 

belirlenmiştir. Canbay ve ark. (188) kolestatik karaciğer hasarında, Fas aracılı apopitoz 

ile fibrogenezin ilişkili olduğunu bulmuşlardır. 

 

2.2.4.5. Antiinflamatuar Etkileri 
Kuroiwa ve ark. (189) akut graft-versus-host hastalığında (GVHD) HGF’nin 

IFN-γ, TNF-α ve IL-12’yi baskıladığını tespit etmişlerdir. Benzer şekilde, Yamaura ve 

ark. (190) tarafından kardiyak transplantasyonda HGF’nin IFN-γ ekspresyonunu 

azalttığı bulunmuştur. Futamatsu ve ark. (191) akut miyokarditli ratlarda yaptıkları 

çalışmada, HGF’nin antiinflamatuar sitokinler olarak bilinen IL-4 ve IL-10 üretimini 

artırdığını; T-hücre proliferasyonunu ve IFN-γ üretimini ise baskıladığını 

belirlemişlerdir. Mizuno ve ark. (111) renal iskemi-reperfüzyon hasarında, vasküler 

ödem ve nötrofil infiltrasyonunun HGF tarafından azaltıldığını göstermişlerdir. 

Okunishi ve ark. (192) ise, HGF’nin hem in vivo hem de in vitro olarak, antijen-sunma 

gibi dentritik hücre fonksiyonlarını baskıladığını bulmuşlardır. 

Son yıllarda yapılan çalışmalar (193, 194), HGF’nin hem oksijenaz-1 

indüksiyonunu artırarak, IL-10 üretiminin up-regülasyonu ve IL-6 üretiminin down-

regülasyonu yoluyla antiinflamatuar etki gösterdiğini ortaya koymuştur. 

 

2.2.4.6. Anjiogenik Etkileri 
Nakamura ve ark. (195) HGF’nin doza bağımlı bir şekilde endotelyal hücrelerde 

DNA ve protein sentezini uyardığını bulmuşlardır. Morishita ve ark. (196) ise HGF’nin 

terapötik bir ajan olarak iskemik durumlarda anjiogenezi indüklediğini tespit 

etmişlerdir. Bu bulgu, yapılan başka çalışmalarla da doğrulanmıştır (197-199). Ishizawa 

ve ark. (200), HGF’nin kemik iliğinden endotelyal progenitör hücrelerin 

mobilizasyonunu indüklediğini ve endotelyal hücrelerin proliferasyonunu artırdığını 

göstermişlerdir. Son zamanlarda, özellikle kanser tedavisinde, anjiogenezi inhibe etmek 

için, HGF/c-Met sinyal yolu bir hedef olarak ön plana çıkmıştır (9).   
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2.2.4.7. HGF’nin Diğer Etkileri 
Yapılan bilimsel araştırmalar, HGF’nin nöroprotektif etkilere sahip olduğunu 

(201-203); tümör büyümesi, invazyonu ve metastazı ile ilişkili olduğunu (204-209) ve 

pankreatik β hücrelerinden insülin salınımını uyardığını (210, 211) göstermiştir. 

 

2.3. HGF Gen Polimorfizmleri 
 1984 yılında HGF’nin keşfedilmesinin ardından birkaç yıl içinde rat ve insan 

HGF cDNA’sı belirlenmiştir (212-214). İnsanlarda, HGF kodlayan gen, kromozom 

7q11.1-21 üzerinde lokalizedir ve 18 ekson ve 17 introndan oluşmaktadır (215).   

 Literatüre bakıldığında, HGF gen polimorfizmleri hakkında bugüne kadar sınırlı 

sayıda çalışmanın yapıldığı görülmektedir (216). Nakai ve ark. (217) koroner arter 

hastalığıyla ilişkili genlerdeki tek nükleotit polimorfizmlerini (SNP) analiz ettikleri 

çalışmada, HGF intron 1’deki C>T polimorfizmine de bakmışlardır. Takiuchi ve ark. 

(218) HGF genindeki SNP’leri taramışlar ve bunların hipertansiyon ve aterosklerozdaki 

önemini değerlendirmişlerdir. Bu çalışmada, promoter bölgede 8, intron 7, 8, 10, 11, 

14’te birer, intron 13 ve intron 17’de 2’şer, intron 9’da 3 ve ekson 15’te 1 adet olmak 

üzere toplam 21 SNP incelenmiştir. Çalışma sonucunda, intron 8’deki A43839T 

polimorfizmi ile ateroskleroz gelişimi arasında bir ilişki olduğu görülmüştür.  

