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ÖZET 

 

Baki AM. Graves Hastalığında “Vascular Endothelial Growth Factor” Gen Polimorfizminin 

Đncelenmesi. Đstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Biyokimya Anabilim Dalı. 

Yüksek Lisans Tezi. Đstanbul 2011. 

Graves hastalığın (GH) gelişmesinde genetik ve çevresel faktörler önemlidir. Bu 

hastalarının tiroid bezinde görülen hipervaskülarizasyon, folikül hücre hiperplazisi ve lenfosit 

infiltrasyonu vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF)’nün ekspresyonunun artması ile 

ilişkilendirilmiştir. VEGF genindeki A-2578C, T-460C ve G+405C polimorfizmleri proteinin 

üretimini etkilemektedir. Bahsedilen polimorfizmler ile psöriazis, tip 1 diabetes mellitus, Behçet 

hastalığı gibi birçok otoimmün hastalık arasında bir ilişki olduğu bulunmuştur. Buna karşılık, 

GH ve bahsedilen polimorfizmler ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Bu bilgilerin ışığında, 

çalışmamızın amacı, VEGF A-2578C, T-460C ve G+405C polimorfizmleri ile GH arasındaki 

ilişkiyi, ayrıca   bu polimorfizmlerin hastalığın bazı klinik/laboratuar parametrelerini etkileyip 

etkilemediğini araştırmaktı. 

Çalışmamıza GH tanısı konmuş 166 hasta ve 250 sağlıklı  kontrol dâhil edildi. Her iki 

grupta VEGF A-2578C, T-460C ve G+405C polimorfizmlerinin genotip dağılımları ve allel 

sıklıkları floresan boya-işaretli problar kullanan ve erime eğri analizine dayanan “real-time” 

PZR yöntemi ile saptandı. Ayrıca bu genotiplerin bazı klinik ve laboratuar parametreleri ile 

ilişkisi incelendi. 

Çalışmamızda kontrol grubu ve Graves hastalarında VEGF A-2578C ve T-460C 

genotip ve allel dağılımlarının istatiksel bir fark göstermediği saptandı. VEGF+405 

polimorfizmi incelendiğinde, C allelinin sıklığı Graves hastalarında kontrollere kıyasla 2 kat 

artmış olduğu ve CC genotipinin 5 kat artmış hastalık riski ile ilgili olduğu bulundu. T-460C ve 

G+405C polimorfizmleri ile bazı klinik/ laboratuar parametreler arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamasına karşın, -2478 C alleli taşıyan Graves hastalarında anti-tiroid antikor üretiminin 

artmış olduğu ve hastalığın erken yaşta (40 yaşından önce) başladığı bulundu.  

Sonuç olarak, VEGF+405 polimorfizminin GH gelişmesi için bir risk faktörü olduğu, 

ve -2578 polimorfizminin artmış antikor üretimi ve erken hastalık başlangıcı ile ilgili olduğunu 

söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: VEGF, gen polimorfizmi, Graves hastalığı 

Bu çalışma Đstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. 

Proje No: 11583 

 



ABSTRACT 

Baki AM. Investigation of Vascular Endothelial Growth Factor Gene Polymorphism in Graves’ 

Disease. Istanbul University, Institute of Health Science, Department of Biochemistry, Istanbul 

2011. 

   Graves’ disease (GD) is a consequence of genetic and environmental factors. The 

hypervascularisation, thyroid follicule cell hyperplasia, and lymphocyte infiltration seen in 

thyroid gland of patients with Graves’ disease, have been linked with increased expression of 

VEGF.  A-2578C, T-460C and G+405C polymorphisms of VEGF gene influence the 

production of the protein. The relationship between above mentioned polymorphisms and some 

autoimmune diseases as psoriasis, type 1 diabetes mellitus and Behçet disease have been found. 

On the contrary, there is not any study regarding for the relationship of these polymorphisms 

and GD. According to this information the aim of this study was to investigate the relationship 

between VEGF A-2578C, T-460C and G+405C polymorphisms and GD, as well as some 

clinical/laboratory parameters of GD.   

 One hundred sixty six patients with established GD diagnosis and 250 healthy 

controls were included in the study. The genotype and allele frequencies of VEGF A-2578C, T-

460C and G+405C polymorphisms in both groups were investigated by real-time PCR 

combined with melting curve analysis using fluoresence-labeled hybridization probes. Also, the 

relationships between genotypes and some clinical and laboratory parameters were investigated.  

The distribution of VEGF A-2578C and T-460C genotypes and allele frequencies in 

controls and GD were not signidficantly different. With regard to +405 polymorphism, the 

frequency of C allele was twoo-fold increased in GD patients according to controls, and the CC 

genotype was associated with five-foold increased risk. Althgouh there was not relationship 

between some clinical/laboratory parameters with   T-460C and G+405C polymorphisms, it was 

found that in -2578 C allele carriers of GD patients the anti-thyroid antibody production was 

increased, and that the C allele was related with early (at age before 40) disease onset.  

As a conclusion, we suggest that the VEGF+405 polymorphism is a risk factor for 

GD, and that the -2578 polymorphism is related with increased antibody production and early 

disease onset.  

 

Key Words: VEGF, gene polymorphism, Graves’ disease 
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1. GIRIŞ VE AMAÇ 

Graves hastalığı (GH) tiroid antikorlarının (anti-tiroglobulin ve anti-tiroid 

peroksidaz) yüksekliği ile karakterize bir otoimmün tiroid hastalığıdır. Etyolojisi tam 

olarak aydınlatılamamış olmakla birlikte, kronik inflamasyon, endotel harabiyeti ve 

çeşitli sitokin ve büyüme faktörlerinin rol oynadığı bilinmektedir (27, 38). Vasküler 

endotelyal büyüme faktörü (VEGF) hücre proliferasyonu, diferansiyasyonu, 

migrasyonu ve gelişmesi, monosit/makrofaj kemotaksisi gibi olaylarla yakından ilgilidir 

(27, 38). Bununla birlikte, VEGF’nin inflamasyon, ateroskleroz, diabet ve immunolojik 

bozuklukların etyopatogenezinde de önemli olabileceği öne sürülmektedir (38, 46, 56). 

Bu büyüme faktörünün endotel hücrelerinin migrasyonu ve proliferasyonunu başlattığı, 

endotel hücre apoptozunu baskıladığı ve vasküler geçirgenliği de arttırdığı 

bilinmektedir (27, 38). Tiroid bezi tümörleri, guatr, GH, otoimmün tiroidit gibi tiroid 

hastalıklarında ve normal tiroid epitelyal hücrelerinde immünohistokimyasal 

yöntemlerle VEGF’nin varlığının gösterilmiş olması (19, 33, 69, 82),  VEGF’nin tiroid 

fonksiyonları ve tiroid bezinin hastalıklarında önemli olabileceğini ortaya koymaktadır.  

GH olan kişilerin tiroid bezindeki hipervaskülarizasyonun artmış VEGF 

ekspresyonu, dolayısıyla artmış plazma düzeyleri ile ilgili olduğu gösterilmiştir (39, 

89). Ayrıca, GH’de görülen tiroid otoantikorlarındaki artış da tiroid epitelyal 

hücrelerinde VEGF’nin ekspresyonunda artışa neden olmaktadır (39, 89).   

Bu bilgilerin ışığında, VEGF’nin GH’nin etyopatojenezi ve endotel 

disfonksiyonu ile yakından ilgili olduğu düşünülebilir.  Bu büyüme faktörünün plazma 

düzeyleri genetik kontrol altındadır. VEGF geni 6p21 kromozomunda bulunan 14kb’lık 

bir DNA parçasıdır. VEGF genindeki A-2578C, T-460C ve G+405C tek nükleotid 

polimorfizleri VEGF üretimini etkilemektedir. Gerçekten, VEGF -2578 AA, - 460 CC 

ve + 405 GG genotipleri azalmış üretim ile ilgilidir (39, 55, 71, 75, 89).  

Sonuç olarak, bu genetik polimorfizmler ve GH gelişme riski arasında da bir 

ilişki olabileceği düşünülebilir. Ancak literatürde bu yönde yapılan çalışmalara 

rastlanmamıştır. Bu nedenle amacımız, GH tanısı konmuş bireylerde yukarıda 

bahsedilen gen polimorfizmleri ile GH arasındaki ilişkiyi “Real-time” PZR ile 

incelemek, ayrıca bahsedilen genotipler ile hastalığın bazı klinik ve laboratuar belirtileri 

arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırmaktır. 



2. GENEL BILGILER 

2.1 GRAVES HASTALIĞI 

TARĐHÇE 

Guatr hastalığı   (Latince boğaz anlamındaki   ‘guttur’   sözcüğünden),   tiroid 

bezinin tanımlanmasından çok daha önce, M.Ö. 2000’den bu yana Hindulara ait 

gözlemlerden dolayı bilinmektedir (66). Galenus   (M.S.160-200)   guddeyi tarif 

etmiştir;   Vaselus   (1545)   bunu tiroid olarak adlandırmıştır.  

Tiroid bezi Đtalya’da Rönesans döneminde de tanımlanmıştır.   Leonardo da 

Vinci çizimlerinde tiroidi larinksin iki yanında iki ayrı bez olarak göstermiştir. Tiroid 

bezi adı ilk kez Bartholomeus Eustachius tarafından kullanılmış;  fakat onun çalışmaları 

onsekizinci yüzyıla kadar yayınlanmadığı için,   yazılı kayıtlarda tiroid adı ilk kez 

Thomas Wharton’un Adenographia adlı eserinde (1656) geçmektedir. (13, 66). Tiroidin 

fonksiyonu içinse larinksi kayganlaştırması, beynin şişmesini önlemek için kan deposu 

olması, kadınların boyunlarını güzelleştirmesi gibi varsayımlar öne sürülmüştür. GH, 

ismini ekzoftalmi ile guatrı 1835 yılında bulan Đrlandalı doktor Robert James 

Graves’den almaktadır (4). 

Alman Karl Adolph Von Basedow da 1840 yılında hastalığın semptomlarını 

belirlemiştir (86). Basedow sendromu/hastalığı terimi Avrupa kıtasında yaygın 

kullanılmakta. Aynı zamanda bu hastalık ekzoftalmik guatr olarak da isimlendirilir. 

Seyrek olarak Parry hastalığı, Begbies hastalığı, Flajanis hastalığı, Flajani-Basedow 

sendrom ve Marsh hastalığı olarak da bilinir (23, 86). Guatr ilişkili ekzoftalmi 

tanımlamasını ilk defa 12. Yüzyılda "Thesaurus of the Shah of Khwarazm" isimli 

zamanın önemli medikal sözlüğünün yazarı pers doktor Sayyid Ismail al-Jurjani 

yapmıştır.  

TĐROĐD BEZĐN ANATOMĐSĐ 

Normal erişkin tiroid bezi ortada istmus ile birleşen iki lobdan oluşur.  

Đnsanların %80’inde bu yapılara ilave olarak istmustan yukarıya doğru uzanan ve 

tiroglossal kanalın kalıntısı olan piramidal lob bulunur. Genellikle orta hattın biraz 

solunda ve tiroid kıkırdağına kadar uzanır (74). Her bir lob trakea lateralinde yer alıp 

superiorunda tiroid kartilajı,   lateralinde karotis kılıfı ve sternokleidomastoid kası,   

anteriorunda strep kaslar   (sternotiroid ve sternohiyoid) bulunur. Arka medialde, 

özefagus ve trakea tarafından sınırlanmıştır (74). 



Mikroskopik olarak tiroid 20-40 folikülden oluşan lobüllere bölünmüştür. Erişkin 

erkekte, tiroid bezinde yaklaşık olarak 3x106 folikül vardır.  Foliküller, sferik şekillidir 

ve ortalama 30µm çapındadır.  Her bir folikül, küboidal epitel ile çevrilidir ve 

merkezinde epitelyal hücrelerden salınan kolloid içerir. Epitelyal hücreler, pituiter bir 

hormon olan TSH etkisi altında salgılama yaparlar. Tiroidin, ikinci bir sekretuar hücre 

grubu da C hücreleri ya da parafoliküler hücrelerdir. Bu hücreler kalsitonin içerirler ve 

salgılarlar. Ayrı ayrı hücrelerdir veya interfoliküler stromada,  küçük gruplar halinde 

foliküler hücreler arasında bulunurlar. Tiroid loblarının, üst bölgelerinde yerleşmişlerdir 

ve nöroektodermal hücre kökenlidirler ve amin prekürsor “uptake” ve dekarboksilasyon 

(APUD) serisinin bir parçasıdır (37). 

 

TĐROĐD BEZĐN FĐZYOLOJĐSĐ 

 

TĐROĐD BEZĐ ÜZERĐNE ETKĐLĐ HORMONLAR 

 

Tirotropin Salgılattırıcı Hormon (TRH) 

TRH,   hipotalamusun paraventriküler nükleuslarında bulunan parvosellüler 

nöronal sistemde yapılır. Aksonlar tarafından median eminesteki primer pleksusa 

taşınan bu hormon, daha sonra portal ven aracılığıyla anterior hipofize ulaşır (42, 66). 

TRH, hipotalamusta proTRH halinde sentezlenir. ProTRH, 29 kDa molekül 

ağırlığında olup, glisin-histidin-prolin-glisin amino asit dizilerinin beş tane kopyasını 

içerir. Beynin çeşitli bölgelerinde posttranskripsiyonel işlemlerden geçerek, aktif TRH 

haline gelir (41). 

TRH, tirotroplardaki TRH reseptörlerine bağlanarak,  TSH geninde 

transkripsiyon ve translasyon yaparak TSH’nin sentezlenmesini sağlar. Sentezlenen 

TSH’nin salınması da TRH’nin kontrolü altındadır. TRH’nin yarı ömrü çok kısadır.   Bu 

süre,   hipertiroidili hayvanlarda 3 dakika, hipotiroidili hayvanlarda 6 dakika 

civarındadır (42). 

  

 

 

 

 



 Tiroid Uyarıcı Hormon (TSH) 

TSH, glikoprotein yapısında bir hormon olup, anterior hipofizdeki tirotroplarda 

yapılır ve salgılanır. 28-30 kDa arasında değişen molekül ağırlığına sahiptir.  92 

aminoasitten oluşan α ve 118 amino asitten oluşan β olmak üzere,   iki polipeptit 

zincirinin non-kovalen bağlarla birleşmesi ve bu zincire karbonhidrat moleküllerinin 

katılması ile meydana gelmiştir (34, 42). 

TSH’nin yapım ve salınmasına etki eden birçok uyaran vardır.  Bunlardan 

TRH,  α reseptör etkili katekolaminler ve vasopressin uyarıcı; somatostatin, dopamin ve 

tiroid hormonları baskılayıcı etkiye sahiptir (42). 

