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ÖZET 

Hatırnaz Ng, Ö. (2012).  

T-Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemide Genom Boyu Anlatım Analizleri 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Genetik ABD. Doktora Tezi. İstanbul.  

 

T hücreli akut lenfoblastik lösemi (T-ALL) hastalığı timustan kökenlenen ve T- 

hücrelerinin malin transformasyonu sonucu ortaya çıkan, ağır seyirli bir lösemi türüdür. 

Çocukluk çağı lösemilerinin %10-15’ini oluşturan T-ALL, yüksek risk grubu 

protokolleri ile tedavi edilmektedir. Yapılan çalışmalar T-ALL hastalığı gelişiminde, B-

hücreli lösemide (B-ALL) sıkça gözlenen translokasyonlardan ayrı olarak  özellikle, T-

hücre reseptörü gelişimi ile ilgili genler başta olmak üzere, çok sayıda sinyalizasyon 

mekanizmasının rol oynadığını göstermektedir. Bölümümüzde gerçekleştirilen 

moleküler lösemi çalışmalarından elde ettiğimiz sonuçlar, toplumumuzda gözlenen T-

ALL profillerinin genel literatür bilgisinden farklı olduğunu göstermektedir. Bu amaçla 

31 çocukluk çağı T-ALL hastasında, mikro dizi teknolojisi kullanılarak genom boyu 

anlatım analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde hastalığın 

temelinde yatan belli başlı sinyal ileti mekanizmalarının yanı sıra, etkin WNT sinyali 

gözlenen T-ALL hastalarında, TGF-β sinyal ileti yolağı üyesi SnoN/SKIL geni 

anlatımının anlamlı düzeyde arttığı ancak T-ALL hasta geneli karşılaştırıldığında 

SnoN/SKIL geni anlatımının kontrol timositlerine oranla azaldığı gözlenmiştir. Bu 

azalma daha geniş bir hasta grubunda eş zamanlı kantitatif PZR ve protein analizleri ile 

de onaylanmıştır. SnoN geni anlatımındaki azalmanın kontrolsüz TGF-β 

sinyalizasyonuna sebep olarak T-hücre gelişiminde baskılanmalara sebep olduğu 

düşünülmektedir.  
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ABSTRACT 

Hatırnaz Ng, Ö. (2012).  

Whole Genome Expression Analysis in T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia (T-
ALL)  

İstanbul University, Institute of Health Science, Genetics Department, PhD Thesis 
İstanbul.   

T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL), is a severe disease that occurs in 

the malignant transformation of T-cells in the thymus. Among all childhood leukemias 

15% is T-ALL and is treated with high-risk protocols. The studies so far showed that 

the chromosomal translacations that is broadly detected in B-cell leukemia can not be 

detected in T-ALL, but the genes that are involved in T-cell receptor signaling show 

molecular abberations. Moreover many signalling pathways were shown to play a role 

in te pathogenesis of T-ALL. The studies that are held in our department reveal that T-

ALL patients of our population show a different molecular background than other 

populations. These results led us to identify expression profiles of our T-ALL patients. 

Thus we studied 31 T-ALL chilhood patients with whole genome expression arrays. In 

addition to some well known targets a new target has been identified in the patient 

group with a high WNT signaling profile. A TGF-β pathway regulator SnoN/SKIL gene 

was found to be up regulated, in patients with active WNT signaling. Moreover when 

the all T-ALL samples were compared with control thymocytes, SnoN/SKIL gene was 

down regulated. Quantitative Real Time PCR and protein analysis also confirmed this 

down regulation in a larger patient group (n=72). This deregulation in TGF-β pathway 

might inhibit T-cell development in different stages and lead to malignant 

transformation.  

 

Key Words: T-ALL, Whole Genome Expression Analysis, Micro Array, WNT, TGF-β, 
SnoN 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Kanser, normal hücre gelişiminin herhangi bir evresinde meydana gelen genetik 

bozukluklar nedeniyle, normalden sapma göstererek gelişen, yayılan ve hücre 

ölümünden kaçan hücreler grubunun doğurduğu bir hastalık türüdür. Bu genetik 

bozukluklar erken dönemde kalıtımsal olduğu gibi, hayatın herhangi bir evresinde 

kazanılmış olarak da karşımıza çıkmaktadır. Çocukluk çağında en sık gözlenen kanser 

türü akut lenfoblastik lösemidir (ALL) ve çocukluk çağı lösemilerinin %10-15’ini T-

hücreli akut lenfoblastik lösemi (T-ALL) oluşturur. T-ALL hastalığı, timustan 

kökenlenen ve T- hücrelerinin malin transformasyonu sonucu ortaya çıkan, ağır seyirli 

bir lösemi türüdür ve yüksek risk grubu protokolleri ile tedavi edilmektedir. Yapılan 

çalışmalar T-ALL hastalığı gelişiminde, B-hücreli lösemide (B-ALL) sıkça gözlenen 

translokasyonlardan ayrı olarak özellikle, T-hücre reseptörü gelişimi ile ilgili genler 

başta olmak üzere, çok sayıda sinyalizasyon mekanizmasının rol oynadığını 

göstermektedir. Geniş kapsamlı çalışmalara rağmen T-ALL için öne çıkan belli bir 

sinyalizasyon mekanizması ya da hedeflenmiş bir gen bulunmamaktadır.  

Mikro dizi teknolojisi aynı anda çok sayıda genin anlatım profillerinin 

incelenmesine olanak sağlayan ileri düzey bir teknolojidir. Kanser gibi, gelişiminde çok 

sayıda farklı molekülün rol oynadığı malinitelerde aynı anda artış ya da azalış gösteren 

genlerin belirlenmesinde kullanılabilen önemli bir metoddur. Günümüzde lösemilerde 

gerçekleştirilmiş çok sayıda mikro dizi analizi çalışması bulunmakla birlikte halen 

patogenezin açıklanması ve tedavi rejimlerinin yönlendirilmesini sağlayan bilgi miktarı 

son derece sınırlıdır.  

Anabilim dalımızda lösemilerin moleküler tanısı, moleküler patogenezi ve 

tedavisinde kullanılabilecek hedef moleküllere dair araştırlmalar 1996 yılından bu yana 

sürdürülmektedir. Bugüne kadar elde ettiğimiz veriler ışığında çocukluk çağı T hücreli 

akut lenfoblastik lösemi ile ilgili çeşitli moleküler bulgulara ulaşmış durumdayız. Daha 

önceki çalışmalarımızda T-ALL hasta grubu ile ilgili elde ettiğimiz bazı bulgular, hem 

hastalık patogenezinde daha önce dikkati çekmemiş yolakların anormal aktivasyonuna 

(WNT Sinyal ileti yolağı gibi), hem de Türk hasta populasyonunda, literatürde bildirilen 

çeşitli moleküllerin anlatımlarında daha farklı yönelimler olduğuna işaret etmektedir. 

Bu farklılığın belirlenebilmesi için T-ALL hasta grubunda tüm genom mikro dizi 
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analizlerinin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu sayede T-ALL hastalığının genel 

patogenezini aydınlatabilecek yeni moleküllerin ya da gen ailelerinin tespit edilmesi 

hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra elimizdeki hasta populasyonunun bildirilenden daha 

farklı bir profile sahip olmasının temelinde yatan nedenlerin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu çalışmanın bir başka amacı ise anabilim dalımızda mikro dizi anlatım 

analizlerinin etkin şekilde kullanılması ve elde edilen bulguların yeni çalışmaların 

başlatılmasını sağlamasıdır. 

Elinizdeki tez kitabı genel bilgiler kısmında detaylı bir T-hücre gelişimi 

anlatımının yanı sıra, tüm genom anlatım analizi tekniğinin detaylı olarak incelenmesi 

ve analizlerde kullanılacak yöntemlerin kullanımında ana dilimizde bir kaynak olması 

hedeflenerek hazırlanmıştır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Hematopoez 

Hematopoez, kan hücrelerinin oluşum süreci olarak tanımlanabilir. Erişkin bir 

kişide günde 200 milyar eritrosit, 100 milyar lökosit ve 100 milyar trombosit 

üretilmektedir. Kan hücrelerinin tamamı, hematopoietik kök hücre (HKH) olarak 

adlandırılan, kendi kendini yenileyebilme ve farklılaşabilme özelliğine sahip öncül 

hücrelerden kökenlenirler. HKH havuzu embriyogenez süresince çok sayıda organın rol 

aldığı karmaşık bir süreç ile oluşur ve doğum ile birlikte kemik iliğine yerleşir. Farede 

embriyonik hematopoezin, gastrulasyon sonrası ilkel damarlardan gelişen ve bir 

mezankimal hücre öncülü olan hemanjioblastlardan başladığı düşünülmektedir. İlk 

öncüller yolk kesesine göç ederek kırmızı kan hücrelerinin üretimini başlatırlar. Bir 

başka HKH kaynağının, dorsal aorta, onu çevreleyen mezenkim ve ürogenital sınırları 

da içine alan ve aort/gonad/mezanefroz (AGM) adı verilen bölge olduğu belirlenmiştir. 

Bu HKH’ler daha sonra fetal hayatın büyük bir kısmında ana hematopoetik organ olarak 

görev yapacak olan fetal karaciğere göç ederler. Fetal dönemde bir başka önemli HKH 

kaynağının plasenta olduğu belirlenmiştir. Postnatal dönemde ise HKH’leri çoğalması 

ve devamlılığı kemik iliğinde gerçekleşir. Kemik iliğinde bulunan mikro çevre ile 

HKH’lerin kendini yenileyebilme ve farklılaşma potansiyelleri korunmaktadır (Şekil 2-

1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-1: Fare ve insanda hematopoezin karşılaştırılması 

Embriyonik dönemden doğuma kadar hematopoez, AGM:aort/gonad/mezanefroz  
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HKH’lerin yüksek farklılaşma potansiyeli deneysel olarak da kanıtlanmıştır; tek 

bir hematopoetik kök hücre, radyasyona maruz bırakılmış alıcıya verildiğinde tüm kan 

hücre serilerini üretebilmiştir [1]. Bu sayde tek bir kök hücre en son aşamada tamamen 

fonksiyonel ve farklılaşma özelliğini yitirmiş olgunbir bir hücre oluşturabilir. Kendini 

yenileyebilme özelliği ile de farklılaşma potansiyeli taşıyan hücrelerin varlığını 

sürdürmelerini sağlarlar (Şekil2-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-2: Hematopoetik hücrelerin oluşum basamakları.  

Tek bir kök hücreden köken alarak farklı hematopoetik hücrelere dönüşüyorlar.  

 

 Son 20 yılda özellikle farelerde yapılan moleküler çalışmalarda hematopoez 

süreci detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Buna göre kan hücreleri ilk olarak herhangi bir 

seriye özgü ayırıcı yüzey işareti taşımayan (Lin-) ancak yüksek, kök hücre antijen-1 

(Sca1) ve c-Kit seviyesine sahip ve bu nedenle LSK (Lin –Sca1hi Kithi) olarak 

tanımlanan HKH’lerden kökenlenirler [2]. LSK hücrelerinin tümü uzun süreli (US) 

yeniden popüle (Long- term repopulating, LTR) olma özelliğine sahip degildirler, bu 
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nedenle ilave yüzey işaretleri ile alt gruplara ayrılırlar. US-HKH’lar CD34-, fms ilişkili 

tirozin kinaz 3(Flt3)- CD48-  ve CD150+ olarak tanmlanmıştır. Kısa süreli (KS) 

HKH’ler ise CD34+Flt3- özelliktedirler. Çok potansiyelli öncüller ise (Multipotent 

progenitor, MPP) yenilenebilme özelliklerini kaybetmiş ancak farklı serilere dönüşme 

özelliğine sahip ve FLT3+CD34+ yüzey işaretleri ile ayrılabilen hücrelerdir. MPP 

hücreler detaylı olarak incelendiğinde, Flt3 ve vaküler hücre adezyon molekülü-1 

(VCAM-1) yüzey işaretlerine göre üç alt guruba ayrılabilir. En az farklılaşmış olan 

MPP’ler FLT3loVCAM-1+ özelliktedirler ve ortak miyeloid öncüllere (Common 

Myleoid Pregenitors, CMP) dönüşebilirler. Daha fazla olgunlaşmış olan MPP’ler ise 

FLT3hiVCAM-1+ özelliktedirler ve granülosit/makrofaj (GM) ve lenfoid hücrelere 

dönüşebilirler (Şekil 2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-3: Öncül hücrelerin oluşumu ve taşıdıkları yüzey işaretleri. 

US-HKH: Uzun süreli hematopoetik kök hücre, KS-HKH: Kısa Süreli Hematopoetik kök hücre, MPP: Multipotent 
öncül, CLP: Ortak Lenfoid Progenitör, CMP: Ortal Myeloid Progenitör 
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En olgun MPP’ler ise FLT3hiVCAM-1- özellik taşırlar ve yüksek lenfoid seriye 

dönüşme potansiyeline sahiptirler. VCAM-1- MPP’lerin RAG1+  ve RAG1- olmak üzere 

iki alt guruba ayrıldığı gösterilmiş, VCAM-1-RAG1+ hücrelerin ortak lenfoid 

öncüllerinin (Common Lymphoid Progenitors, CLP) hemen öncesinde yer aldığı 

belirtilmiş [3] ve bu MPP gurubunun, T-hücre gelişimini başlatmak üzere kemik 

iliğinden timusa göç eden ana hücre gurubunu oluşturduğu belirlenmiştir [4]. 

Hematopoetik öncüller timusa yerleşince NOTCH geninin etkisi ile B-hücre gelişimi 

kapatılır ancak myeloid gelişim baskılanmaz.  

 

2.1.1. Timus 

T-hücreleri gelişimi, diğer kan hücrelerinden farklı olarak timusta gerçekleşir ve 

bu nedenle T-hücresi olarak anılırlar. Timus kalbin hemen üzerinde yerleşmiş iki loblu 

bir organdır. İlk kez, antik dönemin Hipokrat’dan sonraki en önemli hekimi olarak 

tanınan, Bergama doğumlu Galen (129-201) tarafından tanımlanmıştır. Timus (Thymus) 

adı, dışa doğru büyüyen çıkıntı anlamına gelen latince thymos kelimesinden 

türetilmiştir. Bu kelime aynı zamanda ruh anlamına da geldiği için eski dönemde timus 

organının ruhun koltuğu olduğuna inanılırmış.  

 

2.1.1.1. Timusun Embriyonik Özellikleri 

Timus üçüncü ve dördüncü brankiyal keselerden bilateral olarak gelişir ve her üç 

germinal tabaka elamanlarını içerir. Gelişimi gebeliğin altıncı haftasında başlar. 

Sekizinci haftada bilateral lobların füzyonuna neden olan doku göçü meydana gelir ve 

anteriyosuperiyör mediastendeki son pozisyonunu alır. Dokuzuncu haftaya kadar 

tamamen epiteliyal hücrelerden oluşur. Onuncu haftada fetal karaciğer ve kemik 

iliğinden, lenfoid hücreler timusa göçer ve dokunun lobüler hale geçmesini sağlar. 

Korteks ve medullaya farklılaşma 14.-16. haftalarda tamamlanır. Ardından timus hızla 

büyür ve doğum öncesi vücut ağırlığına oranla en yüksek ağırlığını alır (15 g). Bu iki 

loblu organ, içerdiği farklı hücre tipleri ile, T-hücre gelişimi için çok özel bir mikro 

çevre sağlar.  
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2.1.1.2 Timusun Histolojik Özellikleri 

 Timus, korteks ve medulla olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Korteks temel 

olarak lenfositlerden (timositlerden) ve bir çok epiteliyal ve mezenkimal hücrelerden 

meydana gelir (Şekil 2-4, (Petrie, 2002 #49)). Medulla ise daha çok epiteliyal 

hücrelerden meydana gelir. Epiteliyal hücreler T-hücre gelişimi için temel hücrelerdir 

ve bu nedenle hemşire hücreler olarak da adlandırılırlar. Timusun bir başka karakteristik 

yapısı ise Hassal korpuskullardır ve sadece medullada bulunurlar. Timusta gözlenen 

diğer hücreler ise az sayıda makrofajlar ve miyeloid hücrelerdir.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-4: Timus dokusunun kesiti. 

Timus korteks ve medulladan oluşan iki tabakalı bir dokudur, 10X büyütmede yoğun timosit varlığı gözleniyor, 40X 

büyütmede ise siyah oklar ile Hassal korpuskullar gözleniyor [5] 

2.1.1.3 Timusun Fonksiyonu 

 Timus en önemli lenfoid organlardan biridir. Her ne kadar ilerleyen yaşla 

beraber seri T-hücre üretim ihtiyacı azalsa da hayat boyu T- hücre farklılaşması için 

ortam sağlar. Erişkin genç bir farede hergün 10 ila 100 öncül hücrenin timusa girdiği 

düşünülmektedir. Ancak bu giriş devamlı değil periyodiktir ki bu da timusun ihtiyaca 

yönelik olarak dolaşımdan hücre çektiğini göstermektedir. Hücre girişine yönelten 

sinyallerin ne olduğu bilinmemektedir. Öncül hücreler timusa kortikal ve meduller 

sınırda bulunan ve kortiko-meduller alana yerleşmiş kan damarlarından giriş yaparlar. 

Her gün timusa giren, çıkan ve yıkıma giden yaklaşık hücre sayılarına göre kabaca bir 

hesap yapıldığında, timusta iki hafta süren bir lenfopoez gerçekleştiği ve giren her bir 

hücrenin yaklaşık 1 milyonluk bir nesil ürettiği söylenebilir. Bu tip bir üretim ve 

farklılaşma, çeşitli sitokinlerin ve tetikleyicilerin varlığını ispatlamaktadır ancak in vitro 
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olarak taklit edilememesi dolayısıyla, timusta çözünebilir büyüme faktörleri ve 

sitokinlerden daha fazlası bulunduğu düşünülmektedir [5]. 

2.1.2. Kemik İliğinden Timusa T-Hücre Geçişi 

Timus kemik iliğinin aksine HKH’lerin kendini yenileyebilme özelliklerini 

tetikleyemez, dolayısıyla bir hücrenin T-hücre gelişimine katılabilmesi için, timusa 

giden yolu bulması gerekir. Bu da kemik iliğinden çıkarak dolaşıma katılması anlamına 

gelir. Öncül hücreler timusa, kan damarı yoluyla kortiko medullar bağlantıdan girer ve 

oradan korteksin alt kapsüler bölgesine göçerler. Dolaşımda HKH’lerin varlığı uzun 

zamandır bilinmektedir ancak, onları dolaşıma iten faktörler tanımlanabilmiş değildir. 

Çeşitli sitokin, kemokin, hormon ve büyüme faktörlerinin rol oynadığı 

düşünülmektedir. Akım sitometrisi yöntemi sayesinde tüm öncül HKH alt guruplarının 

kandaki varlıkları tespit edilmiştir [6]. CLP hücreleri de benzer şekilde kanda 

bulunmuştur. Daha önce de belirtildiği gibi CLP hücreleri T, B, dendritik hücre (DH) ve 

hatta myeloid hücrelere dönüşme kapasitesine sahiptirler. Buna ek olarak, sadece T-

hücre oluşumuna yönelmiş ve Lin-KitLoThy1+ fenotip taşıyan hücrelerin kandaki 

varlıkları gösterilmiştir [7, 8]. Ayrıca erken dönem timik hücrelerin T, NK ve DH’lere 

dönüşebildiği ancak B-hücrelerine dönüşemediği gösterilmiştir ki bu da T ve B hücre 

oluşumunun, timusa girişten önce ayrıldığına işaret etmektedir [9]. Kemik iliği 

öncüllerinin mobilizasyonunda kemokin reseptörlerinin rolü olduğu gösterilmiştir [10]. 

Örneğin erken dönem kemik iliği öncül hücreleri CXCR4 reseptörü taşırlar ve in vitro 

ortamda, bu reseptörün ligandı olan SDF-1α gradiyentine doğru yönelim gösterdikleri 

belirlenmiştir [11]. Rossi ve arkadaşları ise timik öncüllerin P-selektin ve ligandi PSGL-

1 tarafından yakalandığını bildirmişlerdir [12]. Yapılan çalışmada PSGL-1 -/- farelerde 

çok az sayıda öncül timik hücre belirlenmiş ve timusun büyük oranda boş olduğu 

gözlenmiştir. Ayrıca timus epitel hücrelerinde anlatıma giren PSGL-1 oranı ile öncül 

timik hücre sayısının doğru orantılı olduğu bildirilmiştir. Timositlerin timusa nasıl göç 

ettiği halen tam olarak anlaşılabilmiş değildir ancak, bu hücrelerin tesadüfi olarak mı 

yoksa özellikle mi timusa yöneldikleri üzerine yapılan çalışmalar, timusa yönelim için 

özel olarak programlanmış olmaları gerektiğini göstermektedir.  
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2.1.2.1. Timusta T- Hücre Gelişimi 
İnsan hematopoetik öncül hücreleri, timusta detayla düzenlenmiş, çeşitli kontrol 

noktaları içeren, çok basamaklı bir süreçle gelişirler. T- hücreleri CD4 ve CD8 yüzey 

belirteçlerinin anlatımına göre dört ana evrede tanımlanır. Buna göre her iki belirteç için 

de negatif olan hücreler çift negatif (CD4-CD8-, double negative, DN) olarak 

adlandırılırlar ve en erken evreyi oluştururlar. Bu hücreler timusun dış kortikal çıkışında 

bulunurlar. Bir sonraki basamakta ise hücreler sadece CD4 için pozitiftirler ancak CD3 

açısından negatif oldukları için olgunlaşmamış tek pozitif olarak adlandırılırlar. (CD3-

CD4+ immature single positive, ISP). Her iki yüzey belirteci açısından pozitif olan 

hücreler ise çift pozitif olarak adlandırılır (CD4+CD8+, double positive, DP). Sadece 

CD4 ya da sadece CD8 pozitif olan hücreler ise tek pozitiftirler ( CD4+/CD8+ , single 

positive, SP ) ve en olgun T-hücreleridirler.  

2.1.2.2. Çift Negatif (DN) Evreden Tek Pozitif (SP) Evreye Geçiş 

Kemik iliğinden ya da diğer hematopoetik bölgelerden timusa giren hücrelerin 

CD4-CD8- ya da CD4CD8lo özellikte oldukları belirlenmiştir. Farelerde DN evresi, 

CD44 ve CD25 anlatımlarına göre dört evrede sınıflandırılır. DN1 evresinde hücreler 

CD44+CD25- özelliktedirler bu hücrelere ilave olarak CLP hücreleri de bulunmaktadır. 

Farklılaşma CD44+CD25+ yönünde devam eder ve DN2 evresi olarak adlandırılır. Bu 

sırada T-hücre reseptörleri (TCR) yeniden yapılanmaları halen “germline” evresindeki 

düzenlerindedirler. Ardından CD44 anlatımı farkedilecek düzeyde azalır ve hücreler 

CD44-CD25+ hale geçerler, bu evre DN3 evresidir. Eş zamanlı olarak TCR δ, β ve γ 

genleri yeniden düzenlenmeye başlarlar. TCR düzenlenmeleri ilerleyerek CD3 ile hücre 

yüzey resptörünü oluştururken CD44 ve CD25 anlatımları tamamen geriler ve DN4 

evresi tamamlanmış olur (Şekil 2-5, (Bommhardt, 2004 #165)). İnsanda ise DN evresi, 

CD1a ve CD7 anlatımları ile T-hücre reseptör gelşimleri birleştirilerek dört evreye 

ayrılmıştır (Şekil 2-5). En erken öncüllerde CD34, CD7 ve CD45RA anlatımı gözlenir 

ancak CD1a ve CD3 anlatımları yoktur (CD4CD8CD3 negatif, triple negative, TN).  Bu 

aşamada hücreler çoklu seri potansiyelindedirler ve timusun B- NK ya da Dendritik 

hücre gelişimi desteklemesini sağlarlar. T- hücre gelişimine yönelim TCR γ ve δ 

genlerini takiben β geninin yeniden düzenlenmesiyle başlar (preT-1 evresi). Bir sonraki 

evre CD8 olmadan CD4 pozitifliği gelişmesidir ve preT-2 olarak isimlendirilir. PreT-2 

hücrelerinin hem αβ hem de γδ T-hüclerine dönüşme potansiyeli vardır. αβT- 
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hücrelerinin gelişiminde önemli bir kontrol noktası β seçilimidir, burada öncül T- 

hücreleri β lokusundan gen düzenlenmelerine girerler. Farede β seçilimi DN3 evresinde 

gerçekleşir ancak insanda bu seçilim ISP evresinde oluşur. α zinciri henüz gelişimini 

tamamlamadığı için, β  zinciri yedek preTα zinciriyle eşleşir ve CD3 ile birleşerek 

preTCR oluşturulur. PreTCR sinyalizasyonu, proliferasyon, sağkalım ve allelik dışlama 

için gereklidir. Ayrıca CD4ISP hücrelerinin DP evresine ilerlemelerini sağlar. Bu 

evrede CD3 belirtecine ek olarak CD4 ve CD8 anlatımı başlar. CD8, α ve β 

zincirlerinin heterodimeri olduğu için erken DP hücreleri CD4+CD8+α+β-, geç DP 

hücreleri ise CD4+CD8+α+β+ özelliktedirler. β seçilimi sonrası α lokusundan yeniden 

yapılanmalar başlatılarak, olgun α zinciri ile β zincirili eşleşir ve αβTCR’lar taşıyan DP 

hücreler gelişir. Bu evreden sonra hücreler pozitif ya da negatif seçilime girerler. 

Kortekste bulunan epitel hücreleri tarafından anlatımı yapılan MHC antijenlerine karşı 

düşük afinite gösteren hücreler pozitif seçilim ile gelişime devam ederken, yüksek 

afinite gösterenler negatif seçilim ile apoptoza yönlendirilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-5: T-Hücre gelişim basamakları.  