Motone ve ark. (219) esansiyel hipertansiyon ile HGF gen polimorfizmleri 

arasındaki ilişkiyi araştırdıkları çalışmada, intron 13’teki C/A, intron 14’teki T/C ve 

intron 8’deki T/A polimorfizmlerine bakmışlardır. Bu çalışmada, intron 13 C/A 

(C57488A, rs2074725) polimorfizmi ile hipertansiyon arasında önemli bir ilişki olduğu; 

A allelinin lokal HGF üretimi yoluyla endotelyal disfonksiyona ve hipertansiyona karşı 

koruyucu olabileceği bulunmuştur.  

Han ve ark. (220) inceledikleri 18 SNP’den 3’ünün (-1652 T/C, 43839 T/A ve 

49080 C/T) miyopi gelişimiyle ilişkili olduğunu öne sürmüştür; ancak Wang ve ark. 

(221)’nın yaptığı çalışma, -1652 T/C (rs3735520) polimorfizmi ile miyopi arasındaki 

ilişkiyi doğrulamamıştır. Bununla birlikte, Yanovitch ve ark. (222) bu polimorfizmin 

orta ve hafif derecedeki miyopilerle ilişkili olduğunu bulmuştur.  

Toyoda ve ark. (223) tarafından yapılan ve çeşitli büyüme faktörlerine (EGF, 

HGF, TGFβ1) ait gen polimorfizmleri ile otizm arasındaki ilişkinin araştırıldığı 
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çalışmada, incelenen 7 HGF gen polimorfizminden hiçbiri için bir ilişki tespit 

edilememiştir.  

Ma ve ark. (224) tarafından yapılan bir çalışmada ise, HGF geninin promoter 

bölgesindeki polimorfizmlerin meme kanseri gelişimiyle ilişkili olabileceği ifade 

edilmiştir.   

Ozturk ve ark. (225) HGF intron 13 C/A ve intron 14 T/C polimorfizmleri ile 

nefrolitiazis arasında bir ilişki bulamamışlardır. Aynı çalışmada, bu polimorfizmlerin 

serum HGF konsantrasyonlarını etkilemediği bulunmuştur.  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. Gereçler 

3.1.1. Çalışma Grubunun Seçilmesi 
Bu çalışmaya, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’nun 15.05.2009 

tarih ve 137 numaralı karar ile, etik kurul onayı alındıktan sonra başlandı. Atatürk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

polikliniğine başvuran ve RA tanısı konulan 100 hasta ile herhangi bir sistemik hastalığı 

olmayan, yaş ortalamaları ve cinsiyet oranları hasta grubu ile benzer olan 123 sağlıklı 

gönüllü (kontrol grubu olarak) çalışma kapsamına alındı.  

 

3.1.2. Numunelerin Toplanması  
Hasta ve kontrol grubundaki bütün bireylerden, serum HGF 

konsantrasyonlarının belirlenebilmesi için jelli biyokimya tüplerine ve DNA izolasyonu 

yapılabilmesi için EDTA’lı hemogram tüplerine uygun miktarlarda venöz kan örnekleri 

alındı. Biyokimya tüplerine alınan kan örneklerinin pıhtılaşması beklendikten sonra, 10 

dakika süreyle 3000 rpm’de santrifüj işlemi yapıldı. Ardından elde edilen serumlar 

alikotlanarak HGF ölçümüne kadar -80 oC’de muhafaza edildi. Hemogram tüplerine 

alınan kan örneklerinden HGF polimorfizm analizleri için, aşağıda detaylı anlatıldığı 

şekliyle, DNA izolasyonu yapıldı.  
 

3.1.3. Çalışmada Kullanılan Kimyasal Malzemeler 
Çalışmamızda kullanılan kimyasal malzemeler ve ticari kitlere ait bilgiler, Tablo 

3.1.’de verilmiştir. 

 

Tablo 3.1. Çalışmada Kullanılan Kimyasal Malzemeler 

Kimyasal Malzeme/Kit Adı                  Temin Edildiği Firma  

Pure Link Genomic DNA İzolasyon Kiti Invitrogen, Cat. No.:K1820-01 

20 x TaqMan SNP Genotyping Assay Mix Applied Biosystems 

2 x FastStart Universal Probe Master Roche 

Human Activated HGF Assay Kit Immuno-Biological Laboratories 
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(IBL) Cat.No.:RSC27401R 

Etanol (%96–100) Merck 

 

3.1.4. Çalışmada Kullanılan Cihazlar ve Sarf Malzemeler 
Çalışmamızda kullanılan cihazlar ve sarf malzemelere ait bilgiler, Tablo 3.2.’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 3.2. Çalışmada Kullanılan Cihazlar ve Sarf Malzemeler 