 TSH’nin salınması belirli bir ritm içindedir. Sağlıklı bir insanda, uykudan 

birkaç saat önce serum TSH düzeyi yükselmeye başlar,  gece maksimum düzeye ulaşır 

ve sabaha doğru azalarak öğleye doğru minimum düzeye düşer. Buna TSH’nın 

sirkadiyen ritmi denir (42). 

TSH,   tiroidin morfolojisini ve fonksiyonunu etkileyen bir hormondur. Bir 

yandan tirositlerin gelişmesini kontrol ederken,   diğer yandan tirositlerde tiroid 

peroksidaz ve tiroglobulin yapımını, tiroglobulin proteolizisini, iyodun tutulmasını ve 

organifikasyonunu, iyodotirozinlerin yapımını, T3-T4 hormonlarının yapım ve 

salınmasını kontrol eder. Tüm bu fonksiyonlar, TSH’nin tirosit membranındaki TSH 

reseptörüne bağlanması sonucu ortaya çıkar (9, 34, 42). 

 

TĐROĐD HORMONLARININ YAPIMI   

Đyot 

Đyot siyah,   solit ve aktif bir element olup Gay Lussac tarafından 1812 yılında 

tanımlanmıştır.  “Đoeides” Yunanca’da “mor renkli” anlamına gelir.  Yer kabuğunda 

oldukça nadir bulunan bir elementtir.  Đyodun suda erirliği azdır, organik eriticilerde 

çözülür. En önemli inorganik iyot, hidrojen iyodür olup renksizdir (16). 

Đyot, başlıca toprakta olmak üzere su ve havada bulunan bir eser elementtir. 

Topraktan yağmurla ırmaklara ve denizlere taşınır. Toprakta bölgelere göre değişmek 

üzere 50–500 µg/kg civarında bulunur.  Et,   süt,  yumurta ve tahıllardaki iyot miktarı,  

bölgenin iyot düzeyine ve mevsimlere göre değişebilmektedir. Deniz ürünlerinde ise 

800 µg/kg iyot bulunur (16, 47). 

Đyot Metabolizması: Günlük iyot gereksiniminin   %90’ı gıdalardan,   %10’u içme 

suyundan sağlanır. Gıdalardaki iyodun yaklaşık %50'si emilmektedir. Emilim, mide ve 



bağırsaklarda olur ve bir saatte tamamlanır.   Plazmada inorganik iyot halinde bulunur 

ve düzeyi 0.1–0.5   µg/dl arasındadır (16). 

Dolaşımda uzun zaman kalmaz.  Çünkü böbreklerin iyodür iyonları için 

plazma klerensi çok yüksektir (dakikada 35 mg). Đlk birkaç gün içinde sindirilen 

iyodürün, beşte dördü normal olarak idrarla atılır, kalan beşte biri ise seçici olarak tiroid 

bezi hücreleri tarafından kandan alınarak tiroid hormonlarının sentezi için kullanılır. 

(34) 

Vücutta endokrin bezler içinde, hormon sentezi için iyoda gereksinimi olan tek 

endokrin bez tiroittir.  Tiroid hormonlarının oluşumunda ilk aşama,   iyodürlerin 

ekstrasellüler sıvıdan trioid bezi hücreleri ve foliküllere taşınmasıdır.  Tiroid 

hücrelerinin bazal membranı, iyodürü hücre içine taşıyan özel bir yeteneğe sahiptir. 

Buna iyot tutulması denir. Normal bezde iyot pompası,   iyodu kan düzeyinin otuz katı 

konsantre eder.  Bununla beraber tiroid bezinin maksimal aktivite durumlarında 

konsantrasyon düzeyi bu değerin birçok katına çıkabilir (34). Ayrıca uterus, meme 

bezleri, ince bağırsaklar ve plasenta da iyodu konsantre edebilir.  

Đyodun Organifikasyonu: Apikal membrana gelen iyodür,   okside edilerek organik iyot   

(iyodin) tiroglobulinlerdeki tirozil gruplarına bağlanır ve MĐT-DĐT ortaya çıkar.   Bu 

aşamaların olabilmesi için, tiroid peroksidaz enzimi (TPO) ve hidrojen peroksite (H2O2) 

gereksinim vardır  (34, 40, 42). 

Tiroglobulin (Tg): Tg,   tiroidin en önemli glikoproteinlerinden biri olup; tiroid 

hormonlarının yapımı ve depolanmasında önemli rol oynar. Tg, intrauterin hayatta ilk 

kez 7. haftada saptanır, ancak olgun yapısına 28. haftadan sonra kavuşur (9, 40, 42). 

TSH,   Tg geninde transkripsiyonu başlatan en önemli hormondur.   TSH etkisiyle 

granüllü endoplazmik retikulum’da (GER) yapımı başlayan Tg, daha sonra golgi 

cisimlerine geçerek glikozile olur. Glikozilasyonu tamamlanan Tg’de 134 adet tirozil 

amino asit kalıntısı vardır. Normal şartlar altında bunların 18 tanesi iyodinize olur.  

Bunlardan bazıları,   seçici olarak iyodinize edilir ve iyodotirozinler (MĐT-DĐT) ortaya 

çıkar. Olgun Tg molekülü olarak kolloid lümene salgılanır. Tg salınma hızı yaklaşık 

olarak 100 mg/gün, yarı ömrü 30 saattir (40, 42). 

Tg molekülleri, kullanılacakları zaman endositoz yoluyla kolloid lümenden 

hücrelerdeki lizozomlara gelir.  Burada enzimatik aktiviteyle,  T3 ve T4 ayrılır ve 

Tg’nin %90’ı lizozomal enzimler tarafından aminoasitlere parçalanır. Geriye kalan Tg 

molekülleri, lenfatik sistem aracılığıyla dolaşıma geçer. Dolaşıma geçen Tg 



moleküllerinin,   nasıl parçalandığı tam olarak bilinmemesine karşılık hepatositlerde 

metabolize oldukları düşünülmektedir.  

Tiroid peroksidaz (TPO): TPO, hemoglikoprotein yapısında bir enzim olup, 

foliküler lümenin apikal membranına yerleşmiştir. TPO’nun tam yapısı, ancak domuz 

hücrelerinde gösterilmiştir. 9 kDa ağırlığında olan bu molekül 926 amino asit içerir. 

Hidrojen peroksit (H2O2) ile birlikte inorganik iyodürün, organik iyodin haline gelmesi 

ve Tg’ne bağlanmasında önemli rol oynar (34, 40). 

Hidrojen peroksit (H2O2): Bazı araştırmacılara göre H2O2, apikal membranın 

sitozol kısmında, diğerlerine göre kolloid lümen tarafında yapılmaktadır.  Her iki 

görüşte de gerekli sistemler nikotinamid-adenin-dinükleotid fosfat (NADPH),   NADPH 

oksidaz ve kalsiyumdur. TPO’nun katalize edeceği reaksiyonlar için H2O2’ye 

gereksinim vardır (34, 40). 

TPO iyodinin tirozil gruplarına transferini de gerçekleştirmektedir. Tg’nin 

amino-terminalinde bulunan tirozin kalıntısındaki, 3 no’lu karbon atomuna iyodürün 

girmesiyle MĐT, MĐT’deki 5 nolu karbon atomuna iyodürün girmesiyle DĐT oluşur (40, 

57). 

 MĐT ve DĐT sentezinden sonra olaylar nonenzimatik olarak meydana gelir. Đki DĐT 

molekülünün birleşmesi ile T4,  bir DĐT ve bir MĐT molekülünün birleşmesi ile T3 

hormonu ortaya çıkar. (40)  



Şekil 2.1. Monoiyodotirozin (MIT) ve Diiyodotirozin (DIT) oluşumu 

 

Şekil 2.2. Tiroid hormonlarının biyokimyasal yapısı 



 

TĐROĐD HORMONLARININ YAPISI 

 

Tiroksin (3΄,5΄-3,5 tetraiyodotironin, T4) 

Đki DĐT molekülünün birleşmesi ile ortaya çıkar.  Tg’deki iyodinin %30-40’ı 

T4 üzerinde olup,   serumda proteinlere bağlı iyodinin  %90’ı T4’e aittir.  T4 

hormonunun tamamı tiroidde yapılır.  Normalde,  ötiroid insanlarda yapım ve salınım 

hızı ortalama 90-100 µg/gün’dür. Serum normal değeri ortalama 7.5 µg/ml olup, yarı 

ömrü 7 gündür. T4’ün çok az bir kısmı (%0.03) serumda serbest halde bulunur (40). 

 

Triiyodotironin (3΄-3,5 triiyodotironin, T3) 

T3 hormonunun tiroidden günlük salınma miktarı ortalama 30 µg’dır. 

Normalde, ötiroid bir insanda serum total T3 düzeyi 110-180 ng/dL olup,  %0.3’ü 

serbest halde bulunur.  T3’ün yarı ömrü bir gündür.   Dolaşımdaki T3’ün  %20’si 

tiroidden salınırken,  %80’i periferik dokularda 5΄-iyodinaz enzimi aracılığı ile T4’den 

oluşur (40).  

 

TĐROĐD HORMONLARININ SALINMASI 

Tiroid hormonlarının yapımında olduğu gibi,  bu hormonların tiroidden 

salınmaları da TSH’nin kontrolü altındadır.   Kolloidde depolanmış olan Tg-hormon 

kompleksi,   apikal membrandan hücre içine alınır.   Bu olaya endositoz veya 

mikropinositoz denir. Lizozomlardaki peptidazlar, Tg-hormon kompleksindeki disülfit 

bağlarını açarak T3 ve T4’ü Tg’den ayırır. Tg’lerin büyük kısmı, lizozomlarda 

parçalanarak peptidlere ve amino asitlere ayrılır ve yeni Tg yapımı için substrat 

oluştururlar.  Bir miktar Tg parçalanmadan dolaşıma geçebilir.  T3 ve T4 serbest halde 

sitozolde bazolateral membrana gelir ve TSH kontrolünde diffüzyonla kapillerlere geçer 

(9, 34, 40). 

 

TĐROĐD HORMONLARININ VE METABOLĐTLERĐNĐN TAŞINMASI 

Tiroid hormon ve metabolitleri, serumda çeşitli proteinlere bağlı olarak 

taşınırlar. T4’ün %0.03’ü, T3’ün %0.3’ü, dokuların hormon gereksinimini karşılamak 

ya da metabolik ürünlere dönebilmek için serbest halde bulunur.  Hormon taşıyan serum 

proteinleri tiroksin bağlayan globülin (TBG), transtiretin (TTR) veya tiroksin bağlayan 



prealbümin (TBPA), albümin ve lipoproteinlerdir. TTR’nin yapım hızı ve serum 

konsantrasyonu TBG’den fazla, albuminden azdır. Hormonların TTR’ye afinitesi ise 

TBG’den az, albuminden fazladır (38, 39). TBG,  hepatositlerde yapılan ve salınan 54 

kDa ağırlığında bir moleküldür.   Serum konsantrasyonu 1.5 µg/dl olup,  yarı ömrü 5 

gündür. T4’ün TBG’ye bağlanma eğilimi T3’e göre on kat fazladır.  T4’ün   %70’i,   

TBG tarafından taşınır.   TBG’nin dolaşımdaki konsantrasyonu,  TTR’ye göre 20 kat az 

olmasına karşın,  T4’e bağlanma yatkınlığı TTR’ye göre 100 kat fazladır (40, 41). 

TBG konsantrasyonundaki değişiklikler,   total T4 düzeyini etkiler.  TBG 

düzeylerini etkileyen faktörler arasından en önemlisi östrojen düzeyidir. Gebelik 

sırasında veya oral kontraseptif alımında serum östrojen düzeyinin artmasına bağlı 

olarak TBG’nin serum düzeyi artar.  TBG’nin serum düzeyinin azalmasının en önemli 

nedeni ise tiroid dışı kronik hastalıklar ve glikokortikoid kullanımıdır (41). TTR, büyük 

bölümü karaciğerde yapılan, ancak pankreas adacık hücrelerinde ve beyin koroid 

peksusunda yapıldığı gösterilmiş,  55 kDa ağırlığında bir moleküldür.  Yarı ömrü 1-2 

gündür. Oligosakkarit içermeyen molekülün polipeptit zincirinde,   başta triptofan 

olmak üzere çok sayıda aromatik halkalı amino asit vardır.  Yarı ömrünün kısalığı ve 

triptofan içeriğinin fazla olması nedeniyle, triptofandan yoksun diyetle beslenenlerde 

serum düzeyi kısa sürede düşer. Dolayısıyla TTR ölçümü, protein kalori 

malnutrisyonunda gösterge olarak kullanılır (41). T4’ün TTR’ye bağlanma eğilimi 

TBG’den az,  albüminden fazladır. Ortalama olarak T4’ün %10’u TTR ile taşınır. T3’ün 

TTR’ye bağlanma eğilimi T4’den 10 kat daha azdır ve T3’ün TTR’ye bağlandığı tam 

olarak gösterilememiştir. Diğer proteinler gibi karaciğerde yapılan albümin 66.5 kDa 

molekül ağırlığında olan bir proteindir.  Hormonların albümine bağlanma eğilimi TBG 

ve TTR’den azdır.  Ancak serum albümin düzeyi çok yüksek olduğundan, T4’ün %15-

20’si, T3’ün %10’u albüminle taşınır. Tiroid hormonlarının,   lipoproteinlere 

bağlanmasının önemi tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu hormonlar, en çok yüksek 

dansiteli lipoproteinlere bağlanarak taşınır. T4’ün %6’sı ve T3’ün %3’ü yüksek 

dansiteli lipoprotein (HDL) ile taşınır (40, 41).     

Serum taşıyıcı proteinlerin en önemli görevi tiroid hormonlarının tiroid 

dışında depolanmalarını ve hormonların istenilen bölgelere gitmesini temin etmektir. 

Böylece; 

- Dokuların gereksinimi kadar hormon serbest hale geçirilir, 

- Dokuları yüksek serbest hormon aktivitesinden korunur, 



- Hormonların yıkım bölgesine daha az gitmesi sağlanır, 

- Her biri enerji gerektiren hormon yapım ve yıkımı en uygun düzeyde tutulur, 

- Özellikle iyot eksikliği olan bölgelerde iyot miktarı korunmaya çalışılır. 