DN; çift negatif, ISP; olgunlaşmamış tek pozitif, DP; çift pozitif, SP; tek pozitif. T-hücre gelişimi kan yoluyla timusa 
geçen öncül hücreler ile gerçekleşir [13] 
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2.1.2.3. T-Hücre Reseptör Genlerinin Yeniden Yapılanmaları 

T-hücre reseptörü, α ve β zincirlerinden oluşur. Fonksiyonel αβTCR 

oluşabilmesi için genomik DNA üzerinde çeşitli ekzonlarda yeniden düzenlenmeler 

sonrası anlatımın gerçekleşmesi gerekir. Bu süreç her zincir için birbirinden bağımsız 

gerçekleşir ve yeniden düzenlenme ya da rekombinasyon ile meydana gelir. Her hücre 

iki kopya TCR β lokusu taşır. Ancak TCR β yeniden düzenlenmesi, tamamı yeniden 

yapılanmış tek bir β zinciri oluşturmak üzere kısıtlanmıştır. Bu mekanizmaya allelik 

dışlama denir. TCR β zinciri tek bir gen segmenti tarafından kodlanan dört bölgeden 

oluşur: değişken (variable, V), çeşit (diversity, D,) birleşme (joining, J), ve sabit 

(constant, C). Yaklaşık 20 Vβ segmenti, iki Dβ, iki Jβ (her biri altı bağımsız ekzon) ve 

iki Cβ segmenti vardır. Fonksiyonel bir TCRβ zinciri oluşturmak için geri dönüşümsüz 

TCRβ VDJ rekombinasyonu ya da yeniden yapılanmasının tek bir kromozom üzerinde 

V, D, J ekzonlarının tek bir açık okuma çerçevesinde yanyana getirilmesi gerekir (Şekil 

2-6).  

 

Şekil 2-6: T-hücre reseptör beta yeniden yapılanması  

[13] 

 

 

 

Yeniden düzenlenme T-hücre gelişiminin DN2 ya da DN3 (preT2) evresinde 

gerçekleşir ve rekombinasyon aktivasyon geni 1 ve 2 (RAG1, RAG2) genleri tarafından 
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kodlanan enzimler tarafından kontrol edilir. RAG1 ve RAG2 hayati önem taşırlar ve 

hem B hem de T- hücrelerinde antijene özgü reseptörlerin yeniden yapılanmasında 

görevlidirler. RAG1 ya da RAG2 -/- farelerde olgun B- ya da T- hücresi bulunmaz, bu da 

her iki lenfoid seri için aynı RAG enziminin kullanıldığını göstermektedir.  

Rag1 ve Rag2 enzimleri, heptamer-ara-nanomer yapıda olan, özgün bir 

rekombinasyon sinyal dizisini (RSS) tanır. Ara diziler, 12 ya da 23 baz çifti (bç) 

uzunluktadır ve 12 bç içeren bir ara dizi, sadece 23 bç içeren bir ara dizi ile birleşebilir. 

Bu 12/23 kuralı olarak bilinir ve TCRβ  lokusunun doğru rekombine olmasını sağlar. 

RSS’ler D ve J genlerinin kodlayan bölgelerinin başlangıç ve bitişlerinde ve V geninin 

ise kodlayan ekzonun 3’ ucunda bulunurlar. Örneğin V bölgesi 3’ ucunsa 23 bç bir ara 

dizi, D bölgesi 5’ ucundaa 12 bç, 3’ ucunda ise 23 bç ara dizi vardır. Bu D bölgesinin 

DJ birleşmesi sonrası, V bölgesi ile VDJ yeniden yapılanması oluşturmasını sağlar 

(Şekil 2-7). Dışa doğru çıkan firkete yapıları, endonükleazlar ile kesilir, terminal 

deoksinükleotidl transferaz (TdT) ile rastgele nükleotidler eklenerek D-J arasındaki 

boşluk kapatılır. Tamamen yeniden yapılanan TCRβ lokusunun transkripsiyonu, V 

geninin öncül bölgesinden başlar ve C bölgesinin  sonuna kadar devam eder. Kırpılma 

ile intronlar çıkartılır ve olgun transkript fonksiyonel bir TCRβ polipeptidlerini 

oluşturmak üzere translasyona girer. Eğer transkripsiyon sırasında bir hata meydana 

gelirse TCRβ  yeniden yapılanması aynı kromozom üzerinde farklı tüm olası ekzonlar 

kullanılana kadar devam eder. Yeniden yapılanmada bir yanlışlık olursa TCRβ yeniden 

yapılanması ikinci kromozom üzerinde devam eder.  

 

 

 

 

 

Şekil 2-7: T-hücre reseptör, alfa, beta, gama ve delta yapıları 

[13] 



 13 

2.2. Hematolojik Bir Malinite Olarak Lösemi 
Literatürde, lösemi belirtileri gösteren ilk hasta 1827 yılında tanımlanmıştır. 

Ancak löseminin kesin tanımlaması, 1847 yılında üç farklı araştırmacının eş zamanlı 

olarak yayınladıkları çalışmalarla yapılmıştır. Lösemi (Leukemia), sözcüğü ise ilk kez 

Alman patolog Rudaolf Virchow tarafından 1856 yılında telafuz edilmiştir. Yunanca 

leukos (beyaz) ve heima (kan) kelimelerinden türetilen lösemi sözcüğü, beyaz kan 

hücrelerinin hastalığı anlamını taşımaktadır. Günümüzde lösemi, olgunlaşmamış beyaz 

kan hücrelerinin kontrolsüz çoğalması ve yığılması olarak tanımlanmaktadır.  

2.2.1. Lösemi Patogenezi ve Lösemi Çeşitleri 

Bir önceki bölümde detaylı olarak anlatıldığı üzere hematolojik gelişim, 

yayılma, farklılaşma ve hücre sağ kalımının hassas bir dengede bir arada sürmesini 

içeren, çok basamaklı ve çok faktörlü bir süreçtir (Şekil 2-8). Bu sürecin herhangi bir 

aşamasındaki hasar bu hassas dengeyi bozarak, kontrolsüz yayılma, çoğalma ve hücre 

ölümünden kaçışa neden olarak, lösemi gelişimine yol açar. Kontrolsüz yayılan 

olgunlaşmamış hücreler, normal kan hücrelerinin yerini alarak anemi (kırmızı kan 

hücresi hasarı), iç kanama (trombosit hasarı) ve enfeksiyonlara karşı direnç kaybı 

(beyaz kan hücresi hasarı) ile sonuçlanan bir duruma sebebiyet verirler. Daha ileri 

düzey yayılma ise kemik iliğinden çevresel kana geçen ve tüm organları etkileyen 

ölümcül bir tablo ortaya çıkarır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-8: Hematopoetik kök hücrelerinin yaşamsal dengesi  

[14] 
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Lösemiler klinik olarak akut ya da kronik lösemiler olmak üzere iki ana kola 

ayrılırlar. Akut lösemiler, olgunlaşmamış kan hücrelerinin hızla artış göstermesi ve 

kemik iliğinde sağlıklı hücre üretimini engellemesi ile karakterizedir. Özellikle 

çocukluk çağı kanserlerinde gözlenirler. Kronik lösemiler ise zaman içinde, nispeten 

olgunlaşmış ancak normal dışı beyaz kan hücrelerinin artışı ile karakterizedir. Kronik 

lösemiler her yaş gurubunda görülmekle birlikte en çok erişkinlerde gözlenir. Her iki 

lösemi türü de köken aldıkları hücre serilerine bağlı olarak lenfoid ya da miyeloid 

olarak sınıflandırılabilirler (Şekil 2-9). Günümüzde moleküler analiz yöntemlerinin 

gelişmesi ile birlikte her bir lösemi türü, kendi özel hücre belirteçleri kullanılarak 

gelişim evrelerine göre de sınıflandırılmaktadır. Ancak tezin devamında sadece, bu 

tezin ana çalışma konusu olan T-hücreli akut lenfoblastik lösemiler ele alınacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-9: Lösemilerin sınıflandırılması 

 

2.2.1.1. T-Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi (T-ALL) 

T-ALL, T- lenfoid hücrelerinin malin bir hastalığıdır. Tüm çocukluk çağı 

lösemilerinin %15, erişkin lösemilerinin ise %25’i T-ALL’dir [15]. Son derece şiddetli 

ilerleyen bu hastalık, tanı anında yüksek beyaz kan hücre sayısı, yoğun blastik hücre 

varlığı, merkezi sinir sistemi tutulumu (MSS), mediastanel büyümenin  solunum 

sistemine yaptığı baskıdan kaynaklanan solunum yetmezliği şikayetleri ile tanımlanır. 

T-ALL hastalığı timustan köken alsa da tedavi edilmediği sürece çevresel kan yoluyla 

dalak ve karaciğer başta olmak üzere diğer organlara hızla yayılır ve ölümle sonuçlanır. 

Genel olarak çocukluk çağı ALL’lerin tedavisinde başarı %80’lere ulaşmakla birlikte 

[15], özel ve yüksek riskli olan T-ALL’nin tedavisi için aynı başarıyı söylemek 
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mümkün değildir. Bunun en önemli nedenlerinden biri B-ALL gibi tedaviye doğrudan 

etkisi olduğu bilinen moleküllerin varlığının saptanamamış olması, tespit edilen 

moleküllerin ise hastaların sadece bir gurubunu kapsıyor olmasıdır. Sitogenetik 

yöntemler T-ALL’de gözlenen translokasyonların tespitinde yardımcı olamamış, 

floresan in situ hibridizasyon (FISH) yöntemi ile T-ALL’de rol oynayan farklı yapısal 

kromozom anomalileri tespit edilebilmiştir. Ayrıca akım sitometrisi yönteminin klinik 

kullanıma girmesi ile birlikte T-ALL tanımlaması ve sınıflandırılmasında çeşitli yüzey 

belirteçleri kullanıma girmiştir.  

 

2.2.1.2. T-Hücreli Akut Lenfoblastik Löseminin Sınıflandırılması 

T-ALL’lerin tümü terminal deoksinükleotidl transferaz (TdT), CD2, CD7 ve 

sitoplazmik CD3 belirteçleri açısından pozitiftir. CD1, CD3, CD4, CD5 ve CD8 

anlatımları ile de ileri sınıflandırmalar yapmak mümkündür. CD1 ve CD3 anlatımlarına 

göre; olgunlaşmamış (CD1-/CD3-), kortikal (CD1+/CD3+/-) ya da olgun (CD1-/CD3+) 

olarak sınıflandırılabilirler. CD3+ T-ALL’ler TCRαβ ya da TCRγδ yapılanmalarına 

göre daha ileri düzeyde de sınıfandırılabilirler (Şekil 2-10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-10: T-hücre gelişiminin farklı dönemlerinde gelişen farklı T-ALL türleri  

[13] 
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Bir başka sınıflandırma yönteminde ise Asnafi ve arkadaşları özellikle CD3- 

olgunlaşmamış T-ALL’leri TCR rekombinasyonlarına göre sınıflandırmışlardır [16]. 

Ayrıca T-ALL’ler EGIL (European Group of Immunological Characterization of 

Leukemias, Avrupa Lösemilerin İmmünolojik Olarak Karakterizasyonu Grubu) 

sınıflandırması ile de alt guruplara ayrılabilirler [17]. EGIL sınıflandırmasına göre 

sitoplazmik ya da yüzey CD3 anlatımının varlığı, T-ALL’yi tanımlar. Buna göre dört alt 

grup belirlenmiştir.  

i. TI-olgunlaşmamış ya da proT-ALL, sadece CD7 varlığı ile tanımlanır 

ii. TII, preT-ALL, CD7 belirtecine ek olarak CD2 ve/veya CD5 ve/veya 

CD8 analtımı gösterir 

iii. TIII, kortikal T-ALL, CD1a anlatımı ile tanımlanır 

iv. TIV, olgun T-ALL, yüzey CD3 varlığı ve CD1a yokluğu ile tanımlanır.  

 

2.2.1.3. T-Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi Gelişiminde Rol Oynayan Faktörler 

Gelişmekte olan timositlerin lösemik hücrelere değişimi çok basamaklı bir 

mutagenez süreci ile gerçekleşir. Bu süreç dahilinde hücre siklusununun kontrolü, kök 

hücre varlığının sürdürülmesi, hücre yayılması, farklılaşma ya da sağ kalım gibi 

normal hücrelerde gelişimi kontrol eden noktalarda hasar meydana gelmiş olabilir. 

Sitogenetik analizler ve moleküler yöntemlerin gelişmesi ile birlikte T-ALL’de 

normalden farklı anlatım gösteren genlerin/proteinlerin, TCR genlerinin yanına 

gelerek sinyal hasarı meydana getirdiği belirlenmiştir. Bu translokasyonlar protein 

yapısında herhangi bir değişiklik meydana gelmeden TCR sinyalizasyonunu bozarak 

anormal T-hücre gelişimine sebebiyet verirler (Tablo 2-1). Bu kromozomal anomaliler 

dışında anormal aktivite gösteren sinyal ileti yolaklarında bozuklukların da T-ALL 

gelişiminde rol oynadığı belirlenmiştir. T-ALL gelişiminde rol oynayan faktörler 

onkogenik faktörler ve sinyal ileti sistemleri olmak üzere iki ana başlıkta 

incelenecektir.  
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A. T-ALL’de gözlenen Onkogenik Faktörler 

T-ALL’de gözlenen onkogenik faktörlerin büyük bir kısmı, TCR genleri ile 

translokasyona girerek normal dışı anlatım gösterirler. Bu genler arasında HOXA gen 

ailesi, T-hücre lösemi homeobox1 (TLX1 ya da HOX11), TLX3(HOX11L2), T-hücre 

akut lenfoblastik lösemi1 (TAL1), TAL2, lösemi-lenfoid1 (LYL1), lim-domain yalın 

(LMO1) bulunmaktadır.  

TAL/LMO Transkripsiyon Kompleksinin Bozulması: 

Basit helix-loop-helix (bHLH) transkripsiyon faktörleri ailesinden TAL1, TAL2 

ve LYL1 genleri bir başka bHLH üyesi E2A transkripsiyon faktörüne bağlanarak 

kompleks oluştururlar [18]. TAL2 normal T- hücre gelişiminde anlatıma girmez, LYL1 

ve TAL1 ise sadece DN evresinde anlatıma girerler. TAL1 geni TCRB ya da TCRA/D 

genleri ile füzyon proteinler oluşturur.  Ortaya çıkan ürünün onkogenik potansiyelinin, 

E2A transkripsiyon faktörünün baskılamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. E2A 

transkripsiyon faktörünün VDJ yeniden yapılanmalarında görev aldığı ve E2A geni 

olmayan farelerde T-hücre kökenli tümöler oluştuğu bildirilmiştir [19]. Bir başka 

kromozomal anomali de TAL genini, SIL gen promotörü kontrolüne sokan 

delesyonlardır [20]. Bu delesyonlar nedeniyle TAL1 genin normal dışı anlatımı gözlenir. 

TAL1 ya da LYL1 anlatımı gözlenen T-ALL olgularında prognoz kötüdür ve bu da 

kemoterapiye direncin, antiapoptotik genlerin anlatımındaki artıştan kaynaklandığını 

göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Tablo 2-1: : T-ALL’de gözlenen translokasyonlar ve ilgili genler  

[21] 
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Transkripsiyon faktör ailesi bHLH genlerinin bir başka kompleks oluşturduğu 

gen ailesi ise Lim-domain only (LMO1 ve LMO2) genleridir. LMO1 T-hücre gelişimi 

sırasında anlatıma girmezken, LMO2 geni tıpkı TAL1 ve LYL1 gibi DN evresinde  

gözlenir. Bu genlerin T-ALL hastalarında TCRA/D gen bölgesine transloke oldukları ve 

anormal anlatım gösterdikleri bildirilmiştir [22].  

T-ALL’de HOXA Gen Ailesi: 

Sınıf I HOX gen kümesi, embriyogenezde anteriyor-posteriyor gelişim için 

gereklidir ve hematopoezin kontrolünde de rol oynarlar. Günümüzde sadece HOXA 

gen ailesi T-ALL ile ilişkilendirilmiştir [22]. Kromozomal bir insersiyon TCRB gen 

lokusunu HOXA gen kümesinin yanına getirir ve HOX11 ve HOXA10 başta olmak 

üzere tüm HOX gen kümesinin anormal anlatıma girmesine sebep olurlar. Her iki gen 

de normal timosit gelişiminde görev alırlar, anormal anlatımları ise malin 

transformasyona neden olmaktadır.  

Sınıf II yetim HOX genleri ise genom boyunca yayılmış halde bulunurlar. Bu 

gen ailesinden HOX11 ve HOX11L2 genleri T-ALL’de sıklıkla kromozomal 

anomalilere katılırlar. HOX11 normalde T-hücrelerinde anlatıma girmez ancak TCRA 

ve TCRB lokusu ile transloke olarak aktive olur ve T- hücre gelişimini etkilerler. 

HOX11 tipi translokasyon taşıyan hastaların daha iyi prognoz gösterdikleri 

belirlenmiştir. Hastaların yaklaşık %20’sinde HOX11L2 geninin BCL11B geni ile 

translokasyonu sonucu aktive olduğu belirlenmiştir. HOX11 ve HOX11L2 tipi 

translokasyon taşıyan hastaların gen anlatım profilleri biribiri ile örtüşmektedir, bu da 

her iki translokasyonun da benzer mekanizmaları harekete geçirdiğini 

düşündürmektedir.  

HOX gen ailesi ile ilişkilendirilmiş bir başka translokasyon da MLL (mixed 

lineage leukemia)-ENL füzyonudur. Bu füzyon proteininin, erken dönemde T-hücre 

gelişimini blokladığı ve HOXA9, HOXA10 ve HOXC6 gibi genlerin analtımını 

arttırdığı belirlenmiştir [23].  

Olgunlaşmamış T-lenfoblastları taşıyan hastalarının %10’ununda gözlenen 

CALM-AF10 füzyonu HOXA gen anlatımı arttırmaktadır ve kötü prognozla 

ilişkilendirilmiştir [24]. Benzer bir başka translokasyon da SET-NUP214 ’tür ve 

HOXA genlerinin promotör bölgelerine bağlanan bir ko-faktör gibi işlev görür. Bu 

bağlanma neticesinde kromotin yapısını bozarak açık hale getirir ve diğer 
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transkripsiyon faktörlerinin bağlanmasına olanak sağlar. Bu şekilde tüm HOXA gen 

ailesi anlatıma girer ve malin transformasyona neden olur.  

 

B. T-ALL’DE GÖZLENEN SİNYAL İLETİ YOLAKLARI 

Hematopoez dahil tüm hücre gelişimleri çok basamaklı, çok faktörlü, sıkı kontrol 

gerektiren ve hassas dengeler üzerinde geçekleşen süreçlerdir ve bu süreçler tüm 

canlılarda ortak ya da benzer sinyal ileti yolaklarıyla düzenlenmektedir. Bu önemli 

yolaklardan beş tanesi, WNT, TGFβ, Hedgehog, Reseptör Tirozin Kinaz (RTK) ve 

NOTCH, erken embriyonik dönemde görev alırlar. Diğer sinyal yolakları da daha ileri 

gelişim evrelerinde görevlidirler. Tüm hücre mekanizmalarında olduğu gibi T-hücre 

gelişim evrelerinde de bu beş önemli sinyal ileti yolağı rol oynamaktadır. Bu beş 

yolaktan özellikle T-ALL’de anomalileri belirlenmiş NOTCH, WNT ve TGFβ sinyal 

ileti yolakları detaylı olarak tartışılacaktır.  

 

WNT SİNYAL İLETİ YOLAĞI VE T-ALL 

İlk tanımlanan Wnt geni 1982 yılında fare meme tümörü virüsü ile aktive olduğu 

gösterilen, protookogenik özellikte, fare Wnt-1’dir [25]. WNT genleri evrimsel olarak 

korunmuştur ve günümüzde birbirine temel yapı olarak benzeyen 19 adet Wnt proteini 

tanımlanmıştır. Tüm proteinler, salgılanması için gerekli bir sinyal dizisi, glikozilasyon 

bölgesi ve reseptörlerine bağlanmada önemli rol oynayan karakteristik sisteinden zengin 

(22 tekrar) bir bölgeye sahiptirler [26]. Hedef hücrelerde, spesifik reseptörlerine 

(Frizzled ve LRP5/6) bağlanarak sinyal iletisini başlatırlar. WNT sinyal iletisini 

uyardığı gösterilen ilk reseptör 7 transmembran özellikteki “Frizzled” (Fz) proteinidir 

[27]. Wnt ligandlarının Fz reseptörlerine bağlanmasının ardından, Fz proteinleri 

kanonik Wnt aktivasyonunu başlatabilmek için Lrp proteinleri ile reseptör kompleksi 

oluşturur [28]. Lrp5 ve -6 proteinleri küçük bir intrasellüler ve çok sayıda protein 

etkileşimine imkan veren geniş bir ekstrasellüler domaine sahiptir. 

Wnt yolağı aktivasyonu temel olarak üç farklı şekilde gerçekleşir: a)Wnt/β-

katenin aracılı (kanonik) yol b)Wnt/Ca++ bağımlı (kanonik olmayan yol) ve 

c)Wnt/planar hücre polaritesi (kanonik olmayan yol). Kanonik olmayan yolak kanser 
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gelişimindeki rolleri tam olarak bilinmemektedir. Tez kapsamında kanonik WNT yolağı 

detaylı olarak incelenecektir.  

Kanonik Wnt yolağı, kanser gelişiminde rol oynayan ve araştırmalara en fazla 

konu olan yolaktır. Bu yolağın anlaşılmasında merkez rolü β-KATENİN geni/proteini 

oynar. WNT yolağının kanonik aktivasyonunu, sitoplazmik β-katenin protein 

düzeylerindeki artışlar belirler. WNT sinyali olmadığı zaman, β-katenin serin/treonin 

kinazlar tarafından fosforillenir. Bu kinazlar ile β-katenin arasındaki etkileşimler, 

“scaffold” proteinler, Apc ve Axin tarafından kolaylaştırılır [29, 30]. β-kateninin mutant 

formların da fosforilasyon bölgeleri hasara uğrarsa, degradasyon yapılamaz ve WNT 

hedef genlerinin artmış aktivasyonu görülür [31, 32]. WNT sinyal ileti yolağı; WNT 

proteinlerinin hücre yüzeyindeki Frizzled ailesi (Fz) reseptörlerine bağlanarak aktive 

olmaktadır. Bu yolakta görev yapan birçok proteinin aracılığı ile sinyal, sitoplazmik β-

katenine geçer ve nukleusa girer. T-hücre faktör (Tcf) ailesi vb transkripsiyon faktörleri 

ile kompleks oluşturur ve hedef genlerin transkripsiyonunu aktive eder [27, 33, 34]. 

Günümüzde Wnt yolağı hedefi olarak çok sayıda gen belirlenmiştir. Stanford 

Üniversitesi tarafından oluşturulmuş WNT Home Page 

(http://www.stanford.edu/group/nusselab/cgi-bin/wnt/main) internet sitesinde Ekim 

2010 yılında güncellenmiş son listeye göre 119 hedef gen belirlenmiştir. Bu genlerin bir 

kısmı aynı zamanda Wnt yolağının üyesidir (Ek Liste 1). 

WNT sinyal ileti yolağının normal T-hücre gelişiminde de rolü olduğu 

bilinmektedir (Şekil 2-11). Wnt yolağı hedef moleküllerinden TCF1 hasarı bulunan 

farelerde T-hücre gelişimi DN1, DN2 ve ISP basamaklarında durmuştur. Bir WNT 

yolağı baskılayıcısı olan Dkk1 proteini yüksek oranda anlatıma solkulduğunda, DN1 

evresinde hücre gelişimi tamamen durmaktadır [35].  
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Şekil 2-11: T-hücre gelişimi ve WNT sinyal ileti yolağı ilişkisi.  

WNT sinyal ileti yolağı DN1’den DN2’ye geçiş evresinde, DN evresinden DP evresine geçişte, pozitif seçilim 

evresinde rol oynamaktadır [35]. 

 

 Lösemi açısından bakıldığında yapılan çalışmalar, sürekli aktif durumda olan 

Wnt yolağının lökomogenez sürecinde rol oynayabileceğini göstermiştir. Örneğin β-

KATENİN geninin 3. ekzonu kondüsyonel olarak hasara uğratılmış ve degredasyon 

kompleksinde parçalanması engellenerek sürekli sinyal üretimi sağlanmış farelerde T-

hücreli lenfoma gelişimi gözlenmiştir.  

Ekibimiz tarafından geçekleştirilen bir başka çalışmada ise T-ALL hastalarında, 

β-KATENİN  ve hedef genlerinin yüksek seviyede anlatıma girdiği gösterilmiş ve aktif 

Wnt yolağının T-ALL lökomogenezinde rol oynayabileceği belirlenmiştir [36].  

 

NOTCH SİNYAL İLETİ YOLAĞI VE T-ALL 

NOTCH sinyal yolağı, evrim süresince korunmuş, gelişim döneminde hücre 

kaderinin belirlenmesinde rol oynayan bir mekanizmadır [37]. Notch reseptörleri, 

komşu hücre yüzeyinden eksprese edilen Delta/Serrate/Lag-2 ailesine mensup ligantları 

(Delta1,3,4 ve Jagged1,2) bağlayarak aktive olurlar. Ligandın bağlanmasından sonra 

NOTCH üç önemli proteolitik kırpılmaya (S1-S3) uğrar [38]. Son kırpılma, γ-sekretaz 

tarafından katalizlenir ve hücre içi domain (ICN) membrandan kopar, nükleusa 

transloke olur. Nükleus içinde, yüksek “core-binding faktör 1/hairless baskılayıcı/ lag-

1” (CSL) ile etkileşir [39]. ICN yokluğunda CSL, histon deasetilaz ile etkileşerek 

transkripsiyon baskılayıcısı olarak fonksiyon gösterir [38, 40]. 
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NOTCH1, en sık T-hücre gelişiminde anlatıma girer [39] . NOTCH’un T-hücre 

gelişimi ile ilişkili olabileceği ilk olarak, bazı T-ALL hastalarında NOTCH geninin bir 

parçasının (TAN-1) TCRB lokusuna transloke olduğunun bulunmasıyla düşünülmüştür 

[38]. Sonrasında T-ALL hastalarının büyük çoğunluğunda (~%50) NOTCH1 geninin 

aktif mutasyonları bildirilmiştir [41]. 