Cihaz / Sarf Adı Marka 

Class II laminar flow kabin                          Nüve LN 120 

Mikropleyt okuyucu Bio-Tek PowerWave XS 

Real Time – PCR, 7300 model Applied Biosystems 

Derin dondurucu (-80 oC)                  Sanyo Electric 

BioPhotometer Plus                        Eppendorf GA, Germany 

Termomikser   Thermomixer Comfort, Eppendorf  

Vorteks  Yellov Line TTS2, IKA 

Mikrosantrifüj                                  Mikro 200 Hettich 

Otoklav Hmc-Hırayama 

Hassas terazi   Olympus Europa 

Mikro otomatik pipetler                       Eppendorf 

Filtreli pipet uçları Eppendorf ve Biosphere Filter Tip 

PCR Tüpleri (DNAaz ve RNAaz free) Axygen 

96 Well- RT-PCR Reaksiyon Pleyti MicroAmp 

Pudrasız tek kullanımlık eldivenler Aldrich 

 

3.2. Yöntemler 

3.2.1. Serum HGF Konsantrasyonlarının Belirlenmesi 
 Serum HGF konsantrasyonları, katı faz sandwich ELISA yöntemiyle, “Human 

Activated HGF Assay Kit” (IBL, Cat.No.:RSC27401R) kullanılarak, üretici firmanın 

yönergeleri doğrultusunda ölçüldü.  
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3.2.2. Polimorfizm Analizleri 
HGF geni intron 13 C/A ve intron 14 T/C polimorfizmlerinin analizi için, 

EDTA’lı hemogram tüplerine alınan venöz kan örnekleri alikotlanarak, analiz işlemi 

yapılıncaya kadar -80 oC’de saklandı ve Invitrogen, PureLink Genomic DNA izolasyon 

kiti (Catalog. No.:K1820-01) kullanılarak DNA’lar izole edildi. Polimorfizm analizleri, 

Real Time – PCR yöntemi kullanılarak allelik diskriminasyonu analiziyle 

gerçekleştirildi. 

. 

3.2.2.1. DNA İzolasyonu 
PureLink Genomic DNA izolasyon kiti ile aşağıdaki işlemler yapılarak, 

EDTA’lı tüplere alınan periferik venöz kan örneklerinden genomik DNA izole edildi: 

1- Termomikser 55 °C’ye ayarlandı.  

2- Her bir numune için, steril mikrosantrüfüj tüplerine 200’er µL vortekslenmiş tam kan 

aktarıldı.  

3- Üzerlerine 20 µL proteinaz K ve 20 µL RNAaz A eklendi.  

4- Karışımlar hafifçe vortekslendi ve 2 dakika boyunca oda sıcaklığında inkübe edildi. 

5- Üzerlerine 200 µL PureLink Genomic Lysis/Binding Buffer eklendi ve homojen 

oluncaya kadar iyice vortekslendi. 

6- Termomikserde (55°C’de) 10 dakika süreyle inkübasyona bırakıldı (proteinlerin 

parçalanması için).  

7- Daha sonra, oluşan lizatlara 200 µL etanol (%96-100’lük) ilave edildi. 

Homojenizasyonu sağlamak için vortekslendi (yaklaşık 5’er saniye). 

8- Ardından DNA bağlanması işlemine geçildi ve karışımlar ependorflara yerleştirilen 

spin kolonlara aktarıldı.  

9- 10.000 g’de 1 dakika süreyle santrifüj işlemi uygulandı. 

10- Tüplerde biriken sıvılar döküldü ve kolonlar yeni ependorflara aktarıldı.  

11- 500 µL wash buffer 1 eklenerek kolonlar yıkandı ve 10.000 g’de 1 dakika süreyle 

santrifüj edildi. 

12- Ependorfun altında kalan kısımlar kolona bulaştırılmadan boşaltıldı ve kolonlar yeni 

toplama tüpüne yerleştirildi.  

13- Kolonlara 500 µL wash buffer 2 ilave edilerek 14.000 g’de 3 dakika boyunca 

santrifüj edildi. 
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14- Altta kalan kısımlar atıldı ve kolonlar steril mikrosantrifüj tüplerine konuldu. 

Üzerlerine 100 µL elution buffer D eklendi ve oda sıcaklığında 1 dakika süreyle inkübe 

edildi. 

15- Son olarak, tüpler 14.000 g’de 1 dakika boyunca santrifüj edilerek, DNA izolasyon 

işlemleri tamamlandı ve elde edilen numuneler PCR tüplerine aktarıldı. 