 

TĐROĐD HORMONLARIN METABOLĐZMASI 

T4→T3 dönüşümü dahil,   iyodotironinlerin deiyodinizasyonuna kadar olan 

metabolizmasında, yani deiyodine olmasında,  asıl rolü deiyodinaz sistemi üstlenir.  Üç 

ayrı izotip deiyodinaz enzimi vardır. Đki tip deiyodinasyon reaksiyonu vardır.   Birincisi;   

5΄-deiyodinasyon olup fenolik halkadan 5΄  ya da 3΄   pozisyonundaki iyot atomunun 

ayrılmasıdır.  T3 hormonu T4’ün 5΄ deiyodinasyonu sonucu ortaya çıktığından ilk defa 

5΄ pozisyonunun deiyodine olduğu kabul edilir.  Bu reaksiyon 5΄-deiyodinaz enzimi 

tarafından katalize edilir.   Đki çeşit 5΄-deiyodinaz enzim izotipi vardır.      

Deiyodinasyon reaksiyonunun ikincisi 5-deiyodinasyon’dur.  Burada, tirozin 

halkasından 5 ya da 3 pozisyonundaki iyot atomunun ayrılması söz konusudur.  Bu 

reaksiyon, 5-deiyodinaz enzimi tarafından katalize edilir (34, 40, 57). 

Serbestleşen iyot dolaşıma geri verilir ve metabolik havuza geri girer. Geride 

kalan T4 ve T3, suda eriyebilir hale gelip, idrar ve safrayla atılabilmeleri için 

glükuronik asitle konjuge edilir. Atılan iyodotironinlerin bir kısmı, ince bağırsaktan geri 

emilerek enterohepatik dolaşıma girer. Atılımın yaklaşık üçte biri safrayla olur, ancak 

tiroksinin %50’si geri emilir. 

 

TĐROĐD HORMONLARININ PERĐFERĐK ETKĐLERĐ 

Hedef hücreye gelen tiroid hormonları, genellikle pasif diffüzyonla 

membrandan geçer. Ancak hücre membranında bulunan T3 reseptörleri aracılığıyla 

aktif transportla da geçtiği gösterilmiştir (40, 66). Sitoplazmaya girdikten sonra 

nükleuslardaki tiroid hormon reseptörlerine   (TR) bağlanarak etki gösterirler. TR 

reseptörleri, steroid hormon reseptörleri ile büyük oranda homoloji gösterdiğinden, 

bunlara steroid-tiroid hormon reseptör süper ailesi adı verilir.  

Tiroid hormonları,  TR reseptörüne bağlanarak hedef geni aktive eder.  Sonuçta 

mRNA transkripsiyonu gerçekleşir. mRNA, ribozomlarda kodladığı proteinin yapımını 

sağlar. Yapılan protein, çoğu zaman GER ve Golgide çeşitli işlemlerden geçerek 

(glikozilasyon gibi) aktif hale gelir ve görev yapacağı bölgelere giderek çeşitli 

fizyolojik etkilerini başlatır (34, 40, 66). 



 

Bazal metabolik hız (BMR) 

BMR,   oksijen harcanmasını yansıtan önemli bir değişkendir.  Vücutta elde 

edilen enerjinin %40’ı, ATP şeklinde mitokondrilerde depo edilir. Harcanan her 

molekül oksijen için belirli sayıda ATP yapılır. Tiroid hormonu fazlalığında ATP 

şeklinde depo edilemeyen enerji, ısı şeklinde açığa çıkar.  Ayrıca üretilen ATP’lerin  

%25-40’ını kullanan membran Na-K pompası da aktif hale gelir (40). 

Hipertiroidizmde membran Na-K pompasının aşırı çalışması ile BMR’de 

artma,  yağ dokusu ve kas kitlesinde azalma meydana gelir.  Deneysel tirotoksikozda, 

bu etkiler dalak, testis ve beyin hariç tüm dokularda gösterilmiştir.  

Karbonhidrat metabolizması 

T3,   karaciğerde fosforilaz kinaz ve lizozomal   α-oksidaz aktivitesini 

arttırarak, karaciğerde glikojen depolarının mobilizasyonuna neden olur.  Diğer yandan,   

glikozun absorbsiyonu, kullanılması ve yapımı artar. Bilindiği gibi hipertiroidizm, latent 

diyabeti ortaya çıkarabildiği gibi,   hipertiroidizmi olan diabetlilerde insülin gereksinimi 

artabilmektedir (34, 40). 

Yağ metabolizması  

Tiroid hormonları,   lipitlerin yapımını,   mobilizasyonunu ve yıkımını uyarır. 

Hipertiroidizmde,  vücut lipit depoları azalır ve serum lipitlerinde anlamlı düşüşler 

görülür. Özellikle plazma fosfolipitleri ve düşük dansiteli lipoproteinler   (LDL)   azalır.  

Kolesterol yapımı artmasına karşın,   kullanımı ve safra ile atılımı arttığından, serum 

değerleri düşük bulunur.   Tiroid hormonları, yağ dokularında katekolamine bağlı 

lipolizi arttırır. Tiroid hormonlarının neden olduğu lipoliz sonucu, serum serbest yağ 

asitlerinde artış olur (34, 40). 

Protein metabolizması   

Tirod hormonları,   protein yapımı,   aktivasyonu ve yıkımında aktif rol 

oynarlar. Hipertiroidili insanlarda,   yıkım yapımdan fazla olduğundan negatif azot 

dengesi ve kas kütlesinde kayıp ortaya çıkar.  Albümin yapım ve yıkımı tiroid 

hormonları tarafından arttırılmaktadır.   Tirotoksikozda yıkım biraz arttığından,   hafif 

hipoalbüminemi görülebilir (34, 40). 

 

 

 



Kalsiyum ve fosfor metabolizması  

Tiroid hormonları,  kalsiyumun intestinal absorbsiyonunu azaltırken,   idrar ve 

feçesle atılımını hızlandırır. Kemikte bir yandan osteoblastik aktiviteyi arttırırken, diğer 

yandan kemik rezorbsiyonunda artışa neden olur.  Ancak osteoblastik aktivite,  

rezorbsiyon hızını geçemez. Bu nedenle uzun süre tiroid hormon fazlalığı ile seyreden 

durumlarda kemikte demineralizasyon gelişir (34, 40). 

 

TĐROĐD HORMONLARININ DÜZENLENMESĐ 

Tiroid hormonlarının yapımı ve salınması esas olarak hipotalamus-hipofiz-

tiroid ekseni ve periferik dokulardaki tiroid hormon miktarı ile belirlenir.  Amaç 

bireyleri ötiroid halde tutabilmektir. Diğer yandan otonom sinir sistemi, intrinsik ve 

ekstrinsik değişkenler, antitiroid ajanlar ve tiroid dışı hastalıklar bu düzenlemenin çeşitli 

kademelerinde rol oynarlar  (40, 81). 

 Hipotalamus – Hipofiz – Tiroid Ekseni  

Hipotalamusun paraventriküler nöronlarda yapılan TRH,  portal dolaşım 

aracılığıyla anterior hipofize ulaşarak, tirotroplarda TSH’nin yapım ve glikozilasyonunu 

sağlar. TSH’nin, TRH üzerine direkt inhibitör etkisi yoktur. Ancak TRH ile dolaşımdaki 

T3 düzeyleri arasında, ters bir orantı vardır.  Yani TRH salınımı dolaşımdaki T3 

tarafından baskılanabilmektedir. Diğer yandan T3,   TSH yapımı üzerine de inhibitör 

etkilidir.  Öyleyse dolaşımdaki TSH miktarını TRH’nin stimülan ve T3’ün inhibitör 

etkisi belirler.  Hipofizde TSH’yi baskılayan T3’ün yarısı, hipofizdeki T4→T3 

dönüşümünden, diğer yarısı ise, dolaşımdan gelir (9, 40, 81). 

 

 



 

Şekil 2.3. Hipotalamus – Hipofiz – Tiroid Ekseni (9) 

 

Tirotroplarda T3 düzeyindeki artış, TSH mRNA transkripsiyonunu birkaç yolla 

inhibe eder. T3, TRH’yi etkileyerek de TSH üzerine inhibitör etki gösterir. T3, tirotrop 

membranında bulunan TRH reseptör sayısını da düzenlemektedir. T3 düzeyindeki artış, 

TRH reseptör sayısını azaltarak,  TSH’nin TRH‘ye olan yanıtını zayıflatır.  Ayrıca TRH 

salınması da tiroid hormonlarının negatif ‘’feed-back’’ kontrolü altındadır.  T3’ün TRH 

üzerindeki diğer inhibitör etkisi TRH’nin parçalanmasını sağlayan ve tirotrop membranı 

üzerinde bulunan piroglutaminopeptidaz enzimini aktive ederek ortaya çıkar (9, 40, 81). 

  

GRAVES HASTALIĞI  

GH ya da diffüz toksik guatr, en sık rastlanan tirotoksikoz tipidir. Đlk kez Galli 

bir hekim olan Caleb Parry tarafından 1825’te tanımlanmıştır. Ancak hastalık, 1835’te 

tanımlayan Đrlandalı Robert Graves’in adıyla anılır.  GH kadınlarda 6 kat fazla görülür. 

Her yaşta görülebilse de, genç erişkinlerde daha sık ortaya çıkar (36, 58). GH,   tiroid 

folikül hücrelerindeki TSH reseptörlerine karşı, tiroidi uyaran antikor ve 

immunglobülinlerin olduğu bir otoimmun hastalıktır. Tiroid folikül hücrelerindeki TSH 

reseptörüne karşı gelişen tiroid stimülan antikorların reseptöre bağlanmasıyla başlayan 

uyarı aşırı hormon yapımı ile sonuçlanır. Geçmişte sorumlu antikorun,  1956’da Adams 



ve Purves’in bulduğu uzun etkili tiroid uyaran antikor olduğu (LATS) sanılmıştır. 

Ancak bugün, geniş bir grup antikorun bu hastalığı ortaya çıkardığı saptanmıştır.  

Günümüzde bu antikorların tümüne birden tiroid reseptör antikorları (TRAb) 

denilmektedir (36, 66). 

Tiroid Otoantikorları 

Tiroidin kendi antijenine otoantikor oluşturması ilk kez 1956 yılında 

Hashimoto tiroiditinde tanımlanmıştır (anti-Tg). Otoimmün tiroid hastalıklarında 

serumda tiroid antikorlarının varlığının gösterilmesi başlıca tanı yöntemidir. En sık 

kullanılanları anti-mikrozomal antikor (AMA), anti-tiroperoksidaz (Anti-TPO), anti-

tiroglobulin (Anti-Tg) ve TSH reseptör antikoru (Anti-TR)’dir.  

Anti-tiroid peroksidaz antikoru (Anti-TPO): TPO folikül hücreleri içinde yeni 

sentezlenmiş Tg’in folikül lümenine transferini sağlayan veziküllerin yapısında bulunur. 

Kronik otoimmün tiroiditli hastaların %90’dan fazlasında pozitiftir. Hashimoto 

tiroiditinde bu oran %90-100, GH’de ise %65-80 arasındadır. Titrenin yüksek oluşu ile 

tiroid fonksiyonu arasında ilişki yoktur.  

TSH reseptör antikorları (Anti-TR):  GH’nin otoimmün patogenezi araştırılırken 

sonradan TSH reseptörüne karşı geliştiği tespit edilen bu otoantikorlar önceleri uzun 

etkili tiroid stimülatörü (LAST) olarak isimlendirilmiştir. Anti-TR’nin iki tipi 

mevcuttur. Bunlardan tiroid stimüle eden antikor (TSAb) ya da tiroid stimülan 

immünglobulin (TSĐ), GH’de %90-95’inde yüksek saptanır. Tiroid bloke edici 

immünglobulin (TBAb) ise geçici neonatal hipotiroidizmi olan bebeklerin annelerinde 

en yüksek düzeyde saptanmaktadır.  

 Anti-Tg:  TgAb otoimmün tiroiditlerin %60-70, GH’de ise %20-40 oranında 

saptanmaktadır.  Anti-TPO ile kıyaslandığında duyarlılığının düşük olması nedeniyle 

klinik değeri sınırlıdır (91). 

                         

 



GH’nin klinik bulguları                                                                                                                                                          

GH’nin klasik triadı guatr, tirotoksikoz ve oftalmopatidir. Bu bulgular, tek 

başına veya birlikte olabilir. Guatr, genelde diffüz, büyük ve düzgündür. Onikoliz veya 

tiroid akropatisi, saç dökülmesi, pretibial miksödem (%3-5) ve jinekomasti görülebilir. 

Egzoftalmi, tirotoksikozla birlikte ya da tirotoksikoz olmaksızın tek başına (ötiroit veya 

oftalmik GH) görülebilir (66). 

             Tiroid Oftalmopatisi: Otoimmün hastalıkta retroorbital doku ve ekstra oküler 

kasların fibroplastları hedef ve efektör hücre olarak hareket eder. Fibroblastların 

aktivasyonu neticesinde gelişen glikozaminoglikan (GAG) sentezi, proptozis ve 

konjestif semptomlara yol açan interstisyel doku hacmi artışına ve nadir vakalarda da 

orbital apeksinde genişlemiş kasların direk baskısıyla gelişebilen optik nöropatiye yol 

açar. Diplopi gibi diğer manifestasyonlar, göz dışı kasların hacim artışı ve restriktif 

miyopati sonucudur. Genişleme iç ve alt kaslarda daha belirginken diğer göz dışı 

kaslarda daha değişken derecede tutulum söz konusudur. Periorbital şişme genellikle 

venöz drenaj yetersizliği veya daha ciddi vakalarda orbital septum vasıtasıyla yağ 

fıtıklaşmasıdır. Göz kapakların yetersiz kapanmasıyla punktat keratopati, exposure 

keratit ve daha nadiren korneal ülserasyona sebep olabilir (24, 44). 

Tiroid oftalmopatisinde göz dışı kaslarda temel anormallikler kas 

fibrillerindeki Z bantlarında ayrışma, mitokondride anormallikler nükleusun 

genişlemesi ve yer değiştirmesi ve lipid vakuolizasyonudur. Orte derecede hasarlarda 

daha yüksek oranlarda masif nekroz ve kollajen diziliminde destrüksiyon görülebilir. 

Tiroid otoimmünitesi olan hastalarda erken inflamatuar reaksiyonlarda ölçülebilen 

antijen, tiroid hücreleri ve ekstraoküler kas hücre membranlarından eksprese edilen 64 

kDa proteinidir (24). Flavoprotein ve tip 13 kollejene karşı antikorlar da yeni markerlar 

olarak incelenmeye başlanmıştır (34).  