Sitokinler ve Wnt proteinlerinin aksine Notch sinyalini başlatan ligantlar 

salgılanmaz, bunun yerine timik epitel hücre membranından eksprese edilirler. Yüksek 

düzeyde NOTCH ligantları Jagged1 ve 2, Delta1 ve 4, fetal ve yetişkin murine 

timusunda eksprese edilir (Anderson, 2001 #116;Harman, 2005 #115;Harman, 2003 

#98;Felli, 1999 #99). NOTCH reseptörleri kemik iliğinde hematopoetik progenitör 

hücreler tarafından, fetal karaciğerde çift negatif timositler tarafından eksprese edilirler 

(Milner, 1994 #103;Li, 1998 #100;Varnum-Finney, 1998 #101;Felli, 1999 #99;Harman, 

2003 #98;Saito, 2003 #104;Vercauteren, 2004 #102;Hasserjian, 1996 #67). 

NOTCH eksprese eden hematopoetik progenitör hücreler timusa girdiğinde ve 

NOTCH ligantları ile etkileştiğinde, NOTCH hedef genlerinin ekspresyonu başlar [42]. 

Notch sinyali, T-hücre kaderinin belirlenmesi için şarttır. Notch1 geninin delesyona 

uğratıldığı farelerde T-hücre gelişiminin DN1 basamağında tamamen durduğu ve 

timusta ektopik B-hücre gelişiminin ortaya çıktığı görülmüştür [43].Notch sinyalinin bu 

etkisi CSL aracılı olmaktadır [44]. Diğer taraftan, IC-N ile uyarılmış fare kemik 

iliklerinde B-hücre gelişiminin inhibe olduğu ve T-hücre yönünde gelişim olduğu 

gözlenmiştir [45]. Benzer yanıtlar, IC-Notch1 veya 4 anlatımı yüksek olan insan 

hematopoetik progenitörlerle transplante edilmiş farelerde görülmüştür [44, 46]. 

En iyi bilinen NOTCH hedef genleri, transkripsiyonel baskılayıcalar olarak 

görev alan, Hairy-Enhancer of Split 1 (HES1) ve 5, HES ilişkili represör protein (Herp), 

basic-helix-loop-helix (bHLH) proteinleridir [47]. Kemik iliğinde HES1 ve HES5 in 

artmış ekspresyonu B-hücre gelişimini inhibe eder [48]. 
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Şekil 2-12: T-hücre gelişimi ve NOTCH1 ilişkisi 

HKH; Hematopoetik Kök Hücre, DN1; Çift Negatif, [41] 

 

Normal T-hücre gelişiminde bu denli önemli rolü olan NOTCH sinyal ileti 

yolağı T-ALL patogenezinde de belirlenmiştir. NOTCH1, T-ALL hastalarının%1’inden 

azında bulunan t(7;9) kromozomal translokasyonununa katılan genlerden biri olarak 

keşfedilmiştir. NOTCH1’in T-ALL’de merkezi bir role sahip olduğu, son yapılan 

çalışmalarda NOTCH1’in somatik aktive mutasyonlarının T-ALL hastalarında %50 den 

yüksek oranlarda gözlenmiş olması ile ortaya çıkmıştır [49]. Ancak yine ekibimiz 

tarafından geçekleştirilen çalışmada T-ALL hastalarında tespit edilen NOTCH 

mutasyon oranları bildirilenlerin aksine %20 olarak bulunmuştur [50]. Düşük NOTCH 

mutasyon oranları ve aktif WNT sinyal ileti yolunun tespiti çalışmalarımızı konu olan 

T-ALL hastalarının bugüne kadar belirlenmiş nedenlerin dışında bir etkileşimle 

gerçekleştiğini düşündürmektedir.  

 

 

TGF-β  SİNYAL İLETİ YOLAĞI VE T-ALL 

 Transforme edici büyüme faktörü (TGF) süper ailesi yapısal olarak birbiri ile 

ilişkili, türler arasında korunmuş ve yüksek anlatımı olan çok sayıda proteinden oluşur. 

Bu proteinler yayılma, farklılaşma, apoptoz ve hücre siklusu gibi evrelerde görev alırlar. 

Bu süper aile üç alt aileye bölünür TGF-beta (TGF-β), BMP’ler ve aktivinler. Her üç 

tipte de sinyalizasyon benzer şekilde işler. Sinyal ligandlar tip II reseptörün, tip I 

reseptör ile dimer oluşturması ve tip I reseptörün SMAD adı verilen sitoplazmik 

proteinleri fosforillemesiyle devam eder. SMAD proteinleri karakteristik, SSXS motifi 

taşırlar (R-SMAD’lar ya da reseptör ile düzenlenen SMAD’lar: Smad1, Smad2, Smad3, 

Smad5 ve Smad8). R-SMAD’lar Smad4’e bağlanırlar ve nükleusa taşınırlar. Nükleusta 
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hedef molekülleri aktive edecek transkripsiyon faktörlerine bağlanırlar. TGF-β yolağı 

normal hematopoezde rolü olan ve hematolojik hastalıklarda sık sık kontrolsüz çalışan 

bir sinyal ileti mekanizmasıdır. Memelilerde üç izoformu bulunan TGF-β ligantları 

(TGF-β 1, 2 ve 3) bir kez aktive olduktan sonra, daimi anlatımı olan ve yüksek afiniteli 

bağlama kapasitesine sahip hücre yüzey resptörleri TGF-β reseptör tip I (TβRI) ve 

TGF-β reseptör tip II (TβRII)’ye bağlanarak sinyalizasyonu başlatır. TGF-β’nın 

TβRII2ye bağlanması ile TβRII, transfosforile ederek TβRI’i de sinyalizasyona katar. 

TβRI de hücre içi transkripsiyon faktörleri olan SMAD2/3’ü fosforile eder, onlar da 

ortak SMAD olan SMAD4’e bağlanır. Bu kompleks yapı nükleusa geçerek hücreye 

özgü hedef genleri tetiklerlerler. Bu hedefler transkripsiyon faktörleri (RunX1 ve 

E2F4), koaktivatörler (p300), baskılayıcılar (SnoN) olabilirler.  

TGF-β hematopoetik hücrelerde de iki koreseptöre bağlanır, bunlar TβRIII ve 

endoglindir. TβRIII , her üç TGF-β izoformunu da bağlama kapasitesine sahiptir ve 

hücre içi TGF-β konsantrasyonunun artmasına ve TβRI ve TβRII ile sinyalizasyonun 

devam etmesine yardım eder. Ancak hematopoetik hücrelerde TβRIII anlatımı düşüktür, 

onun yerine endoglin daha yüksek anlatıma sahiptir. Ancak endoglin TGF-β2’yi 

bağlayamaz, bu nedenle de hematopoetik hücreler TGF-β2 kaynaklı sinyallere yanıt 

veremezler.  

TGF-β yolağı, hematopetik hücreler için güçlü bir antiproliferatif ve farklılaşma 

sinyalidir. Hücreleri G1 evresinde tutarak, farklılaşmaya yönlendirdiği bilinmektedir. 

TGF-β1 geni taşımayan fareler, ağır hematolojik veya endoteliyal hücre hasarı 

sebebiyle fetal evrede kaybedilirler [51]. TGF-β  sinyal ileti yolağının farklı lösemi 

türleri ile ilişkisini gösteren çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Örneğin akut 

myeloblastik lösemide (AML) sıklıkla gözüken AML1/ETO1 ya da PML/RARA 

translokasyonlarının TGF-β1’i baskılayarak AML lökomogenezinde rol oynadığı 

düşünülmektedir [52, 53]. Kronik myeloid lösemi (KML) de ise BCR/ABL 

translokasyonun KML patogenezinde rolü olduğu kesindir ancak blastik 

transformasyona geçişte TGF-β yolağının rolü olduğunu gösteren çalışmalar 

bulunmaktadır [54].  

 Normal T- hücre gelişimi ve TGF-β arasındaki ilişki detaylı olarak 

incelenmiştir. TGF-β’nın T- hücre gelişiminde hem timus epitel hücreleri üzerinden, 

hem de timositlerin kendisi ile etkileşerek fonksiyon gösterdiği belirlenmiştir. 
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Takahama ve ark. timus epitel hücreleri tarafından üretilen TGF-β proteinlerinin DN 

evreden DP evreye geçişte etkili olduğunu bildirmişlerdir [55]. Suda ve arkadaşları ise 

farelerde TGF-β1’in erken öncül CD3- timositleri, CD8 anlatımı için tetiklediğini 

göstermişlerdir [56]. TGF-β1’in bu etkisi fetal timus organ kültüründe (FTOC) de 

gösterilmiştir ve TGF-β1’in T- hücre gelişimi üzerindeki doğrudan etkisinin ispatı 

olarak bilinmektedir. İnsanda ise T-hücre gelişiminin erken döneminde, TGF-β1’in DN 

evresinde hücre proliferasyonunu bloke ettiği gösterilmiştir [57]. Yazarlar, yüksek TGF-

β1 anlatımına uzun süre maruz kalan T-hücrelerinin, lösemik transformayon 

gösterebileceğini bildirmişlerdir (Şekil 2-13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-13: T-hücre gelişimi ve TGF-beta ilişkisi.  

Timus epiteliyal hücreleri TGF-beta ligandlarını salgılarlar. T-hücre gelişimlerinin farklı evresinde etkin rol 
oynamaktadırlar [58] 
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2.3. Mikro Dizi Teknolojisine Giriş 
İnsan genom projesi, 20. yüzyılın sonlarına doğru başlatılmış, ilk sonuçları 2000 

yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton ve İngiltere Başbakanı Tony 

Blair tarafından canlı yayında açıklanmış ve 2003 yılında tamamlanmış, insanlığın en 

önemli projelerinden biridir. İnsan genom projesi sadece genetik veri elde edilmesi 

açısından değil, aynı zamanda teknolojik gelişimi tetiklemesi açısından da önemli bir 

projedir. Projenin sonu aslında bir bitişi değil, bir başlangıcı getirmiştir. Bilim adamları 

çalışma sonunda, insanın yanı sıra pek çok organizmanın da genom dizilerini elde 

etmişlerdir. Elbetteki bu büyüklükteki bilgi tek tek gen incelemelerinin yerine genom, 

transkriptom, proteom incelemelerini gündeme getirmiştir. Sistem biyolojisini 

incelemenin yolu ise bilginin büyüklüğü ile doğru orantılı olarak çalışabilen, ileri 

teknolojilerden geçmektedir. Mikro dizi analizleri de bu ihtiyacın bir ürünüdür. 

Günümüzde çok sayıda farklı yöntemle çalışan ve farklı sorulara cevap verebilen 

sistemler geliştirilmiştir. Artık tek bir chip üzerinde tüm genomu, birden fazla hastada 

tarayabilmek mümkündür. Elbette bu hız ve kolaylık ile birlikte büyük bir bilgi yığını 

ve doğru kullanılmazsa da bir çöplük oluşacaktır. Tezin bu bölümünde mikro dizi 

tanımı, kullanım alanları ve analiz yöntemleri ile ilgili genel bilgiler verilecektir. 

2.3.1. Mikro Dizi Nedir? 

Mikro dizi teknolojisi tek bir cam ya da polimer tabaka üzerinde aynı anda çok 

sayıda gen parçasını analiz etmemize olanak sağlayan bir teknolojidir. İçinde çeşitli 

özellikleri temsil eden probların, sabit bir yüzeye geometrik olarak sırlanmasıyla oluşur 

ve bu nedenle mikro dizi (array) adını almıştır. Probların taşındığı yüzey “chip” olarak 

adlandırılmaktadır ve tezin bundan sonraki bölümünde türkçe karşılığı olarak yonga 

terimi kullanılacaktır.  

Tekniğin temeli blotlama yöntemine dayanmaktadır. Genom projesi sonrası 

ortaya çıkan data, daha küçük yüzeylerde, daha çok sayıda hedefin çalışılması ihtiyacını 

doğurmuş ve blotting yöntemleri bu ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. İlk mikro 

dizi analizi Saiki ve arkadaşları tarafından sert bir yüzey üzerinde “in situ” olarak 

sentezlenen 19 merlik oligonükleotidlerden oluşmaktaydı [59]. Ardından Fodor ve 

arkadaşları, fotolitografi yöntemi ile cam üzerinde oligonüklotidler sentezleyerek 

teknolojiyi bir basamak ileriye taşıdılar [60]. Schena ve arkadaşları ise 1995 yılında 

komplementer DNA (cDNA) dizilerini geliştirdiler [61]. Günümüz teknolojisinde tüm 
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insan genomu bir tek yongaya yerleştirilmiş durumdadır. İnsan dahil pek çok canlı için 

genom bilgisinin yanı sıra, transkriptom, ekzom ve benzeri dataları ticari olarak satın 

almak mümkündür. Mikro dizi teknolojisi sayesinde, gen anlatım düzeylerinin 

belirlenmesi (expression arrays), mutasyon ve tek nükleotid polimorfizm tespiti (SNP 

arrays), metilasyon varlığı (methylation arrays), sayısal kromozomal değişiklikler 

(array CGH), kopya sayısı değişiklikleri (CNV arrays) gibi çok sayıda farklı alanda 

büyük çaplı analizler yapmak mümkündür. Tüm genom anlatım analizleri (whole 

genome expression analysis) tezin ana konusunu oluşturduğu için bundan sonraki 

kısımda anlatım analizlerinde kullanılan dizi tipleri anlatılacaktır.  

 

2.3.2. Tüm Genom Anlatım Analizlerinde Kullanılan Mikro Dizi Çeşitleri 

Mikro dizi teknolojisinin temeli melezleme (hibridizasyon) yöntemine 

dayanmaktadır ve zaman içinde çeşitli formları geliştirilmiştir. Bu formları dört ana 

başlık altında toplamak mümkündür; makro dizi, mikro dizi, yüksek yoğunluklu 

oligonükleotid dizi ve mikroelektronik diziler. Yukarıda bahsi geçen farklı platformlar, 

kullandıkları yüzey, prob içerikleri, prob sentezleme teknikleri bakımından birbirinden 

ayrılmaktadır [62]. 

2.3.2.1. Makro Dizi Yongaları 

 Makro diziler sert bir membran üzerine robotik olarak noktalanmış (spotlanmış) 

ve sabitlenmiş problardan oluşurlar. Prob yoğunlukları mikro dizilere göre daha düşük 

olduğu için makro dizi olarak isimlendirilmişlerdir. İlk kullanımı Gress ve 

arkadaşlarının radyoaktif işaretlenmiş bir cDNA kütüphanesini, insan fetal beyin 

dokusu  ve embriyonik meyve sinegi cDNA kütüphanelerinden elde edilmiş diziler 

üzerine melezlemeleriyle gerçekleşmiştir [63]. Makro diziler, radyoaktif işaretleme 

tekniğini kullanmaları nedeniyle diğer melezleme dizilerinden ayrılırlar. Hedeflerin 

işaretlenmesini takiben, örnekler ayrı yongalara hibridize edilir ve bağlanma fosfor 

görüntüleyebilen bir cihaz ile görüntülenir. Bu diziler genellikle 200-5000 gen içerirler. 

Pek çok canlı için yongalar mevcuttur, aynı zamanda özel olarak dizayn edilmiş ve 

istenen genleri içeren makro diziler satın almak da mümkündür (Şekil 2-14) 
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Şekil 2-14: Makro Dizi Yongaları Çalışma Prensibi 

 

 

2.3.2.2. Mikro Dizi Yongaları 
Mikro dizi yongaları, üç yönden makro dizilerden ayrılırlar; cam ya da plastik 

bir slayt üzerindedirler, floresan işaretleyiciler kullanılır ve makro dizilerden daha 

büyük sayılarda ve daha yoğun prob içeriklerine sahiptirler. Bu tip dizilerin öncüsü 

yukarıda da adı geçen Brown ve arkadaşlarıdır. Geliştirdikleri sistemle daha küçük 

yüzeylerde bulunan problar, küçük melezleme küvetlerinde yıkanabilir, bu da daha az 

hacim içinde daha yoğun hedef taşınması anlamına gelir. Floresan işaretleme sayesinde 

de hem kontroller hem de çalışma örnekleri farklı işaretlenerek tek bir yonga üzerinde 

melezlenebilir (Şekil 2-15).  
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Şekil 2-15: Mikro Dizi Yongaları Çalışma Prensibi 

 

2.3.2.3. Yüksek Yoğunluklu Oligonükleotid Yongaları 
Bu tezin de konusunu oluşturan yüksek yoğunluklu oligonükleotid mikro 

dizilerin diğer melezleme dizileriden en önemli farkı probların yonga üzerinde in situ 

olarak sentezlenmesidir. Işık litografisi (Photolitography) adı verilen bir yöntemle, 

bazlar tek tek yüzey üzerine gönderilerek sırayla yerleşirler. Yüzey üzerinde her biri 25 

mer uzunlukta olan problar, hücre adı verilen bölgelerde sentezlenir. Yirmi beş mer 

üzeri probların özgünlüğünde sorunlar olduğu gözlenmiştir (www.affymetrix.net).  

Işık litografisi, ışığı doğrudan ya da bir maske aracılığıyla kullanarak baskı 

yapmaya yarayan bir teknolojidir. Çok küçük çalışma alanları yaratabilmesi, görece 

hızlı olması ve nispeten uzun ömürlü olması nedeniyle tercih edilen bir teknolojidir. 

Ancak düz yüzeylerde çalışma zorunluluğu tek kısıtlamasıdır. Yüksek yoğunluklu 

oligonükleotid dizilerde bu sistemin kullanılmasındaki öncü firma Affymerix’tir. 

Yöntem, kimyasalların kolaylıkla bağlanabildiği 5 inç büyüklüğündeki kare kuvartz 

yüzeyin ışığa duyarlı bir kapatma solusyonu ile kaplanmasıyla başlar. Ardından sadece 

ilgili yerlerde açık pencereler taşıyan 18-20 mikron büyüklüğünde bir maske ile yüzey 

kapatılır. Maske üzerine ultraviyole (UV) ışık verildiğinde açık pencerelerden giren 

ışık, kapatma solusyonunu ortadan kaldırır ve yüzey üzerine aynı kapatma solusyonunu 

taşıyan nükleotid çözeltisi (örneğin adenin çözeltisi) gönderilir. Uygun açıklıklara 
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bağlanan nükleotid, aynı zamanda kapatma solusyonu ile kapanmış olur. Ardından 

başka açıklıklara sahip yeni maske yüzey üzerine gönderilir ve 25 nükleotidlik problar 

sentezlenene kadar işlem devam eder. Eğer nükleotid uygun yere bağlanamamışsa bir 

şapkalama ajanı ile o bölge kapatılır (Şekil 2-16). Nimblegene firması da bu metodu 

kullanarak probları sentezlemektedir ancak o sistemde bir maske yerine dijital bir mikro 

ayna kullanılmaktadır.  

Yüksek yoğunluklu oligonükleotid dizilerinde, her gen ya da anlatıma girme 

potansiyeli olan dizi, yonga üzerinde her biri 25 bç uzunluğunda ve 11-20 kopyası 

bulunan özgün problar ile temsil edilir. Bir gen ya da birbirine dizi olarak çok benzeyen 

genler için, prob grupları oluşturulur ve hedef dizi olarak bilinen, yaklaşık 600 bazlık 

bir alanı kaplarlar. Her bir oligomerin çok sayıda kopyası yonga üzerindeki hücrelerde 

sentezlenir. Ayrıca yonga üzerinde her bir oligomerin tam 13. bazı (oligomerin 

ortasındaki baz) dışında tüm dizisi aynı olan identik oligomerleri, hemen yanlarındaki 

hücrelerde sentezlenir. Bunlar tam eşleşen (perfect match, PM) ve hatalı eşleşen 

(mismatch, MM) problar olarak adlandırılır. MM problar özgün olmayan bağlanma 

oranını kontrol etmek amacıyla kullanılır (Şekil 2-17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-16: Fotolitografi yönteminin çalışma prensibi  

(www.affymetrix.net) 
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Şekil 2-17: Yüksek Yoğunluklu Oligonükleotid Problarının Özellikleri 

 

2.3.3. Mikro Dizi Teknolojisinin Kullanım Alanları ve Karşılaşılan Zorluklar 

Mikro dizi teknolojisi, bir soruya tek seferde pek çok yanıt üretme kapasitesine 

sahip güçlü bir teknolojidir. Aynı hastalığın farklı evrelerindeki gen anlatım durumları, 

hücre serilerinde farklı ilaç muamelelerinin karşılaştırılması, kompleks hastalıklarının 

temelinde yatan mekanizmaların aydınlatılması, ilaç direnci ve toksik etkilerinin 

incelenmesi, mutasyon, tek nükleotid polimorfizmlerinin araştırılması, patojen 

incelemeleri gibi pek çok alanda çalışmalar gerçekleştirilebilir. Bu sayede hastalığın 

temelinde yatan gen ya da gen setleri tespit edilebilir, yeni transkripsiyon bölgeleri, 

protein interaksiyonları belirlenebilir. Ancak sistem sadece melezleme ve görüntüleme 

ile sınırlı değildir. Elde edilen data son derece hızlı ve aynı zamanda yüklüdür. Bu 

oranda bir bilginin işlenmesi de aynı oranda zordur ve özel analiz programları ve 

donanımlı bilgisayarlar gerektirmektedir.  

Gen anlatımı çalışmaları iki farklı örnek, durum, muameler arasındaki gen 

anlatım farklılıklarını tespit etmek açısından son derece faydalı bir tekniktir. Bu sayede 

örnekler üzerinden giderek, gen farklılıklarını ya da genler üzerinden giderek, örnekler 

arası farklılıkları belirlemek mümkündür. Ancak yöntem RNA’ya dayalı çalıştığı için 

analizlerde gerçek sonuca ulaşmak zor olmaktadır. Örneğin elde ediliş ve saklanış şekli, 

RNA’nın izole edilme yöntemi, cDNA ve cRNA sentezinde kullanılan enzimler, 
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cihazlar vb pek çok faktör elde edilen sonuçların farklı yansımasına sebep olabilir. 

Elbette protein yerine RNA miktarı üzerinden çalışmak, genin fanksiyonel etkisini 

gözlemeyi engellemektedir. Bu amaçla geliştirilen analiz programları elde edilen 

datanın, yonga içi ve yongalar arası karşılaştırılmasını, arka plan yaratması, olası düşük 

seviyede anlatımların giderilmesini ve örneklerin birbileriyle ve gen setleriyle 

ilişkilerini incelenmesini sağlarlar. 

 

2.3.4.  Mikro Dizi Çalışmalarında Data Analizleri 
Mikro dizi analizlerinde hibridizasyon sonrası uygun bir görüntüleme sistemi ile 

görüntülenerek veriler bilgisayar ortamına aktarılır. Ancak bu ham datanın çeşitli 

işlemlerden geçirilerek analiz edilmesi sağlanabilir. Piyasada çok sayıda akademik 

kullanıma ücretsiz olarak açılmış olan ya da ücretli olarak elde edilebilecek analiz 

programı bulunmaktadır. Temel olarak baz aldıkları formüller birbirine yakın olmakla 

beraber, kullanım sistemi, ara yüzleri ya da grafik destekleri açısından farklılık 

gösterebilirler. Veri işlenmesi ile, yonganın kalite kontrolü yapılır, arka plan ile gerçek 

artışlar, yalancı sinyallerden ayrılır, yongalar kendi aralarında karşılaştırabilir hale 

getirilirler. Ardından kümelendirme analizleri ile örnekler gen analtım profillerine göre 

gruplandırılabilir, dağılım şeması kullanılarak iki grup arasındaki farklı anlatım 

profilleri karşılaştırılabilir, ısı haritası ile bu profiller görsel olarak gösterilebilir. Ayrıca 

analiz programları ile gen setleri, yolak analizleri, sadece ilgilendiğimiz gen listelerini 

kullanarak, çalışmaya özgün analizler de yapmak mümkündür (Şekil 2-18). Tezin 

bundan sonraki kısmında anlatılacak olan analiz yöntemleri, bu çalışmada da kullanılan 

BRB Array Tools V.3.2 analiz programındaki alt başlıklar dikkate alınarak verilecektir.  
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Şekil 2-18: Mikro Dizi Analizlerinde Akış Şeması 

 

2.3.4.1. Mikro Dizi Yongalarında Kalite Kontrolü: 

Bir yonganın ilk kalite kontrolü görüntü üzerinde yapılır. Affymetrix 

oligonükleotid yongalarında kalite kontrolü sağlmak için çeşitli problar bulunur. Bu 

problar AFFX adı ile kısaltılmıştır ve gen listelerinde kolaylıkla takip edilebilirler.  

 

B2 Oligonükleotidler: 

Analiz sonrası özet raporlarında ilgili değerler mikro dizi yongasının 

kullanılabilir durumda olup olmadığı hakkında bilgi verir. Bu amaçla B2 

oligonükleotidler kullanılmaktadır. Biyotin işaretli B2 oligonükleotidler, yonganın 

kenarlarına hibridize olarak sınırlarını belirlerler. Böylece her bir yonga tanımlanmış 

olur. B2 oligonükleotidler melezleme başarısını göstermez ancak B2 bağlanmaları 

kuvvetli değilse, yonga sınırları belirlenemez. Ayrıca anlatım seviyeleri için de bir 

gösterge değildir ve analiz verisi içinde bulunmazlar (Şekil 2-19).  
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Şekil 2-19: Affymetrix GeneChip HU133Plus mikro dizi yongasının, tarama sonrası elde 
edilen görüntüsü 

Kaliteli bir tarama sonrası yonga adı kenarlarda belirmektedir.  

 

İşaretlenmemiş polyA kontrolleri; dap, lys, thr, trp 

Bu problar, Basilus genlerine aittirler ve uçlarına PolyA kuyrukları eklenerek 

pBluescript plazmidinin içine klonlanmışlardır. cDNA sentezi ve takibindeki örnek 

hazırlama aşamalarının kontrolü amacıyla kullanılırlar. PolyA kontrollerinin 5’ uca ve 

bazı durumlarda orta bölgeye özgü probları da vardır. Bu sayede başlangıç RNA’sının 

stabilitesi ve birinci zincir cDNA sentezinin başarısı izlenebilir. 3’/5’ sinyal oranın 

değeri 3’ün üzerindeyse RNA hazırlama ya da cDNA sentezi aşamasında bir  sorun 

olduğu düşünülmelidir. RNA degrede olabilir ya da cDNA sentezi tam uzunlukta 

kopyalar sentezleyememiştir (Tablo 2-2).  