 

3.2.2.2. DNA Saflık Tayini ve Konsantrasyonunun Hesaplanması 
İzole edilen DNA’ların konsantrasyon ve saflıkları, spektrofotometrik yöntemle 

260 ve 280 nm dalga boylarında absorbanslarının ölçülmesiyle belirlendi. Bu amaçla 

BioPhotometer plus (Eppendorf GA, Hamburg, Germany) model fotometre ve özel UV 

okutma küvetleri kullanıldı.  Her bir örneğin DNA konsantrasyonu ve A260/A280 oranı 

BioPhotometer cihaz yazılımı tarafından otomatik olarak hesaplandı. 1.7 ve üzeri saflık 

oranına sahip DNA örnekleri RT-PCR analizi için uygun olarak kabul edildi. 

 

3.2.2.3. Real Time PCR (RT-PCR) Analizi 
HGF geni intron 13 C/A ve intron 14 T/C polimorfizmlerinin analizi, RT-PCR 

cihazı (Applied Biosystems 7300) kullanılarak, TaqMan allelik diskriminasyon yöntemi 

ile belirlendi.  

Analiz işleminde kullanılan allele spesifik TaqMan problar, HGF geni intron 13 

C/A için, 5’-FAM-GCACAAATTATAGTCCAGAGCTTACcGTCTGGCAAGCAGATGTG- 

ATCAGCT-Tamra-3’ ve 5’-VIC- GCACAAATTATAGTCCAGAGCTTACaGTCTGGCAA- 

GCAGATGTGATCAGCT-Tamra-3’ ; primer dizileri, Forward 5’-CTACCTCTGGAGGC- 

ACAAATTA-3’ ve Reverse 5’-GGGTACAACCTTCAGGACCA-3’ idi. İntron 14 T/C için 

kullanılan problar, 5’-FAM-CTACAGGAGAAAGAAGTAGTGAGGAtTGAAAAAAGCCT- 

ATTGACAATTTAG-Tamra-3’ ve 5’-VIC-CTACAGGAGAAAGAAGTAGTGAGGAcTGA- 

AAAAAGCCTATTGACAATTTAG-Tamra-3’ şeklinde idi. 

 RT-PCR allelik diskriminasyon analizi için önerilen final DNA konsantrasyonu, 

Tris-EDTA tamponu (pH 8.0) ile 5 ng/µL’ye seyreltildi. Analiz işlemlerinde, 96 

well’lik PCR reaksiyon pleytlerinde, negatif kontrol amaçlı 6 kuyucuk boş bırakılarak 

(No Template Control, NTC), diğer kuyucuklara 1’er µL DNA örneği pipetlenerek, 

moleküler kabin içinde steril ortamda buharlaşması için bekletildi (oda sıcaklığında). 

Sıvı kısım tamamen buharlaştıktan sonra, hazırlanan PCR reaksiyon miksi [20x 
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TaqMan SNP Genotyping Assay Mix (Applied Biosystems), 2x FastStart Universal 

Probe Master (Roche) ve nuclease-free su] her kuyucuğa 5’er µL olacak şekilde pleyte 

yüklendi (NTC kuyucukları dahil). 96 well pleytin üstü şeffaf yapışkan örtü ile sıkıca 

kapatıldıktan sonra RT-PCR cihazına yüklenerek ön okuma işlemi yapıldı. Bu işlem 

sırasında, PCR amplifikasyonu öncesi problardan kaynaklanan floresan ışımalar 

okutuldu. Daha sonra RT-PCR cihazına PCR protokolü girildi: 95 °C’de 10 dk 

başlangıç denatürasyonu, ardından toplam 50 siklus 92 °C’de 15 sn ve 60 °C’de 90 sn. 

PCR amplifikasyonundan sonra son okuma işlemi yapıldı. Bu işlemde, pleytteki 

floresan ışıma düzeyi okutuldu ve ön okuma sürecinde tespit edilen floresan ışımalar 

otomatik olarak çıkartıldı. Elde edilen verilerden, floresan ışımanın renk özelliğine göre 

(HGF 13 C/A için, allel A VIC ve allel C FAM; HGF 14 T/C için, allel C VIC ve allel 

T FAM floresan boya) cihazın kendi programı kullanılarak (7300 System SDS 

Software), HGF geni intron 13 C/A ve intron 14 T/C allelleri belirlendi. 