             Tiroid Dermopatisi (Pretibial Miksödem): Tiroid dermopatisinin (pretibial 

miksödem) değişik klinik görünümlere sahip olabilir. Klasik olarak, bilateral ağrısız, 

gode bırakmayan balmumu görüntüsünde sert plaklar şeklindedir. Sınırlı ya da yaygın 

olabilir. Sıklıkla bacakların ekstansör yüzlerinde yerleşir. Bazı olgularda portakal 

kabuğu görünümü izlenebilir. Tiroid dermopatisinin tam patofizyolojisi bilinmemekle 

beraber, histopatolojik olarak bu alanlarda dermiste ve subkutan dokuda hyalüronik asit 

birikimi olduğu saptanmıştır. Bir diğer bulgu karakteristik periostal reaksiyonla birlikte 

el ve ayaklarda yumuşak dokuda şişlik ve digital çomaklaşmayı tanımlayan tiroid 

akropaşisidir. Oldukça nadir görülen bu bulgunun oluşum mekanizması 

bilinmemektedir, tiroid dermopatisi ve eksoftalmus ile beraber gözlenir ve hemen her 

zaman gözlendiğinde hipertiroidi tanısı konmuştur. 

GH etyopatogenezi 

GH’nin etyolojisi tam olarak aydınlatılmamış olmakla birlikte, bu yaygın 

endokrin hastalığın çeşitli genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle meydana geldiği 

öne sürülmektedir. Son yıllarda otoimmünite ile birlikte, kronik inflamasyon, endotel 

harabiyeti, anormal sitokin ve büyüme faktörlerinin üretimi gibi mekanizmalar ön plana 

çıkmaktadır. Çevresel etkenlerden virüslerin, seks hormonların, Yersinia Enterocolica 

infeksiyounu, yüksek düzeyde iyot alımı ve lityum üzerinde de durulmaktadır. Graves 

hastalığının otoimmün etiyolojisi ile ilgili olarak başlıca üç hipotez üzerinde 

durulmuştur (68, 83). 

- Baskılayıcı (supresör) T lenfosit fonksiyonlarında bir bozukluk sonucu, yardımcı 

(hepler) T hücrelerinin aktivasyonuyla B hücrelerinin stimulasyonu ve tiroid 

antijenlerine karşı antikor üretimini  (anti-TR, anti-Tg, anti-TPO)   

- Pro-inflamatuar/anti-inflamatuar sitokinler arasındaki dengenin bozulması   

- HLA (human leucocyte antigen) sistemi ile ilişki.  

HLA  B8 ve HLA DR3 bulunanlarda Graves çıkma riski yüksektir. Graves hastalığı 

değişik tip otoimmün hastalıklarla birlikte olabilir. Bu hastalıklar Pernisiyöz anemi, 

Addison hastalığı, diabetes mellitus, romatoid artrit, myastenia gravis, idyopatik 

trombositopenik purpuradır. 

  

Öte yandan, GH’de ailevi bir eğilim de vardır. Çünkü, olguların %15’inin Graves’li bir 

akrabası vardır. Ayrıca olguların akrabalarının %50’sinde dolaşımda tiroid 

otoantikorları saptanmıştır.  



 

 

 

Şekil 2.4. Graves hastalığının patojenezi 

 

 



2.2 VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ (VEGF)  

VEGF ailesi ilk keşfedildiğinde, kobay 

derisinde bir vasküler sızıntı başlattığı için Vasküler 

Permeabilite Faktörü olarak isimlendirilmişti (26). 

1980’lerin sonunda ise, bu aileden ilk özel anjiojenik 

büyüme faktörü ayrıştırıldı ve buna vaskülotropin 

veya vasküler endotelial büyüme faktörü adı verildi. 

Daha sonraları diğer üyeler de bu aileye eklendi (11, 

79). Bu gözlem, VEGF-A’nın ve VEGF/ VEGFR 

(Vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptörü) 

sinyallemesinin normal vasküler morfogenez 

açısından önemini vurgulamaktadır ve VEGF/ VEGFR sinyallemesinin 

bozulmasından kaynaklanan etkilerle ilgili in vivo çalışmalarla doğruluğu 

gösterilmiştir (21).   

VEGF AĐLESĐ 

VEGF ailesinin 7 tane üyesi vardır.  Bunlar VEGF-A (Human-VEGF), VEGF-

B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E, PIG (Plasental büyüme faktörü), svVEGF veya VEGF-

F (yılan zehri VEGF’ si ) (45). 

VEGF-A human-VEGF olarak da bilinir.  VEGF-A bazı makalelerde sadece 

VEGF olarak adlandırılmaktadır. VEGF-A’nın şu ana kadar bilinen altı adet izoformu 

vardır. Bunlar VEGF121, VEGF145, VEGF165,  VEGF183, VEGF189  ve VEGF206 

olarak isimlendirilmişlerdir ve isimlerindeki sayılar içerdikleri amino asit sayılarını 

göstermektedir. (28, 65, 93). Bu isoformların uzunluğu 121 ile 206 amino asitlik 

rezidüler arasında değişmektedir.  VEGF tiroid ve hipofiz bezi, böbrek, akciğer, uterus, 

over, beyin, kalp, deri gibi birçok insan dokusunda sentezlenmektedir (30). Đnsan 

hücrelerinde en çok VEGF’nin VEGF121, VEGF165 ve VEGF189 izoformları eksprese 

ediliyor gibi görünmektedir. Ayrıca VEGF183’ün de geniş bir doku dağılımı vardır.  

VEGF145 ve VEGF206 nispeten daha seyrek bulunurlar ve görünürde sadece plasental 

kökenli hücrelere sınırlı bir şekilde bulunurlar.  Đnsan anjiojenezinde asıl rol alanın 

VEGF-A’nın izoformlarıdır. VEGF121, VEGF145 ve VEGF165 salgılandığında 

kolayca diffüze olur ve erimiş formları sıvılarda saptanabilir.   

 



Farklı izoformlar farklı reseptör afinitelerine ve dolaşımda farklı çözünürlüğe 

sahiptirler. VEGF mRNA’sının transkripsiyonunu arttıran başlıca faktörler arasında 

hipoksi, trombosit kaynaklı büyüme faktörü-BB  (PDGF)-BB, keratinosit büyüme 

faktörü (FGF-7), epidermal büyüme faktörü (EGF), tümör nekrosis faktör-α (TNF-α), 

transforming büyüme faktörü-  β1 (TGF-  β1) , interlökin-  β1, forbol esterleri, ve 

prostaglandin E2 (PGE2) yer almaktadır (15, 79, 93).   

X-ışını kristalografisi ile yapılan çalışmalar VEGF’nin, dimerik sistein-

boğumlu (ilmekli) büyüme faktörü süper ailesine mensup olduğunu göstermektedir. Her 

bir monomer, dört-zincirli bir beta tabakasının bir ucunda yer alan zincir-içi disülfid 

bağlı boğumlu bir motif ile karakterizedir. Bu süper aile, alt bölümlere ayrılmaktadır. 

VEGF, bu alt bölümlerden trombosit-kökenli büyüme faktörü (PDGF) ailesine 

mensuptur. Bu alt ailede yer alan monomerler, “yan-yana” bir oryantasyonla bir arada 

tutulmaktadırlar. 2 beta tabakası, 2 kıvrımlı simetriye dik olacak bir şekilde 

uzanmaktadır. Tüm VEGF izoformları, kovalent bağlı homodimerler şeklinde sekrete 

edilir. Monomerler başlangıçta, hidrofobik bağlantılarla bir arada bulunurlar ve daha 

sonra, bir zincirin Cys51’i ile diğer zincirdeki Cys61 arasında oluşan disülfid bağları ile 

stabilize edilirler. Ekzon 3’de üç asidik rezidünün olduğunu ve ekzon 4’de üç bazik 

rezidünün bulunduğu gösterilmiştir. Bu rezidüler, sırasıyla VEGFR-1 ve VEGFR-2 

reseptörlerine bağlanmak için esansiyeldir. (73) 

 

 

 

Şekil 2.5. (a) VEGF monomeri (b) Đki disülfit bağı ile birleşmiş VEGF dimeri 



 

VEGF-B, başlangıçta VEGF-A ile %23’ü homolog olan bir sinyal peptitinin 

bölünmesinden sonra, 186 amino asitli bir protein olarak oluşur. Sonra, 6. ekzon'da 

oluşan bir alternatif splicing ile tamamen farklı terminal COOH- grupları içeren 167 

amino asitli bir proteine dönüşür (53). VEGF-B,  VEGFR-1'e  bağlanarak monositlerin 

aktivasyonu ve farklılaşmalarında rol alır (14). 

VEGF-C, VEGF-benzeri protein olarak da bilinir. VEGF-A ile %16'sı 

benzeyen 388 amino  asitten oluşmuştur (51). Lenfatik damarların oluşmasında 

(lenfanjiojenez) rol oynamaktadır. VEGFR-2 ve VEGFR-3'e bağlanarak vasküler ve 

lenfatik endoteliyal hücrelerde mitojenik etki yapar (14, 29). 

VEGF-D, 334 amino asitten oluşan ve VEGF-A'ya %31 oranında aynı amino 

asitler içeren bir proteindir. C-terminal uçlarında zengin sistein domenleri içerir.  Bu da 

VEGFR-2 ve VEGFR-3'e bağlanarak VEGF-C ile benzer işlevler yapar (14, 59).  

VEGF-E, VEGF-A ile amino asit dizilimi %25 oranında aynı olan bir 

polipeptittir. Güçlü bir mitojen ve permeabilite arttırıcı faktördür. VEGFR-1’e 

bağlanmayı başaramaz ama VEGFR-2'ye  seçici olarak bağlanarak etkisini gösterir (14). 

PlGF, VEGF ailesinin tanımlanan ilk üyesidir. Sinyal peptidlerinin bölünmesi 

sırasında önce 131 amino asite sahiptir. Daha sonra  yeni  amino  asitlerin eklenmesiyle 

VEGF-A ile %37 oranında benzeşen ve 152 amino asit içeren son  şekli oluşur (58). 

VEGF-B gibi VEGFR-1'e bağlanarak etki gösterir (14). 

svVEGF veya VEGF-F (yılan zehri VEGF’ si), Yılan zehrinden elde 

edilmiştir. Çalışmalarda svVEGF’nin VEGF-A’nın bazı alt gruplarının etkilerini bloke 

ettiği gözlenmiştir (77). 

VEGF GENĐ 

Đnsanlardaki VEGF geni kromozom 6p21.3 üzerinde yerleşmiştir. Kodlayıcı bölge ~14 

kb’lik bir alan kaplamaktadır ve 8 ekzon’dan oluşmaktadır. Tek bir pre-mRNA’nın 

alternatif posttranlasyonel modifikasyonları sonucu çok sayıda farklı VEGF izoformu 

meydana gelmektedir (85).   

 



 

Şekil 2.6. VEGF geni ekzon ve intronları 

 

VEGF RESEPTÖRLERĐ 

Bu büyüme faktörü ailesinin endotel hücresinde etki gösterebilmesi için 

öncelikle ona bağlanabilmesi gerekir. Bir başka deyişle, endotel hücreleri VEGF’den 

faydalanabilmek için onun bağlanabileceği özgül reseptörleri sentezlemesi gerekir. Bu 

reseptörler 5 tanedir: VEGFR-1, VEGFR-2,  VEGFR-3,  sVEGFR-1 ve sVEGFR-2 

Đlk bulunan reseptörler VEGF reseptör-1 (VEGFR-1,  flt-1)  ve VEGF reseptör-2  

(VEGFR-2, flk-1,  KDR)’dir.  Bunlar ilk olarak embriyojenez sırasında sentezlenirler 

(8). 

Bu  iki  reseptörün amino  asitlerinin  %44’ü  ortaktır.  Bu reseptörler yaklaşık  

1300  amino  asitten  oluşur ve iki bölüm içerirler. Birinci bölüm, hücre içinde kalan ve 

tirozin kinaz etkisine sahip hücre içi bölümdür. Đkinci bölüm ise, hücre dışında kalan tek 

kısa membran köprüleri dizisi ve ligand bağlama bölgeleri içeren 7 adet immünglobülin 

benzeri yapıdan oluşan hücre dışı bölümdür (29). 

 



 Şekil 2.7. VEGF reseptörlerinin çeşitleri ve yapıları 

 

Diğer büyüme faktörlerinin transmembran tirozin kinaz reseptörleri gibi VEGF 

reseptörleri de, özgül ligandlarına bağlandığında dimerizasyon gerçekleşir ve bu da 

hücre içerisindeki mekanizmaları tetikleyerek cevap oluşturmaktadır. VEGF’nin 

uyardığı endotel hücre reseptörleri sinyal iletisi sağlayan birkaç proteini fosforile eder. 

Bu da ikincil habercilerin oluşmasına katkıda bulunarak, mesajın hücre içinde 

taşınmasını sağlar (52).  Heparan sülfat da önemli bir rol üstlenerek VEGF’nin 

reseptörüne bağlanmasına yardım eder ve bu olayı düzenler (8).  

VEGFR-1 ve VEGFR-2’nin farklı sinyal özellikleri olduğu gösterilmiştir. 

Yapılan çalışmalar VEGFR-1’in hücre-hücre veya hücre-matriks etkileşimlerinin 

kontrolü ile doku mimarisinin belirlenmesinde ve vaskülojenezde rolünün olduğunu,  

ancak VEGF’nin etki mekanizmasında önemli olmayıp,  aksine tuzak ve yanıltıcı bir 

reseptör olduğunu göstermiştir (63).   

Bu reseptör VEGF-A, VEGF-B, svVEGF, PlGF2’nin etkilerine aracılık 

etmektedir. VEGFR-2 VEGF’nin etkilerine aracılık ederken, VEGFR-1 ise ya yanıltıcı 



olarak görev yapmakta ya da sinyalizasyonu baskılayarak negatif bir etki 

göstermektedir (81). 

VEGFR-2 VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E ve svVEGF’ün etkilerine 

aracılık eder. Farelerde yapılan bazı çalışmalarda, VEGFR-2’nin noksan veya bozuk 

ekspresyonunda bu hayvanların hematopoietik öncülere,  farklılaşmış endotel 

hücrelerine ve organize kan damarlarına sahip olmadıkları görülmüştür. Bu da 

VEGFR2’nin hem endotelyal, hem de hematopoietik öncül hücrelerin gelişimi için 

zorunlu olduğunu göstermiştir. Bunun aksine,  VEGFR-1’in yapımındaki aksaklıklarda, 

olgun endotel hücreleri oluşabilmesine rağmen, bu damarların aşırı genişlediği ve 

yapısal bozukluklara sahip olduğu görülür. Bu olay da VEGFR-1’in hücre-hücre veya 

hücre-matriks etkileşimlerinin kontrolü ile doku mimarisinin belirlenmesinde rolü 

olduğunu göstermiştir (63).  