Table 2-1: Poly A kontrollerinin hazırlanması ve final hacimdeki konsantrasyonlar 
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 Melezleme Kontrolleri: bioB, bioC, bioD ve cre 

Bu prob setleri prokaryotik genlere aittirler. bioB, bioC, bioD E. Coli’de 

bulunan biyotin sentezleme genleridir. Cre ise P1 bakteriyofajın rekombinaz genidir. 

Farklı konsantrayonlarda hazırlanarak karıştırılmışlardır. Her bir örneğin içine 

eklenerek kontrol sağlanır. En düşük konsantrasyondaki kontrol bioB, en yüksek 

konsantrasyondaki kontrol Cre’dir ve özet raporunda da bu şekilde gözükmelidir. 1.5 

pM oranındaki bioB, çalışmanın hassasiyet limitini belirler ve present olarak 

adlandırılıp adlandırlamayacağını belirler. Diğer kontrollerin tümü present olarak 

belirtilmelidir. Absent çağrılar ya da düşük sinyaller hibridizasyonda sorun olduğunun 

göstergesidir  

 

 Mikro Dizi içi kontrol Genleri:  

Beta-aktin ve GAPDH genlerine özgü problar, RNA örneğinin ve kullanılan 

yöntemin kalitesini kontrol edebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Actin ve GAPDH 

genlerinin 3’ probları, 5’ problarına oranlarınır ve her döngü için bu oranın 3 ve 

civarında olması beklenir. Daha yüksek oranlarda çıkarsa, RNA degredasyonu, etkin 

olmayan cDNA sentezi ya da yanlış biyon işaretlemesinden şüphelenmek gerekir.  

 

2.3.4.2. Mikro Dizi Veri Analizleri 

A. Normalizasyon 

Tüm genom anlatım analizi arraylerindeki ana amaç iki farklı koşul, muamele ya 

da örnek tipi arasında, farklı şekilde anlatıma giren gen ya da gen setlerinin tespitidir. 

Bu amaçla kullanılacak en basit yöntem anlatımlarındaki ortalama değişimlerin 

tespitidir. Ancak her gendeki sinyal yoğunluğunun hangi oranda, güvenilir olarak 

ölçüldüğü bilinemez. Bu nedenle prob setleri içinde ve arasında normalizasyonlar 

yapılarak hatalar düzeltilmeye ya da dışlanmaya çalışılmaktadır. Bu noktada çeşitli 

istatistik analizler kullanılarak karşılaştırmalar yapmak ve gerçek farklılıkları ön plana 

çıkarmak mümkün olmaktadır.  

Normalizasyon, aynı deney içindeki teknik ya da örnekler arası varyasyonları 

ortadan kaldırarak karşılaştırılabilir hale getirme metodudur. Normalizasyon sayesinde 

biyolojik dışı farklılıklar ortadan kaldırılır ve birden fazla örneğin aynı düzlem içinde 

analiz edilmesi sağlanır. İki kanallı mikro dizi analizlerinde, her prob için iki farklı 
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sinyal vardır, örnek ve kontrol. Bu iki sinyal arasındakı ilişki gen ya da gen setlerinin 

anlatım durumlarını göstermektedir ve bu nedenle yonga içi normalizasyon 

gerçekleştirilmelidir. Yüksek yoğunluklu oligonükleotid dizilerde ise her prob seti için 

tek bir ölçüm ile gen yoğunluğu izlenir. Her bir örnek tek yonga üzerinde çalışılmıştır 

ve bu nedenle yongalar arası normalizasyon yöntemleri tercih edilmelidir. Literatürde 

çok sayıda normalizasyon yöntemi ve programı tamamlanmıştır. Aşağıda en sık 

kullanılan üç yöntem anlatılacaktır. 

 

Affymetrix Microarray Analysis Suite (MAS5.0) 

 MAS 5.0 analiz proramı, yonga okutulması sonrası Affymetrix GCOS 

programında bulunan analiz yöntemidir. Bu metodun özelliği PM ve MM probların 

arasındaki sinyal yoğunluğu farklarını göz önünde bulundurarak hesaplama yapmasıdır. 

MM problar hatalı bağlanmadan kaynaklanan sinyal yoğunluğunu düzeltmek amacıyla 

geliştirilmişlerdir ancak yapılan çalışmalarda, bazı MM problarının PM problardan çok 

daha yüksek yoğunlukta sinyal verdikleri tespit edilmiş ve bunun yanlış pozitif hataya 

neden olduğu bildirilmiştir (Şekil 2-20). Bu nedenle kullanıcılar tarafından çok tercih 

edilen bir metod değildir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-20: PM ve MM Problarının Işıma Yoğunlukları 
PM; tam eşleşen prob, MM; hatalı eşleşen prob. Bazı prob çiftlerinde MM probların ışımaları, PM problardan çok 

daha yüksek olarak gözlenmekte. 
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Robust Multiarray Analysis (RMA) 

 RMA metodu, Irizary ve arkadaşları taraından geliştirilmiştir ve MM problardan 

kaynaklanan hatalar nedeniyle MM etkisini tamamen dışlayarak hesaplamaları 

yapmaktadır [64]. Bu nedenle MAS 5.0 yöntemine göre arka plan sinyalleri daha 

yüksektir ve MM probları dışladığı için data kaybına neden olabilmektedir. Ancak 

özgün yoğunluğun belirlenmesi açısından diğer normalizasyon yöntemlerine üstünlük 

sağlar ve dünyada en sık kullanılan normalizasyon metodlarından biridir.  

 

GC-RMA 

 GC-RMA yöntemi, analizlerini %GC oranı yüksek bölgelerdeki bağlanma 

yoğunlukları üzerinden gerçekleştirmektedir. Böylece hem MAS yöntemindeki MM 

prob sorunu, hem de RMA yöntemindeki yüksek arka plan sorununu çözmektedir. 

Ancak %CG oranı yüksek bölgelerdeki sinyal yoğunlukları da çok yüksek olduğu için 

sanal bir görüntü oluşturmaktadır ve bu da yanıltıcı sonuçlar doğurabilir. Özellikle 

anlatım oranı düşük genler için avantajlı bir yöntemdir.  

 

 

B. Isı Haritalaması ve Kümelendirme 

Mikro dizi analizlerinden elde edilen ham veriler işlenerek incelenebilir hale 

getirilmeye çalışılmaktadır. Ancak yine de sonuçlar tek seferde anlaşılamayacak kadar 

karmaşık olabilir. Bu nedenle verilerin daha iyi anlaşılması ve sadece belli başlı 

noktalara dikkat çekilmesi amacıyla, ısı haritası ve kümelendirme yöntemleri 

geliştirilmiştir. Eisen ve arkadaşları benzer anlatım oranları gösteren genlerin birlikte 

gruplanacak şekilde organize edilmesini sağlayacak bir metod geliştirmişler ve bu 

sınıflandırmayı, deneydeki nicel ve nitel özelliklerini yansıtacak ve her veriyi bi nokta 

olarak gösterek bir grafikle birleştirmişlerdir [65]. Bu grafikler ısı haritaları (heat map) 

olarak adlandırılmaktadır. Analiz sonrası elde edilen sonuç, karmaşık verilerin 

istatistiksel olarak organize edilmiş ve gruplandırılmış olarak görsel hale getirilmesidir.  

Küme, kendi aralarında birbirine benzeyen ve diğer kümelerin elemanlarından 

farklı olan topluluktur. Kümelendirme ise belli bir açıdan benzerlik gösteren 

elemanların gruplandırılmasıdır. Kümelendirme analizleri iki yöntemle 

gerçekleştirilebilir.  
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1- Denetimsiz Kümelendirme (Unsupervised Clustering): Bu tip kümelendirme 

analizlerinde guruplar hakkında bir ön bilgi bulunmamaktadır ve elde edilecek 

veriler sonucu bir kümelendirme yapmak mümkün olacaktır.  

2- Denetimli Kümelendirme (Supervised Clustering): Bu tip kümelendirmede ise 

guruplar bilinmektedir ancak guruplar arası farklılıkların kaynağı 

araştırılmaktadır.  

Bir örnek grubunu kümelendirmek için benzerlik teriminin ne olduğunun 

belirlenmesi gerekir. Benzerliği bir formüle oturtmak için de ölçülebilir hale 

getirilmelidir. Kümelendirme analizlerinde kullanılan benzerlik ölçüsü uzaklıktır 

(distance metric). Uzaklık (d), bir boyut içinde (R) x noktası ile y noktasının arasındaki 

mesafedir. Uzaklığın özellikleri; 

i. simetri, d(x,y)=d(y,x) 

ii. pozitiflik, sıfıra büyük eşittir, d(x,y) ≥0 

iii. üçgen eşitsizliği,  x ve y noktalarının arasındaki mesafenin, x ya da y 

noktalarının bir üçüncü z noktasına olan uzaklıklarının toplamından kısa 

ya da eşit olması gerekir, d(x,y)≤d(x,z)+d(z,y) 

Kümelendirme analizlerinde iki veri noktası arasındaki mesafeyi hesaplamak 

için sıklıkla Pearson (Korelasyon) mesafesi (Correlation Distance, one-minus distance) 

ve Öklidyan mesafe (Euclidean distance) yöntemleri kullanılmaktadır.  

Pearson Mesafesi (One minus distance), dR(x,y)=1−rxy  : 

Korelasyon, x ve y değişkenleri arasındaki ilişkinin derecesini belirleyen ve -1 

ile +1 arasında değişen bir sayıyı ifade eder. Pozitif değeler, pozitif bir lişkiyi (büyük x 

değeleri, büyük y değerleri ile ilişkilidir), negatif değerler ise ters yönde bir ilişkiyi 

(küçük x değerleri, büyük y değerleri ile, büyük x değerleri, küçük y değerleri ile 

ilişklidir) belirtir. Pearson mesafesi de bu hesaplama sisteminden faydalanır ve bu 

nedenle uzaklık değeri 0 ila 2 arasında değişir. Pearson mesafesi farklı anlatıma giren 

iki genin aynı yönde değişiklik gösterip göstermediğini ölçer. Eğer iki genin anlatım 

değerleri aynı anda artıyor ya da azalıyor ise, aralarındaki ilişki yüksek olacaktır, aksi 

halde ise düşük olacaktır. Pearson mesafesinde elde edilen sonuçlar görecedir yani 

gerçek değerlerden çok, bir eğilimi belirtir.  
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Öklidyan Mesafe (Euclidean Distance), dE(x,y)= (∑i=n (xi-yi)2)1/2 

Öklidyan mesafe, x ile y vektörünün arasındaki uzaklık farkının, toplamının kare 

köküdür. Öklidyan mesafe hesaplamalarında gerçek değerler ön plana çıkmaktadır. İki 

anlatım profili içindeki genlerin anlatımı birbirine çok yakınsa, aralarındaki öklidyan 

mesafe küçüktür. Hangi uzaklık ölçümünün kullanılacağı tamamen sorulmak istenen 

soruya bağlıdır. Gerçek değerler üzerinden farklılıklara gidilmek isteniyorsa Öklidyan 

mesafe yöntemi, genel bir eğilim gözlenmek istiyorsa Pearson korelasyon yöntemi 

tercih edilmelidir.  

Kümelendirme Analizlerinde kümeler arası mesafeyi hesaplamak için ise 

bağlantı (linkage) mesafeleri hesaplanır. Bağlantı hesaplamaları üç ana başlık altında 

incelenebilir (Şekil 2-21).  

Tek Bağlantı (Single Linkage) 

Tek bağlantı metodunda, iki küme arasındaki mesafe en yakın iki komşu üzerinden 

hesaplanır. Her iki kümenin elemanları birbiri ile karşılaştırılarak en yakın iki örnek 

dikkate alır. 

Tam Bağlantı (Complete Linkage) 

Burada ise en uzak iki komşu arasındaki mesafe hesaplanır. Her iki kümenin elemanları 

arasındaki maksimum mesafeyi bularak kümeleri birbirine bağlar.  

Ortalama Bağlantı (Avarage Linkage) 

Her iki kümenin elemanları arasındaki ortalama mesafeyi hesaplayarak kümeleri 

birbirine bağlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-21: Kümelendirme Analizlerinde Bağlantı Yöntemlerinin Görsel Açıklaması 
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Kümelendirme analizleri sadece örneklere ya da hem örnek hem de genlere 

uygulanabilir. Sadece örneklere uygulandığında, normalizasyon sonrası filtreden geçen 

tüm genlerdeki değişimler dikkate alınarak kümelendirme yapılabilir. Hem gen hem 

örnekler kümelendirme analizine sokulduklarında ise benzer şekilde anlatıma giren gen 

profilleri ile örnekler ilişkilendirilir. Ortaya çıkan sonuç bir ısı haritasıdır ve gen anlatım 

seviyelerine göre yeşil ile kırmızı arasında değişen bir skalada, her prob bir data noktası 

olacak şekilde renklendirilir.  

C. Dağılım Şeması: 

Dağılım şeması iki boyutlu bir düzlemde gen anlatım düzeylerinin iki farlı örnek 

ya da gurup arasındaki seviyelerinin iz düşümleri ile gösterilmesidir. İki farklı örnek 

karşılaştırılabileceği gibi (hasta1 ve hasta 2), iki gurubun ortalama değerleri de 

karşılaştırılabilir (hastalar ve kontroller). Benzer seviyede anlatıma girden genler 

birbirlerine yakın ve dağılım şemasının orta çizgisi etrafında toplanırken, farklı anlatım 

gösteren genler bu çizginin dışına yerleşeceklerdir. Bu sayede anlatım farklarını 

incelemede önemli ve kolay bir analiz yöntemidir. Ancak sadece iki boyutlu inceleme 

yapmaya olanak sağlaması nedeniyle mikro dizi analzilerinde Temel Bileşenler Analizi 

(Principal Component Analysis, PCA) yöntemi uygulanarak kullanılabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-22: Dağılım şeması analiz görüntüsü.  

İki farklı örnek ya da grup arasında artış ve azalış gösteren genlerin belirlenmesi 
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D. Mikro Dizi Çalışmalarının Anlamlılık Analizi (SAM) 

Mikro dizi analizlerinde anlamlı genlerin belirlenmesinde sıklıkla kullanılan bir 

yöntemdir. SAM analizinin avantajı, hatalı tespit oranını (false discovery rate, FDR) 

analizlere dahil etmektedir [66]. Normalde bir t- testi gerçekleştirildiğinde p=0.01 

değerinde anlamlılık oranı 10.000 prob setine yansıtıldığında tespit edilen 10 bin gen 

içinden 100 tanesinin tesadüfen o aralığa düştüğü düşünülebilir. T-testlerinde, her gen 

için tespit edilen değer, o probun tekrarlı ölçümleri ile elde edilen değerlerinin standart 

sapmaya göre gösterdiği değişimi ifade eder. Eşik değerin üzerinde değer taşıyan genler 

anlamlı olarak ifade edilir. Tesadüfen farklı olarak gözlemlenen genlerin yüzdesi FDR 

olarak tanımlanır. SAM analizlerinde, FDR çoklu permütasyonlar ile elde edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-23: SAM Analizi Sonucu elde edilen grafik anlatımı 

[66] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

increasing FDR. (Omitting s0 from Eq. 1 produced higher FDRs of
45, 35, and 28% for ! " 0.6, 0.9, and 1.2.)

Our method for setting thresholds provides asymmetric cutoffs
for induced and repressed genes. The alternative is the standard
t test, which imposes a symmetric horizontal cutoff, with d(i) # c for
induced genes and d(i) $% c for repressed genes. However, the
asymmetric cutoff is preferred because it allows for the possibility
that d(i) for induced and repressed genes may behave differently in
some biological experiments.

SAM proved to be superior to conventional methods for ana-
lyzing microarrays (Table 1 and Fig. 4A). First, SAM was compared
with the approach of identifying genes as significantly changed if an
R-fold change was observed. In this ‘‘fold change’’ method, r(i) "
x!I(i)!x!U(i), and gene (i) was called significantly changed if r(i) # R
or r(i) $ 1!R. To permit computation of r(i) from negative values
for gene expression, x!I(i) and x!U(i) were converted to 10 when their
values were negative or less than 10. The results of this procedure
yielded unacceptably high FDRs of 73–84%.

Another approach attempts to account for uncertainty in the
data by identifying genes as significantly changed if an R-fold
change is observed consistently between paired samples (4). To
apply this ‘‘pairwise fold change’’ method to our four data sets
before IR and four data sets after IR, changes in gene expression
were declared significant if 12 of 16 pairings satisfied the criteria
r(i) # R or r(i) $ 1!R. Despite the demand for consistent changes
between paired samples, this method yielded FDRs of 60–71%.

To understand why fold-change methods fail, note that the vast
majority of genes are expressed at low levels where the signal-to-
noise ratio is very low (Fig. 3C). Thus, 2-fold changes in gene
expression occur at random for a large number of genes. Con-
versely, for higher levels of expression, smaller changes in gene
expression may be real, but these changes are rejected by fold-
change methods. The pairwise fold-change method provides mod-
est improvement but remains inferior to SAM.

Of the 46 genes most highly ranked by SAM (! " 1.2), 36
increased or decreased at least 1.5-fold (R " 1.5). The number of
falsely significant genes that met these two criteria was 4.5, corre-
sponding to a FDR of 12% (Table 1). Fas was identified three times
as alternately spliced forms, leaving 34 independent genes (Table
2). As an indication of biological validity, 10 of the 34 genes have
been reported in the literature as part of the transcriptional
response to IR. TNF-! was reported to be induced by other
investigators (5) but was repressed here. Quantitative reverse
transcription–PCR confirmed this result.

Fig. 2. Scatter plots of relative difference in gene expression d(i) vs. gene-
specific scatter s(i). The data were partitioned to calculate d(i), as indicated by the
bar codes. The shaded and unshaded entries were used for the first and second
terms in the numerator of d(i) in Eq. 1. (A) Relative difference between irradiated
and unirradiated states. The statistic d(i) was computed from expression mea-
surements partitioned between irradiated and unirradiated cells. (B) Relative
difference between cell lines 1 and 2. The statistic d(i) was computed from
expression measurements partitioned between cell lines 1 and 2. (C) Relative
difference between hybridizations A and B. The statistic d(i) was computed from
the permutation in which the expression measurements were partitioned be-
tween the equivalent hybridizations A and B. (D) Relative difference for a per-
mutation of the data that was balanced between cell lines 1 and 2.

Fig. 3. Identification of genes with significant changes in expression. (A) Scatter plot of the observed relative difference d(i) versus the expected relative difference
dE(i). The solid line indicates the line for d(i) " dE(i), where the observed relative difference is identical to the expected relative difference. The dotted lines are drawn
at a distance ! " 1.2 from the solid line. (B) Scatter plot of d(i) vs. s(i). (C) Cube root scatter plot of average gene expression in induced and uninduced cells. The cutoffs
for 2-fold induction and repression are indicated by the dashed lines. In A–C, the 46 potentially significant genes for ! " 1.2 are indicated by the squares.

5118 " www.pnas.org!cgi!doi!10.1073!pnas.091062498 Tusher et al.
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 Bu çalışmada çocukluk çağı T-ALL hastalarında tüm genom anlatım analizi 

yöntemi ile; 

  T-ALL hastalarında belirlenen farklı profillerin temelinde yatan nedenlerin 

belirlenmesi 

 T-ALL hastalığının patogenezini ışık tutacak yeni moleküllerin belirlenmesi ve 

bu moleküllerin klinik veriler ile eşleştirilerek prognostik özelliklerinin 

değerlendirilmesi hedeflenmiştir 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç 

3.1.1. Hasta Örnekleri 
Bu çalışmada, 2005-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp 

Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı ve 

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 

Dalı, Hematoloji Bilim Dalı tarafından rutin tanı amacıyla İstanbul Üniversitesi, 

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE), Genetik Anabilim Dalı'na yönlendirilen 31 

çocukluk çağı T-hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi (T-ALL) hastalarının, tanı ve 

arşivleme sonrası artan kemik iliği örnekleri kullanılmıştır. Çalışmamız İstanbul Tıp 

Fakültesi Yerel Etik Kurulu tarafından, 03/07/2009 tarih ve 2066 sayısı ile 

onaylanmıştır. Çalışmaya, immünfenotipleme ve patoloji raporları ile desteklenerek 

kesin klinik tanı almış, kemik iliği blast yükleri %85 ve üzerinde olan ve CD7/CD5 

yüzey marker pozitifliği %90 ve üzerinde olan örnekler çalışmaya dahil edilmiştir. Otuz 

bir hastanın (20 erkek, 11 kız) yaş ortalaması 8.09 yıldır. Detaylı klinik bilgiler Tablo 3-

1’de verilmektedir.  

Mikro dizi çalışması dışında toplam 80 T-ALL hastası da mikro dizi  

bulgularının doğrulanması için çalışmaya katılmış ancak dört hasta klinik kriterler 

dışında kaldığı için, dört hastanın ise verimli cDNA örneği elde dilemediği için 72 hasta 

ile çalışma tamamlanmıştır. Doğrulama analizinde kullanılan hasta klinik bilgileri Tablo 

3-2 de verilmiştir.  

3.1.2. Kontrol Örnekleri ve Hücre Serileri 
Kontrol grubu olarak, T-hücre gelişiminin gerçekleştiği timus dokusundan akım 

sitometresi yöntemi ile timosit alt grupları ayrılmıştır. Kontrol hücreleri, Erasmus Tıp 

Merkezinde açık kalp ameliyatı geçiren hastalardan, ameliyat sırasında ameliyat artığı 

olarak çıkartılan timus dokularından elde edilmiştir. Yaş ortalamaları 3,5 olan 4 kız, 4 

erkek toplam 8 timus dokusu kullanılmıştır. Örnekler Erasmus Tıp Merkezi yerel etik 

kurulu izni ile kullanılmıştır. 

Çalışmada T-ALL hastalığınının farklı evrelerini temsil eden dört farklı hücre 

serisi de incelenmiştir. EGIL sınıflandırmasına göre RPMI8402 ve CEM T-II, Molt4 

TIII, Jurkat ve TALL1 T-IV sınıfı T-ALL olarak kullanılmıştır [67]. 
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Tablo 3-1: Mikro dizi analizinde kullanılan örneklerin detaylı klinik bilgileri 
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Tablo 3-2: Hasta Klinik Bulguları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!KL!N!K BULGULAR SAYI (N=72) 
Ya" Aralı#ı 
            0-1 
            1-10 
            10-17 

Ort: 8.76 
4 
40 
28 

Cinsiyet 
            Erkek 
            Kız 

 
50 
22 

Beyaz Kan Hücre Sayısı 
           < 50bin 
           > 50bin 
              Bilinmeyen 

 
24 
34 
4 

Organ Tutulumu (var) 
            MSS (n=34) 
            BOS (n=38) 
            LAP (n=48) 
            Splenomegali (n=51) 
            Hepatomegali (n=48) 

 
8 
6 
34 
39 
39 

EGIL Sınıflandırması 
            TII 
            TIII 
            TIV 
            Bilinmeyen 

 
11 
26 
7 
28 

Relaps 
            Var 
            Yok 
            Bilinmeyen 

 
13 
25 
34 

Remisyon 
            Var 
            Yok 
            Bilinmeyen 

 
30 
3 
39 

33. Gün Tedavi Yanıtı 
           Var 
           Yok 
           Bilinmeyen 

 
27 
9 
36 

Son durum 
           Ex 
           Sa! 
           Bilinmeyen 

 
17 
27 
39 
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3.2. Yöntem 

3.2.1. Kullanılan Kimyasallar 

Β-Merkaptoethanol    Sigma, Almanya 

Etil Alkol     Merck, Almanya 

Etidyum Bromür    Sigma, Almanya 

Bromfenol mavisi    Sigma, Almanya 

Gliserol     Sigma, Almanya 

Tris baz     Sigma, Almanya 

Glasiyal asetik asit    Merck, Almanya 

EDTA      Sigma, Almanya 

FACS Tampon Çözeltisi   BD , ABD 

Ponceau S        Sigma,Almanya 

Nonidet P40 (NP40)        BDH, Almanya 

Sodyum florid                        Sigma,Almanya 

%40 Akrilamid Solüsyon          AppliChem,Almanya 

Yağsız süt tozu        Santa Cruz, İngiltere 

Sheat Fluid           BD, ABD 

TEMED        Sigma, Almanya   

Amonyum persülfat        Applichem, Almanya 

Metanol       Merck, Almanya 

DNaseI     Sigma, Almanya 

FCS      Biochron,  

RPMI1640     Biochron,  

3.2.2. Kantitatif PZR Materyalleri 

LC480 Master Mix    Roche, Almanya 

UPL Prob     Roche, Almanya 
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UPL Primer      Roche, Almanya 

96 Kuyulu PZR Tabakları   Roche, Almanya 

3.2.3. cDNA Sentez Materyalleri 

5X RT Buffer     MBI Fermentas, Litvanya 

10 mM dNTP miks    MBI Fermentas, Litvanya 

DTT       MBI Fermentas, Litvanya 

RNaz inhibitör (20U/µl)   MBI Fermentas, Litvanya 

Revers Transkriptaz (200 U/ µl)  MBI Fermentas, Litvanya 

Random primer    MBI Fermentas, Litvanya 

3.2.4.  Kullanılan Cihazlar 

Hassas terazi (Shimadzu) 

Otomatik pipetler (Glison, Eppendorf) 

Çeker ocak (Kermanlar) 

Otoklav (Kermanlar) 

Distile su cihazı (Millipore) 

Buzdolabı ve derin dondurucu (+4°C, -20°C, -80°C) (Arçelik, Sanyo, Bosch, 

Heraeus Sepatech) 

Soğutmalı santrifüj (Eppendorf) 

Masa üstü mini santrifüj ( Hettich, Eppendorf) 

CCD kamera- bilgisayar donanımı (BIO-RAD) 

Elektroforez aleti (Stratagene) 

Güç kaynağı (Stratagene) 

Eş Zamanlı PZR cihazı (Roche) 

Vorteks (Kermanlar) 

Flow kabin (Thermo Scientific) 

Spektrofotometre (Nanodrop) 
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Akım Sitometrisi cihazı (BD) 

Mikro Dizi Cihazı (Affymetrix) 

Hibridizasyon Fırını (Affymetrix) 

Bioanalizör (Agilent) 

Cytospin (Hettich) 

3.2.5.  Kullanışan Tampon ve Çözeltiler 

Tris-asetat EDTA-TAE (500 ml, 50X) 

121 gr Tris baz, 28,5 ml glasiyal asetik asit, 50 ml EDTA 0,5M ddH2O ile 500 ml’ye 

tamamlanarak otoklavlandı ve oda ısısında saklandı. 