 

 
Şekil 3.1. HGF intron 13 C/A için RT-PCR reaksiyonlarını gösteren “Rn-Cycle” grafiği. 
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Şekil 3.2. HGF intron 13 C/A polimorfizmine ait “scatter plot” görüntüleri. Sol üst köşede 
toplanan Allel Y (mavi) C allelini; sağ köşede toplanan Allel X (kırmızı) A allelini 
göstermektedir. Grafiğin orta kısmında gruplanan yeşil renkli üçgen şekiller “both” yani 
heterozigot CA genotipini temsil etmektedir. Grafikte sol alt köşede gruplanan gri renkteki 
kareler, negatif kontrolleri (NTC) temsil etmektedir. Yine sol alt köşede toplanan ancak X 
işareti ile gösterilen veriler ise, genotipi belirlenemeyen örnekleri temsil etmektedir 
(muhtemelen çok düşük DNA konsantrasyonu veya PCR inhibisyonundan dolayı). 
 

3.2.3. İstatistiksel Analiz 
İstatistiksel analizler, SPSS 11.5 istatistik programı (SPSS Inc, Chicago, USA) 

ile yapıldı. Sürekli nümerik değişkenlerin dağılımının normal olup olmadığı 

Kolmogorov-Smirnov testi ile belirlendi. Normal dağılıma uymayan analitin iki grupta 

karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi; üç grupta karşılaştırılmasında ise Kruskal 

Wallis testi kullanıldı. Hasta ve kontrollerde gen polimorfizm dağılımını karşılaştırmak 

için Ki Kare (Chi Square) testi uygulandı. İstatistiksel analizler için p<0.05 değerleri, 

anlamlı olarak kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

 

4.1. Serum HGF Konsantrasyonları  
Hasta grubunda serum HGF konsantrasyonu 1431 ± 851 pg/mL (mean ± SD) 

iken, kontrol grubunda 1135 ± 647 pg/mL olarak ölçüldü. Hasta ve kontrol grubu 

arasındaki farklılık, istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05).  

 

 
Şekil 4.1. Hasta ve kontrol grubunda serum HGF konsantrasyonları 

 

4.2. Genotip ve Allel Frekansları 

4.2.1. İntron 13 C/A Polimorfizmi 
Hastaların 82’sinde ve sağlıklı bireylerin 106’sında intron 13 C/A polimorfizmi 

için genotip belirlendi. Hastaların 57’sinde (%69.5) AA, 8’inde (%9.8) CA ve 17’sinde 

(%20.7) CC genotipi; sağlıklı bireylerin ise 30’unda (%28.3) AA, 27’sinde (%25.5) CA 

ve 49’unda (%46.2) CC genotipi saptandı. Genotiplerin dağılımı açısından farkın 

önemlilik testi X2 ile yapıldı ve iki grup arasında önemli bir farklılık gözlendi 

(X2=31.661, df=2; p<0.001) (Tablo 4.1). 

 

İntron 13 C/A polimorfizm analizi yapılan hastalarda 122 adet A alleli (%74.4) 

ve 42 adet C alleli (%25.6) saptanırken; sağlıklı bireylerde 87 adet A alleli (%41) ve 

125 adet C alleli (%59) saptandı. Hasta bireylerde A allel sıklığı istatistiksel olarak 

anlamlı şekilde daha yüksekti (X2=40.324, df=1; p<0.001) (Tablo 4.1). 
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4.2.2. İntron 14 T/C Polimorfizmi 
85 hasta ve 86 sağlıklı bireyde intron 14 T/C polimorfizm analizi sonucu 

genotipler belirlenebildi. Hastalardan 15’inde CC (%17.7), 38’inde TC (%44.7) ve 

32’sinde TT (%37.6) genotipi saptandı. Sağlıklı bireylerin ise 4’ünde CC (%4.7), 

35’inde TC (%40.7) ve 47’sinde TT (%54.6) genotipi belirlendi. Genotiplerin dağılımı 

açısından farkın önemlilik testi X2 ile yapıldı ve iki grup arasında önemli bir farklılık 

gözlendi (X2=9,334, df=2; p<0.01) (Tablo 4.1). 

 

İntron 14 T/C polimorfizm analizi yapılan hastalarda 68 adet (%40) C ve 102 

adet (%60) T alleli; sağlıklı bireylerde ise 43 adet (%25) C ve 129 adet (%75) T alleli 

tespit edildi. Hasta bireylerde C alleli sıklığı anlamlı şekilde daha yüksekti (X2=8,104, 

df=1; p<0.005) (Tablo 4.1). 