VEGFR-1,  VEGF-A ve PlGF’ye yüksek affinite ile bağlanır ama iyi bir 

proliferasyon ve kemotaktik cevap elde edilemez.   Ancak,  PlGF’ye bağlanmayan ama 

VEGF’e sıkıca bağlanan VEGFR-2 ile iyi cevap alınır (79). 

Yapılan bir çalışmada, bu reseptörlerden yoksun domuz aortik endotel 

hücrelerine sadece VEGFR-2 kodlayan bir plazmid verildiğinde bu hücrelerin mitoz 

geçirdikleri ve kemotaksiste yer aldıkları gösterilmiştir (72).  

Bu da bize VEGFR-2’nin mitoz ve kemotaksisten sorumlu olduğunu gösterir. 

Đnsan göbek kordonu veninden elde edilen endotel hücre kültüründe serumsuz ortamda 

VEGFR-2 aktive olduğunda anti-apoptotik etkilerin de gerçekleştiği gösterilmiştir. 

PlGF'ün VEGFR-1'e kuvvetle bağlanarak etkisini gösterdiği, VEGFR-2'ye 

bağlanmadığı görülmüş ve bu nedenle endotel hücrelerinde doğrudan mitojenik ve 

permeabilite arttırıcı etkisinin olmadığı gösterilmiştir (32).  

 



 

Şekil 2.8. VEGF ailesi üyeleri ve bağlandıkları reseptörler 

 

Daha sonraki çalışmalarda,  bir başka VEGF reseptörü daha bulunmuş ve 

VEGFR-3  (flt-4) adı verilmiştir. Bu reseptörün özellikle lenfatik damarların 

gelişiminde rol alan VEGF-C ve VEGF-D’nin bağlandığı reseptörler olduğu ve 

lenfanjiojenezde rol aldığı saptanmıştır (63).   Bunun yanı sıra, malign melanoma ve 

meme kanseri gibi bazı solid tümörlerde VEGFR-3’e bağlanan VEGF-C ve VEGF-D 

seviyelerinin yükselmesinin lenf bezi metastazı ile birlikte olduğu görülmüştür (1, 84). 

Bu üç reseptörün yanısıra plazmada VEGFR-1’ün 7 tane Ig benzeri bölümünün altısını 

içeren ve kanda serbest olarak dolaştığı tesbit edilen bir başka reseptöre rastlanmış,  

bunun VEGFR-1’in çözünebilir bir formu olduğu düşünülmüş ve çözünebilir-VEGFR-1  

(sVEGFR-1) adı verilmiştir (28). Bu form VEGFR-1’in yarışmalı inhibitörü olarak 

görev yapmaktadır. Dolaşımdaki VEGF,  bu reseptöre bağlanarak VEGFR-1’e 

bağlanamamakta, inaktive olmakta ve fonksiyonunu yapamamaktadır (43). Meme 

kanseri,  beyin iskemisi,  preeklempsi gibi patolojik durumlarda yapılan çalışmalarda 

kanda yüksek miktarlarda sVEGFR-1 bulunmuştur (6, 49, 70, 80). Yine bu hastaların 

dolaşımdaki VEGF ve PlGF seviyeleri de düşük bulunmuştur (49). Kısa bir süre önce,  



VEGFR-2’nin de plazmada serbest olarak dolaşan çözünebilir bir formu olduğu tesbit 

edilmiş,  buna da sVEGFR-2 adı verilmiştir.  Bu reseptörün de sVEGFR-1’le benzer 

şekilde anjiojenezi engelleyici rol oynadığı düşünülmekte ve çalışmalar bu yönde 

sürmektedir (22). 

  

 

Tablo 2.1. VEGF reseptörleri, ligandları ve etkileri 

 

VEGF’ NĐN FĐZYOLOJĐK ETKĐLERĐ 

VEGF ailesi insanın tüm vücuduna dağılmış, vasküler sistem boyunca 

dizilmiş endotel hücreleri için bilinen en özgül mitojendir.  

a) Vaskülojenez ve anjiojenezde önemli bir mediatördür. 

Vaskülojenez 

Vaskülojenez embriyonik hayatta yeni damarların oluşumu ile ilgilidir. VEGF 

endotel ve hematopoetik hücrelerin progenitör hücrelerin proliferasyonu ve 

diferansiasyonunu etkiler. VEGFR-2 bu etkilerine aracılık eder.  VEGFR-1 ise 

progenitör hücrelerin gelişimini baskılamaktadır (11, 25, 31).  



Anjiojenez  

Önceden mevcut bulunan kan damarlarından yeni kan damarlarının geliştiği 

bir süreç olan anjiojenez kanser, iskemik kardiyovasküler hastalıklar, retinopatiler, 

yara iyileşmesi ve inflamasyon gibi pek çok önemli hastalık durumunu önemli ölçüde 

etkilemektedir (20, 29).   

b) VEGF vasodilatasyona ve endotel permeabilitesinin artışına neden olur.   

VEGF nitrik oksit aracılığıyla vasodilatasyona neden olur (57). Damar 

duvar geçirgenliği artar ve böylece, plazma proteinleri damar dışına sızar. 

Ekstraselüler alanda jel kıvamına gelen proteinler migrasyon yapan endotel hücreleri 

için bir yapı iskelesi görevi görür (57). 

c) VEGF endotel hücre proliferasyonu ve migrasyonunu başlatır.  

Prolifere olan endotel hücreleri, yolları bir kez belli olduktan sonra uzak 

yerlere göç etmeye başlarlar.  

d) VEGF apoptozu baskılayarak endotel hücrelerinin yaşam sürelerini uzatır. 

Endotel hücreleri yeni damarlarda bir kez toplandıktan sonra sessiz bir hale 

gelirler ve uzun yıllar boyunca canlı kalırlar (10).  VEGF’nin endotel hücrelerinin 

yaşam süresine olan etkilerine VEGFR2, β-catenin ve VE-cadherin aracılık 

etmektedir (10). 

e) VEGF endotel hücrelerinin diferansiyasyonunu sağlar.  

Endotel hücreleri, lokal fizyolojik gereksinimlere uyum sağlayabilmek için, 

kısmen konak doku tarafından belirlenen bazı özel karakteristik özellikler kazanırlar. 

Örneğin, glial fibriler asidik protein eksprese eden astroglial hücreler, perisitler ve 

normal anjiotensinojen düzeyleri arasındaki etkileşim kan beyin bariyerinin gelişimi 

açısından esansiyeldir. Tam tersine, endokrin bezlerde bulunan endotel hücreleri 

aralıklı ve fenestralı hale gelirler. Buna muhtemelen, VEGF ile ekstrasellüler 

matriks arasındaki etkileşimler aracılık etmektedir. Tümörlerde ve patolojik 

anjiojenezde bulunan endotel hücreleri pek çok bakımdan anormaldir: çok 

katlıdırlar, damarları bölen/ayıran ve köprüleyen dışa doğru çıkıntılar yaparlar, 

intersellüler ve transsellüler delikler içerirler, nısbeten kontrolsüz bir permeabilite 

sergilerler ve sürekli bir “remodeling”e uğrarlar. 



f) “Remodeling” (yeniden modellenme, şekillenme) 

Doku tamiri, miyokardial iskemilerde ve periferik uzuv iskemilerinde 

kolateral damar oluşumuna öncülük eder. Endokondral kemik oluşumu stimüle eder 

ve osteoblastlar üzerinde kemotaktik etkiye sahiptir. 

  

 

2.3 ’’REAL-TIME” PZR 

“Real Time” PZR floresan boyalar kullanılarak gerçek zamanlı olarak 

DNA’nın çoğaltılması, belirlenmesi ve miktarının gösterilmesi tekniğidir. “Real-time” 

PZR da geleneksel PZR yöntemi ile floresan işaretli prob ve boyalar bir arada kullanılır. 

Reaksiyon devam ederken her PZR siklusunda gerçek zamanlı olarak çoğaltılan DNA 

miktarı floresan bir madde ile işaretlenmiş probların kullanımı sayesinde 

ölçebilmektedir.  

DNA’ nın Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile Çoğaltılması 

Đlk kez 1985 yılında Kary Mullis tarafından tanımlanan PZR, bilinen bir nükleotid dizisi 

kullanılarak genomun seçilmiş bir bölgesindeki DNA dizisinin in vitro koşullarda 

çoğaltılmasına olanak sağlayan bir yöntemdir. Bu teknik kullanılarak genomik DNA 

içinde yer alan nanogram düzeyindeki kalıp DNA’nın temel miktarı 105 – 106 kat 

arttırılabilir.  

PZR, DNA replikasyonunun temel özelliklerine göre tasarlanmıştır. 

  1. PZR’ın temel bileşenleri: 

• Kalıp DNA, 

• Öncü DNA molekülleri (primerler), 

• Deoksi ribonükleozid trifosfatlar (dNTP) – dATP, dGTP, dTTP ve dCTP, 

• Mg2+, 

• DNA polimeraz (Taq polimeraz) – Thermus aquaticus bakterisinden elde 

edilir. 

PZR, değişik sıcaklıklarda gerçekleşen 3 basamağın döngüler halinde 

tekrarlanması ile oluşur.  



 

 

 

         Şekil 2.9. Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR)’ nin basamakları.  

          

      2. PZR’ nin basamakları: 

• Kalıp DNA’nın denatürasyonu. 94-97°C’ de gerçekleşen bu basamakta 

karışımdaki kalıp DNA iplikçiklerinin birbirinden tamamen ayrılması sağlanır.  

• Primerlerin kalıp DNA’ya bağlanması (annealing). 47-65°C’ de gerçekleşen bu 

basamakta primerlerin kalıp DNA üzerinde uygun yerlere bağlanması sağlanır.  

• Yeni DNA zincirlerinin sentezlenmesi (elongation). 72°C’de gerçekleşen bu 

basamakta ortamda bulunan dNTP’ler Taq polimeraz enziminin aracılığıyla primerlerin 

3’ ucuna eklenerek kalıp DNA dizisinin kopyası sentezlenir (Şekil 9). 

 Bu 3 basamak bir döngüyü oluşturur ve her tekrarlanışında iki primer arasında kalan 

özgün DNA parçasının her iki zincirinin birer kopyası çıkarılmış olur. PZR’nin net 



sonucu, n sayıda tekrarlanan döngülerin sonucunda reaksiyon teorik olarak 2n 

miktarında özgün primer çiftleri ile çoğaltılmış çift sarmallı DNA molekülünü içerir.  

 

Şekil 2.10. PZR’ nin basamakları 

 

“Real-time” PZR Prensibi 

“Real-time” PZR yönteminde hem primer, hem de problar kullanılmaktadır. 

Primer, PZR sırasında DNA’nın belli bir bölgesini çoğaltmak için kullanılan 

oligonükleotid parçasıdır. Prob ise çoğaltılmış olan DNA’da “özel” bir diziye spesifik 

olarak bağlanan ve P32, digoxigenin, floresan gibi ajanlarla işaretlenmiş olan 

oligonükleotid parçasıdır. 

 

‘’Real-Time” PZR Türleri 

SYBR Green yöntemi (Şekil 11)  

Bu yöntemde kullanılan floresan boya (SYBR Green) sadece çift zincirli 

DNA’ya bağlandığı için, çoğalan DNA miktarındaki artışa paralel olarak “real-time” 

PZR cihazında okunan floresan miktarı da eş zamanlı olarak artar. Çoğaltımın başında 

reaksiyon karışımında çift sarmallı DNA molekülü, primerler ve ‘’SYBR Green’’ boyası 

bulunmaktadır. Primerler bağlanıp uzama başladığında boya molekülü çift zincirli 

DNA’nın arasına girer ve floresan yayılımı başlar. Başlangıçtaki ürün miktarı az olduğu 



için floresan sinyali zayıftır; ürün miktarı arttıkça floresan miktarı hızla artar ve bu artış 

“real-time” cihazının monitöründen izlenebilir. 

 

 

Şekil 2.11. “SYBR Green real-rime” PZR’’nin prensibi 

 

 

“TaqMan” Prob Yöntemi (Şekil 12) 

Bu yöntemde çoğaltılmak istenilen DNA’ya komplementer olan ve floresan işaretli tek 

zincirli bir prob kullanılır. Floresan işaretli probun 5’ ucunda “reporter” adı verilen 

floresan bir boya (FAM= 6-karboksifloresein, VIC= 4,7,2′-trikloro-7′-fenil-6-

karboksifloresein), 3’ ucunda ise bir “quencher” (TAMRA= karboksitetrametil-

rodamin) bulunur. 3’ ucundaki baskılayıcı TAMRA boyası 5’ ucundaki FAM veya VIC 

boyasının sinyal oluşturmasını engellemektedir. Çoğaltılma sırasında hedef nükleotid 

dizisi üzerinde primer bağlanma bölgeleri arasında “Taq Man” probu bağlanır. 

Primerlerin bağlanmasının ardından yeni zincir oluşmaya başlar. Probun bağlı olduğu 

bölgeye gelindiğinde Taq DNA polimeraz enzimi 5’→3’ ekzonükleaz aktivitesi ile 

“reporter” i probdan ayırır. Serbest hale gelen “reporter” sinyal oluşturur. Her bir 

döngüde ürün miktarı arttıkça floresanda ona bağlı olarak artmaya devam eder. 

 

 

 



 

 

Şekil 2.12. “Taq Man” Yöntemi 

 

Moleküler Boncuk Yöntemi (Şekil 13) 

Bu yöntemde kullanılan problar saç tokası şeklindedir. Yapının yuvarlak iç kısmı 

çoğaltılacak DNA ile komplementer tek zincirli DNA dizisini içerir. Yapının düz olan 

uç kısımlarında ise floresan 2 boya bulunur (R ve Q). Q boyası R boyasını 

baskıladığından dolayı, floresan sinyal alınmaz. Çoğaltılmak istenilen DNA bölgesi 

PZR ile çoğalmaya başladığında prob hedef DNA dizisine göre dizayn edildiğinden, 

deney ortamında karşılaştıklarında probun konformasyonu değişir ve düz zincir haline 

geçer. Probun hedef DNA dizisine bağlandığı sırada, R ve Q boyaları bir birinden 

uzaklaştığı için, Q’nun baskılayıcı etkisi ortadan kalkar, R’den ışıma başlar. Her bir 

döngüde ürün miktarı arttıkça floresan da ona bağlı olarak artmaya devam eder. 

 

 

 

Şekil 2.13. Moleküler Boncuk Yöntemi 



 

Hibridizasyon Prob Yöntemi (Şekil 14) 

Bu yöntemde 2 adet prob kullanılır. 1. prob 3’-ucundan bir “donör” florokrom ile 

(floresein), 2. prob ise 5’-ucundan bir “akseptör” florokrom (LC Red 640) ile 

işaretlenmiştir. PZR reaksiyonu sırasında bu iki prob hedef  nükleik asit dizisine 

bağlanıp biribirine çok yakın bir mesafeye geldiklerinde (1–5  nükleotidlik bir mesafe), 

donör florokromdan yayılan ışık akseptör florokromu uyarır (FRET= “Floresan 

Rezonans Enerji Transferi”). Enerji “donör” boyadan “akseptör” boyaya transfer olur. 