Solüsyon D 

RNA izolasyon kiti tarafından sağlanan 10 ml RLT çözeltisi içine 100 µl β-

Mercaptoetanol eklendi. 

Lysis Buffer 

250 ml ddH2O içinde 1mM Tris (pH:8) , 5M NaCI, 0.5M EDTA, 0.5M NaF, 25 ml 

%100 gliserol, 2.5ml NP40 olacak şekilde hazırlandı. 

0.5 M Tris pH 6.8 

15.1 gr Tris’e 250 ml’ye kadar ddH2O eklenir. 5N HCI ile pH ayarı yapılır. 

1.5M Tris pH 8.8 

45.4 gr Tris’e 250 ml’ye kadar ddH2O eklenir. 5N HCI ile pH ayarı yapılır. 

Elektroforez Buffer 

1000 ml ddH2O içerisine 145 gr glisin, 30 gr tris, 50 ml %10 SDS eklenir. 

10X blot buffer pH 8.0 

1000 ml ddH2O içerisine 144.1 glisin, 30.3 tris eklenir. 1X blot buffer hazırlanırken 

%20 metanol eklenerek sulandırılır. 
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10X TBS 

1000 ml ddH2O içerisine 100 mM Tris, 1.5M NaCI eklenir. 5N HCI ile ph 7.4’e 

ayarlanır. 

TBS-Tween 

100 ml 10X TBS üzerine 900 ml ddH2O koyulur. Hazırlanan solüsyona %0.05 tween 20 

eklenir. 

2X Protein Loading Buffer 

30 ml ddH2O içerisine 6ml 1.5M Tris pH 6.8, 4.5 ml beta-merkapto-ethanol, 9ml %20 

SDS, 10.34 ml %87 gliserol, 250µl, Broom fenol mavisi eklenir. 

StripBuffer 

50 ml ddH2O içerisine 6.25 ml 0.5M tris pH6.7, 10 ml %10 SDS, 349 µl B-ME eklenir. 

Timosit Ayrımı için Çözelti I: 

23ml RPMI1640 içerinde 25u/ul Dnase I karıştırılarak elde edilir 

Timosit Ayrımı için Çözelti II:  

11.2ml Medium A içerisinde 2.8ml FCS eklenerek elde edilir 

3.2.6. Kullanılan Kitler 
Mini RNA İzolasyon Kiti   Qiagen, Almanya 

Mikro Dizi cDNA Kiti   Affymetrix, Amerika 

Mikro Dizi İç Kontol Kiti   Affymetrix, Amerika 

Mikro Dizi Yıkama ve Boyama Kiti  Affymetrix, Amerika 

Protein Tepit Kiti    Roche, almanya 

PLA Kiti     Duolink, Belçika 
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3.2.7. Kontrol Hücrelerinin Eldesi 

3.2.7.1. Timus Dokusundan Timosit Ayrıştırılması 

Tüm çalışma steril kabin içinde gerçekleştirildi. Bir petri kabına alınan timus 

doksu öncelikle dış zarından dikkatlice ayrıldı. Timus bir bistüri yardımı ile küçük 

parçalara ayrıldı. Her bir küçük parça, metal bir filtre (süzgeç benzeri) üzerine alındı. 

Üzerine 5ml soğuk %5 FCS’li PBS ilave edildi ve bir şırınganın arka pompası ile 

bastırılarak hücrelerin timus dışına çıkması sağlandı. Petri kabın içinde biriken hücreler 

100 µm genişliğindeki bir filtreden, 50 ml falkon tüplere aktarıldı. Timus dokusu 

içindeki tüm hücreler elde edilene kadar (timus beyaz bir renk alır) işlem tekrarlandı.  

 Falkon içinde biriktirilen timus hücreleri +4C°’de 1570 rpm’de 5 dakika 

santrifüj edildi. Üzerindeki solüsyon atıldı ve hücrelere 5000 U/ml DnaseI ilave edilerek 

kümelenmeleri engellendi. Hücreler 2 ml soğuk RPMI, FCS ve DnaseI solusyon 

karışımı ile süspanse edildi. Ardından DnaseI’li RPMI ile 30 ml-50 ml’ye tamamlandı, 

varsa hücre kümeleri uzaklaştırıldı. Tekrar +4C°’de 1570 rpm’de 5 dakika santrifüj 

edildi. Üzerindeki solüsyon atılarak hücrelere 5000 U/ml DnaseI ilave edildi. Üzerine 

gerekli miktarda FCS eklendi ve 2x109/tüp olacak şekilde hücre dondurma protokolüne 

uygun olarak donduruldu.  

 

3.2.7.2. Akan Hücre Ölçer (Akım Sitometri) ile T-Hücre Alt Gruplarının Seçilimi 
Akım sitometrisi, bir ışık kaynağından geçen bir sıvı akımı içerisindeki 

partikülleri ölçme ve analiz etme özelliğine sahip bir sistem olarak tanımlanabilir. Başta 

hücre olmak üzere, kromozom ya da DNA moleküllerinin de ölçümünde kullanılabilen 

bir teknolojidir. Akım sitomeri cihazında, bir ışık kaynağı, sıvı akımının geçebileceği 

bir kapiller sistemi ve ışık miktarını ölçerek, bunu sayısal değere çevirebilecek bir 

elektronik ağ sistemi bulunur. Hücreleri taşıyan sıvı, akım borusuna girdiğinde akım 

hızı daha yüksek olan muhafaza solusyonunun merkezine yerleşir. Bir hücre lazer 

kaynağının önünden geçerken, ışık saçılımı olur ve eğer hücreye bağlı bir floresan 

işareti varsa florokrom özelliğine göre belli bir renkteki ışığı eksite edip emerler. Akım 

sitometri cihazı ile hücre seçilimi ise bir sıvı karışımındaki alt hücre gruplarının 

belirlenmesinde ve ayrıştırılmasında yardımcı olur. Hücreler farklı florokromlarla 

işaretlenerek birbirinden ayırd edilebilir ve cihaz, her bir alt grubu ayrı tüpler içinde 

toplar (Şekil 3-1).  
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Şekil 3-1: Akım Sitometri Cihazı İç Yapısı ve Hücre Ayrıştırılmasının Gösterimi 

Özgün florokromlarla boyanmış hücreler cihaz yardımıyla tanımlanarak, farklı alt gruplara ayrılıyorlar 

 

Timus dokusundan izole edilerek dondurulmuş timositler akım sitometrisi 

yardımı ile ayrıştırılabilir. Timositler T-hücre gelişim evrelerinin herhangi bir 

evresindeki hücre karışımlarıdırlar. Tezin genel bilgiler bölümünde de bahsedildiği 

üzere, T-hücre alt grupları yüzey belirteçlerine göre farklı isimler almaktadırlar ve bu alt 

grupların tespitinde CD4 ve CD8 yüzey belirteçleri kullanılır.  

 Timositler canlılıklarını korumaları için sıvı nitrojende uygun koşullarda 

saklandıktan sonra, 37 C° su banyosunda hızla çözdürüldüler. Dondurma ve çözdürme 

işlemleri sırasında hücrelerin %50’sinin kaybedildiği düşünülerek, fikol-histopak 

tekniği ile ölü hücreler ortamdan uzaklaştırıldı. Ardından hücreler Cd45PerCP-Cy5-5-

A, CD3FITC, CD4PE-A, CD8APC-A antikorları ile buz üzerinde 30 dakika inkübe 

edildi. FCS’li FACS tampon çözeltisinde sulandırılan hücreler akım sitometri cihazında 

hızla analiz edildi (Şekil 3-2).  
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Şekil 3-2: Akım sitometrisinde ayrışttırılmak üzere CD45, CD3, CD4, CD8 antikorları ile 

işaretlenmiş hücreler ve kapı gösterimleri.  
P1; CD45 işaretli lenfoid hücreleri gösteren kapı, P2; P1 kapısı içinde CD3 pozitif hücreler, P3; P1 kapısı içinde CD3 

negatif hücreler, P4; P3 kapısı içinde CD4 ve CD8 pozitif hücreler (CD3-DP), P5; P3 kapısı içinde CD4 pozitif 

hücreler (ISP), P6; P3 kapısı içinde DN hücreler (CD3-CD4-CD8-), P7; P2 kapısı içinde CD8 pozitif hücreler (SP8), 

P8; P2 kapısı içinde CD4 ve CD8 pozitif hücreler (CD3+DP), P9; P3 kapısı içinde CD4 pozitif hücreler (SP4) 

 

3.2.8.  Lökosit İzolasyonu ve cDNA Eldesi 

Hastalardan alınan kan/kemik iliği örneklerinden fikol-histopak yöntemi 

kullanılarak lökosit izolasyonu yapıldı. Fikol ile ayrıştırma yöntemi yoğunluk 

gradientine dayanmaktadır. Pıhtılaşmamış kan veya kemik iliği örneği fosfat tampon 

çözeltisi ile (PBS) sulandırıldıktan sonra dikkatlice fikolun üzerine yayıldı. 2060 rpm’de 

15 dakika santrifüj edildi. Santrifüj sonrasında tüpte 3 faz gözlemlendi. Örnekler; en 

altta sedimentasyona uğrayarak dibe çöken eritrositler ve yoğunlukları nedeniyle 

ayrıştırma solüsyonu olan fikolu geçebilen granülositler, orta fazda buffy coat adı 

verilen ve ayrıştırma fazının üstünde toplanan mononükleer hücreler (lenfosit, monosit, 

trombositler), en üst fazda ise plazma olacak şekilde ayrıldılar. Pastör pipeti ile yeni 

tübe toplanan mononükleer hücreler, trombositlerden uzaklaştırılmak için 2 defa PBS 

ile yıkandı. Elde edilen lökositler 600 µl betamerkaptoetanollü RLT solüsyonu 
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(guanidyum tiosiyanat içeren kuvvetli denaturan madde) içinde çözülerek, steril vidalı 

kapaklı tüpte -80°C’de saklandı. 

RNA izolasyonu için ise 600 µl RLT içindeki lökosit örneklerinden, kandan 

mini RNA izolasyon plus kiti protokolüne uygun bir şekilde RNA izole edildi. (Qiagen, 

Almanya). Plus kit izolasyon öncesi genomik DNA filtresi içermesi dolayısıyla tercih 

edildi.  

3.2.9. RNA Miktarı ve Kalitesinin Tespiti 

Genom boyu anlatım analizi yönteminde tüm analizler son derece hassas bir 

molekül olan RNA üzerinden yapılmaktadır. RNA hızla parçalanan bir moleküldür ve 

bu nedenle kullanılan RNA’nın miktarı ve kalitesi belirlenmeden çalışma başlatılamaz. 

Parçalanmış bir RNA molekülü yüksek miktarlarda elde edilmiş olsa dahi hatalı sonuç 

verecektir. Bu amaçla RNA miktarı Nanodrop 1100 cihazı ile ölçüldü. Örnekler 260 nm 

ve 280 nm dalga boyunda okutularak optik dansiteleri ve cihaz tarafından tek iplikli 

nükleik asit formülasyonu ile mikrolitre başına nanogram cinsinden miktarları 

hesaplandı. RNA kalitesi ise bioanalizör cihazı ile belirlendi. Bioanalizör cihazı, içinde 

agaroz jel benzeri bir ortam taşıyan yongalar ile çalışmaktadır. Yongalara yüklenen 

örnekler iki alt birimli ribozomal RNA görüntüsü şeklinde gözlenir ve varsa RNA 

parçalanması kolaylıkla gözlenebilir. 

3.2.10. Mikro Dizi Analizi Yöntemleri  
Mikro dizi analizleri RNA izolasyonunu takiben, birincil zincir ve ikincil zincir 

cDNA sentezi, ardından cRNA eldesi, fragmentasyon, hibridizayson, işaretleme ve 

yıkama sonrası tarama evrelerinden oluşan çok basamaklı bir süreçtir (Şekil 3-3) Her 

evre büyük hassasiyet gerektirmektedir, yöntem kaynaklı hatalar büyük veri kayıplarına 

sebep olmaktadır.  
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Şekil 3-3: Mikro Dizi Uygulamalarının Basamakları 

 

3.2.10.1. Birinci Zincir cDNA Sentezi 

cDNA sentezi için “GeneChip Expression Analysis 3’-Amplification Reagents 

One-Cycle cDNA Synthesis Kit” kullanıldı (Affymetrix, ABD). Bin nanogram total 

RNA örneği, 2 µl Poly-A kontrolü ve 2 µl T7-OligodT primerleri ile karıştırılarak 

70°C’de 10 dakika inkübe edildi. Ardından +4°C’ye soğutularak, üzerine 7 µl reaksiyon 

karışımı eklendi (Tablo 3-3) ve 2 dakika 42°C’de inkübe edildi. Her örneğe 1 µl 

SuperScript II (İnvitrogen, ABD) ters transkriptaz enzimi eklenerek, 1 saat 42°C’de 

inkübe edildi ve +4°C’ye soğutuldu (Şekil 3-4). 
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Tablo 3-3: Birincil Zincir cDNA Sentezinde Kullanılan Reaksiyon Karışımı 
 

Reaksiyon  

Karışımı 

Tüp Başına 

(µl) 

5XReaksiyon 

Çözeltisi 

4 

DTT 2 

dNTP (10mM) 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-4: Birincil cDNA sentezi basamakları 

 

 

 

 

 

1000ng total RNA+Poly-A Kontrol+2ul OligodT 

70°C’de 10dk inkübasyon 
+4°C’ye so!ut 

Tüm örneklere 7ul karı"ım eklenir  
42°C 2 dak. inkübasyon 

Tüm örneklere 1ul SuperScriptII 
eklenir  
42°C 60 dak. Inkübasyon 
+4°C’ye so!ut 
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3.2.10.2. İkincil Zincir cDNA Sentezi ve Temizlenmesi 
İkincil zincir reaksiyonu için hazırlanan karışımdan tüp başına 130 µl dağıtıldı. 

İki saat 16°C’de inkübe edildi. Ardından T4 DNA polymeraz eklenerek 2 dakika daha 

16°C’de bekletildikten sonra 10 µl 0.5M EDTA ilave edilerek reaksiyon durduruldu.  

Örnekler üzerine 600 µl Bağlama Çözeltisi eklendi ve vorteks ile karıştırıldı. 

Rengin sarı renge dönüştüğü gözlendi ve  örnek temizleme filtresine yüklendi. Filtreler 

750 µl yıkma çözeltisi eklenerek, 10000 rpm’de 1 dakika santrifüj edildi. Ardından 

alkolün uzaklaşması için kapakları açılarak 5 dakika daha santrifüj edildi. Filtereler 

toplama tüplerine alınarak 14 µl cDNA elüsyon çözeltisi ile 1 dakika santrifüj edildi.  

 

Tablo 3-4: İkincil cDNA sentezi reaksiyon karışımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.10.3. Biyotin İşaretli cRNA Sentezi ve Temizlenmesi 

cRNA sentezlenmesi ve biyotin işaretleme için “GeneChip Expression 3’ 

Amplification Reagents for IVT Labeling” kiti kullanıldı (Affymetrix, ABD). Bu 

aşamada problar ile hibridize olacak tek zincirli ve işaretli RNA örnekleri sentezlendi. 

İkincil Zincir cDNA 

Reaksiyon Karışımı 

Tüp Başına 

(µl) 

 

5X Reaksiyon Çözeltisi 30 

dNTP(10mM) 3 

DNA Ligaz 1 

DNA Polimeraz 4 

Rnase H 1 

dH2O  91 

Toplam 130 
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Ortamda T7 polimeraz, dört doğal ribonükleotid ve bir adet biyotin işaretli nükleotid 

anoloğu bulunmaktaydı (Şekil 3-5). Temizleme işlemi sonunda elde edilen T7 

promotörlü iki zincirli cDNA örneklerine Tablo 3-5’de belirtilen şekilde hazırlanmış 

olan biyotin işaretli cRNA sentezi karışımından 40 µl ilave edildi ve gece boyu 37°C su 

banyosunda bekletildi.   

 

Şekil 3-5: Biyotin Molekülünün Kimyasal Yapısı 

 

Tablo 3-5: İn vitro transkripsiyon ve işaretleme (IVT) reaksiyon karışımı içeriği 

 

IVT İşaretleme ve cRNA Sentez 

Karışımı 

Örnek Başına Miktar (µl) 

10xIVT işaretleme Çözeltisi 4 

IVT işaretleme dNTP karışımı 12 

IVT işaretleme Enzim Karışımı 4 

dH2O 7 

Örnek 13 

 

Sentez sonrası örnekler üzerine 60 µl Rnase’dan arındırılmış su, 350 µl IVT 

bağlama çözeltisi ve 250 µl %100 etanol eklendi. Filtrelere aktarılarak 15 saniye 10.000 

rpm’de santrifüj edildi. Ardından önce yıkama çözeltisi ile yıkandı, 15 saniye 10.000 

rpm’de santrifügasyonu takiben %80 etanol ile 15 saniye 10.000rpm’de santrifüj edildi. 

Alkolün uçurulması için tüplerin kapakları açılarak 5 dakika en yüksek devirde santrifüj 
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edildi. cRNA’lar sırasıyla 11 µl ve 10 µl Rnase’dan arındırılmış su ile filtrelerden 

çekildi. Final konsantrasyon Nanodrop cihazı ile ölçüldü.  

3.2.10.4. cRNA’nın Parçalanması ve Melezleme 

Bu aşamada “GeneChip Hybridization, Wash and Stain Kit”  kullanıldı 

(Affymetrix, ABD). Elde edilen cRNA örnekleri 15 µg olacak şekilde sulandırılarak 30 

µl total hacim içinde 6 µl parçalama çözeltisi ile karıştırıldı ve 35 dakika 95°C ‘de 

bekletildi. İnkübasyonu takiben örnekler hemen buza alınarak soğutuldu. Teorik olarak 

cRNA’ların 35 ile 200 bç uzunluklarında parçalara ayrıldıkları varsayıldı.  

Melezleme aşaması için mikro dizi yongalarına 200 µl pre-hybridization 

çözeltisi yüklenerek 10 dakika 45 C° hibrididizasyon fırınında, döndürülerek bekletildi. 

Eş zamanlı olarak örneklere, önceden hazırlanan ve Tablo 3-6’da detayları belirtilen 

hibridizasyon karışımı ilave edilerek 99 C°’de 5 dakika bekletildi. Çözünmemiş 

olabilecek her türlü maddenin uzaklaştırılması için karışım en yüksek devirde 5 dakika 

santrifüj edildi. 

 

Tablo 3-6: Melezleme karışımı içeriği 

 

Melezleme Karışımı Örnek başına eklenecek miktar (µl) 

Kontrol Oligonükleotidleri 5 

20x Ökaryotik hibridizasyon 

kontrolleri 

15 

2x Hibridizasyon karışımı 150 

DMSO 30 

dH2O 70 

Parçalanmış cRNA 15µg 
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Mikro dizi yongalarının içinde bulunan pre-hybridization çözeltisi 

uzaklaştırılarak örnekler yongalara yüklendi (Şekil 3-6) ve melezleme fırınında 60 rpm 

hızla 45 C°’de gece boyu çevirildi.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-6: Mikro dizi yongası yapısı ve yükleme girişleri 

 

3.2.10.5. Mikro Dizi Yongalarının Yıkanması, Boyanması ve Okutulması 
Mikrodizi yongalarının yıkama ve boyama işlemleri için GeneChip Fluidics 

station 400 cihazı kullanıldı (Şekil 3-7). Yongalar kaset yuvalarına yerleştirildi. Çalışma 

protokolüne uygun program seçildi, yıkama solüsyonları uygun yerlere yerleştirildi. 

Boyama karışımı hazırlanarak, gerekli bölmeye kondu. Cihaz sırasıyla aşağıda işlemleri 

uyguladı; 

Yonga içindeki örnekleri çekerek yıkama çözeltileri ile uygun ısıda ve tekrarlı 

şekilde yıkandı 

 Boyama karışımı tüpten çekilerek yongalara yüklendi ve boşaltıldı 

 Boyama çözeltileri atılarak tekrar yıkama yapıldı 

Yongalar tarama öncesi tutma çözeltisi ile yüklenerek taramaya hazır hale 

getirildi. 

 

Mikro dizi yongaları GeneChip 3000 7G cihazı ile tarandı (Affymetrix, ABD). 

Cihaza yüklenmeden önce olası kir ya da toz, cam tabakadan uzaklaştırıldı, yükleme 

girişlerinde, eğer varsa, sıvı artıkları temizlendi.  
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Şekil 3-7: Mikro dizi yongalarının yıkandığı cihaz (www.affymetrix.net) 
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3.2.11.  Mikro Dizi Verilerinin İncelenmesi 
Mikro dizi analizleri, kalite kontrolü ve normalizsyon, kümelendirme, ısı 

haritalaması, anlamlı genlerin tespiti için gerekli istatistik analizler aşamalarıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

 

3.2.11.1. Kalite Kontrolü 

 Mikro dizi yongalarının kalite kontrolü, taranma işlemini takiben, GeneChip 

Operatig Software (Affymetrix, ABD) programında MAS5.0 ile gerçekleştirildi. Buna 

göre öncelikle mikro dizi yongasının görüntü kalitesi incelendi. Görüntüde yonga 

sınırlarının tam olarak belirlenip belirlenmediği, görüntüyü engelleyecek herhangi bir 

madde varlığı ya da hatalı hibridizasyondan kaynaklanan aşırı ışıma bölgesi varlığı 

incelendi. Ardından MAS5.0 programından elde edilen raporla kalite kontrolünde 

kullanılan değerlerin sınırlar dahilinde olup olmadığı tespit edildi. Arka plan değeri 10-

100 sınırları içinde olmalıydı ancak yaklaşık 70 ideal kabul edildi, kirlilik değeri 1-10 

sınırlarında olmalıydı ancak yaklaşık 2 ideal kabul edildi, okunabilir prob yüzdesi 30-50 

sınırlarında olmalıydı ancak yaklaşık %40 ideal kabul edildi. Bunlar dışında tüm 

melezleme kontrollerinin artan konsantrasyonlarda ve okunmuş olması ve tüm RNA 

degredasyon kontrollerinin 3’/5’ oranının 3’ün altında olup olmadığı kontrol edildi. Bu 

kriterler dışında kalan örnekler çalışmadan, analizler öncesi dışlandı.  

3.2.11.2. Normalizasyon 

Normalizasyon işlemi, Bioconductor projesinin [68] geliştirdiği bir analiz ortamı 

olan R V2.9.0 programının, affylmGUI (Affymetrix analysis with the limma package 

(LInear Models for MicroArray Data)) alt paketi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. R 

programı, data incelenmesi, hesaplanması ve grafiksel olarak gösterilebilmesi için 

geliştirilmiş bir bilgisayar dilidir [69]. Akademik kullanıma açılmıştır ve Biocoductor 

internet adresinden ücretsiz olarak indirilebilir 

(http://www.bioconductor.org/install/index.html#install-R). Bir bilgisayar dili olması 

sebebiyle geliştirilmeye de açıktır. R tarafından sağlanan 25 temel paketin yanı sıra, 

http://CRAN.R-project.org internet adresinden farklı kullanıcılar tarafından geliştirilmiş 

analiz paketleri indirmek mümkündür. Uygun komutlarla bu paketler kullanılabilir. R 

programının güncel kullanımdaki en büyük sorunu, bir bilgisayar dili olması sebebiyle 
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komut yazma bilgisine sahip olunması ya da en azından yazılacak komutların 

belirlenmesi gerekmektedir (Şekil 3-8).  

Şekil 3-8: R programının Bilgisayarda Komut Yazılabilen Ön Yüzü 
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 R programının bir alt paketi olan affylmGUI de ücretsiz olarak edinilebilir 

(http://bioinf.wehi.edu.au/affylmGUI/Doc/ ). AffylmGUI programı daha önce iki renkli 

mikro dizi çalışmalarının analizinde kullanılmak üzere geliştirilmiş limmaGUI 

programının [70] Affymetrix verilerine uyarlanmış şekli olarak tanımlanabilir [71] 

(Şekil 3-9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-9: affylmGUI Programının, R programında açılması 
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Normalizasyon için AffylmGUI programında RMA normalizasyon yöntemi 

seçildi [64]. Normalizasyon sonrası ortalama değerlerin dışında gözüken örnekler 

analizlerden dışlandı. 

3.2.11.3. Normalizasyon Sonrası Mikro Dizi Veri Analizleri 
 Normalizasyon sonrası tüm mikro dizi veri analizleri BRB Array Tools V3.7.1 

programı ile gerçekleştirildi. BRB Array tools programı Amerikan Ulusal Kanser 

Enstitüsü (NIH), Biyometrik Araştırmalar Bölümü tarafından geliştirilmiştir ve 

akademik kullanıma ücretsiz olarak açılmıştır. (http://linus.nci.nih.gov/BRB-

ArrayTools.html) . 

 BRB Array Tools programının temeli R programına dayanmaktadır, ancak 

biyoistatistik dışı araştırmacıların da kolaylıkla kullanabilmesi için Microsoft Office 

Excel programının içine yerleşmektedir [72]. Tüm komutlar Excel programı üzerinde 

çalışmaktadır. BRB Array Tools programına işlenmemiş veriler yüklenebileceği gibi, 

önceden normalize edilmiş veriler de analiz edilebilir ancak, normalizasyon analizleri 

görsel olarak belirtilemediği için bu tezde kullanılan veriler affylmGUI programında 

normalize edildikten sonra BRB Array Tools programına yüklenmiştir. Bu tezde 

sunulacak olan filtreleme, kümelendirme, ısı haritalaması, anlatım farkı olan genlerin 

belirlenmesi, gruplar arası dağılım şemalarının gösterimi BRB Array Tools v3.7.1 

programı ile geçekleştirilmiştir. Filtreleme sınırı, %20 ve üzerinde anlatımı olan ve 2 

kat ya da üstü anlatım farkı gösteren genler olarak belirlenmiştir. Kümelendirme ise 

Öklidyan mesafe ve tam bağlantı yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir.  