 
Tablo 4.1. HGF İntron 13 ve İntron 14 Gen Polimorfizm Sonuçları 
 
Polimorfizm   Hasta (%)               Kontrol (%)                       P değeri 
İntron13 Genotip    

CC 17 (%20.7) 49 (%46.2)  

X2=31.66, df=2 
p<0.001 

AA 57 (%69.5) 30 (%28.3) 
CA 8  (%9.8) 27 (%25.5)                

Allel Frekansı    
C 0.256 0.590 p<0.001 

A 0.744 0.410  
İntron 14 Genotip    

TT 32 (%37.6)                 47 (%54.6)               

X2=9.33, df=2 

p<0.01 

TC 38 (%44.7)                 35 (%40.7)                   

CC 15 (%17.7)                 4 (%4.7) 

Allel Frekansı    

C 0.400 0.250 p<0.005 

T 0.600 0.750  
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4.3. Polimorfizmlerin Serum HGF Konsantrasyonlarına Etkisi 

 
HGF konsantrasyonları ölçülen ve intron 13 C/A polimorfizm analizi yapılan 

hastalarda ve sağlıklı bireylerde, genotip farklılığının HGF konsantrasyonları üzerine 

istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi yoktu (sırasıyla, X2=1.699, df=2; p>0.05 ve 

X2=1.624, df=2; p>0.05).  

HGF konsantrasyonları ölçülen ve intron 14 T/C polimorfizm analizi yapılan 

hastalarda ve sağlıklı bireylerde, genotip farklılığının HGF konsantrasyonları üzerine 

istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi yoktu (sırasıyla, X2=0.094, df=2; p>0.05 ve 

X2=0.450, df=2; p>0.05).  

 
Tablo 4.2. Hasta Grubunda Polimorfizmlerin Serum HGF Konsantrasyonlarına Etkisi 
 
Polimorfizm Serum HGF Konsantrasyonu  

(mean ± SD) 
P değeri 

İntron 13 Genotip 

CC 1426 ± 723 pg/mL  

X2=1.699, df=2 
p>0.05 

AA 1506 ± 935 pg/mL 

CA 1623 ± 505 pg/mL 

İntron 14 Genotip   
TT 1480 ± 1022 pg/mL  

X2=0.094, df=2 

p>0.05 

TC                   1429 ± 815 pg/mL 

CC                   1507 ± 893 pg/mL 
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Tablo 4.3. Kontrol Grubunda Polimorfizmlerin Serum HGF Konsantrasyonlarına Etkisi 
 
Polimorfizm Serum HGF Konsantrasyonu  

(mean ± SD) 
P değeri 

İntron 13 Genotip 

CC 1035 ± 378 pg/mL  

X2=1.624, df=2 
p>0.05 

AA 1186 ± 673 pg/mL 

CA 757 ± 265 pg/mL 

İntron 14 Genotip   
TT 1115 ± 209 pg/mL  

X2=0.450, df=2 

p>0.05 

TC 1304 ± 756 pg/mL  

CC   1275 ± 1129 pg/mL 
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5. TARTIŞMA 

 
İlk kez 1984 yılında, hepatosit proliferasyonunu uyaran bir faktör olarak 

keşfedilen HGF’nin, çeşitli hücreler tarafından doku hasarına cevap olarak üretildiği ve 

antiinflamatuar özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu durum, tuttuğu eklemlerde 

kıkırdak ve subkondral kemik harabiyetine yol açan, kronik inflamatuar bir hastalık 

olarak RA’da, HGF’nin bir rol üstlenip üstlenmediği sorusunu akla getirmiştir (226). 

Yaptığımız çalışmada, RA hastalarında serum HGF konsantrasyonunun, sağlıklı 

kontrollere göre daha yüksek olduğunu bulduk. Bu sonuç, Feuerherm ve ark. (227)’nın 

yaptığı çalışmanın sonuçları ile uyumludur ve HGF’nin RA etyopatogenezinde bir rol 

oynayabileceğini göstermesi açısından önemlidir. RA’da HGF artışı, doku hasarının ve 

inflamasyonun görüldüğü benzer durumlarda olduğu gibi, endokrin ve parakrin etkilere 

bağlı olabilir (32). 

RA’da IL-1, IL-6 ve TNFα, fibroblast proliferasyonu, doku hasarı ve 

inflamasyonun ilerlemesine katkıda bulunan başlıca sitokinlerdir (228-230). HGF’nin 

bu sitokinlere cevap olarak çeşitli dokularda salgısının arttığı bilinmektedir (32, 89). 

Serum HGF düzeylerinin, inflamatuar akciğer hastalıkları (231, 232), akut pankreatit 

(233), hepatit (234), inflamatuar bağırsak hastalıkları (235) ve sepsis (236, 237) gibi 

çeşitli inflamatuar hastalıklarda arttığı gösterilmiş ve prognostik bir araç olarak 

kullanılabileceği öne sürülmüştür. 