Bu enerji transferi sonucunda oluşan floresans miktarı PZR süresince oluşan ürün 

miktarı ile doğru orantılı olarak artar.  

 

 

Şekil 2.14. Hibridizasyon Prob Yöntemi 

 

Genetik polimorfizm değerlendirilmesinde “melting”(erime) ısı eğrisi analizi 

uygulanır. “Tm” DNA’nın yarısının denature olduğu sıcaklıktır. Prob normal ya da 

mutant genotipi saptamak üzere dizayn edilmiştir. Örneğin prob normal (wild) genotipi 

saptamak üzere dizayn edildiğinde, normal genotipe sahip olan kişilerde prob hedef 

DNA dizisi ile tam olarak (“perfect match”) bağlanacaktır (hibridizasyon). Oluşan 

hibridler ısıya daha dayanıklıdir. Mutant genotipe sahip olan kişilerde ise prob ve hedef 



DNA dizisi arasındaki bağlanma “mismatch” şeklinde olacaktır. Oluşan hibridler ısıya 

daha duyarlıdır. Bu da çoğaltma sonrası denatürasyon başlatmak üzere deney ortamı 

~45°C’den 70-95°C’ye kadar ısıtıldığında, hibridler ayrışmaya başlar, floresan 

sinyalinde düşüş olur. Verilen örnekte problar normal genotipi saptamak üzere dizayn 

edildiğinde, normal homozigot bireylerde daha üksek ısıda tek bir pik, mutant 

homozigot bireylerde daha düşük ısıda tek bir pik, heterozigotlarda ise iki pik saptanır 

(Şekil 15).   

 

 

Şekil 2.15. Genotip belirlenmesinde ”melting” (erime) ısı eğrisinin kullanımı  

 



3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

A. HASTA VE KONTROL ÖRNEKLERĐ 

Çalışma Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Yerel Etik Kurulu’ nun 

12.04.2011 tarih ve 10 sayılı kararınca onaylanmıştır. Çalışmaya katılan tüm hasta ve 

kontroller çalışma hakkında bilgilendirilerek yazılı izinleri alınmıştır. 

Çalışmaya Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Đç Hastalıkları Endokrin ve 

Metabolizma Hastalıkları  polikliniğine  başvuran 18 - 65 yaş arası GH tanısıyla takipli   

166 hasta  (yaş ortalaması 40.9)  ve 250 (yaş ortalaması 40.6) sağlıklı kişilerden oluşan 

kontrol grubu başvuru sırasına göre randomize edilerek ve hastalardan yazılı olur onayı 

alınarak (iyi klinik uygulamalarda “International Committee of Harmonitation Good 

Clinical Practice” belirtilen esaslar doğrultusunda) dahil edildi.  

GH tanısı koymak için kullanılan kriterler (dahil etme kriterleri): 

1) Tirotoksikoz 

2) Palpe edilebilen difüz guatr 

3) Diffüz radyoaktif iyot tutulumu (“uptake”) 

Ayrıca hastalar, aşağıda belirtilen kriterlerden en az birisine sahipti: 

1) Oftalmopati (NOSPECS sınıflandırılmasına göre 2 - 6 sınıflara ayrımlanmış) 

2) Antitiroid peroksidaz (anti-TPO) ve/veya antitiroglobulin (anti-Tg) 

antikorlarının pozitif olması. 

Çalışma dışı bırakma kriterleri (dışlama kriterleri):  

Akut enfeksiyon tablosu, diabet, kardiyovasküler hastalık, kalp yetmezliği, 

serebrovasküler hastalık, metabolik sendrom, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kronik 

karaciğer hastalığı, kronik böbrek yetmezliği ve malignite tanıları olan vakalar   

çalışmaya dahil edilmedi. Vakaların demografik özellikleri kaydedilip, ayrıntılı fizik 

muayeneleri yapıldıktan sonra gerekli biyokimyasal parametreler için kan örnekleri 

alındı.   

            



 Dahil edilme ve dışlama kriterlerine sahip vakaların tespiti için 12 saatlik açlığı 

takiben düz biyokimya tüplerine alınan kan örneklerinde açlık kan şekeri, insülin, total 

kolesterol, trigliserit, LDL, HDL, VLDL, üre, kreatinin ölçümü 1800 DPP Roche 

otoanalizöru (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany) ile; rutin hormonal 

parametreler serbest T3, serbest T4, TSH, anti-TPO, ve anti-TG düzeylerinin ölçümü 

moduler EEE Electrod Elecsys Roche otoanalizörü ile (Roche Diagnostics GmbH, 

Mannheim, Germany) yapıldı. Anti-TR’nin ölçümü RRA Anti-R TSH (Immunotech, 

Marseille Cedex, France) kiti ile gerçekleştirildi.  Çalışmaya dahil edilen hasta ve 

kontrol grubundan  2ml’lik EDTA’lı tüplerine alınan kan örneklerinden ise  DNA 

izolasyonu yapıldıktan sonra  VEGF genindeki A–2578 C, T–460C ve G+405C tek 

nükleotid polimorfizmleri belirlendi. DNA izolasyonu ve genotipleme Đstanbul 

Üniversitesi Đstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında gerçekleştirildi.  

 

 

B. GEREÇLER   

Kullanılan Aletler: 

1) LightCycler “Real-time“ PZR cihazı (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, 

Germany).  

2) Mikrosantrifüj (Biofuge, Heraus Instruments, Germany). 

3) PZR cihazı (Techne TC412 Termal Cycler, Cambridge, UK). 

4) pHmetre (HANNA Instruments, Portugal). 

5) Otomatik pipet takımı (Nichipet EX, Japan). 

6) Su banyosu (Nüve BM 101, Türkiye). 

7) Vorteks (IKA MS2 Minishaker, USA). 

8) Manyetik karıştırıcı ve ısıtıcı (IKA Laborteeknik, USA). 

9) Hassas terazi (Scaltec SBAC<11, Germany). 

10) Otoklav (Hirayama, HVE-50, Japan). 

 



C. PERĐFERĐK KAN LÖKOSĐTLERĐNDEN DNA ĐZOLASYONU 

Periferik kan lökositlerinden DNA izolasyonu için High Pure PCR Template 

Preparation Kit (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany) kullanıldı. Elde 

edilen DNA’lar genotip tayini yapılıncaya kadar -80 °C’de saklanıldı. 

C.1. DNA izolasyonunda kullanılan ayıraçlar: 

1. Bağlayıcı Tampon: 6M guanidin-HCl, 10 mM üre, 10 mM TRĐS-HCl, %20 

Triton X-100 (v/v), pH= 4.4 

2. Proteinaz K: 20 mg/mL 

3. Inhibitör Uzaklaştırıcı Tampon: 5 M guanidin-HCl, 20 mM TRĐS-HCl, pH= 6.6  

( %99 absolü etanolde) 

4. Yıkama Tamponu: 20 mM NaCl, 2 mM TRĐS-HCl, pH= 7.5 (( %99 absolü 

etanolde) 

5. Elüsyon Tamponu: 10 mM TRĐS-HCl, pH= 8.5 

6. Đzopropanol 

7. Filtreli tüpler 

8. Koleksiyon tüpleri 

C.2. Đşlem 

� 200 µL ‘’Buffy coat’’ + 200 µL Bağlayıcı tampon + 40 µL Proteinaz K 

pipetlenir. Karıştırıldıktan sonra 10 dk. 70ºC’de inkübe edilir. 

� 100 µL Izopropanol pipetlenir, karıştırılır. Karışım filtreli tüplere aktarılır. 

8000 xg’de  + 4 ºC’de   1 dk santrifüj edilir. 

� Filtreler temiz koleksiyon tüplerine aktarılır. 500 µL Inhibitör Uzaklaştırıcı 

Tampon pipetlenir. 8000 xg’de + 4 ºC’de   1 dk santrifüj edilir. 

� Filtreleri tekrar yeni temiz koleksiyon tüplerine aktarılır. 500 µL Yıkama 

Tamponu pipetlenir. 8000 xg’de  + 4 ºC’de   1 dk santrifüj edilir. 

� Koleksiyon tüplerin dibindeki filtratlar atılır. Tekrar 500 µL Yıkama 

Tamponu pipetlenir. 8000 xg’de  + 4 ºC’de   1 dk santrifüj edilir. 

� 13 000 xg’de  + 4 ºC’de   10 sn santrifüj edilir. 



� Filtreler 1.5 ml’lik Ependorf tüplerine konur. 200 µL önceden 70 ºC’de 

ısıtılmış Elüsyon Tamponu pipetlenir. 8000 xg’de  + 4 ºC’de   1 dk santrifüj 

edilir. 

Filtreler atılır. Tüplerin dibinde izole edilmiş DNA’lar bulunur. Elde edilen DNA 

örnekleri kullanılıncaya kadar -20°C’ de saklanır.  

C.3. DNA miktar tayini 

Örneklerin miktarını ve saflığını tayin etmek için 2 µl DNA örneği üzerine 98 µ l 

Elüsyon tamponu konularak, optik dansiteleri (OD) spektrofotometrede 260 ve 280 nm 

dalga boylarında ölçülür. 260 ve 280 nm’lerdeki ölçüm değerlerinin birbirine oranı 

(OD260/OD280) nükleik asidin saflığı hakkında bir tahmin yapmamıza olanak verir. Saf 

DNA ve RNA örneklerinin OD260/OD280 oranı 1.8 - 2.0 arasında olmalıdır.  

260 nm dalga boyundaki okuma ile örnekteki nükleik asit konsantrasyonu 

hesaplanır. Optik dansitenin 1 olması, ölçülen örnekte yaklaşık 50 µg/ml çift zincirli 

DNA olduğunu gösterir.  

 

şeklinde ifade edilir. 

 

D. VEGF GENĐNDEKĐ A-2578C, T-460C ve G+405C  TEK NÜKLEOTĐD 

POLĐMORFĐZMLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ 

D.1. Genotipleme işleminde kullanılan ayıraçlar (Tablo 3.1.) 

1. “LightCycler FastStart Enzyme” (1a) 

2. “LightCycler FastStart Reaction Mix” (1b) 

1b ayıracından 1a üzerine 60 µL pipetlenir, 10x konsantrasyonunda “Working FastStart 

Reaction Mix” ayıracı elde edilir. Bu ayıracın içinde Taq polimeraz, dNTP (deoksi 

ribonükleozid trifosfatlar) ve10 mM MgCl2 bulunur. 

3. 25 mM MgCl2 stok solüsyonu 

4. 20 µM primer (“Forward, Reverse”) 

5. 20 µM prob (1 ve 2) 

DNA (µg/ml) = 260 nm’ deki OD x Sulandırma oranı  x 50 



Tablo 3.1. VEGF A-2578C, T-460C ve G+405C genotip tayinindeki PZR ortamında 

kullanılan ayıraçların konsantrasyonları 

    Stok Solüsyonun    

       Molaritesi 

            Final 

          Molarite 

“FastStart Reaction Mix” 

     dNTP 

     Taq Polymeraz 

10 x 

2 mM 

5 U/µL 

1 x 

0.2 mM 

0.5 U/µL 

MgCl2 25 mM 1.5 mM 

Primerler (“Forward, Reverse”) 20 µM 0.5 µM 

Problar (1 ve 2) 20 µM 0.2 µM 

DANN  ~ 10ng 

 

D.2. Genotip tayini 

Đzole edilen DNA’larda genotip tayini “Real-Time” PZR (LightCycler, Roche 

Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany) cihazı ile yapıldı. VEGF gen polimorfizmleri 

her bir polimorfik noktayı içeren bölgenin amplifikasyonundan sonra floresan işaretli 

hibridizasyon probları kullanılarak gerçekleştirildi. Kullanılan amplifikasyon primerleri 

ve hibridizasyon probları Tablo 3.2’ de verilmiştir (55). 

 LightCycler cihazında ∼10 ng genomik DNA kullanılarak genotipleme yapıldı. 

1x LCTM-FastStart DNA master hibridizasyon miks, 1.5 mM mM MgCl2 (ek olarak), 0.5 

µM forward primer, 0.5 µM reverse primer, 0.2 µM sensor prob ve 0.2 µM anchor prob 

içeren PCR ortamında final hacim 20 µl olacak şekilde amplifikasyon gerçekleştirildi. 

Amplifikasyon ısıları ise şu şekildedir: 95 °C’de 10 dk pre-inkübasyondan sonra, 35 

siklus boyunca 95 °C’de 10 sn, 56-60 °C’de 15 sn ve 72 °C’de 10 sn. Isı geçiş hızı 20 

°C/sn olarak programlandı. Amplifikasyondan sonra örnekler 45°C’den  95°C’ye 0.1 

°C/sn tedricen ısıtılarak floresan “melting” eğri analizi yapıldı. “Melting” ısıları (Tm) 

şu şekildedir: VEGF C-460T için  T alleli=54 °C, C alleli=60 °C; VEGF C-2578A  için 

A alleli=59 °C, C alleli=52 °C; VEGF G+405C  için C alleli=52 °C, G alleli=59 °C. 

LightCycler cihazının “software”i tarafından Y eksenine floresanın ısıya oranının 



negatif türevi (-dF/dT), X eksenine ise ısı (T) yerleştirilerek çizilen grafiklerde floresan 

“melting” pikleri saptandı. Bu pikler her bir ekzon için homozigot-heterozigot ayrımını 

sağlar. Tipik bir homozigot “wild-type” örnek için tek bir “melting” pik gözlenirken, 

heterozigotlarda 2 pik saptanır. Mutant homozigotlarda ise “wild-type” allelden farklı 

bir ısıda tek bir pik saptanır.  Ayrıca LC ürünleri amplifikasyon kontrolü için % 2’lik 

agaroz jele yüklendi ve elektroforezle yürütüldü. Çalışılan örneklerin %10-20’sinin 

genotipi RFLP metodu ile konfirme edildi.  

 

 

 

  

 

Şekil 3. 1. VEGF -2578 polimorfizmi tayininde kullanılan erime eğrisi.   

 

 

 

 

 

Şekil 3. 2. VEGF -460 polimorfizmi tayininde kullanılan erime eğrisi.   

 

 



 

Şekil 3. 3 VEGF +405 polimorfizmi tayininde kullanılan erime eğrisi.   