3.2.11.4. Yolak Analizleri 

 BRB Array Tools v3.7.1 programı ile elde dilen anlamlı genler listesini, görsel 

olarak inceleyebilmek amacıyla Ingenuity Pathway Analysis (IPA, Kaliforniya, ABD) 

programı kullanılmıştır. IPA, gen listelerinin içeriğini inceleyerek öne çıkan yolakları 

belirlemeye ve bu yolaklarda bulunan proteinlerin hücre içi yerleşimi, fonksiyonu, 

ilişkide olduğu diğer proteinleri görsel olarak analiz etmeye olanak sağlar. Aynı 

zamanda verilerden elde edilen ışıma yoğunluklarına göre bu proteinlerin artmış ya da 

azalmış anlatımlarını da gösterir.  
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3.2.12. Validasyon Yöntemleri 
Mikro dizi yongalarının analizlerinden elde edilen gen ve gen setleri hem 

mRNA, hem de protein düzeyinde valide edilmiştir.  

3.2.12.1. Validasyon Örneklerinde RNA İzolasyonu ve cDNA Sentezi 
Anabilim Dalımıza tanı amacıyla gelen 80 T-ALL hastasının kemik iliği 

örneklerinden, tanı sonrası artan miktarları guanidyum tiyosiyanat içeren bir solüsyon 

içinde çözdürülerek RNA izolasyonuna kadar -80°C’de saklandı. RNA izolasyonları 

Qiamp RNA İzolasyon Plus kiti ile (Qiagen, Almanya) üretici firmanın önerdiği şekilde 

gerçekleştirildi. Kit ile birlikte sağlanan genomik DNA filteleri sayesinde DNA 

kontaminasyonu yaşanmadı ve RNA stabilitesi etidyum bormürlü, %1’lik agaroz jelde 

belirlendi. RNA miktarı ise Nanodrop cihazı ile tespit edildi. 

 cDNA sentezi için 1 µg total RNA kullanıldı. Örneklere 20 µM random primer 

eklenerek 65 C°’de 10 dakika bekletildi. Hemen buza alınan örnekler üzerine reaksiyon 

karışımı ilave edildi ve 25 C°’de 10 dk, 42 C°’de 1 saat ardından da 70 C°’de 10 dakika 

inkübe edildi. Örnekler 100 ng/µl olacak şekilde sulandırılarak -20 °C°’de saklandı. 

Tablo 3-7: cDNA Sentezinde Kullanılan Karışımın İçeriği 

cDNA sentezi Karışımı Örnek başına Miktar (µl) 

5xTers Transkriptaz Tampon 4 

10mM dNTP karışımı 2 

0.1M DTT 1 

Rnase İnhibitör (20U/µl) 1 

Ters Transkriptaz Enzimi 

(250U/µl) 

1 

Toplam 9 
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3.2.12.2. Kantitatif Eş Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu 
Eş zamanlı PZR floresan işaretli boya ya da problar yardımıyla, in vitro 

çoğaltma işlemini bilgisayar ekranında eş zamanlı olarak takip edilmesini sağlayan bir 

teknolojidir ve ilk kez 1993 yılında Higuchi ve ark. tarafından geliştirilmiştir [73]. 

Kantitatif eş zamanlı PZR ise konsantrasyonu ya da kopya sayısı bilinen referans 

örnekler yardımıyla, çalışma örneklerindeki gen anlatım düzeylerini sayısal olarak 

belirlemek mümkündür.  

 Çalışmada kullanılan problar, Roche firması tarafından oluşturulmuş Evrensel 

Prob Kütüphanesi (Universal Prob Library, UPL) yardımıyla dizayn edildi 

(https://www.roche-applied-science.com/sis/rtpcr/upl/index.jsp).  

 UPL problar 8-9 nükleotid uzunluğunda ve genom boyunca çok sayıda farklı 

yere homoloji gösterebilen, 5’ucu floresein (FAM) işaretli, 3’ ucu ise karanlık soluk bir 

boya içeren dizilerdir. Her bir UPL prob dizisinde kilitlenmiş nükleik asit (Locked 

Nucleic Acid, Şekil 3-10) adı verilen nükleik asit anologları eklenmiştir. Bu sayede kısa 

oldukları halde özgünlük ve stabilite sağlayabilirler. Tezde kullanılan tüm UPL problar 

ve primer dizileri Tablo3-8 belirtilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Şekil	  3-‐10:	  Kilitlenmiş nükleik asit yapısı ve DNA ve RNA ile karşılaştırılması 
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Tablo 3-8: Çalışmada Kullanılan Primer Dizileri ve UPL Prob Numaraları 

 GEN ADI PRİMER F (5'-3') PRİMER R (5'-3') 

UPL PROB 

NUMARASI 

ABL TTCAGCGGCCAGTAGCATCTGACTT CTGTTGACTGGCGTGATGTAGTTGCTT 86 

SİKLOFILİN TATCTGCACTGCCAAGACTGAGTG CTTCTTGCTGGTCTTGCCATTCC 48 

BETA-

AKTİN GAATCACCCAGGCCATCTTA GCCTTTCTCCTCCTGGACAT 

B-ACTİN 

UPL PROB 

AXIN2 CCACACCCTTCTCCAATCC TGCCAGTTTCTTTGGCTCTT 36 

SNON/SKIL GAGGCTGAATATGCAGGACAG CTTGCCTATCGGCCTCAG 13 

C-SKI/ GAAGCAGGAGGAGAAGCTCAG CCACGCGTAGGAACTCCA 22 

TGFB1 GCAGCACGTGGAGCTGTA CAGCCGGTTGCTGAGGTA 72 

SMAD3 GTCTGCAAGATCCCACCAG AGCCCTGGTTGACCGACT 79 

SMAD4 CCTGTGGCTTCCACAAGTC CTGATGCTATCTGCAACAGTCC 46 

SMAD7 CGATGGATTTTCTCAAACCAA AGGGGCCAGATAATTCGTTC 69 

TFDP1 ACGTCTAACGGCACAAGGTT CTGAGACCCATTGGAGCTTG 89 

 

 Belirlenen genler T-ALL hastalarında (n=80) Light Cycler 480 cihazında 

(Roche, Almanya) çalışıldı. PZR koşulları; ilk denaturasyon 95˚C’de 7 dak, 

amplifikasyon 5 sn 95˚C’de, 10 sn 60˚C’de ve 10 sn 72˚C’de 45 siklus olarak 

gerçekleştirildi. 

Kantitarif Eş Zamanlı PZR yönteminde en önemli noktalardan bir tanesi de 

kullanılacak referans genlerin belirlenmesidir. Referans genler her koşulda, herhangi bir 

fizyolojik değişiklikten etkilenmeden anlatımlarını sürdürüren “housekeeping” genler 

olarak tanımlanırlar. Teknolojinin yeni gelişmeye başladığı dönemlerde her hangi bir 

referenas genin, herhangi bir örnek gurubu için kullanılabileceği düşünülüyordu ancak 

yapılan çalışmalar, her referenas genin, her dokuda sabit anlatım yapmadığını 

göstermiştir. Çalışmamızda kullanılacak referans genleri belirlemek amacıyla 

GeNormV3.4 (Primer Design, Belçika) yazılımından yararlanıldı. GeNorm yapılacak 

her bir deney ve denek için kullanılabilecek en uygun referans gen adaylarını 

belirlemede kullanılabilecek bir yazılımdır [74]. Genorm sonrası çalışma için en uygun 

3 referans gen (β-aktin, Siklofilin ve ABL) seçilmiştir  
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Şekil 3-11: Genorm analizi ile çalışan örneklerde sabit anlatım gösteren referans genlerin 
belirlenmesi 

On beş adet hasta ve kontrol örneğinde 12 farklı house keeping gen, eş zamanlı kantitatif PZR ile çalışıklarak Genorm 

programına yüklenerek en sabit 3 gen seçildi 

 

Eş zamanlı PZR teknolojisinde iki farklı şekilde sayısal analiz yapılabilir. 

Mutlak sayımsal analizde PZR ışımaları, kopya sayısı bilinen bir kalibratör ile 

karşılaştırılırken, göreceli sayımsal analiz mRNA anlatımlarındaki görece değişimleri 

tespit eder. Bu tezde kullanılan analiz yöntemi de görceli sayımsal analizdir ve tezin 

devamında bu konu detaylandırılacaktır.  

	   Göreceli sayımsal analiz yöntemi uygulamalarında bir örneğin referans gen 

seviyesi ile hedef gen seviyesi karşılaştırılarak analiz yapılır. Burada bilinmesi gereken 

en önemli nokta, bir genin anlatım seviyesi ne kadar yüksekse, çoğalma (logaritmik faz) 

evresine girişinin o kadar erken olacağıdır. Bir örneğin çoğalma evresine girdiği döngü 

sayısına Ct (Treshold Cycle) denir ((Bustin, 2004 #129) Şekil 3-12). Göreceli sayımsal 

analizlerde Ct değerinden faydalanılır. Buna göre göreceli gen anlatım düzeyleri delta 

Ct algoritması ile Livak ve arkadaşlarının tanımladığı şekilde hesaplanmıştır [75].  



 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-12:  Kantitatif Eş Zamanlı PZR’de Ct Gösterimi 

Mavi çizgi eşik değer,  Ct; amplifikasyon ürününün eşik değeri geçtiği ilk döngü sayısı 

 

3.2.12.3. Protein Varlığının İncelenmesi 
Western blot, bir hücre ya da doku ekstraktındaki aranan özgün proteinleri tespit 

etmeye yarayan bir yöntemdir. 

Protein Lizatının Hazırlanması 

Kemik iliği örneklerinden izole edilen lökositler PBS ile sulandırılarak sayıldı. 

50 x 106 hücre’ye 1 ml lizis tampon çözeltisi olacak şekilde hücreler lize edildi. Oluşan 

lizata 5’te 1 oranında proteaz inhibitör eklendi. Lizat 98 C°’de 5 dk. kaynatıldı. Hücreler 

12000 rpm’de 20 dk santrifüj edildikten sonra elde edilen üst faz yeni tübe alındı. 

Hazırlanan protein örnekleri çalışma gerçekleştirilene kadar -80 C°’de saklandı. Toplam 

12 T-ALL hastasının protein örnekleri analiz edildi. 
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SDS-PAGE Jel elektroforezi ve Blotting 

%40’lık akrilamid stok solüsyonundan 2.4 ml, 1.25 ml 1.5M Tris pH:8.8, 50 µl 

%10 SDS, 25 µl %10 APS ve 5 µl TEMED karıştırılarak %10’luk akrilamid jel 

hazırlandı. Jel hızlıca 75 mm’lık standart taraklar ile hazırlanmış dikey elektroforez 

camlarına döküldü. %10’luk yürütme jeli donduktan sonra ayırıcı jel (550 µl akrilamiks, 

300 µl 0.5M Tris pH 6.8, 25 µl %10 SDS, 25 µl %10 APS ve 5 µl TEMED) hazırlandı 

ve yürütme jelinin üzerine dökülerek hızlıca taraklar yerleştirildi. Jel tamamen 

donduktan sonra taraklar kaldırıldı ve elektroforez tankına yerleştirildi. İki jel arası 

elektroforez tamponu ile dolduruldu. Protein lizatları jele yüklenmeden önce 1:1 

oranında 2X protein yükleme tamponu ile karıştrıldı. Lizat örnekleri 98 C°’de 5 dk 

kaynatıldıktan sonra jele yüklendi. Jel 30 mA’de yaklaşık 70 dk yürütüldü.  

Yürütülen jeldeki proteinler yarıkuru transfer cihazında PVDF membrana 

aktarıldı. Aktarım sonrası protein bantlarını kontrol etmek amacıyla, memran Ponceau S 

ile boyandı. Özgün olmayan bağlanmaları engellemek için membran 1 saat oda 

sıcaklığında %5’lik yağsız süt tozu içeren TBS-Tween içerisinde bekletildi. Daha sonra 

membran %5’lik yağsız süt tozu içerisinde birincil antikor (Human SnoN anti-rabbit, 

72kDa, Abcham) ile +4 C°’de gece boyunca inkübe edildi. Bağlanmayan antikorları 

membrandan uzaklaştırmak için membran 3 defa TBS-Tween, 2 defa ise TBS 

solüsyonu ile yıkandı. Birincil antikoru tespit edebilmek için HRP boyalı ikincil antikor 

%5’lik yağsız süt tozu içerisinde 1 saat oda sıcaklığında membran ile inkübe 

edilir.(Anti-rabbit, Abcam ABD) Aynı şekilde bağlanmayan ikincil antikorları 

uzaklaştırmak için membran 3 defa TBS-tween, 2 defa ise TBS ile yıkandı. HRP (Horse 

Radish Peroxidase) boyasını görünür kılmak için kemiluminesans substratı (Lumi-Light 

Western Blotting substrate, Roche Applied Sciences, Almanya) eklenerek karanlık 

odada görüntü alındı.  

Çalışmamızda protein varlığını kontrol etmek amacıyla Beta-Aktin proteini 

kullanıldı (Human Beta-actin anti-rabbit,42 kDa). SnoN protein kontrolü olarak 293T 

hücre serisi kullanılmıştır.  



 72 

3.2.12.4. Hücre Kültürü 
Hücre kültürü çalışmalarında insan T-ALL (JURKAT, MOLT4 RPMI8402, 

TALL1 ve CEM) hücre serileri kullanılmıştır. Hücreler (106/ml) %10 FCS, streptomisin 

(100 mg/mL) ve penisilin (100 U/ml) (50mg/ml; Invitrogen Life Sciences, USA) içeren 

RPMI 1640 (Invitrogen Life Technologies, USA) besi yerinde %5 CO2 içeren ortamda 

370C de inkubasyona bırakılmıştır. 

 

3.2.12.5. Yakınsal Bağlanma Tespiti (Proximity Ligation Assay, PLA) 
Yakınsal Bağlanma Tespiti, ligasyona dayalı bir protein tespit etme yöntemidir. 

PLA teknolojisi yardımı ile hedef proteinler ve bu proteinler arasındaki ilişkinin hassas 

bir şekilde görüntülenebilmesi mümkün olmuştur. Kullanılan problar, kısa tek zincirli 

DNA ile bireştirilmiş antijenleri bağlayabilen bölgeler içermektedir. Böylece birbirine 

yakın iki probun aynı hedef moleküle bağlanır ve sonrasında bağlayıcı 

oligonükleotidlerle DNA ipliklerinin ucu birbirine melezleştirilir. Sinyaller, fluoresan 

işaretleyiciler kullanarak proteinlerin tespiti ve işaretleyicilere bağlı olarak bulunan 

peroksidaz vb. enzimlerin reaksiyonu ile gerçekleşen renk reaksiyonu sonucu elde edilir 

(Şekil 3-13). İmmunfloresan yöntemine göre çok daha özgün ve temiz sonuçlar elde 

edilmesi açısından faydalı bir tekniktir. Ayrıca sadece protein varlığının tespitinin yanı 

sıra, protein-protein ilişkilerinin belirlenmesinde de kullanılabilir.  

 Bu amaçla lam üzerine sitospin tekniği ile yayılmış 2 hasta örneğinde protein 

varlığının ve miktarının tespiti için PLA yöntemi kullanıldı. Hasta örneklerinden elde 

edilen artmış primer hücreler 600 rpm’de sitospin santrifüjü ile lamlar üzerine yayıldı. 

Ardından gece boyunca %0.4’lük paraformaldehit ile karanlık bir ortamda ve +40C 

hücreler sabitlendi. Ertesi gün %70 etanol içinde -20 C°’de 15 dakika bekletilerek işlem 

öncesi sabitleme uygulandı. Hücreler, PBS-tween solüsyonu ile yıkandıktan sonra 

kapatma solüsyonu ile 37 C°’de 1 saat bekletildi. Ardından anti-SnoN (Anti-rabbit, 

Abcam, ABD) antikoru  ile +4 C° gece boyunca inkübe edildi. Ertesi gün özgün 

olmayan bağlanmaların yıkanması amacıyla 3 kez PBS-Tween ile yıkanan hücreler bu 

kez anti-Rabbit PLA probları ile 2 saat 37 C°’de inkübe edilerek işaretlendi. Melezmele 

ve bağlayıcı oligonükleotidlerin eklenmesinin ardından DNA polimeraz ile tamamlayıcı 

bölgenin amplifikasyonu gerçekleştirildi. Mounting solüsyonu ile kapatılan hücreler 

Floresan mikroskop altında analiz edildi (CTR6000, Leica, Wetzlar, Almanya).  
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Şekil 3-13: Yakınsal Bağlanma Tespiti yönteminin şematik olarak gösterilmesi  

[76]  

 

3.2.12.6. İstatistiksel Analizler 
T-ALL hastalarına ait klinik veriler ve validayonu gerçekleştirilmiş SnoN/SKIL 

geni anlatımları t-test kullanılarak analiz edildi. Sağ kalım analizleri Kaplan-Mayer 

metodu ile belirlendi ve çoklu değişkenler analizi, Cox Regresyon testi ile 

gerçekleştirildi. Cox Regresyon testinde regresyon katsayısı (B) pozitif ve p değeri (Sig) 

anlamlı olan değişkenler kötü prognostik, regresyon katsayısı negatif ve p değeri 

anlamlı olan değişkenler iyi prognostik olarak değerlendirildi. Genel sağ kalım süresi, 

tanı anından ölüm tarihine ya da son kontrol tarihine kadar olan süre olarak belirlendi. 

Relapsız sağ kalım ise tam remisyona girdikten sonra, son kontrol tarihine ya da ilk 

olaya (remisyonun kaybı (erken ölüm ya da dirençli lösemi), relaps ya da tam remisyon 

sırasında ölüm) kadar geçen süre olarak belirlendi. Cox Regresyon analizleri SPSS 16.0 

yazılımı ile Kaplan-Meier ve t-test analizleri ise Graphpad Prism 4.0 yazılımı ile 

gerçekleştirildi. P değerleri, p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı olarak kabul edildi.  
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4. BULGULAR 

4.1. Mikro Dizi Bulguları 

4.1.1.  Kalite Kontrolleri 
Toplam 31 T-ALL hastası Affymetrix GeneChip HU132 Plus2.0 mikro dizi 

yongası ile analiz edilmiştir. Kalite kontrolleri sırasında T92 ve T101 örneklerinde 

varolan prob yüzelerinin düşük olması sebebiyle değerlendirme kriterleri dışında kalmış 

ve ileri analizlerden dışlanarak toplam 29 hasta örneği incelenmiştir (Tablo 4-1).  

Tablo 4-1: Mikro Dizi Çalışması Sonrasında Örneklerin Kalite Kontrolü.  

Sarı ile işaretli örnekler, çalışmadan çıkartıldı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK NO GÜRÜLTÜ ARKA PLAN VAROLAN %
T2 2.24 61.64 41.20
T7 3.56 91.54 45.90
T11 2.44 59.04 46.90
T12 2.63 69.78 40.60
T16 2.88 80.32 43.10
T18 3.50 100.00 39.20
T21 2.73 77.84 44.10
T27 3.31 93.61 45.40
T35 3.14 86.49 45.60
T37 3.34 89.84 40.70
T41 2.33 65.20 40.00
T43 3.29 92.01 38.70
T53 3.23 89.33 41.70
T64 3.33 87.50 43.00
T66 2.76 78.23 46.90
T68 2.68 72.44 45.90
T70 2.92 72.48 49.00
T76 2.73 73.29 43.20
T77 2.84 80.24 44.20
T80 2.78 76.27 45.80
T84 2.82 72.72 45.00
T86 3.23 94.03 46.50
T87 3.33 70.03 43
T88 2.57 65.26 40.10
T89 2.82 80.19 44.00
T92 2.40 64.73 32.30
T98 3.25 80.12 44
T99 3.23 80.19 45

T101 2.40 64.75 32.20
T112 3.12 80.12 43
T114 3.29 80.2 44

Total Timus 2.62 71.66 43.30
SP4 3.37 94.00 40.00
SP8 3.48 94.00 38.00

Dptot 2.32 62.00 41.10
DP3negatif 3.46 89.00 40.00

Dp3poz 3.66 103.00 43.20
ISP 3.44 80.25 40.00
TN 3.24 80.12 45.00
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4.1.2.  Normalizasyon 
Mikro dizi çalışması sonrası elde edilen analiz dosyaları, R programının bir alt 

paketi olan affylmGUI analiz programı ile incelenmiştir. Normalizasyon yöntemi olarak 

RMA seçilmiştir. Normalizasyon öncesi, örneklerin ışıma yoğunluğu dağılımları doğru 

bir değerlendirme yapılamayacağını göstermiştir (Şekil 4-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-1: Normalizasyon öncesi örneklerin ışıma yoğunluklarına göre dağılımı.  

Ortalama değerler barlarda siyah ile gösterilmiştir 
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Normalizasyon sonrası ortalama değerleri birbirine yakınlaşmış ve 

normalizasyonun başarılı olduğu grafiksel olarak da tespit edilmiştir (Şekil 4-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-2: Normalizasyon sonrası örneklerin ışıma yoğunluklarına göre dağılımı 

Normalizasyon sonrası ortalama değerlerin birbirine yakınlaştıkları gözlenmiştir 
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4.1.3.  Normalizasyon Sonrası Analizler 
R programı, affylmGUI analiz seçeneğinde normalize ışıma yoğunluğu değerleri 

excel çıktısı halinde alınarak BRB Array Tools programına yüklendi.  

4.1.3.1. Kümelendirme Analizleri 
Kümelendirme analizi için BRB Array Tools programı kullanıldı. Öncelikle 

normalizsyon sonrası elde edilen değerler herhangi bir filtreleme işlemine tabii 

tutulmadan ve herhangi bir örnek bilgisi olmaksızın (hasta, kontrol) kümelendirme 

işlemi ugulandı. Tüm probların dahil olduğu bu analiz sonucunda hasta ve kontrollerin 

sadece anlatım profillerine dayanılarak birbirinden ayrılabildiği gözlendi (Şekil 4-3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-3: Filtreleme öncesi kümelendirme analizi.  

Öklidyan mesafe ve tam bağlantı yöntemi kullanılmıştır 

 

Filtreleme kriterleri sonrasında ise 5328 prob 2 kat ve üstünde anlamlı fark 

gösterdi. Filtreleme sonrasında yapılan kümelendirme analzinde, Öklidyan mesafe ve 

tam bağlantı yöntemi kullanılarak tekrar edildiğinde, hasta örneklerinin iki farklı ana 
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kol oluşturduğu gözlendi. Bir grup örnek kendi başlarına ana bir kol oluştururken (T16, 

T89, T12, T68, T27, T11, T76, T2, T88, T41, T70, T114), diğer örnekler kontroller ile 

birlikte başka bir ana kol oluşturdu. Farklı yöntemlerle kümelendirme analizi tekrar 

edildi ancak bu ayrımın değişmediği gözlendi (Şekil 4-4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-4: Filtreleme sonrası farklı yöntemlerle tekrarlanan kümelendirme analizi  

A.Öklidyan mesafe, tam bağlantı, B. 1- korelasyon ve tam bağlantı, C. Merkezi korelasyon ve tam bağlantı. Kırmızı 
oval içine alınan örnekler T16, T89, T12, T68, T27, T11, T76, T2, T88, T41, T70, T114. 

 

4.1.3.2. Mikro Dizi Çalışmalarının Anlamlılık Analizi 
Filtreleme sonrası 5328 prob ile SAM analizleri gerçekleştirilerek hasta ve 

kontrol gurupları arasındaki anlamlı genler incelendi. Beşbinüçyüzyirmisekiz probdan 

1460 tanesi iki gurup arasında anlamlı artış ya da azalış göstermekteydi (Şekil 4-5, Ek 

Liste 2). Bu genlerin dağılım gösterdiği sinyalizasyon yolaklarını belirlemek amacıyla 

IPA analizleri yapıldı. Gen listesinde ortaya çıkan gen setlerinin büyük bir kısmı kanser 

moleküler mekanizması sinyal ileti yolağına düşmekteydi. Bunun dışında, hücre 

döngüsünün kontrolü, T-ALL hastalarından anlatım bozukluğu gösteren PTEN 
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sinyalizasyonu, TGF-beta sinyal ileti yolağı öne çıkan yolaklardandı WNT ve NOTCH 

sinyal ileti yolaklarından sadece iki gen (TCF7L2 ve NOTCH1) liste dahilinde 

bulunmaktaydı (Şekil 4-6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-5: Mikro Dizi Çalışmalarının Anlamlılık Analizi sonrası elde edilen grafik 
görüntüsü.  

Sağ üst köşede kırmızı ile renkli kareler anlamlı artış gösteren problar, sol alt köşede yeşil renkli kareler anlamlı 
azalış gösteren problar. Genler için Ek Liste 2 incelenebilir. 
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Şekil 4-6: IPA analizleri çıktısı.  

Sinyal ileti yolakları ışıma yoğunlukları ve içerdikleri gen oranlarına göre sıralanmıştır 
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4.1.3.3. Dağılım Şeması ve Isı Haritalaması Analizleri 
 Kümelendirme analizinde ortya çıkan profilin detaylı incelenmesi amacıyla 

dağılım şeması analizleri geçekleştirildi. Hasta örnekleri kümelendirme analizinde 

ortaya çıkan ayrımı göre Gurup 1 (T16, T89, T12, T68, T27, T11, T76, T2, T88, T41, 

T70, T114) ve Gurup 2 olarak sınıflandırıldıktan sonra iki grup arasında, anlatımı 

anlamlı derecede fark gösteren prob setleri belirlendi. Buna göre iki grup arasında 

toplam 624 prob, artış ya da azalış yönünde anlatım farklılığı gösterdi (Şekil 4-7) Bu 

626 probun ısı haritalaması ile de ışıma yoğunlukları ve iki grup arasındaki anlatım 

farklılığı belirlendi (Şekil 4-8, Ek Liste 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-7: Dağılım Şeması Analizleri.  