Yapılan çalışmalar, sinovyal dokunun HGF için hem bir hedef hem de bir 

kaynak teşkil ettiğini ortaya koymuştur: RA’lı hastaların sinovyal dokusunda c-Met’in 

varlığı ve sinovyal makrofajlar, fibroblastlar ve endotelyal hücreler tarafından HGF’nin 

üretildiği gösterilmiştir (238-240).  

Yukioka ve ark. (226) sinovyal sıvıdaki HGF konsantrasyonunun, RA 

hastalarında, osteoartrit gibi diğer artritlerdekine göre daha yüksek olduğunu bulmuştur. 

Honorati ve ark. (240) tarafından yapılan çalışmada ise, RA’da sinovyal fibroblastlarca 

HGF sekresyonun IL-17 tarafından stimüle edildiği ve bu artışın osteoartritli hastalara 

ait sinovyal fibroblastlardakinden daha fazla olduğu tespit edilmiştir.  Bu çalışmalar, 

HGF’nin RA’da özel bir öneme sahip olabileceğine işaret etmektedir.  
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RA’da HGF artışının hangi süreçleri ne şekilde etkileyebileceği, tartışmalı bir 

konudur. Literatüre baktığımızda RA ve HGF konusunda çok az sayıda çalışmanın 

yapıldığı (241) ve birbiriyle çelişen görüşlerin öne sürüldüğü görülmektedir (242, 243).   

RA’da anjiogenez, sinovyal doku proliferasyonunda oldukça önemlidir ve 

lökositlerin sinovyuma girişinden sorumludur (25-27). Bussolino ve ark. (69) endotel 

hücrelerinde bulunan reseptörler yoluyla HGF’nin anjiogenezi indüklediğini 

belirlemişlerdir. Ishizawa ve ark. (200) ise, kemik iliğinden endotelyal progenitör 

hücrelerin mobilizasyonunun HGF tarafından indüklediğini ve ayrıca HGF’nin 

endotelyal hücrelerin proliferasyonu artırdığını göstermişlerdir. Koch ve ark. (238) 

HGF’nin bu anjiogenik etkileri nedeniyle, inflamatuar artritlerin vaskuloproliferatif 

fazına katkıda bulunabileceğini öne sürmüşlerdir. Bu ve benzeri çalışmalar, HGF/c-Met 

yolunun, anjiogenezin terapötik amaçlı inhibisyonu için bir hedef olabileceğine işaret 

etmektedir (9). Nitekim, HGF reseptör tirozin kinaz inhibitörlerinin RA tedavisi için 

kullanılabileceği ifade edilmiştir (242). Bununla birlikte, aksini savunan görüşler de 

vardır: RA anjiogenezinde oynayabileceği muhtemel role (244) rağmen, Okunishi ve 

ark. (243) HGF’nin özellikle immun sistem üzerinde gösterdiği olumlu etkiler nedeniyle 

RA’lı hastaların tedavisinde önemli bir ajan olabileceğini iddia etmişlerdir. HGF’nin 

akut GVHD’de IFN-γ ve TNF-α’yı; kardiyak transplantasyonda IFN-γ’yı baskılaması; 

akut miyokarditte IL-10 üretimini artırması ve antijen-sunma gibi dentritik hücre 

fonksiyonlarını azaltması, bu iddiayı destekler niteliktedir (189-192). Ancak, literatürde 

üzerinde durulmamış olmakla birlikte, RA ve HGF arasındaki ilişkide dikkate değer 

başka hususlar da söz konusudur. Örneğin, RA’da sinovyal hücrelerin apopitoza karşı 

direnci belirgin şekilde artar ve bu durum, eklem kıkırdağının harabiyetini şiddetlendirir 

(6). HGF ise, hem Bcl-xL ve Bcl-2’yi artırarak, hem de bax translokasyonunu 

önleyerek, apopitozu inhibe eder (172, 175-177). Yine, MMP’lerin aktivitesini artırması 

nedeniyle, kemik ve kıkırdak harabiyetine katkıda bulunabilir (24, 187). Sonuçta, RA ve 

HGF konusuna tek bir açıdan bakmak yerine, HGF’nin çok çeşitli fonksiyonları 

bulunduğu için, RA’nın başlangıç ve gelişim sürecinde olumlu (antiinflamatuar) ya da 

olumsuz (anjiogenik, antiapopitotik) birtakım etkilerinin olabileceğini söylemek, daha 

doğru bir yaklaşım gibi görünmektedir.  