 

 

Tablo 3.2. VEGF genindeki A-2578C, T-460C ve G+405C polimorfizmlerinin 

belirlenmesi için kullanılan primer ve probların baz dizilimleri 

VEGF A-2578C (rs699947) 

     “Forward” primeri 5’-AGCTGTAGGTCAAGACCCT-3’ 

     “Reverse” primeri 5’-AAAATTCCTAGCTGGTTTCT-3’ 

     Prob 1 5’-GTGGGAAGAGTGGGACCAGTCAGTCTGA-FL 

     Prob 2  5’-LC640-ATCCACCCAGATCTTGCCAGG-3’ 

VEGF T-460C (rs833061) 

     “Forward” primeri 5’-AGACGGCAGTCACTAG-3’ 

     “Reverse” primeri 5’-AATATTGAAGGGGGCAG-3’ 

     Prob 1 5’-LC640-AGCGGGGAGAAGGCCAGGG-3’ 

     Prob 2 5’-TGTGGGGTTGAGGGCGTT-FL 

VEGF G+405C (rs2010963) 

     “Forward” primeri 5’-CCAGAAACCTGTAATGAAGG-3’ 

     “Reverse” primeri 5’-GGGCTCGGTGATTTAGC-3’ 

     Prob 1: 5’- LC640-TGGAATTGGATTCGCCATTTTATTTTTCTTGC-3’ 

    Prob 2 5’-GACCCAGCACGGTCCCTC-FL 

 

 

 

 



E. ĐSTATĐSTĐKSEL ANALĐZLER 

Genotip dağılımlarının gerçek Mendeliyen popülasyonunu yansıtıp 

yansıtmadığını, yani Hardy – Weinberg eşitliğine uyum sağlayıp sağlamadığını kontrol 

etmek için gruplarda normal ve mutant allellerin sıklığı bulundu. Genotipler ve allel 

sıklıkları arasında fark olup olmadığını değerlendirmek için Odds oranı (OR) ve %95 

güven aralığı (CI) hesaplandı. Gruplar arası anlamlılığı karşılaştırmak için χ² testi 

kullanıldı (SPSS 15.0, Chicago, IL, USA).  Çalışmanın gücünü değerlendirmek için 

NCSS 2000 istatistiksel paket programı (Kaysville, Utah, USA) kullanıldı.  Klinik ve 

biyokimyasal parametrelerin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U, Kruskall-Wallis 

testleri, parametreler arasında korelasyon olup olmadığını değerlendirmek için 

Spearman korelasyon testi kullanıldı (SPSS 15.0, Chicago, IL, USA). 



4. BULGULAR 

Çalışmamızda GH tanısı konmuş 166 hasta ile 250 sağlıklı bireylerin periferik 

kan lökositlerinden izole edilen DNA örneklerinde VEGF A-2578C, T-460C ve 

G+405C polimorfizmleri belirlendi. Graves hastalarının demografik bilgileri Tablo 

4.1’de verilmiştir. 

Tablo 4.1 Graves hastalarının (GH) demografik bilgileri ve tiroid antikorları   

Parametre GH (n=166) 

Yaş (yıl) 

   Ortalama ± SD 

   Aralık 

Cinsiyet 

   Erkek, n (%) 

   Kadın, n (%) 

Hastalık başlangıç yaşı 

    <40 yaş, n (%) 

    >40 yaş, n (%) 

Aile hikayesi, n (%) 

Sigara kullanımı, n (%) 

Oftalmopati, n (%) 

PTU tedavisi, n (%) 

MMI tedavisi, n (%) 

Rekürrens, n (%) 

Guatr skoru 1, n (%) 

Guatr skoru 2, n (%) 

Guatr skoru 3, n (%) 

AT tedavi süresi, aylar 

Anti-TPO (IU/mL) (Ort ± SD) 

Anti-Tg (IU/mL) (Ort ± SD) 

Anti-TR (IU/L) (Ort ± SD) 

 

40.99 ± 12.96  

16-78 

 

44 (26.5) 

122 (73.5) 

 

92 (55.4) 

74 (44.5) 

36 (21.7) 

89 (53.6) 

54 (32.5) 

141 (84.9) 

25 (15.1) 

48 (28.9) 

97 (58.4) 

 50 (30.1) 

 19 (11.4) 

22.7 ± 17.5 

624.4 ± 378.4 

562.4 ± 389.5 

13.5  ± 12.9 

Kısaltmalar: PTU (propiltiourasil), MMI (metimazol), AT (anti-tiroid), Anti-TPO (anti-
tiroperoksidaz), Anti-Tg (anti-tiroglobulin), Anti-TR (TSH reseptör antikoru) 
 

 



1) Hardy-Weinberg eşitliğine uyum 

Kontrol grubunda her üç lokusun genotip dağılımlarının gerçek Mendeliyen 

populasyonu yansıttığı ve Hardy-Weinberg eşitliğine uygun olduğu bulundu (Tablo 

4.2).  

Tablo 4.2 Hardy-Weinberg eşitliğine gore kontrol grubu ve Graves Hastalarının (GH) p 
değerleri 
 
 Kontrol  GH 

VEGF A-2578 

VEGF T-460C 

VEGF G+405C 

0.864 

0.612 

0.780 

0.279 

0.890 

0.038 

 

 

2) VEGF A-2578C Genotip Dağılımları ve Allel Sıklıkları 

• Kontrol grubundaki bireylerin %33.5’inin AA, %49.3’ünün AC ve %17.2’sinin 

CC genotipinde olduğu saptandı. Bu bireylerde A ve C allellerinin sıklıkları 

sırasıyla 0.58 ve 0.42 olarak hesaplandı (Tablo 4.3). 

• Graves hastalarının %36.1’inin AA, %51.2’sinin AC ve %12.7’sinin CC 

genotipinde olduğu saptandı. Bu bireylerde A ve C allellerinin sıklıkları sırasıyla 

0.62 ve 0.38 olarak hesaplandı (Tablo 4.3).  

• Kontrol ve Graves hasta gruplarının VEGF A-2578C genotip dağılımı ve allel 

sıklıkları karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (Tablo 

4.3). 

• Kontrol grubundaki VEGF-2578 A ve C allellerin sıklıklarının ( 0.58 ve 0.42) 

Macar sağlıklı populasyondaki -2578 A ve C allellerinin dağılımlarına çok yakın 

olduğu bulundu (0.55 ve 0.45) (55). 

• Bu lokus için çalışmanın gücünün (power analizi) %94 olduğu bulundu. 

 

 



3) VEGF T-460C Genotip Dağılımları ve Allel Sıklıkları 

• Kontrol grubunun TT, CT ve CC genotip dağılımları sırasıyla %24.6, %47.3 ve 

%19.1 olarak saptandı. Kontrol grubunun T ve C allel sıklıkları sırasıyla 0.57 ve 

0.43 olarak hesaplandı (Tablo 4.4). 

• Graves hastalarının TT, CT ve CC genotip dağılımları sırasıyla %36.9. %48.1 ve 

%15.0 olarak saptandı. Graves hastalarının T ve C allel sıklıkları sırasıyla 0.61 

ve 0.39 olarak hesaplandı (Tablo 4.4). 

• Graves hasta grubuna ait genotip dağılımları ve allel sıklıkları kontrol grubu ile 

kıyaslandığında istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (Tablo 4.4). 

• Kontrol grubundaki VEGF -460 T ve C allellerin sıklıklarının (0.57 ve 0.43),  

Macar sağlıklı populasyondaki   -460 T ve C allellerinin dağılımlarına çok yakın 

olduğu bulundu (0.54 ve 0.46) (55). 

• Bu lokus için çalışmanın gücünün (power analizi) %95 olduğu bulundu. 

 

4) VEGF G+405C Genotip Dağılımları ve Allel Sıklıkları 

• Kontrol grubunun GG, CG ve CC genotip dağılımları sırasıyla %75.2, %22.8 ve 

%2.0 olarak belirlendi. Kontrol grubunun T ve C allel sıklıkları sırasıyla 0.87 ve 

0.13 olarak hesaplandı (Tablo 4.5). 

• Graves hastalarının GG, CG ve CC genotip dağılımları sırasıyla %64.2, %27.5 

ve %8.3 olarak belirlendi. Graves hastalarının G ve C allel sıklıkları sırasıyla 

0.78 ve 0.22 olarak hesaplandı (Tablo 4.5). 

• Graves hastaları grubuna ait genotip dağılımları ve allel sıklıkları kontrol grubu 

ile kıyaslandığında, CC genotip dağılımı ve C allel sıklığı Graves hastalarında 

daha yüksek olduğu bulundu (OR: 4.83, %95 güven aralığı:1.57-14.92, p< 

0.002; ve OR: 1.83, %95 güven aralığı: 1.21-2.75, p< 0.003) (Tablo 4.5). 

• Kontrol grubundaki VEGF +405 G ve C allellerin sıklıklarının (0.87 ve 0.13) 

Macar sağlıklı populasyondaki  +405 G ve C allellerin dağılımlarına çok yakın 

olduğu bulundu (0.81 ve 0.19) (55). 

• Bu lokus için çalışmanın gücünün (power analizi) %93 olduğu bulundu. 



Tablo 4.3 Kontrol grubu ve Graves Hastalarında (GH) VEGF A-2578C genotip, allel 

sıklıkları, risk oranları (OR) ve % 95 güven aralıkları (CI) 

 Kontrol 

n (%) 

GH 

n (%) 

OR (%95 CI) p 

 

VEGF A-2578C  

  AA 

  AC 

  CC  

 

 

68 (33.5) 

100 (49.3) 

35 (17.2) 

 

 

60 (36.1) 

85 (51.2) 

21 (12.7) 

 

 

 

1.0* 

0.96 (0.61-1.51) 

0.68 (0.36-1.29) 

  

 

 

- 

0.87 

0.24 

 

 A allel sıklığı 

 C allel sıklığı 

0.58 

0.42 

0.62 

0.38 

1.0* 

 0.86 (0.64-1.16) 

 

0.31  

     

χ2
- testi ve p değeri  

* Risk oranı için referans genotip/allel 
 
 
 
 
Tablo 4.4 Kontrol grubu ve Graves Hastalarında (GH) VEGF C-460T genotip, allel 

sıklıkları, risk oranları (OR) ve % 95 güven aralıkları (CI) 

 Kontrol 

n (%) 

GH 

n (%) 

OR (%95 CI) p 

 

VEGF C-460T  

  TT 

  CT 

  CC 

  

 

 

74 (24.6) 

104 (47.3) 

42 (19.1) 

 

 

 

59 (36.9) 

77 (48.1) 

24 (15.0) 

 

 

 

1.0* 

0.93 (0.59-1.46) 

0.72 (0.39-1.32) 

 

 

 

- 

0.74 

0.28 

 

T allel sıklığı 

C allel sıklığı 

0.57 

0.43 

0.61 

0.39 

1.0* 

 0.86 (0.64-1.15) 

 

0.31  

     

χ2
- testi ve p değeri  

* Risk oranı için referans genotip/allel  
 
 



Tablo 4.5 Kontrol grubu ve Graves Hastalarında (GH) VEGF G+405C genotip, allel 

sıklıkları, risk oranları (OR) ve % 95 güven aralıkları (CI) 

 Kontrol 
n (%) 

Graves 
Hastaları 
n (%) 

OR (%95 CI) p 

 

VEGF G+405C   

  GG 

  GC 

  CC 

   

 

 

188 (75.2) 

57 (22.8) 

5 (2.0) 

 

 

 

70 (64.2) 

30 (27.5) 

9 (8.3) 

 

 

 

1.0* 

1.41 (0.84-2.38) 

4.83 (1.57-14.92) 

 

 

 

- 

0.19 

0.002 

 

 G allel sıklığı 

 C allel sıklığı 

0.87 

0.13 

0.78 

0.22 

1.0* 

1.83 (1.21-2.75) 

 

0.003  

     

χ2
- testi ve p değeri  

* Risk oranı için referans genotip/allel 
 

 

5) Graves hastalarında VEGF A-2578C Genotip Dağılımlarına göre bazı 

klinik ve laboratuar bulguları (Tablo 4.6) 

• AC ve CC genotiplerinde, ayrıca C alleli taşıyan kombine AC + CC genotipinde 

Anti-TR konsantrasyonlarının AA genotipine kıyasla daha yüksek olduğu 

bulundu (p= 0.012, p= 0.037, p= 0.006). 

• CC genotipi AA veya AC genotipleri ile karşılaştırıldığında anti-Tg 

konsantrasyonlarının mutant homozigotlarda daha yüksek olduğu bulundu (p= 

0.023,  p= 0.018).  

• Hastalığın başlangıç yaşı ve -2578 polimorfizmi arasındaki ilişki incelendiğinde, 

C alleli taşıyanlarda Graves hastalığının 40 yaşından önce başlama olasılığı AA 

genotipine kıyasla daha yüksek olduğu bulundu (χ² = 4.64, p= 0.031). 

 

 

 



Tablo 4.6 Graves hastalarının  VEGF -2578 genotip dağılımlarına göre bazı klinik ve 

laboratuar bulguları [ortalama (aralık)] 

  AA   AC   CC   C allel taşıyıcıları 

(AC + CC) 

BMI (kg/m2) 26.3 (17-43) 26.0 (17-38) 25.5 (17-34) 25.9 (17-38) 

Serbest T3 (pmol/L) 

Serbest T4 (pmol/L) 

TSH (mIU/L) 

10.7 (0.05-95.0) 

4.4 (0.04-30.9) 

0.3 (0.01-13.7) 

11.9 (1.9-115.0) 

4.3 (0.6-52.8) 

0.2 (0.01-5.8) 

7.4 (3.5-17.0) 

3.3 (0.8-22.0) 

0.02 (0.01-0.07) 

11.1 (1.9-115.0) 

4.1 (0.6-52.8) 

0.2 (0.01-5.8) 

Anti-TPO (IU/mL) 

Anti-TG (IU/mL) 

Anti-TR (IU/L) 

447 (4-2350) 

347 (13-3000) 

5.6 (0-42.1) 

449 (5-1000) 

273 (7-3000) 

17.3 (0.2-180.0)a 

514 (10-1000) 

1066 (20-3000)b,c 

24.2 (1.7-200.0)d 

462 (5-1000) 

423 (7-3000) 

18.7 (0.2-200)e 

Kruskal-Wallis (AA, AC ve CC genotipleri karşılaştırıldığında) ve Mann-Whitney U (C allel taşıyıcıları 

AA genotipi ile karşılaştırıldığında) testleri. a p= 0.012 (AC ve AA karşılaştırıldığında), b p= 0.023 (CC 

ve AA karşılaştırıldığında),cp = 0.018 (CC ve AC karşılaştırıldığında), d p= 0.037 (CC ve AA 

karşılaştırıldığında),  e p= 0.006 (C alleli taşıyanlar AA ile karşılaştırıldığında). Kısaltmalar:  BMI (vücut 

kütle indeksi), TSH (tiroid stimülan hormon), Anti-TPO (anti-tiroperoksidaz), Anti-Tg (anti-tiroglobulin), 

Anti-TR (TSH reseptör antikoru) 

 

6) Graves hastalarında VEGF T-460C Genotip Dağılımlarına göre bazı 

klinik ve laboratuar bulguları (Tablo 4.7) 

VEGF T-460C genotipleri ve klinik/biyokimyasal parametreler arasında bir ilişki 

olmadığı görüldü. 