Dağılım şeması analizlerinde artış ve azalış gösteren genlerin kırmızı noktalar halinde gösterilmesi. 1; Grup 1, 0, 
Grup 2’yi temsil ediyor. Genler için Ek Liste 3 incelenebilir 
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Şekil 4-8: İki hasta grubu arasında ısı haritalaması.  

Örnekler anlatım profilleri açısından da birbirlerinden ayrılmaktalardır 
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 Elde edilen gen listesi detaylı olarak incelendiğinde Gurup 1’de artış gösteren 

problar katsayı açısından yüksek değerlere ulaşmamaktaydı ancak listede dikkat çeken 

genlerden bir kısmı kalsiyum bağlama protein ailesi (S100A gen ailesi), Transforme 

edici Büyüme Faktörü –Beta sinyal yolağı (TGFβ), T-ALL’de çeşitli translokasyoları  

gözlenen onkogenlerden LYN, BCL2 bulunmaktaydı. Gurup 1’de azalış gösteren 

probların ise daha çok, T-hücre gelişiminde rolü olan genlere ait olduğu gözlendi 

(TOX1, MAL, CD96, CD1b, CD28).  

 

4.1.3.4. Farklı Kümelenen Hasta Gurubunun WNT Sinyal İleti Yolağı Açısından 
İncelenmesi 

 Daha önceki çalışmamızın ana konusu olan WNT sinyal ileti yolağı ve akut 

lösemi gelişimi ile lişkisi, ekibimizce detaylı olarak incelenmiştir. Mikro dizi 

analizlerinde elde dilen ilk sonuçlarda farklı şekilde guruplanan hastalar, bir önceki 

çalışmanın sonuçları ile karşılaştırıldığında, bu hastaların aktif WNT sinyal ileti yolağı 

tespit edilen gurup ile örtüştüğü gözlendi. Bu amaçla mikro dizi hasta gurubunda WNT 

sinyal ileti yolağının incelenmesi hedeflendi.  

WNT sinyal ileti yolağının genel durumunun belirlenmesi amacıyla ilk olarak 

filtreleme sonrası tespit edilen prob yoğunlukları IPA analizi ile WNT elemanlarının 

anlatım durumları belirlendi (Şekil 4-9). Elde edilen veriler WNT yolağının ana elemanı 

olan β-katenin geninde son derece anlamlı şekilde artış olduğu, β-katenin degredasyon 

kompleksinin ana elemanları APC ve GSK3β’nın ise aynı oranda anlatım göstermediği 

belirlendi. Ayrıca WNT baskılayıcı olan DSH geninde anlamlı derecede azalma 

belirlendi. WNT yolağının hedef genleri incelendiğinde ise özellikle AXIN2 geni 

anlatımında artış belirlendi.  
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Şekil 4-9: IPA analizlerinde WNT sinyal ileti yolu elemanlarının anlatım yoğunluklarına 
göre gösterimi.  

Kırmızı renkler artışı, yeşil renkler azalışı temsil ediyor 
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AXIN2 geni T-ALL hastalarında incelendiğinde hastaların yaklaşık %40’ında 

yüksek AXIN2 mRNA anlatımı tespit edildi (Şekil 4-10). AXIN2 mRNA anlatımı artmış 

olarak tespit edilen hastalardan üçünde Axin2 proteinini tespit etmek amacıyla PLA 

yöntemi kullanıldı ve bu hastalarda yüksek düzeyde Axin2 proteini anlatımı gözlendi 

(Şekil 4-11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-10: AXIN2 geni mRNA anlatım düzeyinin, eş zamanlı kantitatif-PZR ile 
belirlernmesi.  

Kontrol olarak timus dokusundan ayrıştırılan, timotis alt grupları kullanılmıştır 
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Şekil 4-11: Hasta Örneklerinde Axin2 Protein Varlığı  

Üç farklı hastaya ait kemik iliği örneklerinde PLA yöntemiyle Axin2 protein varlığının gösterilmesi. Nükleuslar 
DAPI (mavi) ile belirlendi, Axin2 proteini TX-Red  (kırmızı) işaretli antikor ile işaretlendi. Pozitif kontrol olarak 
LiCL ile indüklenerek WNT sinyali aktifleştirilmiş Jurkat hücre serileri kullanıldı. (40X büyütme) 

 

Farklı AXIN2 anlatımı gözlenen hastalar ile mikro dizi analizi yapılan hastalar 

karşılaştırıldığında, yukarıda bahsi geçen ve kümelendirme analizlerinde farklı şekilde 

guruplanan 12 adet birinci gurup hastadan dokuzunun, aynı zamanda yüksek AXIN2 

anlatımı olduğu belirlendi (T2, T11, T12, T27, T41, T70, T76, T88, T89). Bu veriler 

ışığında mikro dizi analizi yapılan hastalar AXIN2 anlatımı yüksek ve düşük olmak 

üzere iki guruba ayrılarak denetimli kümelendirme analizi gerçekleştirildi. Hasta 

örnekleri iki ana kola ayrıldıkları gibi ısı haritalama sonuçları da keskin bir şekilde 

farklılık göstermekteydi (Şekil 4-12).  

Isı haritalama analizleri detaylı olarak incelendiğinde AXIN2 yüksek hasta 

gurubunda en çok artış ve azalış gösteren genler Tablo 4-2’de verilmiştir. Bu genler 

arasında T-ALL hasta gurubunda sıkça karşılaştığımız BCL2L11, LYN, TCL1A 

genlerinin yanı sıra T-hücre farklılaşmasında rol alan TOX, MAL, TRAT1 gibi genler de 

belirlendi. Bu genlerin yanı sıra gen listesinde yine S100A protein ailesi, TGF-Beta 

sinyal ileti yolağı genlerinden SMAD7, TGFβ1 ve TGF-β yolağı baskılayıcısı olarak 

çalışan ve hematopoezde T-hücrelere özgün çalışan SnoN/SKIL geni de bulunmaktaydı 

(Ek Liste 3). SnoN/SKIL geni anlatımı AXIN2 anlatımı yüksek hastalarda, anlatımı 

düşük hastalara oranla 2,5 kat kadar artmış olarak tespit edildi (Şekil 4-13)  
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Tablo 4-2: AXIN2 Anlatımı Yüksek Hasta Grubunda Anlatımı Değişen Genler 
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Şekil 4-12: AXIN2 anlatımı yüksek ve düşük hastaların ısı haritalaması ile incelenmesi 

Klinik bilgiler ve kümelendirmenin birleştirilmesi, E; Erkek, K; Kız, D; Düşük, Y; Yüksek, S, Sağ, NA; Veri yok 
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Şekil 4-13: SnoN/SKIL geni mikro dizi analizindeki ışıma yoğunluğunun hastalardaki 
seviyesi.  

Isı haritası, anlatım farklılığı olan genlerin daha kolay incelenebilmesi için 

bölümlere ayrıldı. Her bölüm daha büyük hali ile Şekil 4-14’de gözlenebilir.  
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Şekil 4-14: AXIN2 yüksek ve AXIN2 düşük anlatımı olan hastalarda ısı haritalamasının 
detaylı incelemesi 
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4.1.3.5 TGF-Beta Yolağı Mikro Dizi Bulguları 

TGF-β yolağı hem genel analizlerde, hem de AXIN2 anlatımı farklılık gösteren 

gurup analizlerinde ön plana çıkan yolaklardan biri idi. Bu amaçla mikro dizi analizinde 

TGF-β yolağının da detaylı analizleri gerçekleştirildi. Öncelike IPA analizleri ile mikro 

dizi hasta gurubunda, TGF-β yolağının genel durumu incelendi (Şekil 4-15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-15: IPA analizi sonucun TGF-beta sinyal ileti yolunda artan ve azalan genlerin 
gösterimi.  

Kırmızı renkler artışı, yeşil renkler azalışı temsil ediyor 
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IPA analizlerinde, mikro dizi hasta gurubunda TGF-β1 ligandının arttığı, 

SMAD3 ve SMAD6’nın da bu artışı desteklediği tespit edildi. Bir TGF-β baskılayıcısı 

olan SMAD7’nin anlatımının azaldığı, aynı şekilde co-SMAD olarak bilinen SMAD4’ün 

de anlatımının azaldığı gözlendi.  

AXIN2 anlatımına göre yapılan analizlerde AXIN2 anlatımı yüksek hasta 

grubunda, bir TGF-β sinyal ileti yolağı baskılayıcısı olan SnoN/SKIL geni anlatımının, 

AXIN2 anlatımı düşük olan hasta grubuna göre artmış olarak tespit edildi (Şekil 4-14 

A). Ancak her iki hasta grubu birlikte analiz edilerek, kontrol timosit alt guruplarıyla 

karşılaştırıldığında SnoN/SKIL geni anlatımında anlamlı derecede azalma olduğu tespit 

edildi (Şekil 4-16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-16: T-ALL hastalarında genel görünüm ve SnoN/SKIL genine ait probun ışıma 
yoğunluğunun ısı haritalaması ile gösterimi 
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 Çalışma gurubumuz olan T-ALL hastalarında, mikro dizi analizi ile azalmış 

anlatımını tespit edilen SnoN/SKIL geninin daha geniş bir hasta gurubunda detaylı 

incelemesine karar verildi.  

4.1.4. SnoN/SKIL Geninin mRNA düzeyinde İncelenmesi 

4.1.4.1. Mikro Dizi Hasta Gurubunda SnoN/SKIL mRNA anlatımları 

 Öncelikle mikro dizi analizinde kullanılan hasta örneklerinde, eş zamanlı 

kantitatif PZR yöntemi kullanılarak SnoN/SKIL geni ışıma yoğunlukları ile mRNA 

düzeylerinde benzer bir anlatım seviyesi olup olmadığı tespit edildi. Buna göre yapılan 

incelemede, SnoN/SKIL geninin mRNA anlatım seviyeleri, mikro dizi analizi ile 

örtüşen değerler verdi (Şekil 4-17). 
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Şekil 4-17: SnoN/SKIL geni mRNA anlatımlarının mikro dizi ve eş zamanlı kantitatif PZR 
ile tespiti.  

mRNA grafiğinde gözlenen örnek sıraları ile, ısı haritasındaki örnek sıralaması aynıdır. Kontrol örneklerinde (Total 
timus, SP8, SP4, TN, Dptot DP3 negatif, ISP) ısı haritalamasında gözlenen artış, aynı şekilde mRNA düzeyinde de 
tespit edilmiştir. 
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4.1.4.2. SnoN/SKIL Geninin T-hücre Serileri ve Kontrollerdeki mRNA Anlatımları 

Mikro dizi hastalarında SnoN/SKIL mRNA anlatımları belirlendikten sonra bu 

kez T-ALL, B-ALL hücre serileri ile kontrol timosit alt gurupları ve sağlıklı kemik iliği 

örneklerinde, eş zamanlı kantitatif PZR yöntemi ile SnoN/SKIL mRNA anlatımı tespit 

edildi. SnoN/SKIL anlatımları T-ALL hücre serilerinde, hem B-ALL hücre serilerine 

hem de timosit alt guruplarına oranla anlamlı seviyede azalma gösterdiği saptandı. 

Özellikle erken evre T-ALL hücre serilerinde (RPMI ve Molt4), ileri evre T-ALL hücre 

serisi TALL1’e göre daha düşük anlatım gözlendi. Ayrıca timosit alt gurupları kendi 

aralarında karşılaştırıldıklarında, SnoN/SKIL anlatımının olgunlaşmamış timosit 

evrelerinde (TN ve ISP) son derece düşükken, DP evresinde yükselişe geçtiğini, en 

yüksek seviyenin ise SP evrede gerçekleştiği gözlendi. B-ALL hücre serilerinde tespit 

edilen anlatım oranı, T-ALL hücre serilerine göre yüksek olmakla birlikte, B-ALL 

kontrolü olan kemik iliğinden daha düşük bir anlatım gösterdiği belirlendi (Şekil 4-18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-18: Hücre Serileri ve Kontrollerde SnoN/SKIL anlatımı  

T-ALL hücre serileri (RPMI, Molt4 ve TALL1), Timosit kontrolleri (TN (CD3-CD4-CD8-), total timus dokusu, B-
ALL hücre serileri (Reh, Nalm6, Supb27) ve kemik iliği kontrollerinde SnoN/SKIL geni mRNA düzeyleri. Değerler 
logaritmik ölçekte gösterilmektedir. 
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4.1.4.3. Validasyon Hastalarında SnoN/SKIL mRNA anlatımları 
SnoN/SKIL mRNA seviyelerinin hem mikro dizi analizi örneklerinde hem de T-

ALL hücre serilerinde anlatımının düşük bulunmasını takiben, bu sonuçların daha geniş 

bir hasta gurubunda incelenmesi için 80 T-ALL hastasında da eş zamanlı kantitatif PZR 

yöntemi ile SnoN/SKIL mRNA seviyeleri tespit edildi. SnoN/SKIL anlatımının timosit 

alt gurupları ile karşılaştırıldığında anlamlı düzeyde azaldığı gözlendi (Şekil 4-19, 

p<0.0001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-19: SnoN/SKIL geninin T-ALL hastalarında mRNA anlatımlarının eş zamanlı 
kantitatif PZR ile belirlenmesi.  

Referans gen olarak üç house keeping genin (Beta-aktin, Siklofilin ve ABL) geometrik ortalaması alınarak, hedef gen 
değerleri normalize edildi. Değerler logaritmik ölçekte gösterilmektedir. 

 

Hastalar AXIN2 seviyelerine göre guruplandırılarak SnoN/SKIL mRNA 

anlatımları açısından karşılaştırıldıklarında, AXIN2 yüksek hastaların, AXIN2 düşük 

hastalara göre daha yüksek SnoN/SKIL anlatımı gösterdikleri belirlendi ancak aradaki 

fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (Şekil 4-20). 
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Şekil 4-20: SnoN/SKIL geni mRNA anlatımlarının AXIN2 yüksek ve düşük hastalarda 
gösterimi.  

Referans gen olarak üç house keeping genin (Beta-aktin, Siklofilin ve ABL) geometrik ortalaması alınarak, hedef gen 
değerleri normalize edildi. Değerler logaritmik ölçekte gösterilmektedir. 

 

Ayrıca SnoN/SKIL anlatımları hastaların EGIL sınıflandırmasına göre de 

incelendi. İstatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemekle birlikte, sağlıklı kontrol 

timositlerinin aksine erken dönem hastalarda (TII), ileri evre hastalara göre (TIV) daha 

yüksek SnoN/SKIL anlatımı tespit edildi (Şekil 4-21, p=0.09) 

 

 

 

 

 

 



 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-21: SnoN/SKIL geni mRNA anlatımlatının hastaların klinik sınıflarına göre 
incelenmesi.  

Hastalar EGIL sınıflandırmasına göre gruplandırıldı. Referans gen olarak üç house keeping genin (Beta-aktin, 
Siklofilin ve ABL) geometrik ortalaması alınarak, hedef gen değerleri normalize edildi. Değerler logaritmik ölçekte 
gösterilmektedir. 

 

4.1.4.4. Diğer TGF-β  Üyelerinin mRNA Anlatımlarının Eş Zamanlı Kantitatif 
PZR ile Tespiti 

SnoN/SKIL mRNA anlatımları tespit edildikten sonra, yine validasyon hasta 

gurubunda TGF-β ligandlarından TGF-β1, sitoplazmik TGF-β proteinlerini kodlayan 

SMAD3, SMAD4 ve TGFβ yolağı baskılayıcısı SMAD7 ve TGFβ yolağı hedef 

genlerinden TFDPR1 genleri ile SnoN/SKIL gen ailesinin bir diğer üyesi olan c-SKI 

geninin de mRNA anlatımları kantitatif eş zamanlı PZR ile incelendi. Yapılan 

incelemelerde TGF-β1 ligandı anlamlı düzeyde artış gösterdi ( Şekil 4-22, p<0.0001). 

TGF-β sinyal ileti yolağının sitoplazmik üyelerinden SMAD3 mRNA anlatımı 

kontrollere göre artmış gibi gözükse de istatistiksel olarak anlamlılık tespit edilemedi 

(Şekil 4-23 A, p=0.2), ancak SMAD4 mRNA düzeyi kontrollere göre anlamlı düzeyde 

azalmıştı (Şekil 4-23 B, p=0.02). TGF-β yolağının negatif düzenleyicisi olan SMAD7 

mRNA düzeyinde de kontrollere göre bir farklılık belirlenemedi (Şekil 4-23 C, p=0.73).  
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Şekil 4-22: TGFB-1 ligandı mRNA anlatım düzeylerinin hasta ve timosit kontrollerinde 
kantitatif eş zamanlı PZR ile belirlenmesi.  

Referans gen olarak üç house keeping genin (Beta-aktin, Siklofilin ve ABL) geometrik ortalaması alınarak, hedef gen 
değerleri normalize edildi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-23: TGF-beta sinyal ileti yolağı üyelerinin mRNA düzeylerinin eş zamanşlı 
kantitatif PZR ile belirlenmesi.  
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Referans gen olarak üç house keeping genin (Beta-aktin, Siklofilin ve ABL) geometrik ortalaması alınarak, hedef gen 
değerleri normalize edildi. A.SMAD3, B, SMAD4, C. SMAD7 

 TGF-β yolağının önemli hedef genlerinden olan ve E2F transkripsiyon faktör 

ailesi üyesi TFDP1 geni mRNA anlatımları da ileri düzeyde anlamlı olarak arttığı tespit 

edilmiştir (Şekil 4-24, p<0.0001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-24: TFDP1 geni mRNA anlatımlarının eş zamanlı kantitatif PZR ile berlirlenmesi.  

Referans gen olarak üç house keeping genin (Beta-aktin, Siklofilin ve ABL) geometrik ortalaması alınarak, hedef gen 
değerleri normalize edildi. Değerler logaritmik ölçekte gösterilmiştir.  

 

4.1.4.5. SnoN/SKIL Geninin Protein Düzeyinde İncelenmesi 

SnoN/SKIL geni mRNA anlatımlarının, hem mikro dizi hem de validasyon hasta 

gurubunda düşük bulunması sonrasında, bu azalmanın protein düzeyindeki etkilerini 

belirlemek amacıyla hasta örnekleri, hücre serileri ve kontrollerde SnoN/Skil protein 

anlatımları western blot ve PLA teknikleri ile belirlendi.  

 SnoN/Skil proteini ilk olarak, T-ALL ve B-ALL hücre serilerinde incelendi. T-

ALL hücre serilerinden (Molt4, Cem, TALL1), B-ALL hücre serileri ve pozitif 

kontrollere oranla azalmış bir anlatım gözlendi (Şekil 4-25). mRNA anlatımlarında 
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olduğu gibi protein anlatımlarında da erken evre T-ALL hücre serisi CEM’de ileri evre 

T-ALL hücre serileri Molt4 ve TALL1’e oranla daha az protein anlatımı gözledi.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-25: SnoN/Skil proteininin Tespiti  

T-ALL (Molt4, Cem ve TALL1) hücre serileri ve B-ALL (Reh, Fleb, SupB27) hücre serilerinde belirlenmesi. Pozitif 
kontrol olarak solid tümör hücre serileri olan HeLa ve 293T hücre serileri kullanıldı. Baktin, kontrol protein olarak 
kullanıldı. 

 

 Protein örneği elde edilebilen toplam 14 T-ALL hastasında da western blot 

analizleri gerçekleştirildi. Protein miktarları, mRNA anlatımları ile örtüşmekteydi, 

mRNA anlatımı yüksek olan T82 ve T86 hastalarında, yüksek miktarda protein 

gözlenirken, daha düşük mRNA anlatımı olan örneklerden T52’de çok düşük miktarda 

protein tespit edildi. T71 ve T88 numaralı örneklerin cDNA’ları kullanılabilir durumda 

olmadıkları için çalışmadan çıkartıldı, ancak protein örneklerinde eser miktarda 

SnoN/Skil proteini tespit edilebildi (Şekil 4-26).  
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Şekil 4-26: T-ALL hastalarında SnoN/Skil 
proteinin tespiti.  

Pozitif kontrol olarak solid tümör hücre serisi HeLa ve T-ALL 

hücre serisi RPMI kullanıldı. Baktin, kontrol protein olarak 

kullanıldı. 
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 Western Blot yöntemi ile hasta örneklerinde gözlenen azalmanın, daha özgün 

şekilde tespit edilmesi ve bulguların doğrulanması için PLA yöntemi kullanıldı. Tanı 

anında yeterli miktarda hücresi olan iki hastanın hücreleri, sitospin yöntemi ile lamlar 

üzerine yayılarak, SnoN/Skil proteinine özgün antikorlarla floresan mikroskop altında 

analiz edildi. Kontrol örneği olarak 293T hücre serisi kullanıldı. Her iki hasta örneğinde 

de kontrol örnekleri ile karşılaştırıldığında protein miktarının son derece düşük olduğu 

ve proteinin sadece bazı hücrelerde anlatımı olduğu tespit edildi (Şekil 4-27 ve Şekil 4-

28). 

 

 

Şekil 4-27: PLA yöntemi ile T-ALL hastasında SnoN/Skil proteininin tespiti.  

A. Hasta örneğinin aynı preparat üzerine altı farklı alandaki görüntüsü, Nukleus DAPI (mavi) ile ve SnoN/Skil 
proteini TX-Red (kırmızı) ile boyandı. Hastada sadece bazı hücrelerde protein varlığı tespit edildi. (40X büyütme) B. 
293T hücre serisinde SnoN/Skil protein varlığının tespiti. Nukleus DAPI (mavi) ile ve SnoN/Skil proteini TX-Red 
(kırmızı) ile boyandı. 293Y hücrelerinde yoğun SnoN/Skil anlatımı belirlendi (40X büyütme) 
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Şekil 4-28: PLA yöntemi ile T-ALL hastasında SnoN/Skil proteininin tespiti.  

A. Hasta örneğinin aynı preparat üzerine altı farklı alandaki görüntüsü, Nukleus DAPI (mavi) ile ve SnoN/Skil 
proteini TX-Red (kırmızı) ile boyandı. Hastada protein varlığı tespit edilemedi. (40X büyütme) B. 293T hücre 
serisinde SnoN/Skil protein varlığının tespiti. Nukleus DAPI (mavi) ile ve SnoN/Skil proteini TX-Red (kırmızı) ile 
boyandı. 293Y hücrelerinde yoğun SnoN/Skil anlatımı belirlendi (40X büyütme) 

 

4.1.4.6. SnoN/SKIL Anlatımının Klinik Verilerle Karşılaştırılması 
SnoN/SKIL anlatımı, cinsiyet, beyaz kan hücre sayısı, FAB sınıflandırması, 

EGIL sınıflandırılması, relaps valığı, remisyon varlığı, 33.gün tedavi yanıtı tüm sağ 

kalım ve relapssız sağ kalım ve son durum klinik verileri ile karşılaştırılmıştır (Şekil 4-

30). Karşılaştırma sırasında anlatım düzeyleri ve klinik veriler SPSS 16.0 programı ile 

Mann Whitney U test kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Buna göre SnoN/SKIL anlatım 

düzeyleri ile cinsiyet (p=0.84), beyaz kan hücre sayısının 50bin altı ya da 50 bin üstü 

olması (p=0.93), FAB sınıflandırmasında L1, L2 olma durumu (p=0.79), tedaviye 

33.gün cevabı (p=0.26), remisyon varlığı ya da yokluğu (p=0.97), relaps varlığı ya da 
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yokluğu (p=0.73), hasta son durumları (p=0.47) ile istatistiki bir anlamlılık 

bulunamamıştır. EGIL sınıflandırmasında ise TII ve TIII (p=0.18) ya da TIII ve TIV 

(p=0.51) arasında da anlamlı bir fark bulunmamaktadır ancak TII ve TIV sınıfları 

arasındaki SnoN/SKIL anlatımları 0.05 anlam seviyesine ulaşamasa da farklı 

gözükmektedir (p=0.09).  

SnoN/SKIL anlatımı hastaların genelinde kontrollere oranla düşük olmakla 

birlikte bazı hastalarda diğer hastalara oranla daha yüksek olarak bulunmuştur. Hastalar 

arası bu anlatım seviyesi farkının genel sağ kalım ve relapsız sağ kalım sürelerine etkisi 

olup olmadığını incelemek amacıyla SnoN/SKIL anlatımı ortalama değeri belirlenerek 

(7.5) bu değerin altında ve üstünde kalan hasta örnekleri iki gruba ayrılmıştır. Sağ kalım 

oranları Kaplan-Meier metodu ile belirlenmiştir ve genel sağ kalım (Şekil 4-31, p=0.28) 

ya da relapsız sağ kalım (Şekil 4-32, p=0.12) ile SnoN/SKIL anlatım düzeyleri arasında 

anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Çoklu değişken analizleri ise Cox Regresyon yöntemi 

ile gerçekleştirilmiştir. Burada ise SnoN/SKIL anlatımının sağ kalım üzerindeki etkileri 

33.gün tedavi yanıtı, relaps varlığı, cinsiyet, beyaz hücre sayısı, FAB sınıflandırması ve 

organ tutulumu değişkenleri ile birlikte incelenmiştir. Cinsiyet (B=-1.25, p=0.18), FAB 

(B=-1.415,p=0.06), organ tutulumu (B=-1.391, p=0.08) değişkenlerinin SnoN/SKIL 

anlatımı ve sağ kalım üzerinde bir etkileri olmadığı belirlenmiştir. Ancak 33.gün tedavi 

yanıtının olmaması (B=1.207, p=0.03) ve relaps varlığı (B=1.774, p=0.02) SnoN/SKIL 

anlatımı ile birlikte genel sağ kalım oranlarını anlamlı düzeyde etkilemektedir (Şekil 4-

33, Tablo 4-3).  
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Şekil 4-29: Hasta Klinik bulguları ve SnoN/SKIL Anlatımlarının Karşılaştırılması 

İstatistik analizler SPSS 16.0 programında gerçekleştirildi, p<0.05 anlamlı kabul edildi 

!
!

!

!
!