1984 yılında HGF’nin keşfedilmesinden kısa süre sonra rat ve insan HGF 

cDNA’sı belirlenmiştir. Ancak bugüne kadar HGF geniyle ilişkili polimorfizmlerin 
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belirlenmesi ve bunların hastalık süreçleriyle ilişkisinin araştırılmasıyla ilgili çok az 

sayıda çalışma yapılmıştır (212-214, 216). Mevcut çalışmalar, koroner arter hastalığı 

(217), hipertansiyon ve ateroskleroz (218, 219), miyopi (220-222), otizm (223), meme 

kanseri (224) ve nefrolitiazis (225) ile ilgili olup; yaptığımız tarama sonucu literatürde, 

RA hastalığında HGF gen polimorfizminin araştırıldığı bir yayına rastlamadık.  Bizim 

çalışmamız,  RA’lı hastalarda HGF intron 13 C/A ve intron 14 T/C polimorfizmlerini 

araştıran ilk çalışmadır. Bu anlamda literatüre önemli bir katkı sağlayacağını 

düşünmekteyiz. 

Bizim incelediğimiz HGF intron 13 C/A ve intron 14 T/C polimorfizmlerine, 

daha önce esansiyel hipertansiyon ve nefrolitiazis vakalarında bakılmıştır (219, 225). 

Motone ve ark. (219) esansiyel hipertansiyon ile intron 14’teki T/C polimorfizmi 

arasında herhangi bir ilişki tespit edememiştir; bununla birlikte intron 13 C/A 

polimorfizmi ile hipertansiyon arasında önemli bir ilişki olduğunu görmüşler ve A 

allelinin lokal HGF üretimi yoluyla hipertansiyona karşı koruyucu olabileceğini öne 

sürmüşlerdir.  

Bizim yaptığımız çalışmada, RA hastalarında, sağlıklı kontrollere göre intron 13 

AA genotipinin daha sık; CC genotipinin ise daha nadir görüldüğünü belirledik. Allel 

frekanslarına bakıldığında da, hasta bireylerde A alleli sıklığının istatistiksel olarak 

anlamlı şekilde daha yüksek olduğu görüldü. Bununla birlikte, HGF konsantrasyonları 

ölçülen ve intron 13 C/A polimorfizm analizi yapılan hastalarda ve sağlıklı bireylerde, 

genotip farklılığının HGF konsantrasyonlarını etkilemediğini saptadık. Bu sonuç, 

Ozturk ve ark. (225) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları ile uyumludur.  

Yaptığımız çalışmada, RA ile intron 14 T/C polimorfizmi arasında da 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit ettik. Hasta bireylerde sağlıklı bireylere göre 

CC genotipi daha yaygındı ve buna karşın TT genotipinin daha nadir olduğu görüldü. 

Allel frekansı açısından da, hasta bireylerde C alleline anlamlı şekilde daha sık 

rastlandı. Bununla birlikte, intron 13 C/A polimorfizminde olduğu gibi, intron 14’teki 

genotip farklılığının HGF konsantrasyonları üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir 

etkisinin olmadığını gördük.  

RA hastalarında, sağlıklı bireylere göre, intron 13 A ve intron 14 C alleli 

sıklığının daha fazla olması ve daha yüksek serum HGF konsantrasyonlarının 

görülmesine rağmen, HGF düzeyleri ile genotipik farklılık arasında bir ilişkinin 
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bulunamaması, HGF konsantrasyonlarını etkileyen pek çok faktörün mevcudiyetiyle 

açıklanabilir. Ayrıca, RA’da, dolaşımda bulunan HGF’den ziyade, sinovyal sıvıdaki 

HGF’nin daha önemli olduğunu unutmamak gerekir. Yukioka ve ark. (226), RA’da, 

sinovyal sıvıdaki HGF konsantrasyonlarının, aynı hastalardan eş zamanlı olarak alınan 

serumdakinden daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. RA hastalarında, serum HGF 

konsantrasyonlarıyla CRP arasında bir ilişki bulunamazken (227); sinovyal sıvıdaki 

HGF konsantrasyonlarıyla CRP arasında anlamlı bir korelasyon tespit edilmiş olması 

(226) da bu açıdan anlamlıdır.  

Sonuç olarak, multifonksiyonel bir sitokin olan HGF’nin RA hastalarında, 

sağlıklı kontrollere göre daha yüksek serum konsantrasyonlarına ulaştığının ve ayrıca, 

her ne kadar genotip ile HGF düzeyleri arasında bir ilişki gösterilememiş de olsa, hasta 

ve sağlıklı bireyler arasında polimorfik bir farklılığın tespit edilmiş olmasının, RA 

etyopatogenezinin aydınlatılmasına katkı sunabileceğini düşünüyoruz; bununla birlikte, 

HGF proteininin ve geninin RA’da oynadığı rolün tam olarak anlaşılabilmesi için daha 

ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir. 
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