Tablo 4.7 Graves hastalarının VEGF -460 genotip dağılımlarına göre bazı klinik ve 

laboratuar bulguları [ortalama (aralık)] 

 TT   CT   CC   T allel taşıyıcıları  

(TT + CT) 

BMI (kg/m2)  26.0 (17-43) 25.8 (17-38)  26.6 (17-36) 25.9 (17-43) 

Serbest T3 (pmol/L) 

Serbest T4 (pmol/L) 

TSH (mIU/L) 

10.9 (0.05-95.4) 

4.4 (0.04-30.9) 

0.3 (0.01-13.7) 

11.5 (1.9-115.0) 

4.6 (0.6-52.8) 

0.07 (0.01-2.3) 

7.4 (3.3-17.0) 

3.2 (0.7-22.0) 

0.2 (0.01-3.7) 

11.2 (0.05-115.0) 

4.5 (0.04-52.8) 

0.2 (0.01-13.7) 

Anti-TPO (IU/mL) 

Anti-TG (IU/mL) 

Anti-TR (IU/L) 

443 (4-2350) 

399 (13-3000) 

6.0 (0-42.1) 

476 (5-1000) 

304 (10-3000) 

19.5 (0.3-180.0) 

385 (5-1000) 

821 (20-3000) 

19.8 (1.4-2000) 

460 (4-2350) 

349 (10-3000) 

13.6 (0-180.0) 

Kruskal-Wallis (TT, CT ve CC genotipleri karşılaştırıldığında) ve Mann-Whitney U (T allel taşıyıcıları 

CC ile karşılaştırıldığında) testleri.  Kısaltmalar:  BMI (vücut kütle indeksi), TSH (tiroid stimülan 

hormon), Anti-TPO (anti-tiroperoksidaz), Anti-Tg (anti-tiroglobulin), Anti-TR (TSH reseptör antikoru) 



7) Graves hastalarında VEGF G+405C Genotip Dağılımlarına göre bazı 

klinik ve laboratuar bulguları (Tablo 4.8) 

VEGF G+405C genotipleri ve klinik/biyokimyasal parametreler arasında bir ilişki 

olmadığı görüldü. 

Tablo 4.8 Graves hastalarının VEGF +405 genotip dağılımlarına göre bazı klinik ve 

laboratuar bulguları [ortalama (aralık)] 

 GG  CG   CC   C allel taşıyıcıları  

(CG + CC) 

BMI (kg/m2) 26 (18-38) 26.6 (17-38) 27.1 (24-31) 26.7 (17-38) 

Serbest T3 (pmol/L) 

Serbest T4 (pmol/L) 

TSH (mIU/L) 

11.2 (0.05-95.4) 

5.1 (0.04-52.8) 

0.4 (0.01-13.7) 

13.0 (2.5-91.9) 

3.4 (0.7-14.8) 

0.2 (0.01-3.7) 

8.0 (3.2-13.9) 

2.7 (0.9-4.2) 

0.2 (0.01-1.6) 

11.8 (2.5-91.9) 

3.2 (0.7-14.8) 

0.2 (0.01-3.7) 

Anti-TPO (IU/mL) 

Anti-TG (IU/mL) 

Anti-TR (IU/L) 

516 (4-2350) 

452 (7-3000) 

15.9 (0.01-200) 

459 (10-1000) 

358 (20-2674) 

8.7 (1.1-35.0) 

372 (10-1000) 

683 (20-3000) 

4.8 (0-14.6) 

399 (10-1000) 

429 (20-3000) 

7.3 (0-35.0) 

Kruskal-Wallis (GG, GC ve CC genotipleri karşılaştırıldığında) ve Mann-Whitney U (C allel taşıyıcıları 

GG ile karşılaştırıldığında) testleri. Kısaltmalar:  BMI (vücut kütle indeksi), TSH (tiroid stimülan 

hormon), Anti-TPO (anti-tiroperoksidaz), Anti-Tg (anti-tiroglobulin), Anti-TR (TSH reseptör antikoru) 

 

Spearman korelasyon testi uygulandığında Graves hastaları grubunda BMI ile serbest T4 

arasında anlamlı negatif korelasyon (r= -0.202, p= 0.013) ve anti-TPO ile serbest T4 

arasında anlamlı pozitif korelasyon (r= 0.197, p= 0.023) olduğu görüldü. 

 

 

 

 

 

 

 



5. TARTIŞMA 

GH   anti-Tg, anti-TPO ve anti-TR antikorların mevcudiyeti ile karakterize ve 

populasyonun %2’ni etkileyen yaygın bir otoimmün tiroid hastalığıdır. Anti-TR’nin 

stimüle edici etkisiyle diffüz guatr ve hipertiroidi gelişmektedir. Doppler 

ultrasonografik incelemeleinde tiroid bezinde kan akımının arttığı bulunmuştur (5, 54). 

Histopatolojik olarak incelendiğinde ise, guatrlı tiroid dokusunda tiroid foliküler 

hücrelerinin hiperplazisi, kapiler sayısının artması (hipervaskülarizasyon) ve lenfosit 

hücre infiltrasyonu gözlenmektedir (12, 61, 48, 64). GH olan kişilerin tiroid bezindeki 

hipervaskülarizasyon ve hücre hiperplazisi,  güçlü bir anjiojenik ve mitojenik faktör 

olan VEGF’nin ekspresyonunun artması ile ilişkilendirilmiştir (39, 89). Birçok 

çalışmada GH’nın plazma/serum VEGF düzeylerinin artmış olduğu gösterilmiştir (39, 

89). VEGF hücre proliferasyonu, diferansiyasyonu, migrasyonu ve gelişmesi, 

monosit/makrofaj kemotaksisi gibi birçok olayı tetikleyerek çeşitli inflamatuar ve 

otoimmün süreçlerin regülasyonunu sağlamaktadır (27, 38).  Bu buyüme faktörü bir 

yandan endotel hücre apoptozunu baskılayarak, öte yandan endotel hücrelerinin 

migrasyonu ve proliferasyonunu başlatarak anjiojenezi indüklemektedir (27, 38). 

Bununla birlikte, VEGF damar geçirgenliğini de arttırarak birçok plazma proteinin 

ekstravasküler matrikse geçmesini, böylece yeni kan damarlarının oluşmasını ve 

hipervaskülarizasyonun daha da belirgin hale gelmesini sağlamaktadır (39).  

VEGF’nin ekspresyonu ve plazma düzeyleri genetik kontrol altındadır. 

16p21.3 kromozomunda bulunan VEGF genin düzenleyici bölgesinde birçok 

transkripsiyon faktörünü bağlayan yerler bulunmaktadır (2). Transkripsiyon 

faktörlerinin bu bölgelere bağlanması VEGF genin ekspresyonel aktivitesini 

düzenlemektedir (2).    VEGF geninin promotör bölgesinde bulunan -2578 ve -460, 

ayrıca 5’-translasyona uğramayan bölgesinde (5’-UTR) bulunan +405 lokusları 

VEGF’nin farklı ekspresyonuna neden olmaktadır  (7, 71, 75, 88). VEGF -2578 C (71) 

ve  -460 T (75) allelerinin mevcudiyeti yüksek  ekspresyonel aktivite ve yüksek plazma 

VEGF düzeyleri ile ilgilidir. VEGF +405 lokusuna gelince, bazı çalışmalarda C allelinin 

(3, 49, 59), bazılarında ise G allelinin (75, 85) artmış VEGF üretimi ile ilgili olduğu ileri 

sürülmektedir. VEGF genindeki polimorfizmler ile romatoid artrit (78), diabetes 

mellitus (3, 17, 62, 76, 78), Behçet hastalığı (67), psöriazis (18) ve sarkoidozis (53) gibi 

birçok otoimmün hastalık arasında bir ilişki olduğu bulunmuştur. VEGF-2578 ve +405 



polimorfizmlerinin tip 1 diabet ve diabetik retinopati ile ilişkili oldukları bildirilmiştir 

(17, 62, 76). VEGF +405 CC genotipine sahip olan kişilerde Behçet hastalığı (67) ve 

psöriazis (92), -460 TT genotipine sahip olan kişilerde ise psöriazis (92) gelişme 

riskinin daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte VEGF -460 TT ve +405 CC 

genotiplerinin psöriazisli hastalarda erken hastalık yaşı ile (92) yakından ilgili oldugu 

bildirilmiştir. Yapmış olduğumuz literatür taramasında, GH’de VEGF -2578, -460 ve 

+405 polimorfizmleri ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlamadık. Bulgularımızdan da 

görüldüğü gibi (Tablo 4.5) +405 CC genotipine sahip olan kişilerde sağlıklı kontrollerle 

kıyasla GH gelişme riski 5 kat artmaktadır. Ayrıca GH’de +405 C allelinin 2 kat daha 

sık görüldüğü bulundu. VEGF -2578 ve -460 lokuslarına gelince, kontrol ve GH 

gruplarında A-2578C ve   T-460C genotip ve allel dağılımları birbirine yakındır (Tablo 

4.3 ve 4.4).    

Çalışmamızın ikinci amacı VEGF -2578, -460 ve +405 polimorfizmlerinin 

GH’de bazı klinik ve laboratuar parametrelerini etkileyip etkilemediğini araştırmaktı. 

Tablo 4.7 ve 4.8’de de görüldüğü gibi T-460C ve G+405C polimorfizmleri ile BMI, 

anti-tiroid antikorları ve tiroid hormonal satus parametreleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır.  A-2578C polimorfizmine gelince, AC ve CC genotiplerinde, ayrıca 

C alleli taşıyan kombine AC + CC genotipinde anti-TR konsantrasyonlarının wild 

homozigotlara  kıyasla daha yüksek olduğu bulundu. Bununla birlikte CC genotipi AA 

veya AC genotipleri ile karşılaştırıldığında anti-Tg konsantrasyonlarının mutant 

homozigotlarda daha yüksek olduğu bulundu. Hastalığın başlangıç yaşı ve VEGF 

polimorfizmleri arasındaki ilişki incelendiğinde, T-460C ve G+405C 

polimorfizmlerinin hastalığın başlangıç yaşını etkilemediğini, fakat  -2578C alleli 

taşıyanlarda GH’nin 40 yaşından önce başlama olasılığı AA genotipine kıyasla daha 

yüksek olduğu bulundu. VEGFA-2578C polimorfizminin bir fonksiyonel polimorfizm 

olduğu, ayrıca C allelinin artmış VEGF düzeyleri ile ilgili olduğu bilinmektedir (71). C 

allelinin mevcudiyeti VEGF genin ekspresyonunu arttırdığı gibi, muhtemelen antikor 

üretimini de etkilemektedir. Gerçekten de Itaka ve ark. nın (39) yaptığı bir çalışmada, 

serum VEGF konsantrasyonları, tiroid vasküler indeks ve anti-TR düzeyleri arasında 

anlamlı bir pozitif korelasyon olduğu gösterilmiştir. 

Özetleyecek olursak, bu çalışmada ilk kez VEGF A-2578C, T-460C ve 

G+405C polimorfizmlerinin GH gelişmesi için bir risk faktörü olup olmadığı ve 

bahsedilen polimorfizmler ile bazı klinik ve biyokimyasal parametreler arasında bir 



ilişki olup olmadığı araştırıldı. VEGF-2578 ve -460 polimorfizmleri ile GH arasında bir 

ilişki olmamasına rağmen, +405 C allelinin sıklığı GH’de 2 kat artmış olduğu ve CC 

genotipinin 5 kat artmış hastalık riski ile ilgili olduğu bulundu. Ayrıca -2578 C alleli 

taşıyan Graves hastalarında anti-tiroid antikor üretiminin artmış olduğu ve hastalığın 

erken yaşta (40 yaşından önce) başladığı bulundu.  

Sonuç olarak, VEGF+405 polimorfizminin GH gelişmesi için bir risk faktörü 

olduğunu ve -2578 polimorfizminin artmış antikor üretimi ve erken hastalık başlangıcı 

ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. 
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FORMLAR 

 

HASTA TAKĐP FORMU 

 

Adı Soyadı:                                                     Yaş:                                    Tel: 

  

Boy:                                                                 Kilo: 

 TA:                                                         Aile Hikayesi:   

Sigara:        Oftalmopati: 

Guatr:                      Skor 1:           Skor 2:          Skor3:            

Rekürrens: 

Tedavi:                      PTU:      MMI:                 Cerrahi:  

AT tedavi öncesi semptom süresi:                 AT tedavi süresi: 

 

  BĐYOKĐMYA 

 

TSH:                                                               FT3:                             FT4: 

Anti-TPO:        Anti-TG:       TRAb: 

AKŞ:                                                              Đnsulin:                         Kolesterol:                                     

TG:                                                                HDL:                             VLDL:        

LDL:                                                              Kreatinin:                     Üre:  

 

 GENOTĐP  

 

VEGF A-2578C 

VEGF T-460C 

VEGF G+405C  

 

 

 

 



 

 

KONTROL TAKĐP FORMU 

 

 

Adı Soyadı:                                                     Yaş:                                    Tel: 

  

Boy:                                                                 Kilo: 

 TA:                                                         Aile Hikayesi:   

Sigara:         

 

  BĐYOKĐMYA 

 

TSH:                                                               FT3:                                FT4: 

Anti-TPO:      Anti-TG:        TRAb: 

AKŞ:                                                              Đnsulin:                         Kolesterol:                                     

TG:                                                                HDL:                             VLDL:        

LDL:                                                              Kreatinin:                     Üre:  

 

 GENOTĐP  

 

VEGF A-2578C 

VEGF T-460C 

VEGF G+405C  

 

 



ETIK KURUL KARARI 
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Lise    

Đş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1.   - 

2.   - 

3.   - 

 

Yabancı 
Dilleri 

Okuduğunu 
Anlama* 

Konuşma* Yazma* 
KPDS/ÜDS 

Puanı 
(Diğer) 

                  Puanı 

ĐNGĐLĐZCE ĐYĐ ORTA ORTA   

      

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

LES Puanı  77 75  

(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 
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