!
! !

p=0.84 
p=0.93 

p=0.79 
TII vs TIV

 p=0.09 
TIII vs TIV

 p=0.51 

p=0.84 
p=0.73 

p=0.97 
p=0.47 
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Şekil 4-30: Kaplan Meier Sağ kalım Analizi Genel Sağ Kalım 

SnoN/SKIL geni anlatım düzeyinin, genel sağ kalım üzerine olan etkisi incelenmiştir (p=0.28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-31: Kaplan Meier Sağ kalım Analizi Relapsız Sağ Kalım 

SnoN/SKIL geni anlatım düzeyinin, relapsız sağ kalım üzerine olan etkisi incelenmiştir (p=0.12). Sağ kalım analizleri 

GraphPad Prism V5 programı ile gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 4-32: Cox Regresyon analizinde elde edilen sağ kalım eğrisi  

33. gün tedavi yanıtı (p=0.03) ve relaps varlığı (p=0.02) değişkenleri ile elde edilen sağ kalım beklentisi. SnoN 

anlatımı: 1; ortalama altı, 2; ortalama üstü, SPSS V16.0 programında analiz edilmiştir 

Tablo 4-3: Cox Regresyon Analizi Değişkenler Tablosu 

B; Regresyon katsayısı, SE; standart sapma, Sig; anlamlılık değeri 

 

 

 

 

 

 

 



 109 

5. TARTIŞMA 

Çocukluk çağında en sık gözlenen kanser türü akut lenfoblastik lösemidir (ALL) 

[77]. Tedavi başarısı hızla artmakla beraber, sıklıkla nüksle karşılaşılmaktadır. Ancak 

tüm kanserler gibi lösemi gelişimi de çok basamaklı ve çok faktörlü bir süreçtir. Bu da 

sorunun altında yatan nedenlerin belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Teknolojinin 

gelişmesiyle birlikte genom boyu analizleri, bu çok faktörlü süreçte yer alan 

değişikliklerin aynı anda belirlenmesine olanak sağlamıştır. SNP dizi analizleri ile 

genom boyu kopya sayısı değişiklikleri, tüm genom anlatım analizleri ile gen 

anlatımının belirlenmesi, metilasyon, mutasyon, submikroskobik değişimlerin tespiti, 

ekzon anlatımları gibi çok sayıda farklı genomik faktörün belirlenmesi mümkün hale 

gelmiştir. Bu nedenle mikro dizi teknolojisi lösemilerin sınıflandırılması, altında yatan 

genetik değişim, tedaviye yanıt ve sağkalım gibi pek çok soruya ışık tutabilen bilgileri 

sağlayan bir yöntem olmuştur [78, 79].  

Ekibimiz tarafından son 10 yıldır sürdürülen çalışmalarda çocukluk çağı T-ALL 

örneklerinde, bazı literatür bulgularından daha farklı bir profil belirlenmiştir. Örneğin 

Avrupa toplumlarında T-ALL hastalarında %50 oranında aktive edici NOTCH1 gen 

mutasyonları tespit edilirken bu oran çalışma gurubumuzda %20’ler civarındadır [50]. 

Ayrıca, T-ALL gelişiminde risk faktörleri olarak tanımlanmış çeşitli genler (HOX gen 

ailesi, LMO2, CALM-AF10 translokasyonu gibi) bizim hasta grubumuzda farklılık 

göstermemektedir. Farklı olarak ise bir grup hastada ektopik WNT sinyal ileti yolu 

aktivasyonu tespit edilmiştir. Guiterez ve arkadaşları bir WNT sinyal ileti yolu 

transkripsiyon faktörü olan LEF1 geni mutasyonlarını ve dolayısıyla bu genin 

baskılandığını T-ALL hastalarında belirlemiştir [80]. Bu bulguların aksine bizim hasta 

grubumuzda artmış LEF1 anlatımı gözükmektedir [36]. Tüm bu bilgi ve gözlemler 

ışığında T-ALL hasta grubunda, ülkemizdeki mRNA anlatım profilini belirlemek ve 

hastalıkla ilişkili gen anlatım farklılıklarını saptayabilmek amacıyla 31 T-ALL hastası 

ve sağlıklı timus dokusundan elde edilmiş timosit alt gruplarında, tüm genom anlatım 

analizleri geçekleştirilmiştir.  

Tarama ve veri filtrelemesi sonrası elde edilen problar ile yapılan kümelendirme 

analizinde gen anlatımı açısından hastaların iki ana kola ayrıldığı gözlenmiştir. Bu iki 

ana koldan bir tanesi kontroller ile birlikte kümelenirken, bir diğeri hem kontrollerden 
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hem de diğer hasta grubundan ayrı bir kolda kümelenmiştir. Bu iki hasta grubu arasında 

anlatım farklılığı gösteren genlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen SAM 

analizlerinde elde edilen prob listesinin uzunluğu nedeniyle öne çıkan genlerin 

tamamının tartışmaya dahil edilmesi yerine anlamlı düzeyde artış gösteren genlerden 

S100A gen ailesi ve anlamlı düzeyde azalış gösteren genlerden TOX1, MAL, CD96, 

CD1b, CD28 genleri tartışma kapsamına alınmıştır.  

İki hasta grubu karşılaştırıldığında yüksek oranda anlamlı artış gösteren 

probların S100A gen ailesi üyelerinden S100A8, S100A9 ve S100A12 ait oldukları 

belirlenmiştir. S100A ailesi, kalsiyum bağlama işlevine sahip, bilinen en geniş protein 

ailesidir [81]. S100A8/A9 kompleksi daha çok nötrofil ve monositlerde [82], S100A12 

ise myeloid hücrelerde anlatım gösterir [83]. Literatürde belirtilen mikro dizi anlatım 

analizlerinde MLL gen translokasyonları gözlenen insan ve fare lösemilerinde S100A8/9 

kompleksinin anlatımının azaldığı [84], AML hastalarında ise S100A8 proteinin 

anlatımının arttığı ve kötü prognozla ilişkili olduğu saptanmıştır [85]. B- hücre 

gelişimini baskıladığı ve B-hücreli ALL’de artmış anlatımı gösterilen [86] S100A12 

geninin de bu çalışmada yer alan hastalarda anlatımı artmış problardan biri olduğu 

saptanmıştır.  S100A proteinleri anlatım açısından lenfoid olmayan kan hücrelerinde 

bulunmaları sebebiyle, total kemik iliğinde bulunan diğer hücrelerden 

kökenlenebileceği düşünülse bile, hasta grubumuz blast yüzdesi %90 ve üzerinde olan 

örneklerden oluşturulmuş ve diğer hücre kontaminasyonlarının bu denli bir artışa sebep 

olamayacağı belirlenmiştir. S100A gen ailesindeki aşırı artışın, çalışma grubumuzu 

oluşturan T-ALL hastalarının bir kısmının patogenezini açıklayabileceği 

düşünülmektedir ve T-hücreli ALL ile S100A ailesini ilişkilendiren bir başka çalışma 

bulunmamaktadır. S100A gen ailesinin T-ALL’de detaylı olarak incelenmesi bu 

çalışmanın devamında planlanan başlıklardan bir tanesidir.  

Farklı kümelenen hastalarda, anlatımı azalmış problar incelendiğinde ise 

bunların daha çok, T-hücre gelişiminde rolü olan genlere ait olduğu gözlenmiştir 

(TOX1, MAL, CD96, CD1b, CD28). Bu genlerden TOX1 (timosit seçilim ilişkili yüksek 

mobilite kutusu, thymocyte selection associated high mobility group) geni DP evresinde 

SP evresine geçiş sırasında CD4 yönünde gelişimi tetiklemektedir. Bir başka T-hücre 

farklılaşma geni olan MAL (T-hücre olgunlaşma ile ilişkili proteini, T-cell maturation 

associated protein) T-hücrelerin endoplazmik retikulumlarında lokalizedir ve TCR 

sinyalizasyonunda görev alır [87]. Aynı zamanda sinir sistemi hücrelerinin 
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myelinlerinde de anlatımı olduğu belirlenmiştir [88]. MAL geni anlatımının, kolon 

kanserlerinde [89] ve baş-boyun tümörlerininin metastazında azaldığı tespit edilmiştir 

[90]. T-ALL’de sıklıkla görülen metastazlardan biri olan merkezi sinir sistemi 

tutulumlarının [91] nedenlerinden biri de MAL geni anlatımındaki azalma olabilir. 

Ancak çalışma grubumuzdaki klinik veri eksikliği, bu karşılaştırmayı yapmamıza 

olanak vermemiştir.  

SAM analizleri ile farklı kümelenen iki hasta grubu arasında belirlenen prob 

setlerinin hangi sinyal ileti yolları ile ilişkili olduğunu incelemek amacıyla IPA 

programı ile sinyal ileti yolak analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu analizlerde genel 

bilgilerde de bahsi geçen ve IPA analizleri ile öne çıkan NOTCH, WNT ve TGF-β 

sinyal ileti yolaklarında yer alan genlerin farklı anlatımı olduğu gözlenmiştir (Şekil 4-

6). Bu üç ana yolakla ilgili elde edilen bulgular sırası ile tartışılacaktır. 

NOTCH sinyalizasyonu, T-ALL patogenezinde en çok çalışılmış ve halen de 

üzerinde çalışılan bir yolaktır. Weng ve arkadaşları tarafından T-ALL hastalarının 

%50’sinde mutasyonu belirlenen NOTCH1 geninin T-hücre kaderinin belirlenmesinde 

rol oynadığı bilinmektedir [49]. Ülkemizde NOTCH1 mutasyonlarının hastaların sadece 

%20’sinde gözlendiği tarafımızdan bildirilmişti [50]. Bu çalışmada T-ALL hasta 

grubunda NOTCH sinyalizasyonunun literatürde bildirilenden daha düşük olduğunu 

göstermektedir ve mikro dizi bulguları da bu görüşü desteklemektedir. T-hücre gelişimi 

sırasında karşımıza çıkan yüzey moleküllerinden CD28’in azalmış anlatımı 

gözlenmiştir. CD28, NOTCH1 hedef geni olarak gösterilmiştir [92] ve anlatımı Notch1 

proteini aktivasyonu ile artmaktadır. Ancak daha önce de belirtildiği üzere 

hastalarımızda tespit edilen NOTCH1 gen anlatımı düşüktür, bu da CD28 anlatımının 

azalmasını açıklayabilir.  

IPA analizlerinde farklılık belirlenen sinyal ileti yolaklarından WNT sinyal ileti 

yolağının, hematopoetik kök hücrelerinin kendilerini yenileyebilme özelliklerini 

düzenlediği gösterilmiştir [93]. Ekibimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ise T-

ALL hastalarının bir grubunda artmış WNT aktivasyonu belirlenmiştir [36]. Mikro dizi 

analizlerinde aktif WNT sinyal ileti yolu üyelerinden TCF1 ve TCF4 ile β-KATENİN 

kontrol örneklerine oranla yüksek düzeyde anlatım göstermiştir. Ayrıca WNT sinyal 

ileti yolu baskılayıcılarından APC ve GSK3-β genlerinin anlatımlarının azaldığı 

belirlenmiştir. Validasyonları da yapılan tüm bu bulgular, bir grup T-ALL hastasında 
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aktif WNT sinyalizasyonunun varlığına işaret etmektedir. Mikro dizi bulgularında ayrı 

gruplanan on iki hastanın bir önceki çalışmadan elde edilen WNT sinyal ileti yolağı 

bulguları karşılaştırıldığında, dokuz hastada aynı zamanda aktif WNT sinyal iletisi 

olduğu tespit edilmiştir. Aktif WNT iletisi AXIN2 gen anlatım düzeyi ile 

belirlenmektedir çünkü AXIN2, sadece WNT aktivitesi olan bölgelerde anlatıma 

girmektedir [94]. Bu amaçla farklı gruplanan hastalarda AXIN2 anlatımı hem mRNA, 

hem de protein düzeyinde incelenmiş ve hastalardaki artış kesin olarak gösterilmiştir. 

Bu yüksek AXIN2 anlatımı gözlenen bir grup hasta ile AXIN2 geni anlatımını düşük 

düzeyde gösteren hastalar mikro dizi bulgularında karşılaştırıldıklarında ise TGF-β 

yolağı üyelerinden, SnoN/SKIL geninin artmış anlatımı tespit edilmiştir. SnoN/SKIL 

mRNA anlatımları AXIN2 yüksek ve düşük örneklerde karşılaştırıldığında istatistiksel 

bir anlamlılık gözlenmese de AXIN2 yüksek hastalarda SnoN/SKIL anlatımının, AXIN2 

düşük hastalara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Şekil 4-20). İstatistiksel 

anlamlılık gözlenmemesinin nedeninin AXIN2 yüksek hasta grubundaki örnek sayısı 

azlığından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

SnoN/SKIL geni, TGF-β yolağının baskılayıcısı olarak görev yapan nüklear bir 

proteindir. SnoN ilk olarak v-SKI (Sloan Kettering virus) ile homoloji gösteren c-SKI 

geni ile birlikte keşfedilmiş ve bir onkogen olduğu düşünülmüştür [95]. SnoN/SKIL 

geninin hematopoetik hücrelerde özellikle T-hücre spesifik anlatımı olduğu 

bildirilmiştir [96]. Aynı aileden olan c-SKI geni ise hem B- hem de T- hücrelerinde 

anlatım göstermektedir. Fare embriyolarında yapılan çalışmalarda, SnoN/SKIL geninin 

timus ve dalak dokularında erişkin evreye kadar anlatımı olduğu bildirilmiştir [97]. 

Ancak insan timus dokusunda ve timosit alt gruplarındaki SnoN/SKIL anlatımı ilk kez 

bu çalışma ile gösterilmiştir. İnsan total timus dokusunda SnoN/SKIL anlatımı farelerde 

olduğu gibi yüksek olarak bulunmuştur. Sağlıklı timosit alt grupları incelendiğinde DN 

evresinde düşük başlayan SnoN/SKIL anlatımının, DP evresinde artışa geçtiğini, en 

yüksek anlatımın ise SP evrelerinde olduğu gözlenmiştir. Fare timus dokusunda bulunan 

epiteliyal hücrelerden parakrin olarak salgılanan yoğun TGF-β1 ligandının T-hücre 

gelişimini düzenlediği bilinmektedir [55]. Bu nedenle normal timus dokusunda 

belirlenen yüksek SnoN/SKIL anlatımının, salgılanan TGF-β1 ligandından kaynaklanan 

aşırı sinyalizasyonu düzenlemekle görevli olduğu düşünülebilir. Timosit alt gruplarında, 

SnoN/SKIL geni anlatımlarının erken evreden olgun evreye doğru artış göstermesi ise 
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pozitif ve negatif seleksiyon sırasıda TGF-β’nın ISP evreden DP evreye geçişteki etkisi 

ile ilişkilendirilebilir. 

Bugüne kadar SnoN/SKIL geni ve T-ALL arasında bir ilişki gösteren tek çalışma 

Dik ve arkadaşları tarafından CALM-AF10 translokasyonu taşıyan ve taşımayan erişkin 

T-ALL hastalarında gerçekleştirilen mikro dizi çalışmasıdır. Araştırıcılar CALM-AF10 

pozitif hastalarda, SnoN/SKIL geninin istatistiksel olarak anlamlı artış gösterdiğini 

bildirmişler ancak validasyonlarını gerçekleştirmemişlerdir [23]. Dolayısıyla pediatrik 

T-ALL ve SnoN/SKIL geni arasındaki ilişki net olarak ilk kez bu çalışma ile 

bildirilmektedir.  

AXIN2 artışı gözlenen hastalarda belirlediğimiz SnoN/SKIL geni anlatımındaki 

artışın T-ALL geneline nasıl yansığını belirlemek amacıyla mikro dizi analizlerinde T-

ALL hastaları ve kontrol timositleri arasındaki SnoN/SKIL geni anlatımları 

karşılaştırılmıştır. T-ALL hastalarında SnoN/SKIL geninin kontrollere oranla azaldığı 

gözlenmiştir. Bu azalma hasta hücrelerinde protein düzeyinde de belirlenmiş ve 

hastalarda ya eser miktarda protein saptanmış ya da hiç saptanamamıştır. Bunun yanı 

sıra western blot yöntemi ile Snon/Skil proteini belirlenen iki hastada, PLA yöntemi ile 

protein yerleşimi incelenmiş ve protein anlatımının tüm hücrelerde değil, sadece bazı 

hücrelerde olduğu gösterilmiştir. Bu bulgu Snon/Skil proteini anlatımının, T- hücre 

gelişim evrelerine göre farklı düzeylerde olduğunu destekler niteliktedir. Hasta örnek 

miktarları yeterli olmadığı için akım sitometrisi ile ayrıştırmak ve hangi evredeki 

hücrelerde protein anlatımı olduğunu belirlemek mümkün olamamıştır.  

SnoN/SKIL geni bir TGF-β sinyal ileti yolu üyesi olduğu için bu yolaktaki çeşitli 

genler de mRNA düzeyinde incelenmiştir. Buna göre TGF-β1 ligandının kontrol 

timositlerine oranla anlamlı düzeyde anlatımının arttığı belirlenmiştir (Şekil 4-22). T-

ALL hastaları genelinde SnoN/SKIL anlatımının düşük olması, sinyalizasyoun 

baskılanamaması, dolayısıyla da TGF-β1 ligandının anlatımının yüksek olmasını 

destekler niteliktedir. Ayrıca bu TGF-β1 ligandındaki artışa ek olarak, SMAD3 geni de 

benzer bir artış göstermiş ve bir başka TGF-β yolağı baskılayıcısı olan SMAD7 

anlatımındaki düşüş de sinyalizasyonun kapatılamadığını göstermektedir (Şekil 4-23). 

Son olarak TGF-β sinyal ileti yolağı hedef moleküllerinden TFDP1 geni anlatımı da 

kontrollere oranla anlamlı düzeyde artış göstermiştir (Şekil 4-24). Tüm bu bulgular T-

ALL hastalarında TGF-β sinyal ileti yolağının, yolak baskılayıcısı olarak çalışan 
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SnoN/SKIL düzeyindeki azalıştan dolayı kapatılamadığı görüşünü destekler niteliktedir. 

Her ne kadar SnoN/SKIL anlatımındaki azalma ve TGF sinyalizasyonundaki artış ilişkili 

gözükse de T-ALL gelişiminde SnoN/SKIL geninin rolü TGF sinyalizasyonundan 

bağımsız olarak çalışma ihtimalini de göz ardı etmemek gerekmektedir.  

SnoN/SKIL geni anlatımlarının, T-ALL hastalarının klinik özellikleri ve 

prognozu ile ilişkileri incelendiğinde cinsiyet, beyaz kan hücresi sayısı, ve FAB 

sınıflandırmaları ile anlamlı bir ilişki gösterilememiştir. T-ALL hastalarının EGIL 

sınıfları (TII, TIII ve TIV) arasındaki anlatım farklılıkları incelendiğinde, TII grubu 

hastalarında tespit edilen SnoN/SKIL geni anlatımının, TIV grubu hastalara göre daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. TII sınıfına giren hastalar, T-hücre gelişiminin daha erken 

döneminde (ISP evreden DP evreye geçişte) transformasyona uğrayarak lösemi 

geliştirmişlerdir. Yani malin gelişim sürecinde, normal hücre gelişiminin aksine, hücre 

olgunlaşması ilerledikçe SnoN/SKIL anlatımı azalmaktadır. Bu bulgu aslında erken 

dönem T-hücrelerinde SnoN/SKIL aracılı TGF baskılanmasını ve bu dönemdeki kritik 

WNT aktivasyonunu desteklemektedir. Ayrıca SnoN/SKIL geninin sağ kalım üzerine 

etkilerinin belirlenmesi amacıyla, hasta gen anlatım düzeyleri ortalamanın altında ve 

üstünde olarak ikiye ayrılarak, halen takipte olan hastaların son kontrol zamanlarına 

göre yapılan Kaplan Meier yaşam analizlerinde, SnoN/SKIL geninin anlatım düzeylerine 

göre genel sağ kalım ya da relapsız sağ kalımı etkilemediği gözlenmektedir. Ancak 

SnoN/SKIL geni anlatımını ortalamanın altında gösteren hastalarda 33.gün tedavi 

yanıtının olmaması sağ kalım beklentisini anlamlı düzeyde düşürmektedir. Benzer 

şekilde ortalama altında SnoN/SKIL anlatımının varlığı ile relaps varlığı birlikte 

gözlendiğinde de sağ kalım beklentisi düşmektedir (Şekil 4-33, Tablo 4-3). Bu da 

SnoN/SKIL genin düşük düzeydeki anlatımının kötü prognozla ilişkilendirilebileceğini 

düşündürmektedir.  

WNT ve TGF-β sinyal ileti yolakları gelişimsel sürecin farklı evrelerinde 

birlikte çalışan ve düzenleyici rol üstlenen iki önemli mekanizmadır. WNT ve 

TGFβ’nın nükleusta LEF ve SMAD3/4 üzerinden, sitoplazmada AXIN ve SMAD7 

üzerinden ilişkili olduğu gösterilmiştir [98]. Ancak bu ilişki karşılıklı baskılanma olarak 

kendini göstermektedir, dolayısıyla artmış AXIN2 anlatımı ile (yani aktif WNT sinyali 

varlığı) SnoN/SKIL anlatımının artması (TGF-β sinyalinin baskılanması) beklenen bir 

sonuçtur. Aktif WNT sinyalizasyonu bulunan hücrelerde SnoN/SKIL üzerinden 

SMAD’ların baskılanması, dolayısıyla da TGF sinyalinin kapatılması söz konusu 
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olabilir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar SnoN/SKIL geninin T-ALL’de bir tümör 

baskılayıcı gen gibi rol aldığını göstermektedir.  

SnoN/SKIL geni bir onkogen olarak bulunmuş olsa da geninin tümör baskılayıcı 

olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır [99, 100]. Shinagawa ve arkadaşları 

farelerde sno geninin tamamen kaybının embriyonik dönemde letal olduğunu ancak 

sno+/- farelerde gerçekleştirdikleri çalışmalarda farelerin yaşamlarının dördüncü ayında 

B-hücreli ve T- hücreli lenfomalar geliştirdiklerini ve yabanıl tip sno taşıyan farelerde 

benzer bir oluşumun gözlenmediğini bildirmişlerdir [100]. Yine aynı çalışmada sno+/- 

farelerden elde edilen lenfosit ve embriyonik fibroblastlarda hücre döngüsü ve apopotoz 

durumları incelenmiş ve B-lenfositlerin apoptozdan kaçtığını, T-lenfositlerin ise hücre 

döngüsü hasarı taşıdıklarını göstermişlerdir. Bizim çalışmamızda da SnoN/SKIL 

anlatımı anlamlı düzeyde azalmış olarak bulunmuştır ve fare çalışmalarındaki bulguları 

destekler niteliktedir. Literatürde SnoN/SKIL geninin malin transformasyonlarda ikili 

rolü olduğunu gösteren çalışmalar artmaktadır [101, 102]. Özellikle solid tümörlerde 

artmış anlatımı gözlenirken, lenfoma ve lösemilerde azalmış anlatımı gözlenmektedir. 

SnoN/SKIL geninin T-ALL gelişimindeki rolünün bir tümör baskılayıcı gen 

olduğunun kesinleşmesi için daha detaylı incelemelerin yapılması gerekmektedir. Bu 

amaçla çalışmamızın devamında gerçekleştirilecek olan araştırmalardan biri SnoN/SKIL 

geninin sürekli anlatımını sağlayacak bir anlatım vektörü geliştirilerek T-ALL 

hücrelerine yerleştirilmesi ve hücre serilerinin hangi özelliklerinde değişiklik olduğunun 

belirlenmesidir. Bir başka planlanan çalışma ise mikro dizi analizlerinde öne çıkan diğer 

sinyal ileti yolaklarının detaylı olarak incelenmesidir.  

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara ana başlıklar altında bakılacak olursa; 

- T-ALL hastalığının patogenezinin son derece heterojen olduğu ve gözlenen 

değişikliklerin hastaların sadece bir kısmında açıklanabildiği bir kez daha 

belirlenmiştir. 

- Türk çocukluk çağı T-ALL hasta grubunda gözlenen farklıkların bir kısmının bu 

çalışmada öne çıkan çeşitli sinyal ileti yolakları ile açıklanabileceği gözlenmiş 

ve bu çalışmanın çok sayıda yeni mekanizmanın detaylı incelenmesine yardımcı 

olacağı belirlenmiştir. 

- SnoN/SKIL geninin çocukluk çağı T-ALL hastalığında bir tümör baskılayıcı gen 

olarak görev yaptığı ilk kez bu çalışma ile gösterilmiştir . 
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- WNT sinyal ileti yolu ve TGF-β sinyalizasyonun birbirine ters şekilde çalıştığı 

ve bir grup T-ALL hastasındaki patogenezin temelinde yatan sebeplerden birinin 

bu dengesiz sinyalizasyon zincirinden kaynaklanabileceği gösterilmiştir. 

- Türk çocukluk çağı T-ALL hastalarının tüm genom anlatım profilleri bu 

kapsamda ilk kez incelenmiştir. Çalışmanın devamında yukarıda tartışılan 

bulgular ve ana başlıkları verilen bilgiler doğrultusunda yeni projelerle 

şekillenecek araştırmalara devam edilecektir. 

-  
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FORMLAR 

Form 1. Hasta bilgi Formu 
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Form 2. Gönüllü Olur Formu 
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EKLER: 

Ek Liste 1: WNT Sinyal İleti Yolağında Görevli WNT Hedefi Molekülller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek Liste-1: WNT Sinyal !leti Yolunda Görevli WNT Hedef Genleri

Fz Azalmı! inaktive Wnt
Dfz2 Azalmı! inaktive Wnt
Dfz3 Artmı! Aktive Wnt
Fz7 Artmı! Wnt
Arrow/LRP Azalmı! inaktive Wnt

Hedef Gen WNT sinyal 
!leti Yolunun 
Hedef Gen 
Üzerindeki 

Etkisi

Hedef Gen 
Anlatımındaki 

De"i#ikliklerin WNT 
Sinyal Leti Yola"ı 
Üzerindeki Etkisi

Hedef Genin 
Birlikte 

Çalı#tı"ı Gen

Dickkopf Artmı! inaktive LRP

naked Artmı! inaktive Dsh
nemo Artmı! inaktive TCF

b-TCRP Artmı! inaktive "-katenin
TCF1 (dn) Artmı! inaktive TCF
LEF1 Azalmı! Aktive "-katenin

Axin2 Artmı! inaktive "-katenin
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